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Liviu PENDEFUNDA

Dimensiunea
necesară Învierii

Ideea este naştere şi mormânt al marilor aripi1

um ţi-ai putea imagina existenţa morţii fără
această curgere, cel puţin pentru o întreagă
omenire, într’un singur sens, de la desprindere

matriceală, o ardere biochimică într’o reţea de energie,
un laborator pe care alchimiştii, cunoscători ai Tradiţiei
de sute de mii de ani, îl reproduc în încercarea lor de a
realiza piatra perfectă a filosofiei ? Cum altfel ai putea să
înţelegi trecerea pluridimensională a lumii vizibile şi mai
ales a celei pe care ţi se pare că ţi-o aminteşti din lumea
altor vieţi, dacă nu ar exista o dimensiune care să le
împlinească ? Şi atunci, viaţa poate fi ea posibilă fără
Timp ?

Viaţa ca un hazard al morţii
Trecem prin acelaşi râu şi totuşi nu prin acelaşi,

suntem noi şi totuşi nu suntem noi2

impul omului se desfăşoară între solstiţiul de
vară, al Racului, poarta oamenilor şi cel de iarnă,
al Capricornului, poarta zeilor, pe o axă

verticală, axa orizontală fiind între cele două echinocţii.
E, deci, o trecere între porţi, după cum Sfinţii Ioan,
patroni ai societăţilor oculte, ne relevă în lucrările lor de
căpătâi, botezul cosmic al Fiului întru Cristos şi
împlinirea Cărţii Sacre.

1 Vicente Huidobro, Aici suntem (traducere Mario Castro Navarrete)
2 W. Capelle, Die Vorsokratiker, Alfred Kroener Verlag, 1953

În labirintul catedralei de la Chartres important este
să te învârteşti în jurul centrului până când parcurgerea
spaţiului labirintic se încheie. Deci căutarea centrului
este un labirint, precum cel în spirala din clopot. În
labirintul timpului, esenţial este să treci de la numărul
sacru nouă al egiptenilor şi chinezilor, număr al
manifestării temporale, la zece, numărul spiritualizării
totale, al creatului în unitatea conştientizată a lui
Dumnezeu.

Ţi-aş spune: seara asta e ultima din toamnă
şi toamna asta, poate, e cel din urmă an,
e cel din urmă soare şi cea din urmă poamă;
şi s’ar putea, femeie, să fiu un Canaan,

urât şi sterp, când încă ţi’s ţâţele cu lapte?
Sunt crama pentru toate vânaţurile noi,
sunt toamna strânsă încă, fecundă, în butoi,
şi sâmburele putred din fructele prea coapte...3

Aşa şi oamenii de ştiinţă, nici nu bănuiesc că aripile
îngerilor luciferici le suflă în pânze, dirijându’i chiar spre
distrugerea templelor închinate Marelui Arhitect.
Denumim evoluţie a omenirii chiar şi fapte prin care
strâmbăm armonia lirică a universului şi zgâlţâim din
temelii muzica sferelor. Măreţ, nobil şi puternic, avântul
pe care Lucifer îl impune omului de rând, fără pic de
cunoaştere şi recunoaştere a legilor din Cuvânt, poate fi
precum focul dăruit de Prometeu, o nesfârşită explozie
în lanţ a cataclismului Sodomei şi Gomorei. Desprin-
derea afectivului de sensorial, discordant ordinii

3 B. Fundoianu, Cântece simple: Mărior,Poezii, Minerva, 1983
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cosmice, lucrare aflată în folosinţa intempestivă a
profanului - iată un fapt asupra căruia încearcă să atragă
atenţia Ordinul Rosicrucian lumii contemporane. Aceste
forţe utilizate în lumea spiritului au cu totul alte reflexii.

Aşa i-a fost destinul
furnica roşie n-ar fi trebuit să urce
pe această pagină
am înconjurat-o cu puncte
şi fiecare punct s-a transformat într-un păianjen
fiecare păianjen şi-a ţesut o plasă
şi aşa s-a născut limbajul
nimeni n-a ştiut acest lucru

până acum
şi dacă n-ar fi fost furnica roşie
aceste rânduri n-ar fi avut nici un sens 4

Arhetipul timpului şi al fiinţei în nefiinţă trec prin
arborele sefirotic, rigoare, compasiune, coroană, frumu-
seţe, legate între ele prin transmutaţii moarte şi renaş-
tere, timp şi non-timp, precum puţurile sanctuarelor din
Kamputcha sau lingamul, reprezentând apa şi focul, o
axă permanentă de viaţă pe pământ.

Ocol am dat cu toţii cetăţii căutând
în unghiurile sale ritmul
secret al cosmosului. Fiecare
am măsurat distanţele plăpânde
dintre copaci şi pietre, dintre
plante şi târâtoare, vidul
rămas în pieţe atârnând
de gâtul călătorului. Văzurăm
în capiteluri dilatându-se
un muget răguşit, văzurăm
templul înaintând din toate părţile
odată cu lichenii către groapa
sărată unde înţeleptul
sapă triunghiuri tot mai mari sperând
că între laturi cărăbuşii
căra-vor toate lucrurile.5

Isus şi-a dorit să iniţieze întreaga omenire, oamenii
să fie pregătiţi la marea lor trecere. Şi chiar dacă
discipolii Săi au întrevăzut piedicile unei astfel de
iniţiative, au visat, au militat pentru o lume în care
conştienţa divină să aducă lumină. Aezii şi-au acordat
harpele, augurii şi-au deschis vechile manuscrise, dar
semnele sunt şi azi incerte şi stranii, bucurându-se de
lucrurile mărunte şi nu de întâlnirea potrivită cu
păzitorul pragului. Şi, ca şi Bacovia, Pessoa spune:
răpăitul tot mai intens al ploii începe să devină o mângâiere,

4 Matei Vişniec, Aşa i-a fost destinul, Contact international, 2011
5 Grigore Arbore, Ritmul secret, Retrageri, Cartea Românească 1982

de parcă s’ar scurge lacrimile totului. Plumb.6 Semnele
timpului terestru umbresc pe cele ale cerului:

Pe cadranele ceasului dorm
orele mele trecute –

perfide orele viitoare
ca nişte pantere – aşteptând.7

Membru al societăţilor secrete, Pessoa scrie: Riturile
şi raţiunile rosicrucienilor, simbolistica din Kabbală şi cea a
templierilor – am îndurat în diverse etape caracterul lor
aproximativ. Iar febra zilelor mele a fost năpădită de speculaţii
veninoase, de razele demonice ale metafizicii – magia, alchimia
– care extrăgeau un fals stimul vital din senzaţia dureroasă de
a te situa oricum mereu pe punctul de a afla un mister suprem.
M’am rătăcit prin sistemele secundare, entuziaste, ale
metafizicii, pline de perturbante analogii, de capcane pentru
luciditate, sisteme etalând peisaje misterioase acolo unde
reflexele supranaturalului proiectează misterul pe conturul
priveliştilor. Jurnalul scris de iniţiat trece prin prisma
nihilistului personaj care neagă întreaga creaţie,
aducând-o la limitele impuse de propriile senzaţii şi
sentimente determinate de acestea: sunt un om pentru care
lumea exterioară este o realitate interioară. Şi simt acest lucru
nu la nivel metafizic, ci cu simţurile obişnuite cu care captăm
realitatea.8 Iată de ce există marea şansă de a rămâne fidel
primului arc reflex, ignorând pe cel de-al doilea şi
necunoscând existenţa arcului reflex noetic.

Cum sã fac ca sã aţin
viaţa noastră din risipă,
zborul nostru de o clipă,
precum Timpul să devin?

În atâtea feluri sunt
c-aş putea să nu mai fiu
decât umbra, bine ştiu,
unui gând născând cuvânt.

Unei lumi, aceeaşi, una
sunt vândut să aparţin,
trupul vămuind minciuna,
zi de zi pierdut puţin

şi de tine prea departe…9

Realitate şi imaginaţie. Chiar şi Kant recunoştea că o
sută de taleri imaginari au aceeaşi valoare cu o sută de
taleri reali pentru cei ce nu înţeleg confuzia dintre iluzie
şi realitate existentă în viaţă şi în moarte. A te crede

6 Fernando Pessoa, Cartea neliniştirii, Humanitas, 2010
7 Mihail Crama, Tăceri, Împărăția de seară, Cartea Românească, 1979
8 Fernando Pessoa, Cartea neliniştirii, Humanitas, 2010
9 George Gavrilean, Cum să fac ?, Caravela visului, Contact
international 1999
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iniţiat, când pragul tău de gândire nu depăşeşte
sensorialul, înseamnă a primi răsplata faptelor tale doar
în umbre şi nu în raze de lumină. Pentru că moartea e
adevărată lumină.

Moartea ca prag între lumi
Ceea ce considerăm viaţă e doar somnul vieţii reale,

moartea a ceea ce suntem cu adevărat.
Morţii se nasc, nu mor. Cele două lumi au fost,

pur şi simplu, inversate pentru noi...
Această viaţă nu’i decât un vis,

nu în înţeles metaforic sau poetic,
ci într’un sens adevărat.10

iaţa ca un hazard al morţii sau moartea ca prag
între lumi, iată sintagma care mă frământă. Să fie,
oare, precum spun mulţi înţelepţi un sfârşit al

tuturor principiilor vitale ? Pragul e doar demonstraţia
ineluctabilităţii destinului omenesc?  Reflexii şi refracţii
ale marilor aezi.

O mie de roze, o mie de zâmbete
Din fiece cuvânt răsar,
O mie de lacrimi, o mie de plânsete
Ce-au devenit cleştar...

O mie de doine, o mie de clopote
Se-aud în fiece cuvânt,
O mie de inimi, o mie de tropote
De cai domneşti zburând.11

Numerele negre ale învăţăturilor se opresc în cele
nouă încercări de a urma lumina, coroana sau puterea
supremă, înţelepciunea şi dreptatea eternă, inteligenţa
activă, frumuseţea spirituală, mila, victoria, fecunditatea
şi veşnicia binelui. Toate acestea se împletesc în faţa
creaţiei, la frontiera pe care o aşează, ca un prag,
divinitatea.

Cine-a fixat legea – nemernica oră
a trecerii în nefiinţă? – O, ceasul
despărţirii de tine,
astru rotund, ieşit din mările lumii.
Cum va fi ora
care va şterge
pe totdeauna culorile,
arborii, ţipătul –
fiinţa-mi prăbuşită în protestul ei ultim ?12

10 Fernando Pessoa, Cartea neliniştirii, Humanitas, 2010
11 Grigore Vieru, O mie de clopote
12 Mihail Crama, Cine, Împărăția de seară, Cartea Românească, 1979

Poetul e şi trăitor obişnuit printre oameni, este şi
magician. El surprinde acest colosal arhetip pe care îl
înţelege mai mult decât oricine un simbol ambivalent. E
noapte, somn adânc plin de vise, coşmar sau reverie – el
ştie că moartea e regeneratoare. Totul este asemuit
nopţii, iernii, după care, din adâncul armoniei din haos
începe viaţa.

În rest, sap grădina, sădesc crizanteme,
Plivesc pătrunjelul, cultiv muşcate,
Mai şi mor din vreme în vreme...13

Liviu Pendefunda, Tinutul fara timp

Dubla funcţie a morţii, conform marilor mistere, se
asociază, aşa cum am mai prezentat, riturilor de iniţiere
şi de trecere. Aş spune, chiar, că nu există pentru univers
decât starea de eternitate. Ea nu are timp şi nici viaţă în
sensul în care le concepem noi. Dumnezeu a creat viaţa
ca pe un experiment, o parte infimă din cosmosul ce’l
domină şi locuieşte. Poetul simte că lumina, acest
mesager al inteligenţei divine e viaţa eternă, e învierea
pe care toţi creştinii încearcă, în felul lor, să o înţeleagă.

Cârtiţa sapă un labirint
din ce în ce mai tăcut sub pământ.
Luna îşi sapă galerii
nesfârşite în cercuri.

In faţa Micului şi a Marelui Tot
nu există viaţă
şi viaţă de apoi. 14

13 Nicolae Dabija, Conferinţa de presă a marelui inventator.
14 Nichita Danilov, Împlinire, Contact international, 8, 1-2, 1998
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E un principiu dinamic fundamental, apreciat ca o
participare umană la beatitudinea eternă; câţi, oare, nu
afirmă că a muri înseamnă să fii iubit de zei ? Dar
întrebările magicianului sunt pertinente. El este stăpânul
absolut al omului, al trupului în care poartă harul lui
Dumnezeu. Numai prin învăţătura marilor adevăruri şi
întrupare divină, prin cunoaştere (păcat originar şi
răstignire), omul realizează propria definiţie.

Ce fel de Dumnezeu este-acesta
care-mi încovoaie umerii,
îmi năpădeşte luminile,
pe nedrept mă spulberă'n vânt ?

Între mine şi El
mai puternic sunt eu care mor,
care trebuie să suport o moarte.15

Şi moartea prin sărut "mors osculi" provocată prin
suflarea lui Dumnezeu nu’i oare începutul? Dragostea
Dianei pentru Endimion, a lui Jupiter pentru Ganimede
sau a zeului Marte pentru Rhea sunt aspecte subterane
ale sentimentului suprem realizat prin îmbinarea
elementului solar şi uranian, asociat cerului şi neantului,
al forţei vitale cu cel lunar şi al pământului străbătut de
ape. În extazul naturii omul profan nu mai gândeşte
decât la clipa în care se scaldă.

Ce admirabil
să nu gândeşti că viaţa'i trecătoare
când vezi fulgerul ţâşnind !16

Spre deosebire de acesta, iniţiatul surprinde
ridicarea vălului lui Isis, el stă în echilibru cu picioarele
pe ambele talgere ale balanţei. Dante străbate spiralele
cerurilor ce coboară şi urcă, între infern şi paradis,
zăbovind însă şi aici, într’un purgatoriu imaginar şi
dureros încorporat în realitate.

La fiecare sunet al clopotniţei
O pasăre zbura:
Păsări cu aripi inverse
Ce mor printre ţigle
Unde s'a auzit primul cântec...
Despre îndepărtare
Un ceas se duce.17

Îmi revine în minte un poem scris de Marcu Beza,
înfăţişând trecerea muntelui de către om, urcuşul şi
coborâşul său, la fel precum se întreabă poetul despre
plutirea, dincolo de praguri, pe câmpia anthală: "De
unde ştim că există ? Nu ştiu, căci nimeni nu s’a

15 Mihail Crama, Ce fel, Împărăția de seară, Cartea Românească, 1979
16 Basho, Haiku, Albatros, 1974
17 Vicente Huidobro, Clopotnița (traducere Mario Castro Navarrete)

’ntors..."18 Dar toate aceste mistere ale Cuvântului nu
trebuie împărtăşite celor care nu au intrat în cripta
marilor încercări, ci doar acelora care au putut apoi să
iasă.19

Pasărea de lux s'a mutat în stea
Împerecheaţi sub furtunul lacrimilor
Sicriul vostru cu pânze
De unde se îndepărtează unealta vrăjii
Pe vegetaţiile amintirilor
Orele în jurul nostru îşi fac călătoriile lor.20

Ziua sfârşitului lumii/ va fi curată şi ordonată/ precum
caietul celui mai bun elev/ .../ Şi eu voi spune: Lumea nu poate
să se sfârşească/ pentru că porumbeii şi rândunelele/ tot se mai
ceartă pentru grăunţe în curte.21 Acolo, misticii, exegeţii
bisericii văd bucuria a tot ce este mişcare, suflul antitetic
a tot ce se transformă într’un spaţiu în care nimic nu se
pierde, iar timpul dăruieşte falii de viaţă, falii de moarte,
într’un joc care nu ne aparţine. Clepsidra scurge nisipul
şi se’nvârte mereu, iar şi iar... Devenim personaje
shakesperiene întrebând mereu despre destin craniul ce’l
ţinem în mână.

Lumini şi umbre, din această îmbinare relevată încă
dintru începutul Evangheliei lui Ioan, e constituit
universul în care ne petrecem atemporalitatea şi uneori
prin metempsihoză (μετεμψύχωσις) fragmente de timp,
dar nu în sensul strict imaginat de Shopenhauer sau Kurt
Gödel. Dacă recitim Ulise de James Joyce, Adam şi Eva de
Liviu Rebreanu ori Nuntă în cer de Mircea Eliade, avem o
imagine complexă asupra a ceea ce suntem şi întrebările
puse adeseori, de tipul: cine suntem?, nu’şi mai au rostul
în plenitudinea lor hermeneutică. Este un determinism
antropologic pentru cei ce gândesc mai mult decât
ceilalţi (care acceptă legic exoterismul). Când vor trece
anii, când vor trece/ Anii şi aerul tău să fi făcut o groapă/ Între
sufletul tău şi al meu; când vor trece anii/ Şi eu doar voi fi un
bărbat care a iubit,/ O fiinţă care s'a oprit pentru o clipă în
faţa buzelor tale,/ Un sărman bărbat obosit de a cutreiera
grădini,/ Unde vei fi tu? Unde/ Vei fi, fiică a sărutărilor
mele!22. Aşa se exprimă orice mare poet alambicând în
athanorul său totul, din caducitatea existenţei, ale cărei
profunzimi se revarsă în şi din clopot. Pan cântă. Figuri
boschiene dansează pe o tablă de şah. Fragilitatea
noastră împrăştie efemerul ca nişte picături de rouă
stelară în eternitate. Şi şarpele, înţeleptul, aduce dovada
ritualurilor lumilor ascunse de poarta unui templu,
dincolo de care trecem fără a şti unde şi când ne vom
întoarce.

18 Sideralia, Editura Litera, 1979
19 Eliphas Levi, Cartea splendorilor
20 Vicente Huidobro, Poem funerar (traducere Mario Castro Navarrete)
21 Guillermo Teiller, Sfârșitul lumii (traducere Mario Castro Navarrete)
22 Nicanor Parra, Scrisoare către o necunoscută (traducere Mario Castro
Navarrete)
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Adrian POPESCU

Pilon

Aş vrea să fiu pilonul casei Tale,
Când totul se va clătina în jur,
Să ţin în spate temple şi portale,
Ca Francisc, ce priveşte spre azur.

Fă-mă să pot purta pe umeri
Zidirea unor veacuri de demult,
Până va trece turma Ta, să-i numeri,
Pe cei aleşi să scape din tumult.

Nici eu nu sunt mai vrednic decât alţii,
Dar sunt mereu încins, ca un soldat,
De veghe cu păstorii şi cu psalţii,
Gata oricând să intru la Împărat.

Pe creştet coiful mântuirii-l port,
Pieptarul meu de de zale e roman
Strămoşul meu a debarcat în port
La Dunăre, trimis de Hadrian.

Ţin spada-n cumpănire, laser, rază,
Care pătrunde lumile obscure,
Hăţişul orb, treptat, cedează,
Să-I facem Lui cărare, în pădure.

O, Frumuseţea cea dintâi e dusă,
Pe cea de a doua o întrezărim,
Pe-Adam cel nou, pe Eva cea supusă
Îi desluşim, în imn de heruvim.

Intre Echinox, Symposion, Alma Mater şi Dialog a existat fraternitatea valorii de la începutul anilor '70 şi visele care s-au împlinit mult mai târziu.
De la Zilele "Bacovia" de la începutul anilor '80 şi până la "Festivalul naţional de poesie Mihai Eminescu" al anilor 2000,

Liviu Pendefunda şi Adrian Popescu au zămislit pagini de prietenie în istoria literaturii române, un pod între Steaua şi Contact international.
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Ion MIRCEA

Cu vremea şi
ochii tăi

Cu vremea şi ochii tăi vor ajunge
două mari întunecate păpădii.
Mai uşor aluneci întru nemişcare
dacă adormi cu faţa către cer
auzind
şi golurile dintre lumi.

Dar ulmi cu pieliţa subţire
ca în ureche la miei
mestecenii de sticlă gri
când se întinde-n somnul tău Etherul
şi nu-l mai poţi opri.

Cu vremea şi ochii tăi vor ajunge
două mari întunecate păpădii.

Ion Mircea şi Liviu Pendefunda au înţeles din epoca marilor reviste studenţeşti că numai arta adevărată poate rezista timpului. Apoi Transilvania a fost intotdeauna alături de Contact
international pe când aceasta încă nu era vizibilă în plan material, dar se prefigura în discuţii la Sibiu, Bacău sau Iaşi. Predicţia celor doi prieteni, care au păstrat viu respectul creat de elixirul
tinereţii veşnice ce datează de peste patru decenii, s'a concretizat şi în 2012  când Ion Mircea a devenit laureat al Marelui Premiu Naţional de Poezie “Mihai Eminescu”, de la Botoşani.
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Mihai CIMPOI

Limbajul po(i)etic
eminescian

imbajul po(i)etic eminescian,
conceput în chip tradiţional
ca fenomen al expresivităţii,

susţinut de un inegalabil act de
valorificare a virtualităţilor seman-
tice ale limbii române, impune stu-
diul impactului sistemului acesteia
în primul rând prin stadiul ei în
perioada în care a creat şi al
modului în care limbajul este condi-
ţionat „de fiecare limbă individuală
în parte”, el nefiind un limbaj
universal [1, p. 45].

Un alt adevăr axiomatic, reiterat
în cadrul eminescologiei, este că,
prin toate aspectele lui, limbajul
po(i)etic eminescian ne oferă revela-
ţia aparte a unui univers articulat
sistematic, organic – şi a unei viziuni
profund existenţiale. Rosa del Conte
observa, astfel: „Poet adevărat, el a
găsit, pentru a exprima nucleul,
rădăcina unui etern rău existenţial, a
cărui mărturie cultura filosofică a
vremii sale o reînnoia, propunându-i
încă o dată, şi încă odată inutil,
remediul o limbă ce-şi afundă
rădăcinile în cea mai autentică
spiritualitate a neamului său. Şi
întrucât e „autentică”, ea este
oglinda unei mentalităţi ce e
rezultatul unei stratificări culturale,
depozitate într-un lent proces de
asimilare. Uimitor de tânără în

vigoarea fanteziei sale, în care
retrăieşte o bogată experienţă a
miturilor, această limbă se va revela
şi a fi în stare să răspândească în
jurul ei o intensă vibraţie emotivă,
tocmai întrucât este evocatoare a
unor viziuni şi concepte îndepăr-
tate” [2, p. 130].

Eminescu se cade reinterpretat
şi prin grila noilor hermeneuţi care
ne propun o relaţionare absolută
Lumea-Limbaj. Limbajul face ca şti-
inţa, care este deja limbaj, să decurgă
din lume: „limbajul întruchipează,
astfel, „lumina fiinţei”, în care fiinţa
lucrurilor se lasă înţeleasă” [3, p. 48].

Literatura, pentru Eminescu, aşa
cum reiese din Epigonii, din
Scrisoarea II, Criticii mei şi dintr-o
scrisoare către Iacob Negruzzi, este
obiect şi privire asupra lui în acelaşi
timp, cuvânt şi rostire a acestui
cuvânt; literatură-obiect şi metalite-
ratură” [3, p. 124]. Eminescu este
primul Mare poet şi primul mare
poet român cu conştiinţa accentuat
artizanală a scrisului.

Universul eminescian se înte-
meiază pe un univers al cuvântului,
pătruns până în „subsensuri”, în
semnificaţiile rezonante. Unul din
marele secrete ale lui Eminescu,
glosa Edgar Papu în finalul unei
cărţi ale sale, este acela de a fi

pătruns înlăuntrul cuvântului, în
cutia de rezonanţă, unde i-a surprins
ca nimeni altul toate tonurile
posibile, cu întreaga bogăţie de
sensuri, subsensuri şi semnificaţii pe
care le-ar putea scoate din adânc
fiecare vibraţie a ei. Exemplificările
se fac pentru printr-un singur
cuvânt a fi, surprins în câteva
flexiuni temporale, personale şi
modale (a fost odată… a fost ca
niciodată… şi era una… cum e
Fecioara), prin care se exprimă
ireversibilitatea, tristeţea, trăirea
dureroasă a existenţei. E un sunet-
destin, conchide Edgar Papu.

Alexandru Ciorănescu crede, ca
şi Mircea Eliade, că Eminescu e un
poet al „dualităţilor solidare prin
contradicţie”, al „contradicţiei ter-
menilor”, muzicalitatea fiind un
rezultat fericit şi involuntar al
acesteia. Opera sa e un lung
monolog în care e şi subiect e şi
obiect, şi „care, în cazul lui, nu e
numai temă poetică ci şi nelinişte
existenţială”. Limbajul lui poetic e
un limbaj clar-obscur: „Introspecţia
descoperă îndoieli obscure, care
reclamă c claritate confuză, şi
adâncuri dureroase, care au nevoie
de un tratament lenitiv. În mod
necesar, poetul a fost impus a-şi
forma un limbaj poetic clar-obscur,

L
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legănat de adieri muzicale” (Ale-
xandru Ciorănescu, studiu introduc-
tiv la volumul Mihai Eminescu,
Poezii alese, Madrid, 1990; aici cit.
apud. vol. Eminescu sub fiorul
timpului, Bucureşti, 2000, p. 37).

Limbajul po(i)etic eminescian
este pus de Rosa del Conte în relaţie
cu simbolismul materiei, care i se
înfăţişează ca o eternă Ersheinung,
ale căror elemente sunt purtătoare
de mesaje sau de oglinzi ale unor
adevăruri metafizice: „ceva” care
trimite la altceva: „Prin ea Eminescu
a exprimat înainte de toate ritmul
fundamental al creaţiei: fluiditate şi
durată, opacitate şi transparenţă,
viaţă şi moarte” [2, p. 258].

„Secretul” poeziei eminesciene
fiind de natură melodică, exegeta
italiană decriptează un „instrument
simfonic atât de personal, din care
obţine agere efecte de muzică
imitativă şi descriptivă”. Despoin-
du-se progresiv de umflările emfa-
tice ale timbrului, poetul ajunge la
puritatea liniei melodice printr-un
proces de dematerializare a cuvân-
tului: „Compactă undă sonoră,
vibraţie a unei materii de bronz, la
început, cântecul îşi coboară încetul
cu încetul registrul, pentru a deveni
murmur, şoaptă tot mai estompată:
mai mult decât sunet ecoul de sunet
şi – adeseori – tăcere muzicală”
(Ibidem p. 248).

Cercetătoarea relevă anumite
răsfrângeri ale tradiţiei culturale
mitice şi filosofico-mistice dintr-un
strat arhaic creştin sau necreştin:
aiontologia (reliogizitate, în contextul
căreia Dumnezeu, închis în trans-
cendenţa sa absolută”, se identifică
cu Timpul – demiurg); naşterea-
moarte, exprimate în limbajul gnozei;
naşterea-suferinţă („patimă”); sacrali-
tatea „moşneagului” (durata drept
criteriu suprem al valorii); veac şi
derivatele „vecnicie” şi „eon”. Alte
figuri sunt undele, ca oglinzi căzute
din cer, vămile ca bariere ale cerului şi
timpului; Sfinxul pătruns de înţeles,
cifra (hieroglifa) mirul, dedus din
utilizarea lui liturgică; limbajul mis-
ticii, folosit mai cu seamă în poezia
erotică (amorul dureros); imagini şi
epitete („bogat”, „demonic”, „divin”,
„vrajă”, „paingăn”, „a roii”,

„umed”, „negru”, „adânc”, lumina
trisolară, „zdrobit”, „evlavios” şi
„smerit” (epitete ale inimii, ale
sufletului), „viermele” (îndoielii);
metafore precum „uşile gândirii”,
„încăperile gândirii”, „cămara (tristei)
inimi”), Scânteia de foc (noţiune în
legătură cu antropogeneza şi
destinul escatologic l omului),
aventura astrului, îngerul şi Steaua,
spiritul-înger şi steaua, „nefericiri
svârlite în brazdele veciei”.

Felul în care Eminescu înţelege
similaritatea dintre structura lumii şi
structura limbajului se apropie de
Wittgenstein cu teoria sa de tip
„ecou” sau „oglindă” a semnificaţiei
şi în special cu Gemeinschaft-ul,
conceput ca o cutumă şi exemplu, ca
o „formă de viaţă” specifică unei
comunităţi nu unei societăţi, deci
opus Gesellschaft-ului, şi unei vorbiri
curente. Fiind al unei comunităţi
închise şi idiosincratice, limbajul nu
ţine cont de norme trans-cedentale,
trans-etnice şi trans-culturale,
cutuma şi exemplul fiind o ecuaţie
suverană, „definitivă” (a se vedea
Ernest Gellner cap. „Suveranitatea
culturii” din vol. Raţiune şi cultură,
Iaşi, 2001).

Eminescu vorbeşte, în chiar
spiritul acestei teorii raţionaliste (dar
şi acelei iraţionaliste a lui Noam

Chomsky): de „ritual difuz” supus
aprior normelor gramaticale,
„extraordinarei discipline” fonetice
şi sintactice) de o limbă română ca
despre o limbă specific „rustică”
(lingua romana rustica, în Caietul
2257, f. 27 şi urm.), că formele de
viaţă ale unui neam, manifestat în
obiceiuri şi creaţia orală exprimă –
hegelian – „idei interne”, sensibi-
lizate nu în imagini comune tuturor
popoarelor, ci a unui anumit popor
tragic unei naţiuni agricole deose-
bindu-se de imaginile unei naţiuni
de vânători sau de păstor (ms. 2257,
f. 61 v - 62). Prin urmare avem
dovada conştiinţei că limbajul
trebuie să urmeze cutuma şi
exemplul, precum şi ideea internă ce
disciplinează anticipat creativitatea,
ordinea verbală, producerea de
mesaje.

Poezia lui Eminescu desăvâr-
şeşte procesul de autonomizare a
limbajului poetic, început în prima
jumătate a secolului al XIX-lea: „Cu
Eminescu limba creaţiei poetice îşi
trece în prim plan rolul de
modelator al limbii literare începând
totodată să i se opună structural,
câştigând autonomie (subl. în text –
n.n.)” [8, p. 20].

Universul eminescian, luat în
ansamblul său configurativ, se
axează pe un univers lingvistic
eminescian specific, pe o rostire
esenţială a fiinţei proprie numai lui
Eminescu. În acest sens s-a vorbit
despre armonie (uneori onomatope-
ică) de la Maiorescu până la exegeţii
de azi, de vocabularul eminescian
(Vladimir Streinu), universul cuvân-
tului (Edgar Papu) stilul artistic (G.
Ibrăileanu), univers de discurs
(Mariana Neţ, ca un termen
împrumutat de la Greimas şi
Courtés).

Limbajul po(i)etic al lui
Eminescu apare într-o epocă de
relativă consolidare şi unificare a
limbii române, paralelismele,
alternativele şi elementele ale
graiurilor (muntenesc, ardelenesc şi
moldovenesc) fiind încă obiect de
opţiune. În ciuda factorilor externi,
Eminescu subordonează limba artei
sale poetice, acordându-i şi o funcţie
estetică prioritară. Procesul de

Liviu Pendefunda, Lumi paralele
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autonomizare a limbajului po(i)etic,
asociat celui de autonomizare a
poeziei înseşi, are loc în condiţiile
unei libertăţi superioare, „fiind
condiţionată exclusiv de legi ale
semnificării poetice – în selectarea şi
combinarea elementelor lingvistice
convertite în semne poetice”.
Raporturile cu limba literară (forme
abandonate sau conservate în limba
vorbită şi în textele vechi) „sunt de
convergenţă şi divergenţă” [8, p.
452]. Dincolo de relaţiile complexe
cu limba literară, procesul de sem-
nificare duce la constituirea autono-
miei şi specificităţii limbajului
poetului condiţionând „un univers
liric în cel mai înalt grad specific”.

Eminescu absolutizează expre-
sia, devenită semnificativă în sine
(„argint e pe ape şi aur în aer”).
Armonia expresivă depăşeşte limite-
le sistemului fonetic, afirmându-se
„activ în selectarea formelor
gramaticale, flexionare sau sintac-
tice”, arhaice, populare („Porni
Luceafărul. Creşteau/ În cer a lui
aripe”; „Şi apa unde-au fost căzut/
În cercuri se rosteşte”). Principiul
eufonic se asociază altor principii
dominante: al sugestivităţii semnifi-
cantului, al densităţii semantice, al
sinonimiei şi polisemiei: „Principiul
desfăşurării formelor, construcţiilor
sintactice, al selectării termenilor

lexicali, în funcţie de capacităţile lor
sugestive, caracterizează limbajul
poetic eminescian mai cu seamă din
perspectiva relaţiei intime dintre
planul semantic şi planul expresiei
în structura creaţiilor considerate
individual, dar şi din perspectiva
diferitelor sale ipostaze: liric
meditativă, ironică, satirică [8, p. 454-
455].

Conjugând principiile esenţiale
fonetice (regionalisme, arhaisme lite-
rare), morfologice (coexistenţa unor
forme flexionare ce iese din graniţele
limbii, combinarea lor, resubstanţia-
lizarea opoziţiilor gramatical inter-
ne), eufonice, imagistice, mitice,
limbajul poate afirma autonomia
limbii poetice atât la polul creato-
rului, cât şi la cel al cititorului,
„niciodată închis”: „Metaforic vor-
bind, limbajul poetic şi poezia
românească ajung, prin Eminescu, la
conştiinţa de sine” (subl. în text – n.n.)
(Ibidem, p. 457). Eminescu renunţă la
„exotismul neologismului”, „crudi-
tarea regionalismului strident şi
neexpresiv” „artificialul diminutive-
lor şi adjectivelor gerunziale, retoris-
mul stufos, „caracterul preponde-
rent ornant al imagisticii” – toate
acestea prezente în grad diferit la
Heliade, Cârlova, Gr. Alexandrescu,
Alecsandri, Bolintineanu.

Într-un studiu recent Mariana

Neţ propune o analiză din perspec-
tivă semantică a figurilor de stil în
raport cu textul, a mecanismelor
textuale, potrivit cărora ele
funcţionează, a relaţiilor ce se
stabilesc între ele în cadrul aceluiaşi
text sau univers poetic, precum şi a
unor factori implicaţi în receptarea
adecvată/neadecvată a figurilor.
Limbajul po(i)etic atinge „polul
maxim” atunci când „îşi ocultează
propriile diferenţe morfosintactice,
când semantica pare o consecinţă a
fonologiei modelate prozodic, iar
normele morfosintactice ale enun-
ţului apar numai ca o convenţie de
scriitură, ca o „concesie” făcută
lizibilităţii” [9, p. 135]. Poeţii îşi
creează şi propriile catahreze (figuri
devalorizare, repetabile), nu numai
propriile figuri, motive şi simboluri.

Vorbele în poezie trebuie să fie
asemenea lucrurilor, căci şi lucrurile
ne vorbesc, iar psihanaliza existenţi-
ală poate „să degaje singurele
ontologii ale calităţilor care sunt
«revelatoare ale fiinţei», susţine
Mikel Dufrenne cu referire la Sartre.
Şi la Eminescu limbajul poetic este
natură, „o natură care vorbeşte şi
care inspiră, martorul şi expresia,
am spune, a unei Naturi naturante,
care ne vorbeşte însăşi” [10, p. 66-
67].
___________________________
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THEODOR DAMIAN

Influenţe creştine la
Eminescu: poemul
Rime alegorice

upă cum afirmă D. Murăraşu, acest poem,
„Rime alegorice”, a fost publicat în Convorbiri
literare în 1875, an în care Eminescu a mai

publicat doar un singur poem, „Făt frumos din tei”.
Eminescu îşi împărţea timpul între cariera didactică şi
literară, prima fiind cea care-l solicita cel mai mult.23

Şi în acest poem, ca şi în multe altele, prezenţa
elementelor creştine de sorginte biblică, doctrinară sau
de tradiţie creştină este vizibilă. Că Eminescu a fost un
credincios deplin cunoscător al învăţăturii creştine şi
înrădăcinat în tradiţia Bisericii sale ortodoxe române, nu
mai trebuie demonstrat. S-a scris deja mult pe această
temă, în special după 1990.24 Afirmaţiile sale despre
valoarea şi rolul Bisericii ortodoxe în viaţa naţiunii
române, făcute, între altele, în proza sa social-politică,
dar şi bogăţia de imagini religioase luate din creştinism
vorbesc de la sine despre acest lucru.

Cu toate că D. Murăraşu în locul amintit vede în
poemul „Rime alegorice” o pregnantă influenţă a
basmelor arabe, cum ar fi 1001 de nopţi sau Halima, eu
propun aici o lectură a poemului prin prisma influenţei
creştine menţionate.

23Vezi M. Eminescu, Opere II Poezii (2), Ediţie critică de D. Murăraşu,
Postfaţă de Eugen Simion, Ed. „Grai şi Suflet – Cultura Naţională”,
Bucureşti, 1995, p. 291.
24 Iată doar câteva surse din multele:  Dumitru Constantinescu,
Eminescu şi spiritualitatea creştină, Ed, Axa, Botoşani şi Institutul Romîn
de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, 2001; Doru
Scărlătescu, Eminescu şi religia, Ed. Timpul, Iaşi, 2000; Theodor Damian,
„Dorul după Dumnezeu în poezia lui Eminescu”, în Eminescu 2000,
Aniversări New York-eze, Ed. Axa, Botoşani, şi Institutul Român de
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, 2000.

Chiar de la început, din prima strofă se observă
prezenţa imagisticii religioase în elaborarea poetică.
Referinţa la „corabia vieţii” trimite direct la meseria
apostolilor lui Hristos, care erau pescari, la pildele legate
de pescuit şi corabie, la Iisus călătorind cu corabia şi
predicând de acolo şi de asemenea la ideea de Biserică ca
şi corabie a mântuirii, după o veche şi celebră metaforă.
Încă din sec. II-III ale erei creştine Sf. Ciprian al
Cartaginei acentua această metaforă formulând
cunoscuta sintagmă „extra ecclesiam nulla salus”.
Totodată semnul corabiei mergând pe valuri cu catargul
în formă de cruce, a devenit simbolul ecumenismului,
menit să aducă pace şi înfrăţire între Bisericile creştine.

În sfârşit, corabia reprezintă viaţa omului care se
confruntă cu valurile ameninţătoare ale morţii – ispitele
celui rău în plan spiritual – întrucât cel rău, diavolul, este
în esenţă distrugătorul a ceea ce el n-a creat, aşa cum
interesant zice Victor Eftimiu în Cocoşul Negru, unde
diavolul declară: „Am fost înfrânt în ceruri, rămasu-mi-a
pământul. De nu pot face singur, eu stric ce face
Sfântul.” Iată versurile lui Eminescu:

„Corabia vieţii, grea de gânduri
De stânca morţii risipită-n scânduri
A vremii valuri o lovesc şi-o sfarmă
Şi se izbesc într-însa rânduri, rânduri.”

Strofa a doua descrie moartea şi pelerinajul printr-un
pustiu misterios care seamănă cu trecerea, după plecarea
din lumea aceasta, prin „vămile pustiei”, după o expresie
a lui Ioan Alexandru (titlu de volum), sau prin cele 24 de
vămi ale ascensiunii spre Împărăţie, după expresia unei

D
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vechi tradiţii populare creştine. Numai că în acest caz, nu
cel plecat trece prin vămi, ci, frumos la Eminescu, luna
care-i străjuieşte plecarea.

Ideea avansării morţilor spre visul numit în poem
Fata morgana este surprinzător de apropiat de conceptul
teologic numit epectază, folosit în special de Sf. Grigore
de Nissa, potrivit căruia, în Împărăţia lui Dumnezeu nu
se experimentează o stare existenţială plată, fără acţiune
şi fără viaţă, altfel spus, de plictis existenţial, ci
dimpotrivă, o stare dinamică, de progres infinit,
împlinitor şi stimulator totodată, o ascensiune din slavă
în slavă. Fata morgana înseamnă o nouă culme de
cucerit, asta la infinit, deci echivalenţa metaforică a
epectazei înţeleasă la nivel teologic.

Nu am gândi aşa dacă experienţa ar fi plasată de
Eminescu în planul vieţii pământeşti. Faptul că poetul o
plasează în viaţa de dincolo, că morţii deci nu sunt morţi
de tot – non omnis moriar – ci „merg încet spre un vis,”
justifică trimiterea la religie, în general, mai întâi, şi apoi,
mai specific la contextul teologic menţionat.

O confirmare a ideii că poetul are aici în minte
Împărăţia cerurilor este reprezentată de modul ideal,
deşi antropomorfizat, în care aceasta ni seoferă în strofa
a patra. Împărăţia cerurilor este, minunat spus, o
„adâncă depărtare”, asemenea unui „palat numai
splendoare”, imagine ce aminteşte vag de felul în care
Ion Budai Deleanu în Ţiganiada descrie aceeaşi realitate
eshatologică:

„Râuri de lapte dulce pe vale
Curg acolo de unt pâraie
Ţârmurile-s de mămăligă moale
De pogaci, de pită şi de mălarie.”

Prin trimiterea la Budai Deleanu nu intenţionămîn
nici un caz o devalorizare a metaforei eminesciene, ci
dimpotrivă, o plasare a acesteia în contextul literar mai
larg al epocii, deşi Eminescu se naşte 30 deani mai târziu
după moartea autorului Ţiganiadei. Această trimitere este
în acelaşi timp şi o validare a interpretării religioase a
imaginii eminesciene. Este ştiut că realităţile
eshatologice, metafizice, trebuie prezentate metaforic,
alegoric, antropomorfic pentru a fi cât de cât accesibile
minţii omeneşti, şi apoi acceptate prin credinţă.

Însuşi Iisus a vorbit întotdeauna despre Împărăţia lui
Dumnezeu folosind metafore şi alegorii şi imagini din
lumea aceasta, ca atunci când a spus că Împărăţia
cerurilor se aseamănă cu grăuntele de muştar, sau cu o
comoară ascunsă în ţarină, pentru a oferi doar două
exemple.

O altă apropiere între gândirea lui Eminescu şi
teologia ortodoxă în acest poem apare în strofa a opta,
unde starea de moarte nu ni se prezintă ca o încetare
totală a funcţiilor noastre psiho-somatice, ci doar ca o
diminuare a lor, fapt comun tradiţiei ortodoxe potrivit
căreia moartea nu e înţeleasă ca o ruptură definitivă şi

totală de realitatea imanentă, ci ca o adormire când
funcţiile psiho-fizice nuseopresc, ci se diminuează doar,
sau lucrează în alt mod.Cu privire la ideea de moarte ca
adormire, Sf. Scriptură relatează, în cazulînvierii de către
Iisus a fiicei lui Iair, că fetiţa „n-amurit ci doarme”
(Marcu 5, 39); iar la moartea lui Lazăr, Iisus spune
ucenicilor: „Lazăr, prietenul nostru,a adormit; Mă duc
să-l trezesc” (Ioan 11, 11-12).

Chiar moartea lui Iisus este numită adormire de Sf.
Pavel când zice că prin înviere Hristos s-a făcut
„începătura celor adormiţi” (I Corinteni 15, 20).

Eminescu era familiar cu acest concept din foarte
comuna cântare dela slujba înmormântării şi de la cea a
parastasului în tradiţia ortodoxă unde se cântă: „Cu
sfinţii odihneşte Hristoase sufletele adormiţilor robilor
tăi” (s.n.).

Iată cum descrie poetul această stare:

„Dar să mă mişc nu am nicicum putere
Căci ţeapăn mort eram şi fără vrere
Pleoapele pe ochi erau lăsate
Deşi prin ele eu aveam vedere”.

Metafora care urmează, tot despre Împărăţie, este de
data aceasta mult mai ciudată, neobişnuită şi
neaşteptată. Locuitor al palatului Împărăţiei este o
vrăjitoare. Cu toate că o comparaţie între Dumnezeu şi o
vrăjitoare pare deplasată şi neavenită, locuitorul
palatului metafizic, stăpânul acestuia, Dumnezeu, este
totuşi numit în poem vrăjitoare. Poate nu am fi atât de
şocaţi de acest lucru dacă ne-am gândi la anumite
caracteristici ale vrăjitoarei, potrivit mitologiilor
tradiţionale, cum ar fi puterea de a transforma un lucru
în altul, de a şti trecutul, prezentul şi viitorul, sau în
general de a face, ceea ce numim cu un termen simplu,
minuni.

Din acest punct de vedere se poate concepe o
substituire a ideii de dumnezeire cu cea de vrăjitorie
pentru că Dumnezeu de asemenea, şi în primul rând,
esteCel ce poate să transforme lucrurile, el cunoaşte
trecutul, prezentul şi viitorul, face minuni. Menţionarea
în poem însă a morţii omului care-o vede (pe vrăjitoare)
cu ochii strânge legătura între interpretarea pur şi
simplu alegorică a imaginii şi interpretarea teologică.
Eminescu scrie despre vrăjitoare astfel:

„Şi om cu ochii vii de-o vede moare”. Apropierea
detextul bibilc este extrem de clară: „Faţa Mea nu vei
putea s-o vezi”, îi spune Dumnezeu lui Moisi, „pentru că
nu poate omul să vadă faţa Mea şi să trăiască” (Exod 33,
11; 20-13).

În plus, ideea că ochii pot da viaţă, aflată înaceeaşi
strofă, duce cu gândul din nou la Dumnezeu, dătătorul
de viaţă, deci Dumnezeu Cel atotputernic şi atotţiitor.

De ce este Dumenzeu atotputernic? Pentru că El
vede totul. Când vezi totul, cunoşti totul. Când cunoşti,
stăpâneşti şi faci ce vrei cu ceea ce stăpâneşti. În
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limbagreacă cuvântul Dumnezeu, Theos, vine de la
verbul theastai, a vedea. Deci Dumnezeu este văzătorul
prin excelenţă. De aici toate celelalte calităţi ale sale în
raport cu lumea.

Este de remarcat că potrivit expresiei din poem, viaţa
pe care ochii o dau celor morţi, este o viaţă a „nopţii
trecătoare”, ca şi cum Eminescu ar parafraza versetul
unei alte cântări de la slujba înmormântării în ritualul
ortodox, care zice că „viaţa aceasta este umbră şi vis”.

Umbra este aici echivalentul nopţii, iar transienţa
echivalentul visului, şi el trecător, odată cu noaptea, cu
toate că în acest context se poate pune un mare semnde
întrebare: Când Eminescu spune: „Iar celor morţi,
lumina lor adâncă/ Li dă viaţa nopţii trecătoare”, ce
înţelege el prin „morţi”? Pe cei vii care mor, care sunt
trăitori în „viaţa nopţii trecătoare”? Este aceasta o
referinţă la viaţa obişnuită pasageră, caracterizată de
întunericul ignoranţei şi al imperfecţiunii,al păcatului,
sau o referinţă la o fază existenţială de după moarte,
asemănătoare vieţii de aici, şi distinctă de existenţa din
Împărăţia lui Dumnezeu?

Faptul că poetul are o vedenie sau dă amănunte
despre o stare paradisiacă este evident din descrierea
elaborată a unei realităţi transcendente cale de mai
multestrofe, descriere în care apare la un moment dat un
alt element religios, liturgic, şi anume căţuia sau
cădelniţa cu fumul şi mirosul de tămâie ce sugerează o
stare doxologică, de copleşire şi adorare (în strofa 22).

Cadrul religios al poemului este confirmat şi de
referinţele biblice directe la Solomon, la regina din Saba,

şide altele.
Revenind la ideea de vedere a lui Dumnezeu, faptul

că poetul stă, în viziunea sa, în faţa divnităţii, este
evident şi din reversul textului menţionat anterior: „Nu
poate omul să vadă faţa lui Dumnezeu şi să fie viu!
Reversul, în „Rime alegorice” este acesta: „Deşi privirea-
mi pe cei vii ucide” (din strofa 26). Această afirmaţie este
făcută în contextul realizării morţii, pe de o parte, dar şi
a faptului că moartea e ca o adormire, deoarece, din nou,
nu se moare de tot, non omnis moriar, cum zice Horaţiu,
Eminescu sugerând că şi în moarte poate avea loc
contemplarea lui Dumnezeu, ceea ce duce la înviere:

„Te uită lung la mine, tu ce mort eşti
Pân-al tău suflet ochii va deschide”.

Strofa următoare confirmă ideea că nu se moare de
tot, că moartea e o trecere, un prag pentru intrarea într-o
altă zonă existenţială, că Dumnezeu nu vrea moartea
omului, ci dimpotrivă, vrea ca „tot omul să se
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină,” cum
afirmă Sf. Ap. Pavel (I Timotei 2, 4).

Iată-l pe Eminescu:

„L-al tău mormânt tu eşti în pragul porţii
Dar să te stingi nu este voia sorţii”.

Deci, în faţa lui Dumnezeu vălul morţii se
îndepărtează iar omul se bucură de comuniunea
supremă cu divinitatea.

La urmă, în finalul poemului, Eminescu devine
filosofic. El reflectează, în strofa 42, la viaţă şi la moarte,
la felul cum acestea formează două aspecte ale unei
singure existenţe, la faptul că moartea, e, în fond, izvorul
vieţii, aşa cum cântăm la slujba Prohodului Domnului
din Sfânta şi Marea Vineri: „În mormânt viaţă pus ai fost,
Hristoase,” şi că viaţa de după moarte înaintează în
infinitul de nepătruns al Împărăţiei.

Eminescu:

”Moarte şi viaţă, foaie-n două feţe
Căci moartea e izvorul de vieţe
Iar viaţa este râul ce se-nfundă
În regiunea nepătrunsei ceţe.”

* * *

Şi din acest poem se vede clar că Eminescu era un
bun cunoscător al doctrinei şi tradiţiilor creştine, al
Vechiului şi Noului Testament, al rânduielilor şi
practicilor specifice creştinismului în general şi
ortodoxiei în special, şi că aceste cunoştinţe i-au oferit
atât imagini poetice de unică valoare şi sublimă
frumuseţe artistică, după cum şi prilej de reflecţie
filosofico-teologică plină de semnificaţie şi utilă pentru
creşterea intelectual-spirituală a cititorilor săi.

Theodor Damian şi Liviu Pendefunda în Astoria, New York la o întâlnire de taină, ca
atâtea altele din anii '70 încoace... consfinţind, dacă mai este nevoie, legăturile trainice
dintre revistele Lumină lină şi Contact international
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MIRCEA NICOLAE RUSU

Eminescu şi
doctoranzii lui
Gustav Weigand

minescologia s-a născut în
Transilvania. Primii cercetă-
tori ai manuscriselor emines-

ciene şi comentatori ai operei
antume a marelui poet au fost trei
doctori în filologie: Al. Bogdan, Ioan
Scurtu din Braşov, şi Ion Borcia din
Sibiu. Dacă numele lui Ioan Scurtu,
legat fiind de editarea prozei
poetului, mai este astăzi pomenit în
bibliografia ediţiilor eminesciene,
numele celorlalţi doi este trecut cu
desăvârşire sub tăcere. Motivele
unei astfel de nedrepte uitări sunt
multiple, dar, în general, ele
izvorăsc din stadiul destul de
întârziat şi inconcludent al modului
în care se desfăşoară eminescologia
astăzi: dispersat şi ignorând efortul
de a ridica mai repede şi mai
organizat monumentul bibliografic
al postumităţii lui Eminescu. Nu
avem încă ediţii cu articolele
răspândite în presa de la începutul
secolului din Transilvania care, deşi
uneori sunt scrise în tonuri superla-
tive şi fraze generale, indică o
anumită atitudine faţă de ideile
eminesciene, ediţii în care studiile
lui Borcia despre teatrul lui
Eminescu şi, respectiv, Eminescu
pedagogul ne-ar dezvălui pe primul
exeget avizat al acestor aspecte
ignorate, acum trei sferturi de secol,

ale fizionomiei eminesci-
ene. Contribuţia lui Al.
Bogdan, de fapt o teză de doctorat
editată la Leipzig în 1904, este scrisă
în limba germană (Die Metrik
Eminescus) şi poate acest fapt o face
mai puţin accesibilă cercetătorilor de
azi. La fel se pune problema şi cu
teza de doctorat a lui Ioan Scurtu
(Mihai Eminescu’s Leben und Prosa
Schriften, Leipzig, 1903) cu amenda-
mentul că unele dintre ideile
acesteia pot fi reîntâlnite în articolele
şi prefeţele de ediţie, în limba
română, semnate de acelaşi autor. În
ceea ce priveşte însă uitarea
aşternută peste contribuţia emines-
ciană a lui Al. Bogdan trebuie să
avem în vedere şi faptul că el este
fratele mai mic al slavistului Ioan
Bogdan şi al criticului şi istoricului
literar Bogdan-Duică. De aceea s-ar
putea ca peste numele său să fi
trecut de conul de umbră al celor
doi, dar adevărul obiectiv este altul.
În timpul vieţii, tânărul doctor în
filologie, profesor de limba germană
la Gimnaziul român din Braşov
(printre elevii săi s-a numărat şi
Lucian Blaga), publicist, colaborator
la publicaţiile literare transilvănene,
membru al “Astrei”, era foarte
apreciat de Nicolae Iorga, George
Coşbuc şi Vasile Goldiş. De la el se

aşteptau scrieri importante, cu atât
mai mult cu cât autorul Metricei lui
Eminescu promitea o Metrică a
poeziei româneşti, populare şi culte,
pentru care el elaborase deja câteva
schiţe importante, arătându-l astăzi
precursor în această direcţie atât de
târziu valorificată de un L. Galdi sau
Vl. Streinu. Adevărul obiectiv,
spuneam, este altul, pentru că Al.
Bogdan moare în anul 1914, în
prima lună a primului război
mondial. Fostul student de la Lipsca,
discipol al lingvistului Gustav
Weigand, nu încetase nici pe front să
alcătuiască liste de cuvinte dialectale
româneşti, să culeagă versuri
populare de la soldaţi, să facă
anchete lingvistice printre ei. Numai
astfel se explică marea nedumerire
stârnită între camarazii săi de arme
când i-au ridicat trupul sfârtecat de
o grenadă. Din buzunarele unifor-
mei sale zburase un stol de hârtii
albe, minuscule, pe care erau
însemnate doar cuvinte răzleţe şi
semne indescifrabile pentru ei. Al.
Bogdan, vorbind metaforic, a fost un
Mihail Săulescu al filologiei româ-
neşti.

Cum a ajuns el să-şi dea
doctoratul cu o teză despre metrica

E
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poeziei eminesciene? Împreună cu
Sextil Puşcariu, Constantin Lacea,
Ioan Scurtu, braşoveni de origine, şi
cu sibianul Ion Borcia, a fost student
al neogramaticului Gustav Weigand,
profesor şi conducător al semina-
rului român de la Facultatea de
romanistică din Leipzig. I-a fost un
discipol fidel din punctul de vedere
al metodei întrebuinţate de acesta în
analiza fonetică a literaturii române.
Să nu uităm că Weigand este autorul
primului atlas lingvistic al limbii
române (Linguistischer Atlas des daco-
romanischen Sprachgebietes, Leipzig,
1909), operă continuată, perfecţio-
nată şi îmbogăţită de Sextil Puşcariu,
un alt doctorand al său de la
Leipzig. Weigand n-a avut o
atitudine consecvent ştiinţifică faţă
de studiul limbii române. În
momentul în care a început să facă
politică din activitatea sa de
cercetător al dialectelor din sud-
estul Dunării, atitudinea sa faţă de
analiza obiectivă a limbii române s-a
schimbat. În ciuda oscilaţiilor sale
marcate şi de ambiţii de şef de
şcoală rămas fără şcoală (ca
instituţie) la un moment dat, el a
continuat să întreţină corespondenţă
cu foştii săi doctoranzi, să le
urmărească activitatea ştiinţifică şi
să-i aprecieze. Unii dintre aceştia, ca
Al. Bogdan i-au rămas, fideli
admiratori. Un Sextil Puşcariu însă,
în memoriile sale, deşi îi dedică
pagini sentimentale, îi contestă
câteva calităţi ştiinţifice printre care
şi pe aceea a necunoaşterii în
profunzime a literaturii române
clasice. “Înainte de toate mă supăra
dezinteresarea completă a lui
Weigand pentru literatura româ-
nească — scrie Sextil Puşcariu în
Călare pe două veacuri — pe care nu o
cunoştea decât foarte defectuos”.
Aprecierea lingvistului din Clujul
interbelic, trebuie privită cu rezervă.
Dacă aşa au stat lucrurile, oare cum
putem explica fenomenul, căci e vor-
ba nu de cazuri izolate, ci de o sumă
consecventă de cazuri, că filologul
Constantin Lacea obţine doctoratul
la Weigand, cel care arăta o “dezin-
teresare pentru literatura româneas-

că”, cu subiectul Untersuchung der
Sprache der “Viaţa şi petrecerea
Svinţiloru” des Mitropoliten Dosoftei,
Leipzig, 1898, că “arhivarul”
eminescian Ioan Scurtu scrie Mihai
Eminescu’s Leben und Prosa Schriften,
Leipzig, 1903, iar Alexandru Bogdan
se ocupă în mod special şi singular
de metrica lui Eminescu? Să fie doar
o întâmplare că profesorul incorijibil
Weigand, una profesa, iar discipolii
săi urmăreau alta? Aşa ar sta
lucrurile dacă însuşi Puşcariu n-ar fi
urmat principiile lui Weigand per-
fecţionând şi rezolvând cu Atlasul
lingvistic al limbii române din 1930
litigiile celui realizat de profesorul
său de la Leipzig, în anul 1909.

Desigur, aplicarea principiilor
şcolii neogramatice de la Leipzig la
literatura română reprezintă contri-
buţia românească la manifestarea
acestei şcoli pe plan european.
Acesta este un aspect strict
lingvistic. Celălalt aspect este de
ordin literar şi constă în faptul că
pornind de la principii neogra-
matice, filologii români au deschis
noi direcţii în cercetarea literaturii
clasice române, printre care pe aceea
a studiilor de stilistică şi a studiilor
eminescologice. Ultima direcţie s-a
dovedit a fi cea mai fecundă,
deoarece în contextul românesc al
unui posteminescianism idilizant, ei
au introdus rigorile unei interpretări
ştiinţifice, chiar dacă limitate uneori,
ambiţionând realizarea unor opere
de sinteză, aşa cum a fost cazul cu
Ioan Scurtu care lucra la monografia
lui Eminescu, şi cu Al. Bogdan, mort
atât de timpuriu, la Metrica
românească. În cazul celui din urmă,
proiectele sale erau inspirate tocmai
de profesorul care arăta o “dezin-
teresare pentru literatura româneas-
că”. Că această afirmaţie a lui Sextil
Puşcariu este în mod cert subiectivă,
că în amintirile sale despre cercul de
români de la Lipsca nu pomeneşte
un cuvânt despre Al. Bogdan, o
confirmă, încă din timpul vieţii sale
chiar autorul Metricei lui Eminescu.
În prefaţa la Cântece şi jocuri de copii
(1905), altă lucrare de pionerat, el
afirmă: “Din activitatea fostului meu

profesor dr. G. Weigand îmi va
rămânea peste tot un îndemn pentru
cultivarea poeziei populare”, pentru
“studiile asupra acestei poezii”
(s.n.s.) probabil, ca material de bază
pentru cercetarea originilor versifi-
caţiei româneşti. Această teză a lui
Al. Bogdan este reluată şi precizată
în lucrarea sa următoare Ritmica
cântecelor de copii (Contribuiri la ritmi-
ca românească) publicată de Acade-
mia română în 1906. “Lucrarea de
faţă, Ritmica cântecelor de copii —
scrie autorul în prefaţă — e a doua
contribuire la metrica românească în
formă de monografie, cum promi-
team a o da în cea dintâi lucrare a
mea Die Metrik Eminescus apărută în
al XI-lea Jahresbericht al D-lui prof.
Weigand (1904), p. 193 urm. Dacă
credinţa mea este şi acuma, că cel
mai bun început în studierea
metricei româneşti moderne artistice
s-a putut face tocmai cu Eminescu,
după mântuirea studiului de faţă am
asemenea convingerea, că ritmica
cântecelor româneşti de copii va da
cea mai sigură temelie pentru
studiul metricei poporale. Numai
după ce, fără să mă fi aşteptat la ea,
am dat de o astfel de bogăţie în
forme ritmice, am curajul să afirm
cele de mai sus...”. Sunt idei şi
principii lingvistice valabile şi astăzi.

Ceea ce nu se ştia despre
perioada petrecută de Al. Bogdan la
Leipzig, de la venirea sa şi până la
redactarea tezei de doctorat despre
Eminescu este faptul că a “ajutat” pe
Weigand la scrierea unei gramatici a
limbii române în limba germană.
Corespondenţa inedită dintre acesta
şi profesorul din Braşov, presărată
cu informaţii necesare pentru
reconstituirea drumului parcurs de
Al. Bogdan, din seminarul lui
Weigand la studierea operei lui
Eminescu, este o corespondenţă
utilă nu numai pentru biografia lui
Al. Bogdan, ci şi pentru reconsi-
derarea obiectivă a contribuţiei lui
Weigand la răspândirea în lume,
într-o limbă de circulaţie universală,
a operei lui Eminescu.
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Nucul
Nucul de lângă drum
arăta tuturor trecătorilor
marea sa bogăţie de fructe.
şi de aceea
fiecare trecător
îl lovea cu pietre.
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Constantin PRICOP

Literatura
începuturilor şi
canonul literaturii
române (IV)
(Fragmente dintr-un volum în curs de apariţie)
(continuare din numărul trecut)

10. Ţiganiada

scriere literară concepută
cu mult timp în urmă nu
înseamnă automat formule

artistice uzate, interesante doar
pentru arhivistica literară. Unele
scrieri cu o istorie respectabilă
rezonează în mod surprinzător cu
orizontul nostru de aşteptare.
Aceasta e, la urma urmelor, una din
particularităţile literaturii…
Ţiganiada întreţine un acut sentiment
de actualitate – de prezenţă literară
activă. Este poate caracteristica pe
care o observi fără întîrziere, la
primul contact cu poemul. Iar
meritele  criticii, şi în cazul scrierilor
din altă epocă este nu copleşirea
cititorului cu trimiteri erudite – cum
se întîmplă de cele mai multe ori în
comentariile „competente” ale
scrierii lui Budai-Deleanu –, ci
perceperea şi semnalarea
apropierilor şi îndepărtărilor scrierii
literare de ceea ce este trăirea actuală
a faptului literar. Receptarea este un
proces literar viu – şi poate pune în

evidenţă situaţii paradoxale. În cazul
de faţă constatăm că Ţiganiada,
transformată pentru cititorii de
acum cîteva generaţii într-un
merituos sau mai puţin merituos
exponat de muzeu se prezintă astăzi
ca o formă literară activă, în acord
cu tendinţele artistice cele mai noi.
Ţiganiada, operă de început de sec.
19 este, ca formulă, apropiată de
sensibilitatea cititorului postmodern,
însă greu de acceptat de lectorii de
acum cîteva decenii (deşi şi astăzi
unii critici consideră că Istoria
ieroglifică, Ţiganiada, Mihaida etc. sînt
doar „obiecte” de muzeu, reclamînd
expuneri livreşti specifice
cercetătorului sterilizat de orice
vibraţie artistică…). Estetic lectorul
de astăzi „înţelege” epopeea eroi-
comico-satirică mai rapid şi mai bine
decît cititorul de altădată. De aici
excepţionala actualitate a acestei
scrieri. Dar chiar şi în privinţa
ideilor estetice îl aflăm pe Budai-
Deleanu alături de noi. Nu poate să
nu ne reţină atenţia, de pildă, elogiul
adus de autorul Ţiganiadei ficţiunii,
ca esenţă a creaţiei literare. Arta nu
„redă” realitatea, cum credeau
înaintaşii şi contemporanii autorului

(şi mulţi din cei care i-au urmat, de
altfel…), importanţa ei nu stă în
reproducere fotografică (am spune
noi astăzi), ci în imaginaţie şi
expresivitate. În felul acesta se pune
în valoare „preţul voroavei şi
dulceaţa graiurilor bine rînduită”1.
Pentru Ion Budai-Deleanu
personajele sînt invenţie şi atunci
cînd modelul lor e luat din istorie –
ni se spune în Prolog-ul Ţiganiadei.
Chiar dacă se sugerează că anumite
figuri din operele literare sînt
„inspirate” din realitate, personajele
literare sînt plăsmuiri ale creatorilor
lor. Numeroşii eroi de origine greacă
şi romană populează conştiinţele
oamenilor educaţi nu pentru că
aceste naţii că ar fi oferi o galerie
numeroasă. Exemple de oameni la
fel de curajoşi oferă şi istoriile
„barbarilor”. Importanţa siluetelor
literare este dată de talentul
scriitorilor greci şi latini, de
capacitatea lor de a crea. Grecii şi
romanii au oferit omenirii mai mulţi
eroi decît alte seminţii pentru că

1 Ion Budai-Deleanu, Țiganiada, Studiu
introductiv de G. I. Tohăneanu, Ediţie critică
de Florea Fugariu, Ed. Amarcord, Timişoara,
1999, pag 59.

O
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scriitorii greci şi latini „au crescut
oameni întru podoaba şi măiestria
voroavei deplin săvîrşiţi”, susţinea
Budai-Deleanu, fiind maeştri ai
expresiei care, “cu supţirimea şi
gingăşia condeiului său, au ştiut
într'atîta frumsăţa pe eroii săi, cît noi
astezi, necunoscînd pe alţii asemene,
ne uimim de mare-sufleţia, nalta-
cugetarea, bărbăţia ş'alte vărtuţi a
lor, şi doară nu luom samă că mare
partea întru aceasta este a scriptoriului"
(s. m.).2 Impresiile puternice vin de
la calităţile „scriptorului“, de la
talentul creatorului de personaje, nu
de la… istoria glorioasă care oferă
modele. Ţiganiada însăşi este un
exemplu desăvîrşit de invenţie, de
irepresibilă plăcere ludică. Este de
reţinut că în concepţia lui Budai-
Deleanu creatorul personajelor-
model este scriitorul, nu realitatea,
nu istoria. Românilor şi altora nu le-
au lipsit modelele eroice (invocaţi
sînt, evident, Ştefan cel Mare, Mihai
Viteazul ş. a. m. d.), ceea ce le-a
lipsit au fost scriitorii care să creeze
personaje literare remarcabile
folosindu-se de aceste nume. Nu
eroi n-am avut, ci scriitori, artişti. La
autorul Ţiganiadei ideea de ficţiune
ajunge, pentru prima dată cu atîta
claritate în spaţiul literar românesc,
la o deplină limpezire.

În Ţiganiada este ilustrat perfect
jocul implicării/detaşării presupus
nu doar de spiritul tragicomediei, ci
de spiritul ficţiunii literare în
general.

Criticii care s-au ocupat de
Ţiganiada nu aveau cum să nu
sublinieze influenţa iluministă, pu-
nînd poemul în legătură cu afirma-
rea spiritului critic. Bineînţeles, nu
este vorba de un spirit critic general,
vizînd tarele sociale sau defectele
unor personaje – ci de un talent a
cărui direcţie principală este
manifestarea unei critici latente, cu
tot ce implică aprofundarea unei
asemenea conştiinţe. Autorul nu e
numai... autor-narator, ci, devenit

2 Idem.

personaj este urmărit de un
observator detaşat al propriei
plăsmuiri. Interpretîndu-şi rolul de...
autor, Ion Budai-Deleanu face apel
la o largă paletă de strategii,
începînd chiar cu textele
preliminare. De ce nu scrie el o
epopee pur şi simplu ? Mai întîi
pentru  că poezia înaltă presupune
„o limbă bine lucrată /.../, iar
neajungerea limbii cu totul mă
desmîntă..."3 – româna din epocă nu
era aşadar „bine lucrată". Celălalt
motiv priveşte… incapacitatea
autorului de a compune o scriere
gravă, pentru că nu ar fi avut
suficient talent pentru o epopee...
Încă un prilej de afirmare a
ludicului, ocazie de a interpreta
rolul... modestiei (pe linia
povestitorului popular, a lui
Neculce, a lui Creangă – toţi cu
formula „mintea mea cea proastă",
invocată din evidente scopuri
retorice). Şi… „comedia” continuă.
Deşi spune că nu se simte la
înălţimea talentului necesar
compunerii unei opere grave,
pretenţioase, autorul mărturiseşte ar
fi totuşi încercat de o irepresibilă
dorinţă de a... cînta ceva. Urmarea e
izvodirea acestei poeticeşti alcătuiri,
„sau mai bine zicînd jucăreauă”. S-a
ocupat de jucăreauă însă şi cu un
scop educativ: pentru „a forma ş'a
introduce un gust nou de poesie
românească”4.

*
Lamentările, modestia şi toate

celelalte, ascunse sub o atitudine
doctorală intră în calculele poemu-
lui. Si epitextele aparţin, la Budai-
Deleanu, jocului. Atunci cînd
autorul afirmă că scrie o operă
comică doar pentru că nu ar avea
suficient talent pentru o scriere
serioasă avem de-a face cu un
procedeu artistic, o invitaţie la
complicitate adresată cititorului.
Jocul cu lectorul, captarea bunăvo-
inţei acestuia sînt proprii întregului
text. În literatura română autorul
este unul din primii maeştri ai

3 Idem.
4 Ibidem, p. 60.

spiritului ludic. Si textele care
însoţesc poemul ţin de aceeaşi
dorinţă de invenţie. Ion Budai-
Deleanu îşi creează personajul autor
în tonul general al scrierii – ironie,
parodie, satiră. Lecturile invocate –
sau cele identificate de cercetători –
devin surse pentru ceea ce am numi
astăzi intertextualitate – neuitînd că
procedeul e folosit, la începuturile
epocii moderne, de Cervantes, cu
care Ţiganiada prezintă similitudini
de atitudine şi de formulă. Ţiganiada
trimite la Homer şi Virgiliu, fusese
anunţată de Ariosto, Casti,
Klopstock, Milton, Voltaire (din care
în epoca lui Budai-Deleanu anumite
titluri erau, la Viena, interzise), de
Cervantes, de Tassoni... După cîte se
poate vedea, Ţiganiada ia naştere din
alte texte.

Alegerea ţiganilor ca personaje
fixează, fără dubiu, „tonul” scrierii.
Tot ceea ce fac aceştia, indiferent de
miza acţiunii, cade în derizoriu şi
provoacă zîmbete. Desigur, şi alţii
fac asemenea ţiganilor („...tu bagă
samă bine, căci toată povestea mi se
pare că-i numai o alegorie în multe
locuri, unde prin ţigani să înţăleg
ş'alţii cari tocmai aşa au făcut şi fac,
ca şi ţiganii oarecînd. Cel înţelept va
înţălege!"5 – îl avertiza fictivul autor
pe Mitru Perea, în epistolia
preliminară către acesta), dar
esenţial nu e (deşi s-a bătut monedă
pe caracterul educativ al
Ţiganiadei...) exemplul moral, ci jocul
în sine, plăcerea de a uni într-o
singură mişcare resorturile
comediei, ale spectacolului.

*
Din Ţiganiada s-au păstrat două

versiuni, una încheiată în jurul
anului 1800, cealaltă înainte de 1812.
Din prima (numită de cercetători
versiunea A) au fost eliminate
episoade pentru a o simplifica,
ajungîndu-se la versiunea B, mai
exact poemul cunoscut astăzi, aflat
în circulaţie şi apreciat de critici ca
versiunea cea mai valoroasă artisti-
ceşte (asupra succesiunii variantelor

5 Ibidem, p. 63.
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şi chiar asupra valorii lor literare un
punct de vedere diferit de al
majorităţii cercetătorilor susţine
Perpessicius). Epopeea eroi-comico-
satirică a lui Ion Budai-Deleanu a
fost tipărită tîrziu, după ce
manuscrisele rămase la moartea
autorului, cumpărate de la
moştenitori la insistenţele lui Asachi,
ajung în bibliotecile româneşti. Este
publicată mai întîi versiunea A, în
revista lui Teodor Codrescu
„Buciumul român”, scoasă la Iaşi
(într-un număr din 1875 apăreau
Prologul şi Epistolia închinătoare, într-
altul, din 1877, textul propriu-zis şi
notele; războiul pentru indepen-
denţă coincide astfel cu descoperirea
unei importante mostre de indepen-
denţă literară.). Textul versiunii B
a văzut tiparul abia în 1925, sub
îngrijirea lui Gh. Cardaş. Realizînd
a doua versiune a Ţiganiadei (un
argument în susţinerea succesiunii
Ţiganiada A /”Buciumul”/,
Ţiganiada B /Cardaş/ aducem,
credem, în cele ce urmează, prin
prezentarea evoluţiei, de la o
variantă la alta, a importanţei
estetice acordate notelor de subsol),
autorul a eliminat din Ţiganiada A
lungul episod cu Becicherec Iştoc,
acesta urmînd să alcătuiască materia
unui alt poem, Trei viteji, rămas
neterminat. O examinare atentă
a acestui poem neîcheiat ne ajută să
înţelegem mai bine cum a fost
realizată principala operă a
autorului. În Trei viteji, la care se
pare că Ion Budai-Deleanu lucra de
asemenea în timp ce definitiva a
doua versiune a Ţiganiadei, formula
artistică a auto-rului are mai multă
claritate... didactică. Parafraza şi
parodia, elementul ludic sînt mai
puternic subliniate în Trei viteji.
Aproape fiecare nivel al naraţiunii
din acest poem este pastişa, parodia
unei opere originale, recognoscibile
în vîrtejul ironiei şi umorului. Trei
viteji are trei personaje importante...
unul ungurean, altul muntean şi
unul moldovean... Să fie o
coincidenţă că în Mioriţa sînt tot trei
personaje? Personajul ungurean e
Becicherec Iştoc, cel muntean Kyr

Kalos de Cucureaza, cel moldovean
Născocor din Cîrlibaba. Toţi sînt...
nobili şi fiecare dintre ei îşi caută
Dulcineea... Modelul parodiei e încă
o dată uşor de detectat – romanul lui
Cervantes. Ca într-o „mis en abîme"
avem o parodie la parodie... Don
Quijotte parodiază romanele
cavalereşti, Trei viteji e o parodie a
parodiei... Parcă pentru a nu lăsa
nici un dubiu în ceea ce priveşte
prototipul perso-najului principal,
Becicherec Iştoc de Uram-Haza are
un scutier – pe românul Crăciun – şi
o caută pe Anghelina, răpită de
zmeu. Copierea modelului
Cervantes se repetă în oglindă în
cazul lui Kyr Kalos şi Născocor.  Kyr
Kalos e secondat de Trandafir şi
o caută pe frumoasa Smaranda,
închisă la mănăstire, iar Născocor
o caută pe Chirana, ţiganca de care
se îndrăgostise, plecată cu alţi ţigani
în Ţara Românească. „Grila" de
împrumut este aplicată pe realitatea
locală, cu conflictele ei naţionale şi
sociale. Crăciun este „român plouat"
, Becicherec Iştoc un nobil ungur
cam... brunet...; scutierul, în discuţia
pe care o are cu stăpînul, îi dă
acestuia lecţii privind injusteţea
inegalităţii sociale... Asemeni unui
Don Quijotte caricaturizat pînă la
derizoriu, nobilul Becicherec Iştoc
are idei fixe, este cititorul unei
singure cărţi, călăreşte pe un
Ducipal... edentat, poartă pe cap o
căciulă în loc de coif şi se foloseşte
de o tipsie drept scut, confundînd
buturugile cu balaurii, cîinii cu
zmeii şi luînd o femeie de la stînă
drept zînă. Şi el sfîrşeşte părăsit de
scutier, fără bani, obligat să practice,
pentru a trăi, o muncă umilă.

*
În Ţiganiada autorul se joacă de

la început pînă la sfîrşit cu alegoriile.
Epistolia, cu anagrama numelui lui
Petru Maior (Mitru Perea), Prologul,
semnat Leonachi Dianeu (anagramă
a numelui autorului, Ioanachi
Deleanu) sînt şi ele edificatoare
pentru un anumit spirit, pentru
mentalitatea luministă, raţionalistă,
dominînd concepţia poemei.

Asupra unor idei din cele două
texte preliminare se revine în notele
de subsol. La sfîrşitul primului
Cîntec, în notă, înainte de a fi reluate
motivele autorului de a nu scrie o
adevărată epopee, ci un fel de
„izvodire de şagă", fără prea multă
înălţare de gîndire sau subtilitate de
expresie, este explicată încă o dată
intenţia poetului de a aduce în
româneşte un nou fel de poezie,
„precum se afla la italieni şi alte
neamuri". Aceasta pentru că puţini
vorbitori ai limbii române erau
obişnuiţi cu acest gen de creaţii, de
regulă românii rămînînd la cîntecele
de „doru lelii şi de frunză verde",
cîntece „de gloată", spune autorul.
Afirmaţia poate să contrarieze, mai
ales că unii cercetători au susţinut că
Ţiganiada ar fi puternic impregnată
de spirit folcloric – iar aici dăm, cum
vedem, peste cuvinte dispreţuitoare
la adresa poeziei populare, a
cîntecelor de „doru lelii şi de frunză
verde", cîntece „de gloată".
Respingerea poeziei populare, a
tradiţiilor în general e o atitudine
specific luministă. Considerînd că
toţi oamenii sînt egali, că ei sînt
conduşi de raţiune, că important
devine ca ei să aibă posibilitatea de
a-şi folosi raţiunea, luminiştii
socoteau că tot ceea ce e împotriva
libertăţii de gîndire, tot ceea ce e
rutină, într-un cuvînt tot ceea ce
poate despărţi trebuie eliminat – în
primul rînd religia, cum se ştie, apoi
superstiţiile şi toate credinţele şi
obiceiurile populare pentru că izo-
lează comunităţile, ridicînd bariere
între grupurile de oameni. Cercetă-
tori ca Ovidiu Bîrlea insistă asupra
consistenţei substratului folcloric în
scrierea lui Budai-Deleanu – şi
citează un fragment din Ţiganiada în
care imaginea despre rai a ţiganilor e
identică aceleia puse în circulaţie de
folclor

„Rîuri dă lapte dulce pă vale /
Curg acolo şi dă unt pîraie, /
Ţărmuri-s dă mămăligă moale, / Dă
pogăci, dă pite şi mălaie!… / O, ce
sîntă şi bună tocmeală! / Mînci cît
vrei şi bei făr’ostăneală. // Colea
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vezi un şipot dă răchie, / Ici dă
proaspătă mursă-un izvor, /
Dincolea baltă dă vin te-mbie, / Iar
căuş, păhar sau urcior / Zăcînd afli-
ndată lîngă tine, / Oricînd chieful dă
băut îţi vine. // Dealurile şi coastele
toate / Sunt dă caş, dă brînză, dă
slănină, / Iar’ munţii şi stîncele
gurguiate, / Tot dă zahăr, stafide,
smochine!… / De pe ramurile dă
copaci, / Spînzură covrigi, turte,
colaci.” – Cîntecul a IX.

Fără a intra în detalii să spunem
că, indiferent de atitudinea faţă de
folclor, Ion Budai-Deleanu păstrează
modul de a vedea lumea (realist,
echilibrat, plin de umor – mai mult
umor decît satiră nimicitoare)
specific românului de la ţară. Şi în
această privinţă G. Călinescu avea
dreptate: oricîte cunoştinţe
acumulase din cărţi, Budai-Deleanu
nu pierduse nimic din spiritul

ţăranului ardelean. În ceea ce ne
priveşte, considerăm că în Ţiganiada
influenţa populară, atîta cîtă e, vine
mai puţin dinspre poezia populară
şi mai mult dinspre capacităţile
artistice ale limbajului vorbit în
lumea satului. Budai-Deleanu ştie
să găsească în limba vorbită
plasticitatea, cuvintele capabile să
dea poemului său o savoare
inconfundabilă.

Un element extrem de
important, de remarcabilă
originalitate îl reprezintă în
structura poemul notele de subsol.
Sînt în aceste note unele „desluşiri"
teoretice, sînt invocaţi maeştri ai
literaturii universale, se dau
lămuriri în legătură cu procedeele
artistice folosite etc. Totuşi aceste
note de subsol sînt departe de a fi
simple „note de subsol”. O primă
intenţie a autorului trebuie să fi fost,
într-adevăr, aceea de a facilita prin
astfel de note, aşa cum se
obişnuieşte, lectura. Pe măsură ce
înainta în redactarea lor se pare că
Ion Budai-Deleanu descoperea însă
că notele deveneau pedante,
îngreunau şi împiedicau textul pe
care îl… lămureau, iar pe de altă
parte înţelegea că aceste note
deschideau posibilităţi literare
eficiente. E de presupus că astfel
stăteau lucrurile pentru că în
versiunea A, prima versiunea
aşadar, notele se opresc la v. 5371 –
autorul neducînd pînă la capăt, în
această formă intermediară,
explicaţiile erudite la text. Putem
descoperi aici şi un argument
pentru ceea ce cred cercetătorii în
majoritatea lor – dar nu şi

Perpessicius, de pildă – şi anume că
versiunea A este o formă mai veche
şi nu una ulterioară versiunii B.
Elementul ludic, prezent în ambele
versiuni, n-ar fi fost abandonat în
notele de subsol din versiunea
ultimă, cînd el devenise, după ce
fusese descoperit şi exploatat,
o importantă sursă de umor şi
ironie... În versiunea finală, aşadar,
notele sînt redactate în maniera
cunoscută din ultima versiune, ele

Liviu Pendefunda, Ceasul de perete
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ilustrînd opiniile unei colorate
galerii de “cititori” ai
manuscrisului... Aceste note au
devenit cu totul altceva decît
precizările din subsolurile de pagină
ale lucrărilor ştiinţifice (cu acestea se
asemănă totuşi notele în primele lor
redactări, cele din versiunea A). În
astfel de lucrări în notele de subsol
se fac trimiteri la sursele unor citate,
se dau explicaţii, se aduc argumente
suplimentare ş.a.m.d. Budai-
Deleanu transformă notele de subsol
în procedeu artistic. Tocmai pentru a
completa jocul din pagină şi cu
registrul erudiţiei autorul redactează
notele în stilul comentariului doct;
iar unele dintre acestea conţin
clarificări – filologice (inclusiv
despre... starea în care s-ar afla
manuscrisul lucrării...), poetice,
etimologice – se explică de pildă
etimologia cuvîntului Dumnezeu
sau a ritmului: „Rîtmă. Lătineşte
ritmus, să zic versurile ce se sfîrşesc
asemene: precum ele – mele etc.:
precum o vară frumoasă – vreme
mîngăioasă etc.“ (de fapt, cum
vedem, aici se vorbeşte despre...
rimă...) În acest mod notele de
subsol adaugă lucrării încă un plan,
realizat prin procedeul modern al
„vocii din off”. Autorul vrea să ne
lase impresia că după încheierea
redactării opera sa a fost parcursă de
o serie de cititori care şi-au
consemnat observaţiile pe marginea
manuscrisului, după modelul
adnotărilor făcute în vechime pe
marginile bucoavnelor. Ion Budai-
Deleanu producea acele personaje în
laboratorul universului fictiv al
poemului şi le atribuie rolul de
naratori-comentatori personalizaţi
prin nume sintetizînd calitatea şi
condiţia lor, dar şi  prin alte
particularităţi – stil, inteligenţă,
interese etc. Personajele din note
sînt: Mitru Perea (singurul comen-
tator... competent), Chir Simpliţian,
Cocon Idiotiseanul, Coconul Musofi-
los, Chir Onochefalos, Cocon
Coantreş, P. Filologos, Vintilă,
Adrofilos, Cocon Erudiţianu, C.
Adevărovici, J. Răbdăceanu, Mîndri-
lă, Păr. Desidemon, P. Agnosie, Chir

Criticos, Părintele Apologhios, P.
Sfîntoievici, P. Sfîntoiescu, Căpitan
Alozonios, Căpitan Păţitul, Chir
Mustrul ot Puntureni, Apistos, P.
Evlaviosu, Părintele Orthodoxos,
Părintele Ascriteanul, Egumen de la
Cioara, Micromegas, Coconul Politi-
cos, Popa Ciuhurezu din Broşteni,
Popa Nătărău din Tîndarînda,
Alitofilos, Arhonda Suspusanul. O
galerie surprinzătoare de „comen-
tatori" urmăresc ceea ce se întîmplă
pe scenă şi nu întîrzie să-şi spună
punctul de vedere. Ei joacă pe rînd
rolul personajului din teatru apărut
în faţa cortinei pentru a comenta cu
spectatorii ceea ce se întîmplă pe
scenă; sau rolul vocii din off din
filmele artistice ale timpurilor
noastre. Indiferent de ceea ce spune
acest comentator din afara scenei,
devenit complicele cititorului, el
plasează spectacolul sub semnul
artificiului şi al derizoriului.

Liviu Pendefunda, Clepsidra verde

Deşi unele din aceste note
prezintă, spuneam, într-un stil doct
pînă la ridicol, informaţii necesare
înţelegerii textului, chiar şi acestea,
aparent „adevărate” clarificări de
subsol, strict filologice, parodiază
stilul erudit. Tonul ironic este
imprimat chiar de la prima
însemnare de acest gen: Ţiganiada

este pusă alături de Iliada şi Eneida.
Şi tot de la început sîntem lămuriţi
că adevărata muză a autorului este
aceeaşi cu a lui Homer din Bătălia
şoarecilor cu broaştele (Bathrahomio-
mahia).

Nu toţi comentatorii care îşi
notează observaţiile pe marginea (în
subsolul) paginilor citesc manus-
crisul în acelaşi timp. Lecturile
„sînt”… decalate cronologic,
atribuind textului un destin istoric.
Este posibilă o supraetajare tempo-
rală a notelor, apărînd astfel nu
numai note la text, ci şi note la note,
care comunică între ele pe verticală.
Mitru Perea comentează, de pildă, o
afirmaţie din text privind împro-
prietărirea ţiganilor. La observaţia sa
se adaugă comentariile lui
Idiotiseanul şi ale lui Onochefalos:

„1. De aici acum să poate şti cu
temeiu pămîntul care Vlad Vodă au
dat ţiganilor.
a) Nu poci eu să cred ca să fie dat
Vodă locurile cele mai frumoase
ţiganilor. Idiot.
b) Ba caută să crezi, vere, căci aşa
este scris; şi dacă-i scris odată, îi
scris!... Onoch."6

Subiectul Ţiganiadei este impor-
tant doar prin posibilitatea succe-
siunii rapide de planuri şi procedee,
el e unul din elementele întregului şi
completează foarte bine întregul. De
fapt, ce se întîmplă în Ţiganiada?
Foarte pe scurt, e relatat un episod
din timpul domniei lui Vlad Ţepeş.
Domnitorul muntean, pe cale să dea
faţă cu turcii, îi eliberează pe ţigani
şi îi înarmează împotriva acestora.
Tabăra ţiganilor e la Spăteni, iar
aceştia se adună între Alba şi
Flămînda – prilej pentru unul din
autorii notelor de subsol de a
sublinia intenţiile autorului, de a
îngroşa ceea ce este de altfel evident
de la prima vedere: toponimia
alimentează, la rîndul ei ironia
generală... Domnitorul trece în
revista cetele de ţigani cu „voivozii”

6 Ibidem, p. 137.



Primãvara 2012 | Contact international 323

lor în frunte – autorul invocînd,
homeric, muza pentru a-l ajuta să ne
înfăţişeze defilarea acestora („O,
musă! rogu-te de astă dată / Să-mi
dai viers cu vrednice cuvinte, / Ca
să pociu cînta cum înarmată /
Ţigănimea purceasă nainte...!" – e,
evident, un soi de „O, cîntă zeiţă
mînia ce-aprinse pe-Ahile
Peleianul..."  în registru comic), o
adevărată paradă, plină de culoare
şi, mai ales, de sunete...

„Întîi, dară, dintru toţi purceasă
Ceata lui Goleman vestită;
Toţi-ciurari şi feciori de acasă,
Vai de-acela care-i întărîtă!...
Trei sute era ei pe-îndelete,
Afară de prunci, muieri şi fete.

Armele lor cele mai cumplite
Era furce şi rude de şatră,
La vîrv cu fier ager ţintuite;
Cu cestea-îndată trîntea de vatră
Pe vrăjmaş de-aproape şi de parte.
Acolo să vezi capete sparte!

Steagul! de mînză codalbă-o piele
Le era, de-un părîng aninată,
Pe care sta, cu roşii petele,
O veşcă de ciur sus îndreptată.
Cînta de marş în cimpoi foite,
Bătînd în ciure negăurite.

Ce să mai zic de-a lor voivod mare?
Goleman voinicul! Oh, acela,
De nu-l va prăpădi v'o întîmplare,
Nu va bate el în zădar lela,
Nice va zăcea prăvălit pă spate
Când i s-or fîrşi-în traistă bucate.

După-aceşte veniră nainte,
Armaţi şi-n rînduri tocmite bine,
Argintarii, de-inele şi ţînte
Făcători, doao sute. Dar' cine
Îi duce şi le este povaţă?
Tînăr Parpangel şi mîndru-n în faţă.

Acesta purcedea-în dreaptă spiţă
Din craiu Jundadel a cărui mare
Şi preste toţi înălţată viţă
Tocma de-unde soarele răsare,
Cu soarele-împreună răsărisă,
Precum cronica ciorască scrisă.“

(Cîntecu I)

Aşa cum în epopeile antice zeii
participau la întîmplările prezentate,
luînd partea unora sau altora dintre
combatanţi, în Ţiganiada intervin în
conflictul dintre creştini şi turci
Satana şi sfinţii. Ca să-i abată pe
ţigani din drumul către tabăra lor,
Satan o fură pe Romica, logodnica
lui Parpangel şi o ascunde la Cetatea
neagră. Parpangel o caută şi ajunge
astfel la palatul vrăjit. În epopee
firele narative se întretaie. Între timp
Florescu povesteşte faptele lui Ţepeş
cu turcii. Iar Parpangel, negăsind-o
pe Romica, se culcă şi se trezeşte
dimineaţa cu ea în pat. Sîn Spiridon,
care protejează fecioarele, o face să
dispară din nou. Căutarea ei se
prelungeşte cu episoade fantastice.
Ţepeş, vrînd să încerce vitejia
ţiganilor, se apropie de tabăra
acestora cu oştenii lui îmbrăcaţi
turceşte. Ţiganii se sperie şi îşi
trădează stăpînul. Cînd, de faţă cu
domnitorul muntean află care e
adevărul, promit domnitorului să se
poarte vitejeşte şi, atunci cînd se
ciocnesc într-adevăr cu turcii,
convinşi ca e tot Ţepeş cu oamenii
lui deghizaţi în turci, se aruncă
asupra acestora cu tot avîntul,
pentru a-şi dovedi vitejia…

Povestea e continuată în această
notă.

S-a observat că Ion Budai-
Deleanu nu este creator de tipuri
individuale (Al. Piru). Ca şi alţi
scriitori ardeleni reuşeşte mai ales în
prezentarea mulţimilor 7. G.
Călinescu vorbeşte despre lipsa de
acuitate plastică a autorului –
compensată printr-un adevărat

7 „Veritabila creaţie a lui Budai-Deleanu nu
trebuie căutată în direcţia tipurilor
individuale. La fel cu scriitorii ardeleni de
mai tîrziu, ca de pildă Rebreanu, Budai e în
schimb un excelent observator şi pictor al
aglomerărilor umane, al maselor văzute sub
aspect colectiv, deci cu atît mai mult al
ţiganilor, caracterizaţi printr-o existenţă
tribală, gregară.” – Al. Piru, Introducere la Ion
Budai-Deleanu: Opere, 1. Ediţie critică de
Florea Fugariu. Bucureşti, Ed. Minerva, 1974,
p. XXV.

geniu al sonorităţilor 8. Cetele de
ţigani îi prilejuiesc valorificarea
acestei însuşiri. Repertoriul de nume
selectate sau inventate de Ion Budai-
Deleanu este, într-adevăr, de o
varietate sonoră remarcabilă.
Numele de locuri, dar mai ales
numele de persoane  (numele
ţiganilor) evidenţiază o largă gamă
de sonorităţi. Aordel, Corcodel,
Cucavel, Parpangel, Parnavel, Suvel,
Dondul, Giolban, Gogoman,
Goleman etc. Onomatopeele sînt
folosite din abundenţă, combinaţiile
de sunete dau, cum s-a spus,
sentimentul audiţiei unei orchestre
burleşti. Poetul alege cuvintele cele
mai sonore, sau inventează cuvinte.
Personajele, de altfel, vorbesc
enorm, acţiunea propriu-zisă,
trenantă, e doar un pretext. G.
Călinescu crede ca Ţiganiada are
aparenţa unei opere moderne tocmai
datorită stăpînirii perfecte a
elementului sonor. „Numai
Eminescu, mai tîrziu, spune criticul,
a siluit limba sau a scociorît forme
cu atîta sistemă şi Budai îi este un
mare înaintaş”. „Budai tratează
cuvintele ca pe nişte făpturi moi şi le
dă pe loc la rimă genul şi
terminaţiile trebuitoare.”9

*

Cînturile X şi XI prezintă un soi
de congres al ţiganilor. Neînţe-
legîndu-se asupra formei de
guvernămînt a viitoarei lor societăţi,
îi pun pe cei mai învăţaţi dintre ei să
se confrunte. Sînt trecute în revistă,
cu argumente pro şi contra, formele
de guvernămînt cunoscute. Unii
cercetătorii au luat în serios această
dispută – în fond pretext, încă unul,
pentru autor, de a se juca. În
realitate derizoriul devine aici mai
evident decît oriunde, incompatibi-
litatea dintre gravitatea problemelor
politice şi condiţia „glosatorilor”
fiind o garanţie pentru efectele

8 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la
origini pînă în prezent, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1982, p. 77.
9 Idem.
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comice. Lipsa de perspicacitate a
unor comentatori, convinşi că aici
pot afla … opţiunile politice ale
autorului, e mai mult decît evidentă.

*

Se poate vorbi, în Ţiganiada, de
existenţa mai multor registre
stilistice, iar cînd spuneam că
subiectul e bine armonizat cu restul
elementelor poemului, tocmai la
acest acord între registrul stilistic şi
ceea ce ni se relatează. Primul
registru ar fi registrul grav, în care
autorul prezintă cu seriozitate figura
şi faptele lui Vlad Ţepeş. Stilul, în
cazul acesta, se vrea unul înalt.
Discursul lui Ţepeş către Catavolin,
solul sultanului venit după haraci,
de pildă:

"Spune celui care te trimiseră
Că într-acest chip Vlad vodă-i

răspunde:
Haracii sînt gata, supt aleasă
Încuietoare; dar’ a pătrunde
Nu poate-acolo poftă străină
Într-alt chip făr’ cu sabia-în mînă.

De sultanului de dînşii îi pasă,
Vie, să şi-i ducă, de să-încrede!
Dară nici tinerii vor de-acasă
De voie bună-a mearge-în obede,
Zicînd că cu patria-împreună
Vreu s-aibă soartea: rea sau bună.

Iar încît e despre-a mea persoană,
Să merg să mă-închin nălţatei

Poarte,
Spune că-atunci cînd iepurii-în

goană
Vor lua pe-ogari…!, lupilor moarte
Mieii vor da, poate că-atunci doară
M-oi închina; iar nu de-astă oară!"

(Cîntecul a III)

Aceste versuri grave din
Ţiganiada nu sînt, evident, şi cele mai
reuşite. Un al doilea registrul,
prezent în cea mai mare parte din
poem, e parodic, adecvat prezentării
ţiganilor.  În sfîrşit, un al treilea stil,
„neutru“, „savant“, se găseşte în
notele de subsol. În aceste note, alte
personaje decît cele din poem

vorbesc din exterior, comentează –
împreună cu cititorul – spectacolul
prezentat. Dacă e să vorbim totuşi
despre o notă predominantă, aceasta
e, incontestabil, cea ironic-parodică.

*

O teză care devine decisivă în
abordarea poemului priveşte carac-
terul baroc al Ţiganiadei. Nicolae
Balotă, Romul Munteanu ş. a. au
atins această problemă. N. Balotă, de
pildă, vorbeşte despre un baroc
caracteristic latinităţii răsăritene, o
conjugare între barocul occidental şi
icoana bizantină, între Roma şi
Isarlîk. „Este tipic barocă viziunea
estetică a autorului Ţiganiadei, felul
în care îşi judecă propria sa lucrare.
Asemenea celor mai multe opere
aparţinînd universului baroc Tabăra
ţiganilor reprezintă în acelaşi timp o
recreaţie (o încercare de a re-crea
eposul clasic) şi o recreaţie a unui
spirit ludic, dispus să ofere altora o
‘jucăreauă’, un honesto entreteni-
miento, cum ar fi spus Cervantes. O
lume ca joc apare într-o asemenea
operă barocă. Fireşte, aceasta
exclude ordinea. O veselă confuzie
domneşte în universul baroc al
Ţiganiadei. Confuzie între tărîmuri –
natural şi supranatural, real şi
imaginar –, între regnurile aceluiaşi
tărîm.“10

Să nu uităm că, şi în cazul Istoriei
ieroglifice s-a vorbit (Şerban Ciocu-
lescu11) despre un baroc oriental,
alimentat de arta arabescurilor.
Problema barocului în literatura
română rămîne una dintre cele mai
incitante. Aşa cum a evoluat această
literatură şi cum este consemnată în
istoriile literare, ea nu a intrat în
circuitul barocului ci a acumulat, cel
mult, elemente baroce în creaţiile
unor scriitori. Dar, dacă literatura
română ar fi urmat căile deschise de
Istoria ieroglifică şi Ţiganiada, barocul

10 N. Balotă, Universul baroc la I. Budai-Deleanu,
„Luceafărul“, 7 febr. 1970.
11 Șerban Cioculescu, Itinerar critic, Vol. II, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1976, p. 84, p.8.

ar fi avut la noi remarcabile puncte
de sprijin. În baroc există o
conştiinţă de epigon, de raportare la
o direcţie estetică anterioară –
clasicismul. Ceea ce autorul clasic ar
fi exprimat direct, autorul baroc
complică, sedus de detaliu şi de
spiritul ludic exacerbat. Emfaza,
preţiozitatea, comune barocului,
apar şi în Istoria ieroglifică şi în
Ţiganiada. Există în baroc o
conştiinţă a participării la facerea
textului – evidentă, în cazul de faţă,
în special în comentariile din
subsolul paginii. Jocul intelectual,
anagramele, hieroglifele, specifice
universului baroc, sînt cultivate şi de
Ion Budai-Deleanu. Cultura
germana era populată cu opere
baroce. E greu de imaginat că
autorul nostru nu le cunoştea.

După cucerirea Italiei, barocul s-
a izbit de clasicismul francez (lipsit
de înţelegere faţă de un Bernini, de
pildă), dar are un remarcabil succes
în Spania. El constituie o compo-
nentă remarcabilă şi a culturii
portugheze. Cu excepţia Franţei,
ţările neolatine au cunoscut o
puternică mişcare barocă. Daca
soarta ar fi aşezat altfel elementele
constitutive ale literaturii române,
barocul ar fi putut fi, e de presupus,
şi pentru noi un curent
reprezentativ. Cele două opere fără
posteritate directă – Istoria ieroglifică
şi Ţiganiada – demonstrează din plin
acest lucru. Istoria a vrut însă altfel –
principala influenţă pe care o vom
recepţiona la începuturile literaturii
noastre premoderne fiind literatura
franceză. În locul complicaţiilor
barocului, limpezimea pastoralei,
lacrimile superficiale à la Văcărescu.
În aceste condiţii Istoria ieroglifică şi
Ţiganiada reprezintă doar un început
posibil al literaturii române. Deşi un
început deloc lipsit de importanţă..

(continuare în numărul viitor)
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Cesare PAVESE

olumul de poezii “Lavorare stanca”
(1930) a însemnat o adevărată
revoluţie, inclusiv d.p. d.v. tehnic şi

prozodic, punând în paranteză însăşi
tipologia modelelor poetice contemporane.
Poezia lui Cesare Pavese a intenţionat să fie o
poezie-povestire, lipsită de imagini retorice,
livreşti,  bazată pe fapte esenţiale şi cât era cu
putinţă de clare, simple şi obiective, în
opoziţie cu poezia abstractă a ermeticilor tip
Bigongiari sau Luzi. Exemplul unui limbaj
amprentat de naturaleţe i-a fost oferit de
torinezul Guido Gozzano (1883-1916), cu felul
său firesc de a numi lucrurile  si evenimentele
pe fundalul cenuşiu al cotidianităţii.

Cu totul diferite vor fi însă poeziile din
ultimele două culegeri ale poetului şi
romancierului piemontez, ”La terra e la
morte” şi “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”,
publicate postum de Editura Einaudi (Torino,
1951). Dicţiunea poetică devine mai fluidă,
discursul liric se bazează pe imagini care nu
mai au o relaţie directă cu un fapt anume sau
un obiect specific. Conexiunile cu realitatea
sunt cvasi abolite,  respecti-vele versuri
părând să fie o revizitare a repertoriului
petrarchesc şi leopardian, inclusiv d.p.d.v al
motivelor poetice, ca de pildă binomul iubire-
moarte, puse într-o nouă perspectivă şi
anume, cea a mitului. Este trecerea de la o
poezie concepută ca povestire la poezia-

cântec ce adoptă versul
scurt, forme şi ritmuri
melodice, biografismul.

La începutul anului
1950 Cesare Pavese se
află la Roma. Cetatea
Eternă îl dezamăgeşte
prin climat şi
reaşezarea agresivă a
categoriilor sociale. În
această stare sufletească
o cunoaşte pe
Constance Dowling,
venită în Italia cu sora
ei Doris, care jucase în
filmul neorealist “Riso amaro”, alături de
Silvana Mangano, Vittorio Gassman şi Raf
Vallone. Fapt e că la 42 de ani se îndrăgosteşte
de mai tânăra Constance. Reîntors la Torino,
are ocazia s-o revadă: venise într-un fel de
scurtă vacanţă, ceea ce nu exclude tentaţia de
a flirta cu un celebru literat italian,
traducătorul lui Melville in italiană (“Moby
Dick”). Merg împreună în staţiunea turistică
montană Breuil - Cervinia (Val d’Aosta), dar
spre repetata deziluzie a lui Pavese,
Constance trebuie să plece rapid în America
pentru a-şi încerca norocul la Hollywood.
Contractul ei era mult mai important decât
investiţia sentimentală profundă a unui
individ complicat şi aproape plictisitor în

felul de a-i face avansuri. Scriitorul “se
răzbună”, dedicându-i romanul “La luna e i
falò”. Nici măcar primirea premiului Strega
pentru romanul “La bella estate”, în iunie
1950, nu-l poate scoate din starea de
deprimare în care se afundase. Dezamăgirea
amoroasă pricinuită de indife-renţa actriţei
americane,  adăugându-se depresiei de tip
existenţial, l-au determinat să se sinucidă pe
27 august într-o cameră de hotel din Torino,
înghiţind conţinutul a 16 pliculeţe de
somnifer. Faimosul său jurnal, “Il mestiere di
vivere, 1935-1950”, se termină cu fraza:
“Toate astea îmi fac greaţă. Cuvintele, inutile.
Un gest. Nu voi mai scrie”. Cesare Pavese şi-a
încheiat viaţa ca practicant şi victimă totodată
a “viciului absurd”,

Traducere şi prezentare Geo VASILE

Donne
appassionate
Le ragazze al crepuscolo scendono in acqua,
Quando il mare svanisce, disteso. Nel bosco
Ogni foglia trasale, mentre emergono caute
Sulla sabbia e si siedono a riva. La schiuma
Fa i suoi giochi inquieti, lungo l’acqua remota.

Le ragazze han paura delle alghe sepolte
Sotto le onde, che afferrano le gambe e le

spalle:

Femei pătimaşe
Fetele la apusul soarelui se bagă în apă,
Pe când marea se evaporă, cât vezi cu ochiul.
În pădure frunzele tremură, iar când ies afară
Precaute călcând pe nisip, se  aşează la ţărm.

Spuma
Îşi vede de jocurile ei zbuciumate cât e ţărmul

de lung.

Fetelor le e teamă de algele scufundate
Sub valuri, căci te-apucă de picioare şi de

umeri:

V
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Quant’è nudo del corpo. Rimontano rapide a
riva

E si chiamano a nome, guardandosi intorno.
Anche le ombre sul fondo del mare, nel buio,
Sono enormi e si vedono muovere incerte,

Come attratte dai corpi che passano. Il bosco
È un rifugio tranquillo, nel sole calante,
Più che il greto, ma piace alle scure ragazze
Star sedute all’aperto, nel lenzuolo raccolto.

Stanno tutte accosciate, serrando il lenzuolo
Alle gambe, e contemplano il mare disteso
Come un prato al crepuscolo. Oserebbe

qualcuna
Ora stendersi nuda in un prato? Dal mare
Balzerebbero le alghe, che sfiorano i piedi,
A ghermire e ravvolgere il corpo tremante.
Ci son occhi nel mare, che  traspaiono a volte.

Quell’ignota straniera, che nuotava di notte
Sola e nuda, nel buio quando muta la luna,
È scomparsa una notte e non torna mai più.
Era grande e doveva esser bianca abbagliante
Perché gli occhi, dal fondo del mare,

giungessero a lei.

Semplicità
L’uomo solo – che è stato in prigione – ritorna

in prigione
Ogni volta che morde in un pezzo di pane
In prigione sognava le lepri che fuggono
Sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno
L’uomo vive tra muri di strade, bevendo
Acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane.

Uno crede che dopo rinasca la vita,
Che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno
Con l’odire del vino nella calda osteria,

De tot ce-i goliciune a trupului. Se-ntorc repede
a mal,

Zicându-şi pe nume, şi uitându-se una la alta.
Chiar şi umbrele pe fundul mării, în beznă
Sunt enorme şi se văd mişcându-se şovăitoare,
Parcă atrase de trupuri ce trec. Pădurea
E un refugiu tihnit pe când soarele asfinţeşte,
Mai sigur ca prundişul , dar fetelor negricioase
Le place să se arate stând încolăcite-n cearşaf.

Stau între ele pe vine, trăgându-şi cearşaful
Pe picioare, scrutând întinderea mării
Ca pe o pajişte sub soarele muribund. Ar

cuteza vreuna
Din ele să se-ntindă goală pe-o pajişte? Din

mare
Vor să tresalte algele, ce se ating de picioare,
Gata să-nşface şi să-mpresoare trupul

tremurător.
Există ochi în mare, care se întrevăd uneori.

Străina aceea necunoscută care înota nopţile
Singură şi goală, în întuneric atunci când luna

se-ascunde,
A dispărut într-o noapte şi de-atunci nu se mai

arată.
Era corpolentă şi trebuia să fi fost alb-orbitoare
Ca ochii de pe fundul mării să fi ajuns pân’ la

ea.

Simplitate
Omul singur – care-a stat la puşcărie – se-
ntoarce-n puşcărie
Ori de câte ori muşcă dintr-un codru de pâine.
În puşcărie visa iepuri gonind
Peste ţarina iernii. În negura iernatică
Omul trăieşte între ziduri de străzi, bând
Apă rece şi muşcând dintr-un codru de pâine.
Unii cred că după asta viaţa renaşte,
Că răsuflarea se domoleşte, că iarna se-ntoarce
Cu mireasmă de vin în cârciuma cea caldă,
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E il buon fuoco, la stalla, e la cene. Uno crede,
Fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una

sera,
E le lepri le han prese e le mangiano al caldo
Gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri.

L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere
Quando proprio si gela, e contempla il suo

vino:
Il colore fumoso, il sapore pesante.
Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre
In prigione, ma adesso non sa più di pane
Né di nulla. E anche il vino non sa che di

nebbia.

L’uomo solo ripensa a quei campi, contento
Di saperli già arati. Nella sala deserta
Sottovoce si prova a cantare. Rivede
Lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati
Che in agosto fu verde. Dà un fischio alla

cagna.
E compare la lepre e non hanno più freddo.

Liviu Pendefunda, A şasea arcană minoră, plan terestru

Liviu Pendefunda, A treia arcana minoră. Plan terestru

Şi focul cel bun, grajdul, şi masa de seară. Unii
cred,

Cât timp sunt înăuntru cred. Într-o seara, iată, e
liber să iasă,

Dar iepurii alţii i-au prins şi-i mănâncă la căldură
Voioşi. De nevoie se uită la ei de la geam.

Omul singur cutează să intre să bea un pahar
Atunci când dă-ngheţul, şi se tot uită la vinu-i

din faţă:
Culoare fumegoasă, damful greu la stomac.
Muşcă din codrul de pâine ce mirosea a iepure
În puşcărie, dar acum nu mai miroase nici a pâine
Nici a nimic. Şi până şi vinul miroase a negură

şi-atât.
Bărbatul singur se duce cu gândul la câmpiile-

alea, mulţumit
Să le ştie arate de-acum. În încăperea pustie
Încearcă să cânte în şoaptă. Revede
De-a lungul şanţului smocul murilor despuiaţi
Care-n august a fost verde. Îşi fluieră căţeaua.
Şi-apare iepurele şi nu le mai e frig.
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Lo steddazzu*

L’uomo solo si leva che il mare è ancor buio
E le stelle vacillano. Un tepore di fiato
Sale su dalla riva, dov’è il letto del mare,
E addolcisce il respiro.Quest’è l’ora in cui nulla
Può accadere. Perfino la pipa tra i denti
Pende spenta. Notturno e il sommesso

sciacquìo.
L’uomo solo ha già acceso un gran fuoco di

rami
E lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare
Tra non molto sarà come il fuoco, avvampante.

Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno
In cui nulla accadrà. Non c’è cosa più amara
Che l’inutilità. Pende stanca nel cielo
Una stella verdognola, sorpresa dall’alba.
Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco
A cui l’uomo, per fare qualcosa, si scalda;
Vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne
Dov’è un letto di neve. La lentezza dell’ora
È spietata, per chi non aspetta più nulla.

Val la pena che il sole si levi dal mare
E la lunga giornata cominci? Domani
Tornerà l’alba tiepida con la diafana luce
E sarà come ieri e mai nulla accadrà.
L’uomo solo vorrebbe soltanto dormire.
Quando l’ultima stella si spegne nel cielo,
L’uomo adagio prepara la pipa e l’accende.

_________________________________
* în dialectul din Brancaleone Calabro (Calabria), unde poetul a fost
exilat în 1935 şapte luni de regimul fascist, înseamnă stea mare,
verzuie, nume atribuit planetei Venus.

Lo steddazzu
Omul cel singur se scoală când marea e încă în

beznă
Şi stelele pâlpâie. O adiere ca o boare caldă
Vine de pe ţărm unde e matca mării
Îmblânzind răsuflarea. Este ora când nimic

altceva nu se
Poate petrece. Până şi pipa-ntre dinţi
Atârnă stinsă. Noptatec blândul zbucium al

valurilor.
Omul cel singur a aprins de-acum un foc mare

de crengi
Şi se uită cum înroşeşte pământul. Marea, şi ea,
În curând va fi precum focul, înveşmântată-n

văpăi.

Nu-i lucru mai amar decât zorii unei zile
În care nimic nu se poate petrece. Nu-i  lucru

mai amar
Decât să te simţi zadarnic. Atârnă de cer

ostenită
O stea verzuie, surprinsă de zori.
Zăreşte marea încă în beznă şi tufişul de foc
La care omul, ca să-şi facă de lucru, se-

ncălzeşte;
Se uită şi cade de somn printre munţii

posomorâţi
Unde e un pat de zăpadă. Trecerea molcomă-a

timpului
E nemiloasă cu cel care nu mai aşteaptă nimic.

Merită osteneala ca soarele să se înalţe din
mare

Şi ziua cea lungă să-nceapă? Mâine
Se vor întoarce zorii călduţi cu lumina lor

străvezie
Şi totul va fi ca şi ieri şi nimic altceva nu se

poate petrece.
Omul cel  singur ar vrea numai să doarmă.
Când ultima stea se stinge pe cer,
Omul îşi pregăteşte pipa domol şi-o aprinde.
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You wind of
March

Sei la vita e la morte.
Sei venuta di marzo
sulla terra nuda -
Il tuo brivido dura.
Sangue di primavera
- anemone o nube -
Il tuo passo leggero
Ha violato la terra.
Ricomincia il dolore.

Il tuo passo leggero
Ha riaperto il dolore.
Era fredda la terra
Sotto povero cielo,
Era immobile e chiusa
In un torpido sogno,
Come chi più non soffre.
Anche il gelo era dolce
Dentro il cuore profondo.
Tra la vita e la morte
La speranza taceva.

Ora ha una voce e un sangue
Ogni cosa che vive.
Ora la terra e il cielo
Sono un brivido forte,

La speranza li torce,
Li sconvolge il mattino,
Li sommerge il tuo passo,
Il tuo fiato d’aurora.
Sangue di primavera,
Tutta la terra trema
Di un antico tremore.

You wind of
March

Eşti viaţa şi moartea.
Ai venit în martie
Pe pământul gol –
Fiorul tău dăinuie.
Sânge primăvăratic
- anemone sau nor –
Pasul tău uşor
A răvăşit pământul.
Durerea se-ntoarce.

Pasul tău vaporos
A readus durerea.
Era frig pe pământ
Sub un biet cer,
Era neclintită, sigilată
Într-un vis tulbure,
Precum cel ce nu mai suferă.
Chiar şi gerul era blând
Înlăuntrul inimii, adânc.
Între viaţă şi moarte
Speranţa nu se rostea.

Acum are un glas şi un sânge
Orişice lucru viu.
Acum pământul şi cerul
Sunt un  fior puternic,

Le răsuceşte speranţa
Le răscoleşte dimineaţa
Pasul tău le scufundă,
Răsuflarea ta de auroră.
Sânge primăvăratic,
Tot pământul se zbuciumă
Într-un zbucium străvechi.
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Hai riaperto il dolore.
Sei la vita e la morte.
Sopra la terra nuda
Sei passata leggera
Come rondine o nube,
e il torrente del cuore
Si è ridestato e irrompe
E si specchia nel cielo
E rispecchia le cose –
E le cose, nel cielo e nel cuore
Soffrono e si contorcono
Nell’attesa di te.
E’ il mattino, è l’aurora,
Sangue di primavera,
Tu hai violato la terra.

La speranza si torce,
E ti attende ti chiama.
Sei la vita e la morte.
Il tuo passo è leggero.

Liviu Pendefunda, Alpha

Liviu Pendefunda, Armonii

Ai readus durerea.
Eşti viaţa şi moartea.
Peste pământul gol
Ai trecut uşoară
Ca rânduneaua sau norul,
Iar torentul inimii
S-a redeşteptat şi ţâşneşte
Şi se oglindeşte în cer
Şi răsfrînge lucrurile-
Iar lucrurile, în cer şi în inimă
Îndură şi se răsucesc
În aşteptarea ta.
E dimineaţă, iată aurora,
Sânge primăvăratic,
Ai răvăşit pământul.

Se zvârcoleşte speranţa
Şi te-aşteaptă, te cheamă.
Eşti viaţa şi moartea.
Vaporos îţi e pasul.
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Passerò per
piazza di
Spagna

Sarà un cielo chiaro.
S’apriranno le strade .
Sul colle di pini e di pietra.
Il tumu1to delle strade
non muterà quell'aria ferma.
I fiori spruzzati
Di colori alle fontane
Occhieggeranno come donne
Divertite. Le scale
Le terrazze le rondini
Canteranno nel sole.
S'aprirà quella strada,
Le pietre canteranno,
Il cuore batterà sussultando
Come l'acqua nelle fontane -
Sarà questa la voce
Che salirà le tue scale.
Le finestre sapranno
L’odore della pietra e dell’aria
Mattuttina. S’aprirà una porta.
Il tumulto delle strade
Sarà il tumulto del cuore
Nella luce smarrita.

Sarai tu - ferma e chiara.

Voi trece prin
piazza di
Spagna

Va fi un cer limpede.
Străzile se vor deschide
spre colina de pini şi de piatră.
Tumultul străzilor
nu va înrâuri acel aer ferm.
Florile stropite
de culori la fântâni
vor face cu ochiul ca femeile
amuzate. Scările
terasele rândunelele
vor cânta în soare.
Se va deschide strada-aceea,
pietrele vor cânta,
inima va bate tresăltând
precum apa-n fântâni –
acesta o să fie glasul
ce-ţi va urca scările.
Ferestrele vor avea
mirosul pietrei şi al adierii
matinale. Se va deschide o uşă.
Tumultul străzilor
va fi totuna cu tumultul
inimii în lumina tulbure.

Vei fi tu - neclintită şi limpede.

Liviu Pendefunda, Trilogia munților

Lucrările prezentate fac parte din exponatele celor
cinci expoziții personale de grafică și pictură ale
autorului, deschise între anii 1971 și 1981 la Iași și
București, majoritatea aflându-se în prezent în colecții
particulare din întreaga lume.
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Ioan HOLBAN
Nichita Stănescu,
metamorfozele
eului poetic

mare forţă de iradiere
asupra câmpului literar
românesc a avut şi încă o

mai are, cel puţin în teritoriul
poeziei, opera şi personalitatea lui
Nichita Stănescu; cu el se împlinea
visul retezat al tinerilor scriitori
interbelici care mărturiseau efortul
multiplicării, al expansiunii eului în
real; în realul literaturii, în planul
estetic, adică, dar şi în cel social, al
lumii acesteia. Mai întâi, opera a
creat, încă de la primele cărţi, nu atât
un model – deşi acesta a funcţionat
mult timp, creând un şir întreg de
imitatori sau epigoni –, cât un reper
pe care unii au visat să şi-l asume,
alţii l-au contestat: şi unii şi alţii au
construit „programe“ estetice
pornind de la opera poetului.
Dincolo de apropierile care s-au
făcut cu Nicolae Labiş{ XE "Labiş,
Nicolae" } şi generaţia „primelor
iubiri“, în linia cărora se situează
prin coborârea în zonele interioare,
guvernate de eul pur, poezia lui
Nichita Stănescu reprezintă punctul
geometric al întâlnirii între două
direcţii fundamentale ale liricii
noastre contemporane: una care se
reclamă din poezia „extazei
intelectuale“ a lui Lucian Blaga{ XE
"Blaga, Lucian" } şi din Ion Barbu{
XE "Barbu, Ion" }, alta a
materializării conceptelor şi a
reconsiderării din perspectivă
poetică a limbajului prozaic, direcţie
care se dezvoltă din lirica

argheziană. Conform
acestei situări, eul poetic
se arată scindat între eul
pur şi eul empiric; cele
două entităţi lirice guvernează spaţii
poetice distincte, din a căror
substanţă va lua naştere fenomenul
poetic stănescian.

Starea lirică esenţială este aceea
dată de tensiunea ce se creează între
căutarea esenţei, a drumului spre
cunoaşterea absolută într-un spaţiu
transcendent, asemănător Azurului
lui Mallarmé{ XE "Mallarmé,
Stéphane" } şi solicitările lumii
fenomenale, vegheată de eul
empiric. Din perspectiva discursului
poetic, sfera, punctul, linia, cercul,
metafore ale spaţiului pur,
hiperborean, se confruntă, urmând o
dialectică deloc simplă, cu cel al
frunzei, pietrei, copacului, mărului,
metafore ale spaţiului real. Iniţierea
în spaţiul de dincolo de lucruri are
un caracter procesual, ca la Ion
Barbu{ XE "Barbu, Ion" } (Ritmuri
pentru nunţile necesare);
cunoaşterea treptelor spaţiului
hiperborean se face prin negarea
stadiilor anterioare, iar lirismul, ca
modalitate de transcendere, este
unul exploziv. Dezvoltând ideea
opoziţiei eu pur/ eu empiric,
anticipată în primele cărţi – Sensul
iubirii (1960), O viziune a
sentimentelor (1964), Dreptul la
timp (1965) –, problematica majoră a
liricii sale din 11 elegii (1966) devine

esenţială pentru întreaga creaţie a lui
Nichita Stănescu.

Din perspectiva expresiei
poetice, A treia elegie marchează o
primă etapă a acestei confruntări
care se desfăşoară între lumea eului
pur, „deşi văzul dinapoia frunzelor
nici n-o vedea“ şi starea de om care
înseamnă lovirea „de propriul meu
trup cu durere“. Trupul, ca metaforă
a realului, opus spiritului, ca
metaforă a spaţiului hiperborean,
este negat de însăşi tensiunea
chemării spre lumea esenţelor,
„lumea pe care-am înţeles-o
fulgerător“; după refuzul lumii
dinafară, al trupului, gândul, rob al
magneţilor, se va întoarce în sine.
Conştiinţa separării dintre cele două
lumi devine explicită în A patra
elegie: „Durere a ruperii-n două a
lumii,/ ca să-mi pătrundă prin ochii,
doi./ Durere a ruperii-n două a
sunetelor/ lumii,/ ca să-mi lovească
timpanele, două./ Durere a ruperii-
n două/ a mirosurilor lumii,/ ca să-
mi atingă nările, două“. Este
marcată aici opoziţia dintre două şi
una, sugerând scindarea fiinţei, a
eului poetic sub presiunea celor
două lumi. Desfacerii lumii
exterioare în două îi corespunde
efortul refacerii unităţii ei în interior,
„potrivire de jumătăţi, aidoma/

O
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îmbrăţişării bărbatului cu femeia
sa“. Aşteptarea refacerii unităţii
interioare stă sub semnul rugului, al
focului: „Dar peste tot în mine sunt
ruguri/ în aşteptare,/ şi ample,
întunecoase procesiuni/ cu o aură
de durere“. Lexicul dominant al
elegiei exprimă trăirea unei stări de
incandescenţă a aşteptării; substan-
tivul rug este metafora revelatorie
care încheie şirul de imagini ale
arderii, sublimată şi ascunsă
privirilor dinafară; trăirea poetică
are loc în dimensiunea psihică,
resimţită sub forma vie, concretă,
fizică, a flăcărilor care mistuie şi se
mistuie în eul poetic. La Eminescu{
XE "Eminescu, Mihai" }, arderea
rugului însemna creaţie poetică:
„Jalnic ard de viu chinuit ca
Nessus,/ Ori ca Hercul înveninat de
haina-i;/ Focul meu a-l stinge nu pot
cu toate/ Apele mării“; la Nichita
Stănescu, arderea rugurilor inseam-
nă realizare a întregului, o refacere a
unităţii interioare; imaginea poetică
eminesciană a topirii eului liric pe
propriul rug devine, în universul
poetic stănescian „aşteptata,/
prevestita, salvatoarea/ aprindere-a
rugurilor“.

O posibilă rezolvare a conflic-
tului între cele două lumi o
sugerează A şaptea elegie, struc-
turată pe trei dimensiuni. Prima este
dată de lumea fenomenală (frunzele,
pietrele, merele, cărămizile), aceea a
eului empiric; conştiinţa poetică,
trecând prin conştiinţa colectivităţii,
îmbrăţişează „un posibil gălbenuş al
existenţelor“. A doua dimensiune
este dată de negarea eului empiric:
„Niciodată n-am să fiu sacru. Mult,/
prea mult am imaginaţia/ celorlalte
forme concrete“. Celelalte forme
aparţin spaţiului pur, opunându-se
lumii fenomenale; legătura dintre
formele acestor două universuri
opuse se realizează, paradoxal, în
concreteţe: elementele concrete ale
lumii reale împrumută forma lor
elementelor constitutive ale spaţiu-
lui hiperborean. A treia dimensiune
a elegiei se realizează prin afirmarea
eului pur care transcende universul
guvernat de eul empiric; din această

perspectivă, apariţia simbolurilor
calului şi păsării, definitorii pentru
întreaga lirică stănesciană, este
revelatoare. Simbolul calului trimite
la fuga din faţa a tot ce e însufleţit:
„Iată-mă. Trăiesc în numele cailor./
Nechez. Sar peste copaci retezaţi“.
Cavalcada infernală structurează
fuga şi îi conferă acel ton catastrofal
pe care îl întâlnim atât la Hugo{ XE
"Hugo, Victor" }, Byron{ XE "Byron,
George Gordon" }, Goethe{ XE
"Goethe, Johann Wolfgang von" },
cât şi la Eminescu{ XE "Eminescu,
Mihai" }: „Arald pe un cal negru
zbura, şi dealuri, vale/ În juru-i fug
ca visuri – prin nouri joacă lună –/
La pieptu-i manta neagră în falduri
şi-o adună,/ Movili de frunze-n
drumu-i le spulberă de sună,/ Iar
steaua cea polară i-arată a lui cale“
(Strigoii). În universul poetic
stănescian, apariţia simbolului
calului, fuga sa, constituie o primă
etapă, aceea care anunţă zborul.

Transcenderea lumii reale se
realizează prin apariţia simbolului
ascensional al păsării. Ascensiunea
către spaţiul pur, către barbienele
„cămări ale soarelui“, este imaginată
împotriva căderii, a rostogolirii în
haos; „unealta“ ascensională e aripa
care e un mijloc simbolic de
purificare raţională. Din această
perspectivă, în poezia lui Nichita
Stănescu, pasărea nu e considerată
aproape niciodată în genul sau
specia ei, ci accesoriu al aripii. G.
Bachelard{ XE "Bachelard, Gaston" }
scria că „nu zbori pentru că ai aripi,
ci crezi că ai aripi pentru că ai
zburat“ (L’Air et les songes);
simbolul păsării nu trimite, aşadar,
la substantiv, ci la verb: „Trăiesc în
numele păsărilor,/ dar mai ales în
numele zborului./ Cred că am aripi,
dar ele/ nu se văd. Totul pentru
zbor“. Pasărea, aripa şi zborul trebuie
situate în perspectiva voinţei de
transcendere a poetului; simbolurile
stănesciene regăsesc şi reinterpre-
tează într-un nou orizont miturile
străvechi ale lui Icar, Tantal şi
Faeton, ca Brâncuşi{ XE "Brâncuşi,
Constantin" } în celebra sa operă
sculpturală. Acest sistem este creat

în jurul izomorfismului dintre aripă
şi puritate. Ajungerea prin zbor în
spaţiul hiperborean stă sub semnul
contemplării de pe înălţimea
piscurilor, cu sentimentul unei
stăpâniri imediate a universului:
„Totul pentru a îmbrăţişa,/ amă-
nunţit, totul,/ pentru a pipăi
nenăscutele privelişti/ şi a le zgâria/
până la sânge/ cu o prezenţă“.
Sentimentul suveranităţii, al contem-
plării monarhice, al cuprinderii
Totului însoţeşte orice act sau
atitudine ascensională în lirica lui
Nichita Stănescu.

Liviu Pendefunda, Arcanele minore K, plan astral

Rezolvarea conflictului dintre
spirit (eu pur) şi trup (eu empiric) se
finalizează în A unsprezecea elegie:
„Dar mai înainte de toate,/ noi
suntem seminţele şi ne pregătim/
din noi înşine să ne azvârlim în
altceva/ cu mult mai înalt, în
altceva…/ care poartă numele pri-
măverii…“. Împăcarea dintre cele
două universuri structural divergen-
te stă sub semnul integrării în
spaţiul real, al acceptării dramatice a
condiţiei secundei fiinţei, din
perspectiva blagiană a înţelegerii
nevoii de regenerare perpetuă a
vieţii.

Într-o altă ordine, semnificativ
mai cu seamă pentru relaţiile cu
puterea ale lumii literaturii în timpul
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„revoluţiei culturale“ şi ilustrând
„tipul“ boemului în „echipa“
constituită în anii ’60, destinul lui
Nichita Stănescu este exemplar
pentru soarta scriitorilor în regimuri
totalitare; debutul s-a petrecut la
sfârşitul deceniului şase, când orice
speranţă născută odată cu
evenimentele din Ungaria s-a năruit,
consacrarea a coincis cu „dezgheţul“
de la jumătatea anilor ’60, pentru ca
ultimei părţi, cu mai multe umbre
decât lumini, să-i fie specific
raportul tensional dintre o profesiu-
ne „liberală“ în esenţa sa şi struc-
turile totalitare ale unei societăţi
dirijate printr-o revoluţie culturală
de inspiraţie asiatică. Nichita
Stănescu a fost, incontestabil, un
model pentru poeţii care au intrat în
literatură după 1970; s-a mai afirmat
aceasta, dar numai în legătură cu
influenţa pe care va fi avut-o opera
sa, într-un spaţiu literar jalonat de
Tudor Arghezi{ XE "Arghezi, Tudor"
}, Ion Barbu{ XE "Barbu, Ion" } şi
expe-rienţele Avangardei poetice
româ-neşti. Criticii au căutat
sârguincios aceste filiaţii şi pentru
bunul motiv că atunci, la sfârşitul
deceniului şapte, când puterea
decidea „libertatea de expresie“ şi
„diver-sitatea stilistică“, în faţa
obştii literare stătea obiectivul
recuperării tradiţiei, al conversiunii
câmpului literar în estetic, al
depăşirii ideologiei politice prin
ideologia literară. Sfântă naivitate…

Bucuria de a putea scrie, în
sfârşit, altfel decât cereau canoanele
„realismului socialist“ era prea mare
pentru a se mai putea vedea/ ghici
scenariile ce se pregăteau prin
cabinetele tăcute; atunci, puterea a
avut nevoie de scriitori pentru a o
credita în faţa lumii libere (cum, la
fel, avusese nevoie de ei şi i-a folosit
intens pentru a face frumos în faţa
culturnicilor tătucului Stalin, după
1948, şi cum va avea nevoie –
amarnică fatalitate! – după 1989,
pentru „a intra în Europa“). Şi ce
putea atrage mai mult pe scriitorul
român decât aerul tare al „libertăţii
de exprimare“ promulgată în mai
toate documentele de partid şi de

stat ale epocii? Avusese şi Dej
slăbiciunile lui (cum aflăm din
„legenda“ Petru Dumitriu{ XE
"Dumitriu, Petru" }), dar acum
puterea simula sentimente
afectuoase pentru întregul câmp
literar. În acest context, Nichita
Stănescu devenea un model al
amintitei libertăţi de exprimare:
11 elegii e cartea-efigie a unui
scriitor nu numai talentat, dar şi liber.
După ce visele de libertate au
început să se risipească repede
(bătea un vânt năprasnic dinspre
tezele maoiste ale revoluţiei
culturale de la începutul deceniului
opt), Nichita Stănescu a rămas
pentru tinerii aspiranţi la gloria
literară un model şi un simbol al
felului cum poetul poate fi liber într-
o societate ce se îndrepta în cadenţă
spre dictatură; altfel, nu opera sa a
influenţat pe aceşti poeţi după 1975,
ci viaţa şi legendele ei, boema.
Aceasta era partea vizibilă a
icebergului; poetul intrase fără să
ştie, poate, în jocurile complicate ale
puterii, fiind folosit de ea: „extrema
dreaptă“ primeşte misiunea de a-l
atrage şi, dacă n-a reuşit să-l
integreze pe deplin, a putut, în
schimb, să-l folosească. Se decidea
undeva, de pildă, că poezia română
trebuie să mai termine cu „imitarea“
modelelor apusene, că „izvorul
inspiraţiei“ e cultura populară,
Nichita Stănescu publica în
„Luceafărul“ lui Mihai Ungheanu{
XE "Ungheanu, Mihai" } un grupaj
cu valoare de exemplu; editorii şi
cenzorii de la Consiliul Culturii
primeau astfel argumente serioase
pentru discuţiile nu o dată aprinse
cu poeţii „cosmopoliţi“ din
generaţia tânără. Extrema dreaptă
(ascunsă sub faldurile dragostei
pentru patrie şi Conducător), care a
făcut atâta rău culturii române mai
ales în anii ’70-’80, a ştiut să
folosească prestigiul literar al
poetului. E drept că, sensibili la
aceste mutaţii, unii scriitori (în
primul rând, tinerii optzecişti) l-au
contestat şi nu sunt puţine articolele
care „demitizau“ modelul şi legenda
Nichita, în jurul anului 1980:

observaţiile şi argumentele nu
puteau merge mai departe, însă, de
planul strict literar.

„Marii artişti creează dogme“,
spune Nichita Stănescu, la un
moment dat; există, se poate spune,
o dogmă Nichita care înseamnă un fel
de a scrie şi un fel de a fi; primul a
fost modelul literar al anilor ’70, al
doilea a influenţat în chip evident
relaţia scriitorului cu puterea în anii
’80: în ambele momente, deşi cu
totul altfel percepută, placa turnantă
a fost ideea (şi dorinţa) de libertate.
Publicistica poetului e cât se poate
de semnificativă în perspectiva
sensului acordat libertăţii scriitoru-
lui în funcţie de scenariile puterii;
plin de contradicţii, scrisul lui
Nichita Stănescu e oglinda fidelă a
unei epoci şi a soartei bietului
ficţionar aflat sub vremuri potriv-
nice. Nu mai surprinde astăzi o
afirmaţie ca aceasta: „Literatura se
face cu cărţi. A fi moral înseamnă în
literatură a avea talent, a scrie cărţi
bune sau foarte bune, şi multe, sau
foarte multe“. Era un teren minat
această discuţie despre moralitate în
literatură; dinspre „model“ venea,
foarte convenabil pentru putere,
despărţirea cărţii de conştiinţă.
Opţiunea politică, viaţa „în cetate“
sunt una, cărţile, talentul sunt alta,
se spune; de aici, până la izolarea
scriitorului între contraforţii profe-
siunii sale, nu mai e decât un pas, iar
printre primii care au decis să se
retragă acolo au fost cei din
generaţiile mai vechi: cum Şerban
Cioculescu{ XE "Cioculescu, Şerban"
}, de exemplu, care recomanda
criticului să se retragă între
„contraforţii călinescieni“. Literatura
majoră – observă Nichita Stănescu
într-un text intitulat Rolul literaturii
– impulsionează sensibi-litatea şi
educă latura de nobleţe şi sublim a
sentimentelor ca act de conştiinţă;
depinde, însă, din care punct de
vedere se consideră actul de
conştiinţă căci, după demisia
morală, a vorbi de literatură ca act
de conştiinţă e o vorbă goală care
sună a lemn bătut pe lemn. Iar
exemplul cel mai frapant e chiar
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textul amintit, apărut în antologia
Fiziologia poeziei (1990); bun de
tipar în 1988, volumul a apărut cu
croşete, a fost întârziat într-o vreme
când „românii mari“ spuneau
versuri şi cântau de zor omagii
conducătorului iubit, a zăcut prin
sertare pentru vize de la cenzură, a
avut soarta tuturor cărţilor
scriitorilor importanţi ai vremii.

Poetul dispăruse, nu mai era
necesar, textele sale puteau deveni
chiar periculoase (ceea ce fusese
„bun“ la începutul deceniului opt,
nu mai era convenabil la mijlocul
deceniului nouă), cronicile
care s-ar fi scris ar fi
concurat imnele şi scrisorile
de adeziune, în fine, nu mai
era oportun. „Şansa
scriitorului nu se joacă
niciodată în timpul vieţii
lui“, spune Nichita
Stănescu; adevărat, dar –
cum se vede – nici după
moarte. „Generaţiile apar în
jurul marilor evenimente
(…) Generaţia nu este
compusă din oameni care
au diferite vârste, ci o
receptivitate comună la un
fenomen istoric“; foarte
importantă această afirmaţie
a poetului în perspectiva
rolului pe care l-a jucat, cu
toate modificările de decor,
generaţia lui. Constituită în
jurul „liberalizării“ de după
dispariţia lui Dej, în siajul
creat de puterea comunistă
cu „faţă umană“ din
deceniul şapte, generaţia ’60
a fost, în ansamblul ei, un
element activ social până când
au început despărţirile
succesive; cei care au putut
fi manevraţi au rămas,
ceilalţi au plecat începând
chiar din 1969 ori s-au retras
contemplând cu amărăciune
prăbuşirea castelelor de nisip
construite între 1967 şi 1970. Pentru
Nichita Stănescu a început
pendularea între roz şi roşu; între
rozul din Un pământ numit
România şi roşul – „adeziune la

contemporaneitatea ţării mele“ – din
Roşu vertical. Este adevărat că, la
rigoare, s-ar putea găsi aici o
„autentică poezie de dragoste de
ţară“ opusă „poemelor patriotarde
care au izbutit uneori să ridiculizeze
nobila noţiune“: nu sunt, însă, decât
nuanţe ale unui roşu deloc vertical
întrucât, deliberat sau nu, poetul a
trecut dincoace, pe scenă, în decorul
şi noul scenariu ale puterii. Cât
adevăr se află în propoziţia
„literatura nu se face cu scuze“?
Toate adevărurile, pe care Nichita
Stănescu le spune în publicistica sa

au fost valorificate în epocă exact în
sensul cerut de putere: „opera
estetică – afirmă poetul – are mesaj
numai când indică o mişcare de
translaţie către altă zonă dominant
politică sau dominant morală“. Care

„politică“ şi care „morală“? Regele
căpşunilor şi al coarnelor de melc
era de mult prins: politica şi morala
erau cele afirmate răspicat pe
primele pagini ale revistelor şi
ziarelor, iar versurile poetului nu
făceau altceva decât să le susţină.

Deturnarea sensului nobil al
acestor mesaje transmise de poet în
ultimii ani ai vieţii (care au coincis
cu radicalizarea controlului puterii
asupra lumii literare) a fost vizibilă
pentru toată lumea; unii le-au
condamnat (sub masca unor perti-
nente observaţii critice la volumele

din urmă), alţii au înţeles
de aici lecţia amară a
refugiului în zona
esteticului. Iar retragerea
acolo era chiar obiectivul
presiunilor de tot felul ale
puterii asupra
scriitorului; modelul îşi
făcea încă o dată datoria:
„Pe noi ne interesează, în
primul rând, unghiul
estetic, adică gradul de
eternitate şi de tensiune a
acestei eternităţi în
comunicarea adevărurilor
estetice“. În cerc, în limita
unghiului estetic, atât era
permis scriitorului şi atât
era el atunci. Mai mult, se
sugera faptul că scriitorul
poate fi un om bogat
tocmai intrând în posesia
zonei sale de identificare:
„Poezia ca fenomen
subiectiv este noua
frontieră a sufletului
uman. Cum am mai spus
şi cum se remarcă cu
ochiul liber într-o lume în
sărăcire, în care omul
devine din ce în ce mai
poluant, prin nervozitate,
politică şi război, poezie a
rămas singurul teritoriu
nejefuit. Ea este un

teritoriu care aparţine oricărui
spirit uman, iar poetul şi cuvintele
nu sunt altceva decât un no man’s
land între două zăcăminte de
sentimente“.

Liviu Pendefunda, Arcanele jocului
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Cuibul invaziilor
Ca şi poezia lui Eminescu, proza lui Sadoveanu atinge fondul cel mai adânc al

specificităţii noastre.
G.Călinescu

ajoritatea autorilor români, de la cronicari
încoace s-au lăsat atrași de Roma și latinism.
Chiar Mircea Vulcănescu remarca ispita latină

din sufletele cronicarilor noştri, afirmând că faimoasa
portretizare a lui Ştefan cel Mare e inspirată din Tit-
Liviu. Tot așa, orice fragment de istorie pare un discurs
despre spiritul nostru, al românilor orientali; și totuși iată
o proză care depășește caracterul naționalist, atinge
culmi nebănuite în literatura română. Mihail Sadoveanu
este un scriitor cu individualitate distinctă în cultura
noastră și universală. Este un realist cu viziune
romantică și un romantic care aduce detalii ca un realist,
un contemplativ. Scriitor, povestitor, nuvelist, romancier,
academician, francmason și om politic, autorul își
înnobilează opera în trei faze importante, semănătoristă,
mitico-simbolică și de adaptare la realismul socialist. L-
am perceput în fiecare dintre aceste momente ale creației
sale după timpul acordat lecturii, în școală, în
adolescență, la maturitate. Receptarea este normal să fie
diferită. Epoca in care scrie Sadoveanu este epoca
marelui roman realist, dar si a romanului modern.
Tocmai această mixtură constituie secretul perenității
operei sale și valoarea înțelegerii unui mesaj inițiatic care
împlinește suita Bolintineanu, Creangă, Hașdeu și
Mateiu Caragiale.

În Cuibul invaziilor1, Mihail Sadoveanu ne oferă o
reprezentare ontologică, fără a fi fost apreciată ca având
o prea mare valoare literară, a unei structuri narative
care amintește de Nicolae Milescu Spătaru, Marco Polo
sau cărțile lui Jules Verne. După o perioadă de creație în
care publică printre altele ”Floare ofilită”, ”Apa
morților”, ”Neamul Șoimăreștilor”, ”Țara de dincolo de

1 Editura Naţională Ciornei, Bucureşti, 1935

negură”, ”Hanu-Ancuței”, ”Impărația apelor”, ”Zodia
Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă”, ”Baltagul”,
”Creanga de aur”, ”Locul unde nu s-a întamplat nimic”,
”Frații Jderi”, ”Nada Florilor”, Mihail Sadoveanu se
erijează în ”Ceahlăul literaturii române”, cum l-a numit
Geo Bogza, ”Ștefan cel Mare al literaturii române” cum i-
a spus George Călinescu, având o operă monumentală a
cărei mareție constă in densitatea epică și grandoarea
compozițională. Iată textul original al unei capodopere
interpretată de comuniști ca fiind științifico-fantastică2,
deși reprezintă o călătorie extraordinară într-un areal
devenit mai târziu sovietic. Autorul recunoaşte singur că
este o naraţiune dintr-un alt unghi decât cel obişnuit, şi
despre o lume diferită. Datorită invenţiilor mecanice şi a
rapidităţii de transport, continentele şi-au istovit tainele pe
deoparte, iar pe de alta au tins către o uniformizare a vieţii,
lepădând în parte sau total ce aveau distinct... Lumea era
multiplă prin variaţie şi originalitate. Zi de zi, moare. Când se
vor construi sgârie-nori la Bukhara, - gata... Dacă însă tot ni-i
dat nouă năcăjiţilor de azi să mai trăim, să lăsăm programul
tehnic să meargă spre distrugere totală şi să mai arătăm c’un
ochiu melancolic lumea de ieri.

Mihail Sadoveanu este creatorul romanului istoric
românesc, ce ilustrează epoca de glorie a Moldovei în
care eroii sunt dominaţi de un profund sentiment
patriotic, fiind conturaţi dintr-o mulțime de calităţi şi
care, prin îmbinarea elementelor clasiciste cu cele
romantice, devin personaje legendare. Și totuși în acestea
se observă la baza construcţiei literare motivul străinului,

2 filosoful Adrian Rogoz, redactorul colecţiei științifico-fantastice îl
publică în două volume (nr. 17 și 18) în 1956, în aceeași colecție în care
apar și călătoriile lui Ivan Efremov în Mongolia, același care a tradus
romanul criptat al lui Ivan Efremov despre filosofia lui Herbert
Marcuse.

M
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care observă şi comentează cele văzute în timpul
călătoriei sale prin Moldova, la fel precum Montesquieu
în Scrisori persane sau Vasile Alecsandri în Balta Albă.
Chiar dacă Sadoveanu afirmă că romanul modern se
îndreptă iar spre sociologie, clinică şi şaradă, Cuibul
invaziilor demonstrează că la 1935 se mai putea încă
scrie o lectură plăcută precum cele din secolele ce preced
această perioadă. Romanul debutează cu nararea
călătoriilor familiei Atkinson, voiajori celebri la acea epocă
(1848) în estul imperiului ţarist, spre locurile de origine
al războinicilor lui Ghinghis-Han. Tema naturii se
regăseşte aici, la Mihail Sadoveanu precum în toate
operele sale literare, nu numai în cele care descriu în
mod special zone mirifice ale plaiurilor româneşti.
Frumuseţea şi armonia peisajelor se regăsesc și în
scrierile ce reprezintă un loc de linişte şi reflecţie, un
refugiu al echilibrului şi libertăţii depline a omului, o
profunda comuniune a lui cu natura, care capătă
ipostaze aparte în proza sa. Înspre Siberia şi Mongolia,
cea mai mare parte a acestui ţinut e extrem de abruptă şi
sălbatică. Arbori nu se găsesc decât în râpi şi văile adânci;
culmile stau pleşuve chiar şi pe versantele meridionale. Totuşi
în scobiturile stâncilor s’au ţesut covoare de iarbă deasă şi
scurtă, colorate de multe feluri de flori. Se găseau printre acele
flori trei specii de iris, adică stânjinel: unul purpuriu închis pe
fond alb, altul alb stropit cu brun şi al treilea de un frumos
galben auriu. Bănuţei creşteau pretutindeni grămezi. Clopoţei
de un roşu cenuşiu, alţii de un galben palid erau împrăştiaţi pe
coastele stâncăriilor – împrăştiind o dulce mireasmă.

Liviu Pendefunda, George Enescu

Extrapolând Ţara de dincolo de negură, care
ilustrează lumea mirifică, primitivă şi poetică a Deltei
Dunării, unde personajele sunt oameni cu patima
istorisirii, a confesiunii şi au îndeletniciri singuratice:
pescari şi vânători rămaşi etern credincioşi acestor
tărâmuri, remarcată și de Lovinescu pentru înalta
expresie a instinctului de sălbăticie, în mijlocul munților
și deșerturilor din Asia centrală, Mihail Sadoveanu
desemnează o solemnitate dată de epitete, comparaţii,
metafore, trăsături comparabile cu ale personajelor
mitologice; nu arareori limbajul este ilustrat de folosirea
arhaismelor fonetice, semantice şi lexicale; dacă larma
petrecerilor cu vin şi lăutari, vaietele noroadelor învinse,
dominate de poruncile aspre ale voievozilor pe care le
apreciază Zoe Dumitrescu-Buşulenga domină celelalte
romane, în Cuibul invaziilor se aude o altă simfonie, o
partitură intonată sub cupola lui Dumnezeu, auzindu-se
jeluirea vieții aspre a vânătorilor nomazi, a urmașilor
unor mari imperii, viforul strigătelor de luptă a oștenilor
lui Gengis Han, pe care îi descrie și Mircea Eliade.
Călătoria, în complexitatea ei, plină de aventură și avidă
de cunoaștere se petrece într-un timp mitic, un timp al
credinţelor strămoşeşti, într-o lume arhaică, primitivă,
foarte puternic legată de natura înconjurătoare, un timp
care se măsoară după semnele vremii, după superstiţii,
după legi strămoşeşti nescrise, dur păstrate cu sfinţenie
de generaţii şi transmise cu credinţă urmaşilor
invadatorilor Europei, asemenea celor din Baltagul sau
Hanu Ancuţei.

Şi mă întorc la acest autentic Mihail Sadoveanu;
natura se dezlănţuie dar şi protejează. Ca şi Lizuca şi
Patrocle, exploratorii noştri se adăpostesc în faţa unei
tornade. Vijelia sosea cu o repeziciune înfricoşată, zvârlind
valuri de nisip în spaţiu şi prăvălind stufăriile şi trestiile. Pe
baltă venea împotriva spectatorului uimit o linie lungă de val,
încovoiată ca un grumaz. Când acea linie albă fu la jumătate
de kilometru, d-l Atkinson începu să-i audă mugetul... vârtejul
sosi ca un trăsnet, detunând pământul şi prăvălind vegetaţia.
Cum trecu în nisip, ridică până la cer o pâlnie de pulbere cu
un horcăit enorm. După trecerea primejdiei întinderile
căzură iară în liniştea lor sinistră. Deosebite descrieri
bucură ochii minţii cititorului, munţii, stepa, apele,
deşeturile şi ploile de stele în nopţile de august, chiar şi
prăpăstiile fără fund sau peşterile străbătute de torente
care sunt privite ca adăpost al Satanei. Şi peste toate
acestea războinicii colindă sub stindardul cu nouă cozi
de yak pentru a asculta comandamentele legii Yassa.3 În
această atmosferă, când iernile cumplite, cu patruzeci şi
cincizeci de grade de frig, îi istovesc de foame, când vitele lor
mor, când soarele primăverii străluceşte în ochi hulpavi şi
flămânzi, instinctul de conservare îi face să pornească acele
expediţii de pradă care se numesc baranta şi starea aceasta de
război pentru hrană e normală la echinocţiul Învierii, din
veacurile cele mai vechi.

3 Disciplină înfricoşată impusă de Han poporului său.
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Clădirea din dealul Copoului a aparținut lui Mihail Kogalniceanu. În refugiul primului
război mondial aici a locuit si George Enescu. Apoi casa a aparținut lui Mihail Sadoveanu,
din 1980, devenind casă memorială, unde până în preyent am petrecut "Sarbatoarea
liliacului".

Interesant de remarcat
este faptul că în comparație
cu viața satului romanesc, în
care ţăranul român a fost
principalul său erou, după
cum mărturisea Sadoveanu
într-un discurs ţinut la
Academia Română,
locuitorul de la munte cu
viaţă aspră ca şi meleagurile
prăpăstioase pe care este
sortit să trăiască, păstrător al
lumii vechi, arhaice şi
patriarhale, blajin şi înţelept,
cu un acut simţ al dreptăţii şi al libertăţii, apărător al
unor principii de viaţă fundamentale statornicite din
vremi imemoriabile, romanul Cuibul invaziilor este deja
o altă lume. Așadar și aici, personajele capătă fizionomia
și dimensiunea locului în care trăiesc. Spre exemplu, o
căpetenie locală era un bărbat înalt şi subţire, în vârstă de
cincizeci-şi-cinci, şaizeci de ani, cu faţa smeadă, pomeţii
obrazului ieşiţi, ochii negri, nasul destul de mare şi barba
spânatecă. Umbla îmbrăcat cu un halat de mătasă albastru
închis, îmbumbat pe piept. Mijlocul era încins cu o centură cu
paftale de argint; bde centură atârnau un cuţit şi un amnar cu
cremene. În cap avea o cuşmă ca un ceaunaş, cusută din
mătasă neagră, împodobită cu catifea de aceiaşi coloare şi cu
două cordele lungi roşii care atârnau pe spate. În picioare avea
ciubote roşii deschis, cu călcâie înalte. Spre deosebire de
populaţiile întâlnite, kirghizi, mongoli, chinezi şi alţi
asiatici, pictorul şi exploratorul englez avea o jachetă de
vânătoare vrâstată cu verde; sub jachetă o vestă la fel, după
aceea nişte pantaloni foarte largi la coapse şi strânşi îndată mai
jos în nişte cisme fără sfârşit... se vedea sub vestă şi o cămaşă
de pânză roşcată, cu guler larg deschis. Pălăria cu boruri foarte
largi lua toate formele... pletele îi fâlfâiau în voie pe umeri.

Se simte mereu o existență pe două tărâmuri: real și
fantastic, ca și la Jules Verne ea îmbrățișează eroii,
miraculoasă și legendară în care se proiectează o lume ce
dezvaluie tainele naturii și ale oamenilor. Istoria este
proiectată în fantastic și monumental. Trecând pe acele
tărâmuri Sadoveanu aprecia că are iarăşi vedenia marilor
hoarde, frământându-se sub cer cu veacuri în urmă. Predicţia
din final a autorului pare după aproape un secol de mare
actualitate. De atunci lucrurile au început iar să se schimbe ;
în frământările anarhice care au loc iarăşi în Asia centrală se
pot întrevedea bătăile neliniştite ale nomazilor în porţile
istoriei viitorului, - lucru care s’a mai întâmplat de-atâtea ori
în cursul veacurilor trecute. Cine poate şti ce rezervă încă
viitorului această misterioasă regiune a lumii ? Considerat
de Garabet Ibrăileanu “cel mai mare poet și pictor din
literatura română”, Sadoveanu dezvăluie și în acest
roman frumusețea și armonia peisajului, taina care se
cere dezvăluită și la care noi, cititorii, ajungem treptat,
prin lecturi reluate, descoperindu-i muzica, dominarea
trăirilor, starea de echilibru și semantica aventurii care
are un tâlc ascuns, hermeneutic ca și în Creanga de aur.
Mihail Sadoveanu este un creator de atmosferă şi de
aceea condiția istorică a individului presupune
introducerea personajului în spațiu și timp, în formula
evocării. Discursul epic se intemeiază şi în acest roman
pe o largă informare, ceea ce-i conferă autenticitate,
farmec și atracția lecturii

Liviu Pendefunda, Arcanele minore Q, plan astral
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Constantin TRANDAFIR

Hortensia
Papadat-Bengescu
Noutate şi consonanţe

n 1930, mai mulţi scriitori
români ai timpului (Liviu

Rebreanu, Camil Petrescu, Mihail
Sebastian, Camil Baltazar, Felix
Aderca, Ticu Archip, I. Peltz) scriau
Mărturie pentru marea europeană,
Hortensia Papadat-Bengescu. Era o
recunoaştere care a emoţionat-o pe
scriitoarea destul de izolată: „Merit
eu oare ce mi s-a dăruit?”  Cu
scrisul, însă, se situa, alături de
Rebreanu, ca primi constructori ai
romanului românesc modern. Nu
atât prin iniţiative teoretice, cât prin
sincronia (europeană) cu o nouă
viziune despre om şi despre tehnica
narativă. În proza noastră la trecerea
de la vechea generaţie la „noua
structură”, contribuţia ei este deci-
sivă mai ales cât priveşte schimbarea
raportului între personaj şi naratorul
omniscient, în favoarea celui dintâi,
prin înzestrarea lui cu rol de
mediator aproape incompetent, dar
cel mai bun „reflector”.

__________________________
Fragment din volumul în pregătire,
Hortensia Papadat-Bengescu. Întâlniri
europene.

Paradoxul e că „marea europea-
nă” se născuse undeva într-o
localitate modestă din Moldova de
Jos, între Galaţi şi Tecuci, coastă în
coastă cu Buceştii lui Ştefan Petică,
întâiul simbolist român „declarat şi
veritabil”,cum îi spune G. Călinescu.
Din localitate în localitate [Turnu
Măgurele, Focşani, Galaţi, Buzău,
Ploieşti (?), Constanţa], urmându-şi
soţul, magistratul N. N. Papadat,
Hortensia Papadat-Bengescu traver-
sează momente de restrişte prin
aceste locuri unde nu se întâmpla
nimic ori se petreceau drame ale
inadaptării. Lipsei de comunicare i
se adaugă experienţa tragică a
războiului, şubrezenia sănătăţii,
adversitatea mediului mărginit şi,
nu mai puţin, apăsarea unei căsnicii
nepotrivite. Din acest punct de
vedere, destinul Hortensiei Papadat-
Bengescu seamănă întrucâtva cu al
eroinelor sale, victime ale unei lumi
vulgare şi ale excesului lor de
sensibilitate. Sigur, nu se poate trage
un semn de egalitate între autoare şi
personajele sale, cel puţin din
motivul că ele sunt concepute ca
având „un deficit colosal de
existenţă”, care le explică mai
totdeauna eşecul, pe câtă vreme

scriitoarea este, totuşi, o vitalistă în
sensul afirmării actului existenţial.
Ocazii faste de comunicare cu lumea
sunt mai ales acelea provocate de
corespondenţa cu G. Ibrăileanu,
George Topârceanu, E. Lovinescu,
Constanţa Marino-Moscu, Camil
Baltazar. Vremelnic, trece pe la Iaşi
şi Bucureşti, descinde la cenaclul
Sburătorul, unde se simte printre
„fraţi şi surori”. Dar marele refugiu,
mai exact spus, întâlnirile
fundamentale sunt cele prin cărţi.
După 57 de hălăduieli provinciale,
în 1933 s-a stabilit în Bucureşti. Îşi
scrisese deja opera de căpătâi: Ape
adânci, Femeia în faţa oglinzii, Bala-
urul, Romanţă provincială, Fecioarele
despletite, Desenuri tragice, Concert din
muzică de Bach, Drumul ascuns. În
1936, Marele Premiu al Societăţii
Scriitorilor Români consfinţeşte o
operă impunătoare – ctitoríi ale
prozei româneşti moderne.

Legătura cu literatura euro-
peană s-a petrecut de la bun început,
în anii formării ei intelectuale, ai
debutului scriitoricesc, poezii şi
articole, în limba franceză. Învaţă
italiana şi engleza fără să fi călătorit
pe mult încercatul continent.
Sedentara era obişnuită să evadeze

Î
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„stând pe loc”, cum spune, încât se
poate vorbi de intimitate cu
„familia” românească şi europeană.
Originalitatea ca putere de creaţie
nu exclude, dimpotrivă implică
filiaţiile: Stendhal, Proust, Ibsen,
Henry James, John Colsworthy,
Marcel Prévost, Charles Maurras,
Henri Bataille, Virginia Woolf ş. a.

Hortensia Papadat-Bengescu
scrie cu adevărat inconfundabil
oricâte interferenţe ar exista în opera
ei. Merge chiar până la o „noutate
care accentuează neplăcut nouta-
tea”, cum crede E. Lovinescu. Scri-
ind despre Concert din muzică de
Bach, „scepticul mântuit” nu se
fereşte de entuziasm: „o nouă
literatură română începe printr-o
afirmare definitivă”; „o deschidere

de drum, iar prin viaţa intensă,
puterea de analiză, intelectualitatea
şi chiar ordonanţa compoziţiei,
literatura română n-are ce-i pune
deasupra”. […]

Undeva, prozatoarea afirmă că
respinge tiparele şi anecdotica brută:
„Personajele, ca şi fabulaţia, totul e
invenţie; dar nu pot lucra până n-am
impresia desăvârşită că sunt fapte şi
fiinţe reale”. I-au slujit scrisul nu
aticismul, în sens propriu, sau
explozia romantică din prima fază,
nici trecerea la viziunea obiectivă în
accepţia consacrată, ci creaţia de
realităţi şi fiinţe vii cu mijloacele
ficţiunii. Altă dată, într-o mărturisire
determinată, credinţa în propria-i
putere de înnoire e afirmată cu
puţină nostalgie şi cu vizibilă

autoironie: „Am fost şi voi fi mereu
novistă. De la început am scris într-
un fel care pe vremea aceea părea cu
mult mai revoluţionar decât fac
astăzi inovatorii”. Suspiciunea mai
directă sau mai vagă de cosmo-
politism nesocoteşte, dacă nu e prea
mult spus, „radicalitatea”  şi
„universalitatea” valorii. În fond,
„europenismul” scriitoarei noastre
se nutreşte dintr-un sol mai fertil:
un mod „ciudat de percepţie şi
telepatie” (cuvintele ei) şi o
disponibilitate naturală pentru
inedit, capacitatea de scrutare şi
construcţie. Anunţă şi cooperează cu
generaţia lui Camil Petrescu, Anton
Holban, Mihail Sebastian, Mircea
Eliade etc.

●

Constantin Trandafir, Diana Marinescu, Corneliu Antoniu, Adriana Weimer, Florin Dochia, Gheorghe Andrei Neagu, Valentin Talpalaru şi Liviu Pendefunda la Galele APLER de la Câmpina
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Constantin COROIU

Octavian Paler,
viciul
memoriei

e vorbea în lumea literară şi nu numai, îndeosebi
înainte de 1990, că Octavian Paler, de la a cărui
naştere s-au împlinit în luna iulie 85 de ani, s-ar fi

numărat printre cei care au călătorit foarte mult,
călătoriile însemnând desigur experienţe şi repere
importante în biografia oricui, darmite în biografia unui
scriitor. Dar, de fapt, autorul “Călătoriilor prin memorie”
este mai degrabă un performer al drumurilor imaginare,
al “călătoriilor interioare”, un “sedentar”, un “imobil”,
cum singur se autodefineşte, care introspectează spaţiul
şi timpul de la un ţărm al lui, cu toate că “într-un fel
toată viaţa ne aflăm în larg”. Mai ales în largul memoriei,
obsesia sa. Memoria care, în viziunea lui Paler, e
“singura cale pentru a fi tu însuţi”.

Atât călătoriile reale, cât şi cele imaginare au fost
însă pentru scriitorul şi eseistul Octavian Paler la fel de
fecunde. Ele sunt înainte de toate dramatice confruntări
cu sine. “La urma urmelor – notează el în <<Caminante.
Jurnal (şi contrajurnal mexican)>> – în Mexic, ca şi aiurea,
nu vom găsi sub pietrele ruinelor decât adevărurile pe
care noi înşine le-am ascuns acolo. Sau de care aveam
nevoie”. Iar în altă parte: “E drept că între ruinele
labirintului violate de soare imaginaţia n-ar izbuti să
evite o întrebare decepţionată: acesta să fie celebrul
labirint? Nu, el nu e acolo. Labirintul există în noi sau
nicăieri”.

Dar a scris Octavian Paler literatură de călătorie? În
înţelesul consacrat al sintagmei ce denumeşte în definitiv
un gen (sau o specie) de frontieră, categoric nu. Nici
“Drumurile prin memorie” (1972 şi 1974), nutrite de
călătoriile în Egipt, Grecia şi, respectiv, Italia, nici deja
amintitul “Caminante” (1980), nici “Aventuri solitare,
Două jurnale şi un contrajurnal”(1996), pe care le-am
recitit recent în seria de autor de la Polirom, coordonată
de Georgeta Naidin-Dimisianu – din care au apărut până
acum 15 volume - nu sunt literatură de călătorie în

sensul consacrat. De pildă, în “Caminante”, oricât ar
părea de ciudat, călătoria, reală, neîndoios fabuloasă,
pare mai mult pretext şi prilej decât subiect, deşi
scriitorul se referă tot timpul la istoria, geografia,
filosofia sau psihologia mexicanilor. Jurnalul este scris
aşa-zicând în act, notaţia producându-se chiar în timpul
observaţiei, fără nici un răgaz între ele. Impactul cu o
realitate inedită, complexă, multimilenară este
“consemnat” instant, cum s-ar zice azi cu un barbarism
din romgleza snobilor şi a semidocţilor. Cartea, cu
excepţia unor contrapuncte ulterioare inserate cu
caractere diferite, ia astfel forma unei confesiuni
spontane. Scrierea ei începe chiar din momentul decolării
avionului şi continuă în acelaşi ritm până la întoarcerea
acasă, cu o febrilitate şi o încordare ce potenţează
discursul de o coerenţă ireproşabilă. Incursiunile în
spaţiile istoriei, filosofiei, literaturii, mitologiei, eleganţa
frazei şi stilul impecabil – Octavian Paler este un mare
stilist al limbii române - fac din lectura jurnalului şi
contrajurnalului mexican, ca şi a altor cărţi ale sale, cum
ar fi “Mitologii subiective”, “Scrisori imaginare” sau
“Autoportret într-o oglindă spartă”, ca să mă limitez la
aceste exemple, o pasionantă călătorie iniţiatică în
ordinea spiritului.

O observaţie care se impune este aceea că, dincolo de
noutatea experienţei, inclusiv, repet, una privind timpul
trăirii şi timpul scrierii, “Caminante” şi celelalte jurnale
sale fac aşa-zicând corp comun cu întreaga-i eseistică, cu
întreaga-i literatură. Cunoscând la faţa locului vestigiile
unor străvechi civilizaţii, teritorii inestimabile ale
memoriei umanităţii, preocupat să înţeleagă o anumită
istorie, o anumită cultură, să decripteze o neasemuită
mitologie, dar să cunoască şi aspecte ale civilizaţiei
Greciei, Italiei, Egiptului sau Americii secolului XX,
Octavian Paler rămâne credincios uneia din temele mari

S
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care este cea a condiţiei umane, vorbind despre
melancolie, speranţă, iubire, violenţă, tandreţe, putere,
ratare, morală, destin şi, fireşte, despre memorie. În
consecinţă, memorialele de călătorie – le numesc totuşi
aşa, în lipsa altor termeni - sunt profund, dar şi discret
polemice. Polemici cordiale, cu o expresie ce-i aparţine
moralistului de ţinută europeană şi care a făcut carieră,
încălzite de poezia austeră şi limpezimea latină a stilului,
marca Paler, de atâtea ori remarcată de critică.

Atipic, cum îl caracterizează în prefaţa la ediţia din
seria de autor Radu Pavel Gheo, jurnalul mexican al lui
Octavian Paler  pare să propună şi o nouă paradigmă, o
putem numi şi postmodernă, privind condiţia memoria-
lui de călătorie într-o epocă de explozie a imaginii. Dar,
în treacăt fie zis, pentru că nimeni , oricât de silitor şi
bine intenţionat ar fi, n-a învăţat şi nu va învăţa să scrie
de la altcineva – fiecare scrie şi moare singur! – un jurnal
precum “Caminante” nu poate eventual decât să inducă
o benefică inhibiţie celor care scriu despre o călătorie sau
alta rememorând conştiincios, dar superficial, cam tot
ceea ce li se înfăţişează la o primă şi fugară privire,
crezând cu naivitate  şi suficienţă că un peisaj natural, un
monument, un sit arheologic, nu aşteaptă decât
redundantul, tautologicul lor epitet… pictural, adesea în
exces.

Undeva în apropierea misterioasei jungle mexicane
sau pe o plajă însorită, pe o via Romană ori pe Acropole,
lângă coloanele Parthenonului şi atât de aproape de zei,
ba chiar şi într-un hotel new-yorkez, unde “singurătatea
pândeşte cu ochi de cobră din aluminiu” sau într-o
capitală nordică, la Veracruz ori la Florenţa, oraşul sfânt
al lui Michelangelo, oriunde te poţi simţi în centrul
lumii, dacă ai, precum Octavian Paler, conştiinţa
acesteia, dar şi speranţa - sau măcar iluzia - unui ţărm
care este numai al tău. Şi spunând asta îmi vine în minte
o reflecţie despre iluzie a lui Paler: “Don Quijote nu suferă
de ceea ce se crede, de o iluzie optică. Dacă ar fi aşa,
cazul lui ar fi o problemă de oftalmologie. În fapt, don
Quijote ştie că-şi face iluzii, dar nu poate trăi fără ele. De
aici sublima lui încâpăţânare”.

Citind, recitind “Caminante” – tulburătoare sunt
“dialogurile interioare” cu Tatle – nu ştiu, aşa cum măr-
turiseam şi într-un comentariu din revista “Convorbiri
literare”, în urmă cu trei decenii, la apariţia cărţii în
prima ediţie, dacă şi ce să citez din acest jurnal atât de
singular în literatura noastră. E ca şi cum ai lua conşti-
incios notiţe la o prelegere a lui G.Călinescu, dintre cele
ţinute în plină forţă la Universitatea din Iaşi, rămase nee-
galate de nimeni, riscând astfel să te privezi de întreaga
splendoare a unui spectacol de idei, de imagini, de for-
mule memorabile.  Şi totuşi nu-mi pot reprima tentaţia:

“Cuiva care mi-ar spune că mă interesez mai ales de
trecutul Mexicului, i-aş răspunde că nu-i adevărat. Se
înşală. Chiar între ruine nu trăim decât în prezent. Şi
există o singură elegie cu adevărat cutremurătoare: cea a
unui prezent care n-ar fi trăit. În definitiv, ce înseamnă

trecut? Îmi aduc aminte câteva versuri dintr-un cântec
aztec, mi se pare. <<Am venit numai să dormim/ Am
venit numai să visăm/ Nu-i adevărat, nu-i adevărat/ Că
am venit să trăim pe pământ>>. Ba da, pentru asta am
venit! Până la urmă, nimeni nu ne-a dovedit că avem
ceva mai bun de făcut cu viaţa decât s-o trăim… Cândva,
la Florenţa, în Capela Medici, am întâlnit un personaj
care perora foarte sigur de sine că <<lui personal>> nu-i
place Noaptea lui Michelangelo. Numai că el arăta cu
degetul spre peretele opus, spre Aurora! Vrând să-i arăt
greşeala, am primit un răspuns stupefiant: <<Eu nu-mi
schimb părerile>>. Lucrurile nu se pot rezolva însă atât
de simplu. Am fost pe punctul să-mi transform memoria
în viciu şi numai lăcomia de prezent m-a salvat”.

II

incolo de diversitatea genurilor – poezie, proză,
eseu, jurnal, memorii, autobiografie - unitatea
stilistică şi tematică a operei lui Octavian Paler

este o caracteristică ce se impune a fi subliniată.
Sintagmele “călătorii interioare” şi “călătorii prin
memorie” mi se pare că o exprimă şi o defineşte. O
asemenea călătorie, dramatică la propriu şi la figurat,
este şi “Apărarea lui Galilei”, carte care, scria Nicolae
Manolescu la apariţia ei, te face să tânjeşti după o
disonanţă. În paranteză fie spus, cam toate cărţile lui
Paler te fac să tânjeşti după o disonanţă.

Galilei, celebrul matematician, fizician şi astronom,
fondator al metodei experimentale, care la presiunea
Inchiziţiei retractează că Pământul se roteşte în jurul
Soarelui, este în această parabolă personaj literar, altfel
decât la alţi scriitori, de pildă la Bertolt Brecht. Galilei
pledează, apărându-se de vina că a abjurat, într-un decor
cosmic paradisiac, sub bolta albastră a cerului italic,
printre exoticii chiparoşi şi măslini ce împăduresc
colinele înverzite ale Florenţei. Pledoaria sa devine însă
pe parcursul procesului sui generis, al “dezbaterii”, tot
mai puţin convingătoare, şi aceasta tocmai din
perspectiva, altminteri inevitabilă, în care se situează
consecvent, cea a adevărurilor vieţii. Octavian Paler
imaginează, în fond, un dialog al legendarului erou, care
a abjurat pentru a “învinge” rugul, cu propria-i
conştiinţă ce ia diverse înfăţişări. Eşecul sau semieşecul
discursului său îşi au cauza şi explicaţia în memorie.
Memoria care depozitează întreaga aventură a vieţii (să
nu uităm că Galilei abjură la vârsta de 69 de ani) şi care îl
“constrânge” nu numai să abjure, dar şi să-şi poarte
rugul în spate, un rug veşnic neaprins, şi nu doar timp
de nouă ani, adică până la moartea sa fizică, ci veacuri
de-a rândul. În consecinţă,  posteritatea lui se va dovedi
mult mai problematică, mai contradictorie şi totodată
mai fascinantă decât a altor mari figuri ale Evului Mediu
şi ale Renaşterii.

Primul lucru ce poate fi spus despre eroul lui
Octavian Paler este acela că e o victimă a memoriei. Zeiţa
uitării încearcă să-l ademenească pe bătrânul solitar să

D
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rămână în teritoriile ei, dar nu reuşeşte fiindcă tot ea îi
adresează fatalul îndemn: “Priveşte în tine!”. Galilei,
apărându-se, încercând să-şi justifice gestul abjurării, îşi
aminteşte, provocat de misteriosul şi intransigentul
interlocutor, tot ce a trăit şi a simţit în faţa inchizitorilor
ai căror ochi “când te privesc, te pătează cu moarte”,
povestind de fapt o teribilă experienţă, o aventură care e
chiar aventura conştiinţei sale nutrită în fiecare clipă de o
tiranică memorie ce nu iartă. El a abjurat alegând viaţa,
Natura , Cosmosul. În zadar i se oferă uitarea, dar şi
singurătatea. Rămâne în continuare robul fericit al
memoriei, al amintirilor, pentru că: “În faţa amintirilor
suntem egali cu zeii”.

Refuzând, în fine, sau neputând să accepte un
anume tip de singurătate care i se propune, Galilei se
instalează într-o alta: printre chiparoşi şi amintiri: “Cum
vrei, Galilei, a zis Zeiţa uitării cu o voce în care simţeam
nici aprobare , nici reproş. Cum vrei… Aici ai fi reuşit să
uiţi totul”. Dar a consimţi să uiţi totul înseamnă a muri
ceea ce ar fi cu atât mai absurd pentru cineva care a
refuzat să moară pentru o idee, abjurând, dar fiind
împăcat cu adevărul său de neclintit, exprimat în
faimosul eppur,si muove, întrucât “Pământul se învârte
mai departe chiar dacă nu vrea Inchiziţia…”.

Memoria este norocul şi nefericirea lui Galilei:
“Scopul Inchiziţiei nu era neapărat acela de a te omorî, ci
de a aprinde în tine un rug. Un rug care, arzând în inima
ta, să te înconjoare de singurătate şi să te facă să doreşti o
fericire care nu are decât ceea ce cer şi plantele. Scopul
Inchiziţiei era să te prefacă în plantă, Galilei. Cenuşa lasă
urme şi compromite, în vreme ce o plantă trece
neobservată. Şi nu eşti prea departe de acest destin.
Deocamdată ceea ce te împiedică e memoria ta. Roagă-te
să nu uiţi ce s-a întâmplat şi să nu dai fericirii alt nume
decât cele fireşti”. Întrebat dacă nu-l apasă liniştea
printre măslini şi chiparoşi, Galilei răspunde: “Am ce să-
mi aduc aminte. Nu mă eschivez”. De altfel, mărturiseşte
că nici nu există altă şansă în afara memoriei. Nu e însă
doar şansa lui, ci şi una a umanităţii. Fusese doar
avertizat: “Într-o zi, Galilei, pământul se va învârti nu
numai cu mormintele noastre şi cu cenuşa pe care au
răspândit-o inchizitorii în lume, ci şi cu mormintele lor.
Şi atunci, ceea ce contează este ceea ce vor ţine minte
oamenii”.

Memoria este şi izvorul înţelepciunii. “Nu
întâmplător – scrie Octavian Paler – toate civilizaţiile au
vorbit despre înţelepciune mai ales spre sfârşitul lor. Iar
Socrate la închisoare”.  Din perspectiva scriitorului,
memoria e prin excelenţă epică. “Apărarea lui Galilei”, o
naraţiune în dialog, o atestă pe deplin. Eroul care se
“apără”, misteriosul interlocutor sunt vocile unei drame
cu semnificaţii multiple – etice, politice etc. – mereu
actuale. Iată o pagină de mare şi modernă proză: “M-am
visat copil, mă jucam în cenuşă, cenuşă rămasă de la
ruguri, dar eu nu ştiam ce este un rug, nu ştiam nici ce
este un om şi ce rămâne de pe urma lui când arde un

rug. Aşadar, mă jucam în cenuşă, desnam acolo figuri de
animale şi de oameni, pe urmă am început să adun
cenuşa şi să-mi fac păpuşi din ea, păpuşi pe care le
adormeam seara şi le apăram de frig, învelindu-le când
ploua sau bătea vântul rece, păpuşi pe care le invidiau
alţi copii. Şi atunci au început să caute rugurile, să
strângă cenuşa, să-şi facă şi ei păpuşi, iar când nu mai
era ars nimeni se duceau lângă Palatul Inchiziţiei şi
aşteptau să mai fie judecat cineva, sperând că vor avea
peste puţină vreme cenuşă destulă pentru păpuşile lor.
Apoi, unde se înălţa rugul, alergau în urma convoiului,
veseli şi nerăbdători, rugându-se să bată vântul pentru
ca flăcările să se ridice tot mai mari, să ardă cât mai
frumos cel suit pe rug, după care vântul să stea, să nu
împrăştie cenuşa, s-o poată strânce ei, mulţumindu-le la
plecare inchizitorilor, care îi binecuvântau şi îi îndemnau
să facă păpuşi vesele…”

Liviu Pendefunda, Coloane de templu

Octavian Paler este în literatura română un
incomparabil (re)povestitor de mituri vechi cărora le
conferă sensuri noi. Alte literaturi – şi mă gândesc în
primul rând la literatura modernă greacă sau la cea
iberoamericană – au scriitori care au potenţat epic, au
reîntemeiat marile mituri ale umanităţii, inclusiv sau mai
ales cele fundamentale. Dacă ar fi să dăm exemple, aş
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menţiona doar două: Kazantsakis şi Saramago. Paler se
află mereu într-o comuniune aş spune privilegiată cu
miturile. Îşi aminteşte cu atâta naturaleţe şi familiaritate:
“Prima dată mi s-a întâmplat asta la Troia”, de parcă şi-
ar aduce aminte nu de recenta sa vizită acolo, ci de un
moment trăit la faţa locului în chiar epoca faimosului
război cântat de Homer. Un critic mărturisea în cronica
sa: “Melancolia neliniştită a grecilor nu e, desigur, o temă
nouă, dar e dovedită în <<Mitologii subiective>> cu o
strălucire de expresie ce m-ar obliga, dacă aş vrea s-o
ilustrez deplin, să citez nenumărate pagini”. Este
dovedită, într-adevăr, de un gânditor profund, un eseist
din stirpea lui Cioran şi un scriitor cu însemnate resurse
epice. Nu putem decât să regretăm că pomenitele
“Mitologii subiective”, ca şi “Apărarea lui Galilei” sau
“Scrisorile imaginare”, între care cea către Proust este o
capodoperă a unei specii literare de Paler inventată, nu
au fost traduse pentru a avea o meritată circulaţie mai
largă, europeană.

III

utoportretul într-o oglindă spartă” al lui Octavian
Paler este tot o călătorie interioară. Paler ezită să-
şi dea singur un răspuns la întrebarea: biografia

sa s-a transformat – „pe căi subterane” – în destin ori
„destinul, în măsura în care e decis de firea noastră, se
transformă, tot pe căi subterane, în biografie”? Cum se
vede, nu e vorba doar de o preocupare de sine, de o
problemă personală, ci şi o invitaţie adresată cititorului
de a reflecta împreună pe o temă a sa constantă, chiar
obsedantă: tema destinului. Ezitarea în a da un răspuns
tranşant este firească la un intelectual şi un scriitor care
constată că ar fi putut să-şi facă o carte de vizită menită
să-l recomande „specialist în paradise pierdute”.

Cel puţin două asemenea „pierderi” îl puteau
îndreptăţi pe Octavian Paler să-şi revendice această
calitate. Un paradis pierdut este, indubitabil, cel al
copilăriei. „Ruperea” de el, când avea doar 11 ani,
echivalează cu un exil forţat. Exilul în spaţiu – din Lisa -
un vechi sat de munte, cu o viaţă intensă, dar care curge
după legi arhaice - în cel mai mare şi mai cosmopolit
oraş al ţării – şi în timp, din secolul XVII în secolul XX.
Mai alienant însă pentru copilul care tocmai îşi lăsase
opincile şi se încălţase cu primii săi bocanci, căci urma să
calce acum pe Calea Victoriei şi nu pe imemoriala Cale a
Secii, este exilul interior. Dar, dincolo de trauma
„rupturii”, trebuie să observăm că odată cu geamantanul
de lemn al tatălui, obiect ce evocă terifianta experienţă a
războiului, Octavian Paler a luat cu el şi ceva din
destinul şi fiinţa unei lumi închise, o lume care dacă nu
chiar boicotase istoria, cu vorbele unui alt mare ardelean,
o privea cu maximă suspiciune, fiindcă şi istoria a fost
nedreaptă cu ea. Oricum, scriitorul datorează mult acelui
topos şi acelui univers. La rândul lor, Lisa şi lumea ei îi
datorează fiului risipitor, dar niciodată ingrat, cel puţin
demnitatea unei „mitologii subiective”. În esenţă, la fel

ca Humuleştii lui Creangă, ca Răşinarii lui Cioran, ca
Siliştea-Gumeşti sau Chiojdeanca lui Eugen Simion, ca
satul Ilenei Mălăncioiu ori ca cel al Martei Petreu.

Când a apărut „Viaţa ca o coridă” a lui Octavian
Paler, am afirmat că nu mai citisem pagini atât de tulbu-
rătoare despre satul natal, despre obârşia ţărănească,
despre copilăria unui fecior de ţăran, de la „Viaţa ca o
pradă” a lui Marin Preda. N-aveam de unde să ştiu
atunci că se va ivi prilejul să spun acelaşi lucru despre o
altă carte a lui Paler - „Autoportret într-o oglindă spartă”
- ţinând însă cont, fireşte, de diferenţele dintre ele: de
perspectivă epică sau livrescă, de asumare a melancoliei.
Apropo de melancolie, dar nu numai, Tudorel Urian
avea dreptate caracterizându-l astfel pe autor: „Un
moralist dublat, asemenea lui Cioran, de un foarte subtil
stilist. Multe dintre formulările memorabile ale lui
Octavian Paler au devenit bunuri ale limbajului comun,
iar stilul său sentenţios, ornat cu citate revelatorii şi pilde
ale anticilor, este unul imediat recognoscibil. Dacă însă
etica lui Cioran are nuanţe cinice şi sarcastice, cea a lui
Paler este una dureroasă, adesea plină de melancolie”.

Rezistenţa la melancolie a lui Paler, contrar se pare
voinţei scriitorului, se dovedeşte a fi aproape inexistentă.
Spre beneficiul literaturii sale atât de recognoscibile, ca
să reiau termenul comentatorului din al cărui text am
citat.

Pentru Octavian Paler, copilăria, ca orice poveste
fascinantă, se termină brusc în seara cînd ajunge la
Bucureşti, după ce – rememorează el: „Străbătusem într-
o jumătate de zi, fără să ştiu, trei secole”. Lăsase în urmă
– cum avea să constate destul de repede – un sat unde
„cerul nu ţinea de «cosmos»„, ci era „o anexă tainică a
lui, unde Dumnezeu se uita să vadă dacă s-a uscat fânul
pe Seaca şi a fost dus acasă, ca să poată slobozi ploile”. În
marele oraş, avea să-şi dea seama apoi că „doar în Lisa
am văzut «cerul înstelat de deasupra noastră»”. (A fost o
vreme când, într-adevăr, în satul românesc legea morală
şi Kant se trăiau, nu se fişau! – n.mea). Oamenii se culcau
acolo devreme. Pe la zece seara, uliţele erau pustii. Dacă
ridicai privirea, rămâneai amuţit, descoperind un cer
adânc, fastuos, cum n-am mai văzut în Bucureşti”..

Cerul este şi ceea ce se oglindeşte în el de aici, de pe
Pământ.

În mitologie, Paler vede „un fel de a ieşi din istorie,
de a scăpa de stressul istoriei”. O spune un scriitor şi un
moralist care a trăit, fie şi mijlocit, dar mai ales direct,
istoria sub mai multe forme. A cunoscut, de pildă, în
timp de pace, chiar din fragedă copilărie, ceea ce aş numi
eroizarea istoriei. Războiul face însă ca istoria să-şi
piardă autenticitatea, să devină, paradoxal, pe cât de
concretă, o concreteţe cum nu se poate mai tragică, pe
atât de convenţională. E ca o prostituată ce-şi pune
diverse podoabe contrafăcute, care recurge la sulimanuri
pentru a-şi motiva condiţia mizerabilă şi reacţiile la o
realitate devastată. Pe deplin explicabil, în fond, de
vreme ce războiul este, s-a spus, un viol comis asupra

A
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umanităţii. Omul, ca fiinţă raţională şi sensibilă, nu mai
valorează nimic, el fiind redus, cum observă şi Octavian
Paler, la un vierme pe care istoria îl striveşte sub talpa ei.
În Lisa copilăriei şi adolescenţei sale, viaţa, timpul
curgeau mai mult în afara istoriei: „O grindină care
nimicea vara într-un sfert de oră munca dintr-un an
întreg era mai importantă decît norii care se adunau pe
cerul Europei”. Am trăit asemenea momente apocaliptice
în copilărie, când, în urma unei grindine, de pe dealurile
împădurite cu vii din jurul satului meu vrîncean, situat
în inima celui mai mare bazin viticol al ţării, se prăvăleau
râuri de struguri striviţi, amestecaţi cu pământ, pietre,
crengi, frunze şi am văzut bărbaţi în toată firea,
puternici, ca tata, care trecuseră prin grozăviile
fronturilor din est şi din vest preţ de o jumătate de
deceniu de război, plângând de furie şi de durere, de
parcă s-ar fi sfârşit lumea şi pămîntul. Lumea şi pămîntul
nostru. Toamna cu strălucirile sale cromatice de vis şi
„cu sânii grei” (un vers al nu mai ştiu cărui poet) se
transforma, devenea hidoasă „într-un sfert de oră”,
căpăta un aspect funebru. Ce importanţă mai avea în
astfel de momente istoria?!

Liviu Pendefunda, Fiul Omului

Dacă în Lisa istoria era... boicotată de natură, la
Bucureşti elevul Paler avea să o ignore, căci descoperise

paradisul lecturii. Lectura, ca singura formă de revoltă,
chiar dacă probabil nu întrutotul conştientizată, împo-
triva faptului că „războiul îşi luase sarcina de a concura
lecţiile de filosofie”. Spaţiul închis al lecturii şi totodată
deschis spre atâtea zări, ca să recurg la termenii consa-
craţi de Valeriu Cristea, era unul mai securizat decât
orice adăpost, decât orice cazemată. Războiul aproape
nici nu exista: „Noapte de noapte, cărţile au jucat pentru
mine rol de Şeherezadă... Sufeream pentru moartea
Annei Karenina, nu pentru morţii din comunicate”.

Dar un paradis odată pierdut nu poate fi înlocuit
nici chiar de cel din „spaţiul fascinant al lecturii libere”.
Şi pierdut nu e numai cel al copilăriei cu a ei Cale a Secii
(un pârâu din munţii Făgăraşului) – „«calea regală» a
copilăriei mele” – ci şi alte paradise (îmi place acest
plural folosit de Octavian Paler cu infailibilul său simţ
filologic) rămân irecuperabile, fiindcă „… tot ce pierdem,
pierdem pentru totdeauna”. De pildă, paradisul iubirii,
pe care, de altfel, toţi îl ratăm ori poate l-am ratat atunci
când am fost adolescenţi ori tineri abia ieşiţi din
adolescenţă. Poezia profundă a unei asemenea ratări o
regăsesc într-o pagină superbă din „Autoportret într-o
oglindă spartă”: „ Mă aflu pe un modest drum de ţară,
un drum acoperit cu ierburi spălăcite de soare, într-o
după-amiază de primăvară, undeva pe un câmp din
marginea oraşului, sub un cer înalt şi gol. Întrucât
căruţele nu mai trec pe aici demult, iarba creşte
nestingherită. Urmele căruţelor nici nu se mai văd.
Şanţurile s-au umplut cu bălării. Drumul nu mai duce
nicăieri. O timiditate caraghioasă mă împinge să fiu
teatral. Încerc s-o ascund şi reuşesc doar s-o pun în
evidenţă. Ca să scap de acest mic supliciu, mă uit cum se
îngroapă pantofii prin iarbă. Aş vrea să spun ceva
deosebit, dar mă refugiez în platitudini: «ce flori sunt
astea?» De fiecare dată când o pasăre ţâşneşte, speriată
din şanţ, mă opresc, mă uit după ea, iar peisajul mi se
pare minunat, în ciuda încercărilor de a-l privi obiectiv:
un cer luminos, un drum năpădit de ierburi, câmpurile
cultivate, fumegând până la orizont, mica pădurice
rotundă din apropiere, liniştea prin care forfotesc tot
felul de gâze. Un avion, din nou linişte şi parcă lumea nu
mai are nimic ostil. Drumul e părăsit, bun doar ca să-ţi
dea iluzia că înaintezi, dar e exact drumul ideal pentru
doi oameni care nu vor să ajungă decât la ei înşişi. Ca să
zic ceva, întreb: «Mai mergem?» Răspunsul aruncă pe
umerii mei răspunderea: «Cum vrei». Continuăm să
mergem. În fond există un singur mod de a trăi
dragostea: trăind-o”.

Nu m-aş încumeta să răspund la întrebarea pe care
şi-o pune şi ne-o pune Octavian Paler şi cu care am
început aceste însemnări. Cred însă că tocmai
„paradisele pierdute”  dau măsura „transformării unei
biografii în destin”.

◙
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Petre ŞIŢĂ

Oglinzile lui Marte
rietenii se nasc sau mor în
martie. Florin Mihai Petrescu,
Nichita Stănescu, Ion Alex.

Angheluş, George Gavrilean, Dan
Hudescu, Liviu Pendefunda şi mulţi
alţii şi-au împletit clipele existenţei în
diversele momente pe care Dumnezeu
le-a conceput în atemporalitatea sa să'i
unească sau să'i despartă. Versurile au
explodat din adâncul spiritului lor
cum mici unduiri, dar din aceeaşi
magmă pământeană. Firul lor roșu
suspendat aproape între focurile
Pământului şi al Cerului este Liviu
Pendefunda, ajuns acum la şaizeci de
ani. Între prieteni, el a ales să'şi sărbă-
torească fraţii întru cuvânt.

După debutul său din 1997,
George Gavrileanu îşi imagina versul
călătorind într-o caravelă a visului pe
suprafaţa deloc netedă a oglinzii
numită viaţă. Ceea ce atrăgea din titlu
la acest volum structurat în patru
capitole este simbioza poetului cu ver-
sul său, mergând până la identificarea
unui sine ce nu’şi poate defini statutul
medieval de plutire, chiar dacă visul,
ca şi gândul, străbate în viteză spaţiile
şi vremile, ci mai degrabă al unui
vehicul metafizic sau futurist ce
pătrunde suprafaţa oglinzii spre cer
ori în adânc.

Cele patru vise gavrileaniene se
succed începând cu plaja angheluşiană
şi încheind cu oglinda pendefundiană.
Sunt falii de timp în care poetul nu
este un epigon, ci se încadrează dis-
tinct ca un vehicul, căruţă/caravelă în
rândul celor plutitoare, cu vele mereu
întinse de furtuna talentului şi torna-
delor inspiraţiei cu nume de muze.
Caravela lui pluteşte într-o armadă a
lumii.

Eminescian totodată, poetul reali-
zează catarge ce se vor sparge de
maluri, caravelele eşuate pe plaja unde
el începe să cunoască, să primească
împărtăşania oglinzii, aceea ce’l pri-
meşte în iniţierea ei. Adolescentul în
care se răzvrătesc “femei cu trup de cal”

cunoaşte astfel iubirea, ca o uimire, ca
o “dezlegare de lumină”. Cu jurământul
de credinţă George Gavrileanu pă-
trunde pe tărâmul promis pe care şi-l
doreşte meritat: “acolo zac în poeme/
străin de multele mele avataruri”. Cuvin-
tele nu mai pot fi rostite, chiar dacă o
maşină de scris, “eretică şi clandestină”
le imortalizează în limbaj pământesc.

Dragostea este, la fel ca la fraţii
comandori de caravele, încercarea lui
Ulysse în faţa sirenelor, “cu strigăt se
prăbuşesc zilele tinere/…şi’n peşterile
sânilor să le’ngroape.” “Dar vino să vezi
cum mă zbat/ în sânge şi totu’i pierzanie
aici” spune poetul strigând din spaţiul
mioritic: “Lume interioară, femeie stră-
vezie/ ca un flutur dormind în crisalidă,
şi’n el alt flutur  cu aer de omidă./ Cine
ştie cum te-ai născut? Cine ştie…”

Renăscut în femeia iubită ca o
perlă în scoică, ca polenul gestant de
fluid astral între petalele hortensiei,
poetul îşi continuă drumul celest spre
“izvoare/ unde iarba vine/ survolând ocea-
ne/ de catarge pline,/ pline de ocheane…”
Căruţa cu nebuni înhaţă pe cei pier-
duţi în licori otrăvite, neluându-le însă
ce rămâne al cezarului, viaţa curge
precum succesiuni de oglinzi între
care rămân prietenii şi osândiţii la
idolatrie păgână.

În al doielea vis, un joc secund de
semne şi semnale, construiesc un cerc
în jurul punctului (Barthes). Fluturii,
precum poeţii se îndreaptă spre punc-
tul luminos, unde memorabil ”la peri-
feria luminii, îşi despică umbra’n două”.
Viaţa şi moartea, lumina şi umbra,
tinereţea şi bătrâneţea, părinţii şi copiii
dezleagă un lung şir de meditaţii
privind trecerea: “plec dintre lucruri
lunecând/ precum nisipu’n clepsidră…”

Al treilea vis este de fapt împlini-
re. Un popas pe o insulă a zămislirii.
Copilul reprezintă o motivaţie a încân-
tării sufletului dar şi imboldul pentru
continuarea călătoriei: “vin păsări mari
cu ramuri de măslin/ vestind tărâmuri noi
cu bucurie.” Poesia, visul devine tot

mai acut proză, real nu în sensul
prozaicului ci al metaforei. Totul vine
dintr-o lume imaginară, dar paradisul
în etapa florilor de măslin este de
acum palpabil pentru poet.

Şi iată ultimul vis: “din adâncul
glasului răzbate ale glas,/ mult mai puter-
nic, vestind capătul.” Legat de dragoste,
George Gavrileanu îşi încearcă ochea-
nul spre lumea către care a pornit, din-
colo de ocean ”unde se tânguie luna.” E
o toamnă care nu se mai sfârşeşte.
Acolo, poetul doreşte a străpunge
ultima oglindă. Ea, iubirea, singură şi
tristă va rămâne când cercul se rupe în
două şi’n trei şi caravela visului său va
trece în sfera a şaptea. E ultimul vis, în
care minunate imagini se perindă
pentru cititor: orgi de clorofilă, caravele
ancorate de soare, femei ducând pe umeri
şoimi şi plaja, plaja pe care călătorii i-
au arătat drumul spre oglindă şi cum
se străbate acesta într-o caravelă.

Încercările îl determină asemenea
incertitudinii transformate cu forţa în
imagini ideatice care rămân: “a scrie
înseamnă a păcăli moartea” şi “camera
fără uşă/ se aruncă’n oglindă/ lăsându-mă
afară, în faţa lumii, desculţ.”

George Gavrileanu ştie să suge-
reze prin cuvânt imaginea, nu numai
pentru că este un bun pictor şi gra-
fician, dar pentru că face parte din
rândul acelora dintre noi care au
reuşit. “Fascinantă întrupare a speranţei/
călătorul este simpla credinţă în drum,/
fiinţă vestitoare”. Iată, aşa se defineşte
poetul, simplu şi teribil de exact.
Ultima strigare spre om, spre spirit,
spre Dumnezeu, când simte că în
urmă s’au dus pe rând experienţe,
furtuni şi spargeri de oglindă, poetul o
personalizează. Caravela visului nu’i
înaintea sa, dincolo de suprafaţa
reflectantă, ci a fost deja lăsată în
urmă. Ţelul iniţiatic de o viaţă, poesia-
poetul e acolo: “Aşteaptă-mă!” strigă el
în oglindă…



P
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George GAVRILEAN

Aşteaptă-mă!

Așteaptă-mă! Strig în oglindă
luminat de-ntrebări dureroase
şi-nainte încep să se-ntindă
drumuri de gheaţă, pulberi de oase…

Abia mă înconjoară vântul
că duhul răsuflării tale,
loveşte-n el, împrăştiindu-l,
zidindu-mă de viu în zale…

Supus chemării, ca şi tine,
trupul prin aer mă împinge
către jumătatea neiertătoare…

Între aer și rouă
lacrima frigului colindă…
Aşteaptă-mă! Strig în oglindă.

În loc de
rugăciune

Întotdeauna cineva se roagă
pentru fetele unduitoare,
pentru şarpele lor tânăr şi împărătesc
dormind în măr, viaţa întreagă.

Ştiu o femeie în flăcări
umblând prin mirişti de fân
târând bărbatul, de-a-ndărătelea,
legat cu trupul de dulcele ei sân.

Strigă femeia și duhul șarpelui se lasă
pe pământul virgin, din poemul biblic,
un gând în călduri – cum se spune –
şi nu aude şi nu vede nimic…
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Când singură…
“Miresme ciudate se înalţă din plante cereşti!”

Acum, când cercul închipuie însemn solar,
vei fi fiind departe şi nu te pot auzi.
Îţi voi fura trupul şi-l voi sui pe altar.

Sufletul, prin bârnele casei, va bântui!

“Florile răstălmăcesc florile-n glastre!”

E vorba de multă aducere-aminte.
Am curajul să-ţi dezvălui mireasma şi-nsemnul
iubirii ce-l vei fi pus în pat sau între veşminte…
Şi iată, depun mărturie despre tine în lume!

“Ochii tăi mântuiți de uitare sunt cuprinși
de cerc!”

Dintre viţe şi frunze mă rostogolesc în
singurătate

Cercul se rupe în două şi-n trei şi-n sfera a
şaptea

sufăr de urmele tale neumblate…
Doar cenuşa se depune pe cuvinte ca un praf

astral.

“Când singură şi tristă, în egală măsură, vei fi!”

Iluminări
1. Întâmpla-se-vor în mine

lungi convulsii şi adânci
smulgând bărcile prea pline
cu prieteni şi izbindu-le de stânci

unii dintre voi vor spune
că sunt nor naiv născut…

2. Prietenii, în păsări travestiţi,
îmi fură liniştea şi-o duc
pe ţărm pustiu… După cum ştiţi,
acolo singurătatea-i truc.

Refluxul patimii aruncă
sinucigaşele păsări pe plajă.
Se-ntâmplă-n mine o poruncă
clocită-n ouă fără coajă…

3. Prieteni-şi vuiesc în alămuri izbândă…
Eu am pustiit oraşul de himere,
mi-am înşelat soţia c-un poem de osândă!
Voi fi fiind departe şi nu vă pot cere…

Eu nu mai sunt
Cel nevăzut dintre noi
Știe rostul nălucirilor
de ce se curbează primejdios
cuvintele-n oglindă
până încep să semene
din ce în ce mai mult
cu călăuzele spre ținuturi oculte,
Știe dezlega viitorul,
confuzia de adevărul
săpat din toate părțile deodată,
Știe să vadă eroziunea aerului
Și cum se risipește ca pleava
amintirea ta
pe bărăganele memoriei…

cel nevăzut, dintre noi,
sunt chiar eu
potrivindu-mi ființa
după mersul astrelor stranii
pe cerul dezmierdării noastre…

Du-te și așteaptă-mă
unde nu sunt…!
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Geo VASILE

Poesia italiană
a secolului XX
1.  CREPUSCULARII

acă poetul, eseistul şi dra-
maturgul Filippo Tommaso
Marinetti (1876-1944), fon-

dator al mişcării futuriste (prima
avangardă istorică în literatura
italiană), ridica în slăvi noua
civilizaţie mecanică din care face un
mit al promovării propriei arte
poetice, crezând astfel că anihilează
viaţa interioară a eului liric,
substituindu-i obsesia lirică a
materiei şi tehnologiei ( a se vedea
Manifestul Futurismului publicat în
1909 în ziarul „Le Figaro”), în
aceeaşi perioadă există literaţi care
continuă să se întrebe asupra
propriei existenţe, propriei arte
poetice, asupra propriei spiritualităţi
şi fragilităţi umane; aceştia din urmă
determină o mişcare, ba chiar o
atmosferă, mai mult decât o şcoală,
pe care criticul Giuseppe Antonio
Borgese  o va numi în  toamna
anului 1910 „crepusculară”. Să ne
oprim o clipă la câteva versuri ale
poetului Sergio Corrazzini, unul
dintre cei mai reprezentativi
exponenţi ai crepuscularismului:
„De ce îmi spui poet? Eu nu sunt un
poet./Eu nu sunt decât un copilaş ce
plânge./ Vezi: nu am altceva de dat
tăcerii decât lacrimi./De  ce îmi spui
poet? (...) Oh, eu sunt într-adevăr
bolnav?/Şi mor câte puţin în fiecare

zi./ Vezi: precum
lucrurile./ Nu sunt
aşadar un poet:/ştiu
că celui numit: poet,/
i se cuvine/a trăi cu totul altă
viaţă!/Eu nu ştiu, Dumnezeule,
decât să mor. Amin.”. Cât de
departe ne aflăm de ideologia
vitalistă de soginte dannunziană! Şi
cât de discreditată apare afirmaţia –
tot dannunziană – că „versul e
totul”, pe când la Corrazzini versul e
„cu neputinţă” sau „nimic”.
Dificultatea de a face poezie pentru
Corrazzini  este dificultatea însăşi de
a trăi. Eventuale ecouri din „Poemul
paradisiac” al lui d’Annunzio, sau
din Il fanciullino (“Copilaşul”) de
Giovanni Pascoli,  se resimt la unii
simbolişti francezi, de la Jules
Laforgue la Albert Samain. În
definitiv divorţul dintre viaţă şi
literatură părând a fi fost complet
abolit, va să devină  o genune a
inexistenţei făgăduite de boală (iată
teribila descoperire!). Boală care nu e
doar fizică (Corrazzini va muri doar
la 21 de ani, în 1907, de tuberculoză),
ci mai curând existenţială. Pentru
torinezul Guido Gozzano, celălalt
mare poet crepuscular, ale cărui
tematici şi importanţă, însă, sunt
mai cuprinzătoare decât această
definiţie – literatura, poezia devin
„spaţiul în care trebuie încercată o
decepţionare a bolii”, a unei boli

istorice,  în afara celei biografice
(Gozzano însuşi va muri în 1916, la
33 de ani, tot de ftizie); istorică,
fiindcă societatea antebelică în care
poetul trăieşte, deja marcată de
criză,  îi apare coruptă şi meschină.
Într-un asemenea context de izolare,
Gozzano exprimă refuzul condiţiei
lirice, parodiind şi ironizând o lume
şi un limbaj poetic ce nu se mai pot
justifica, lipsite deja de orice drept la
existenţă.

Un refuz, cel al lui Gozzano,
care amestecă registrul aulic cu cel
prozaic, optând pentru o poetică a
lucrurilor obişnuite,  cotidiene. De-
aici şi roadele unei poezii colocviale
(Colloqui se intitulează volumul său
cel mai important), o poezie cu
caracter narativ, preluată de mulţi
autori, de la Saba la Montale până la
Pavese, ca să cităm doar câteva
nume. O dicţiune poetică adecvată
acelui „a se privi trăind”,  acelei
sciziuni între sentiment şi raţiune ce
vor face carieră în decadentismul
veacului XX. Concret, poetul nu va
mai fi altceva decât un
supravieţuitor care...”fixează
îndelung folotografia/ sinelui acum
de nerecunoscut./ Puţin bolnav...
frivol.. monden/ Da, mi-amintesc...

D
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Ce-ntristător”. Supravieţuitor al
propriului eu, aşadar.

Conştientizarea divorţului exis-
tent între societate şi cultură, şi, de
ce nu, între politică şi cultură, îi
determină pe câţiva intelectuali (
Giovanni Papini, Giuseppe
Prezzolini, Giuseppe Antonio
Borgese etc.) să fondeze la Florenţa
câteva reviste (Leonardo, Il Regno,
Hermes, La Voce). Intenţia lor  era
tocmai de a genera o nouă mişcare
de idei, atât în domeniul artelor, cât
mai ales în cel al angajamentului
social. O tentativă  eşuată însă, mai
mult din pricina mareei
devastatoare a naţionalismului, care
a ajuns, cum se ştie,  să favorizeze
după 1914 intrarea Italiei în război.
O primă mărturie a eşuării
proiectului unui intelectual angajat
devine făţişă prin transformarea
revistei La Voce, între 1914 şi 1916,
într- un periodic exclusiv literar.
Semn că literatura pură redevine
singurul refugiu, sau realizarea
neputinţei culturii de a înrâuri
realitatea. Astfel ia naştere poetica
fragmentarismului, în amontele căreia
se află lecţia poeziei decadente
franceze şi exemplele inevitabililor
Pascoli şi d’Annunzio din anumite
etape; la care însă trebuie adăugată
aceeaşi concepţie impusă de
Benedetto Croce, a artei ca „intuiţie
pură” (în ciuda vajnicei bătălii
antidecadente a filosofului abruţez).

2 . FRAGMENTARIŞTII SAU
POEZIA PURĂ CA
REFUGIU

rturo Onofri, adevăratul teo-
retician al fragmentarismu-
lui, încă din 1915 se exprimă

în paginile revistei La Voce destul de
clar: ”Toţi poeţii sunt citiţi şi gustaţi
pe fragmente, căci absolut toţi sunt
fragmentari. În continuare susţine că
„poezia trebuie separată net nu
numai de oricare altă activitate
umană, practică sau teoretică, ci şi,
mai ales şi categoric, de literatură.
„(...) În poezie nu este nimic de

înţeles, de explicat, de tradus, de
comentat,  de promovat”. Onofri îşi
adapteză perfect versurile concepţiei
sale estetice, a fragmentului pur,
urmat fiind de Clemente Rebora,
Camillo Sbarbaro etc. Sbarbaro, în
chip deosebit, prin volumul său
Pianissimo exprimă unul dintre cele
mai neliniştitoare aspecte ale omului
contemporan, surprins, după cum
scrie A. Frattini, „în calma spaimă a
unei progresive aridităţii, dornic
după o inocenţă deja pierdută,
îngrozit în faţa vidului şi a
îngheţului spiritual în care se
răsfrânge misterul chinuitor al
destinului uman”.  În acest sens este
relevantă poezia „Taci, anima stanca
di godere” ( Taci, suflete vlăguit de
a-ţi fi bine). În acelaşi deşert în care
Sbarbaro se priveşte pe sine cu
detaşare, cu ochi secătuiţi de lacrimi
(„Nel deserto/io guardo con asciutti
occhi me stesso”), răsună versul
scăpat de sub control al lui Dino
Campana:  fragmentarismul acestuia
„se naşte” din suferinţa spiritului
care se străduieşte să concretizeze în
cuvânt şi ritm fulgerătoarele tresăriri
ale unei inspiraţii „furibunde şi
totodată evanescente”.

3. GIUSEPPE UNGARETTI

in celălalt deşert, al răz-
boiului, Ungaretti trimite la
aceeaşi revistă La voce

fragmentele sale, care vor alcătui
ulterior volumele Il porto sepolto
(1916) şi Allegria di naufragi (1919).
Foarte scurtele versuri, analogiile,
lipsa punctuaţiei, scandarea semni-
ficativă a pauzelor, spaţiile albe,
constituie (în ciuda provenienţei lor
futuriste) formele elective pentru un
lamento care răsună în golul
spaţiilor fără de sfârşit, echivalentul
deşertului: „(...) atunci când aflu/ în
tăcerea-mi/ un cuvânt/ se cască-n
viaţa mea/ca o genune” („Il
commiato”). Ca şi pentru Mallarmé,
şi odinioară pentru Rimbaud, şi
pentru Ungaretti cuvântul are o
funcţie revelatoare, în măsură să

ilumineze zbuciumul vieţii
interioare; pentru poet, aşadar, a
găsi un cuvânt înseamnă să
pătrundă în propria beznă abisală,
putând astfel să acceadă la
profunzimile arhetipale, originare
ale fiinţei.

Punctul de plecare al unui astfel
de demers poetic este disperarea,
durerea extremă prin care omul
poate recupera sentimentul elemen-
tar, primordial, al condiţiei sale,
înălţându-se către divinitate chiar şi
prin mijlocirea celui mai banal
obiect. Acest plan al religiozităţii  va
fi ulterior aprofundat prin meditaţii
existenţiale mai ample, a se vedea
mai ales unele poezii din Sentimento
del tempo (1933). Între acestea,
deosebit de semnificativ este textul
„Senza più peso”, (Imponderabil) în
care durerea se transfigurează în
uimire şi lumină a duioşiei,
înlăuntrul unui sentiment de
tandreţe, pietate şi bunătate divine,
ivite din inocentul surâs al unui
copil.

4. ERMETISMUL ŞI
ERETICII SĂI: MONTALE,
SABA, QUASIMODO

ricum, odată cu Ungaretti,
procesul de introvertire a
liricii în primii ani ai vea-

cului XX (şi îndeosebi ai Fragmen-
tarismului) şi-a aflat apogeul în
vecinătatea ermetismului: nu altceva
decât o codificare în care cuvântul
va pierde mult din densitatea lui
logică, devenind aluziv, neliniştitoa-
re sugestie polisemică, găsindu-şi
forme şi sinteze indirecte, simbolice,
ocult revelatoare. Şi Montale a  fost
încadrat într-un context „ermetic” (a
nu se confunda cu ceea ce va fi
definit Ermetismul propriu-zis).

Însă, conform cărţii lui Edoardo
Sanguineti, Montale n-ar fi nici mai
mult nici mai puţin, mai ales prin
Ossi di seppia şi Le occasioni , decât
continuatorul sau moştenitorul
direcţiei crepusculare deschise de
Guido Gozzano. Există nenumărate
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texte poetice în care cititorul avizat
realizează cum cuvintele par să
devină obiecte sau obiectele par să
devină cuvinte. Totuşi, în profun-
zimea acestui limbaj al „lucrurilor”,
se  întrevede  aceeaşi  obscură
frâmântare şi panică existenţială,
tipică pentru poezia unui mare
contemporan al lui Montale: T.S
.Eliot.

Aproape simultan, un alt poet
trăieşte o criză asemănătoare de
inadecvare faţă cu lumea. Este vorba
de Umberto Saba. La el însă
cuvântul nu este ca la ermetici un fel
de rachetă, pornită dintr-un adânc
ncunoscut şi menită să se piardă în
infinit, dar nu înainte de a ne fi
trecut pe la  ureche. Poetul triestin,
plasându-se mai curând în afara
oricărei clasificări, îşi probează în
versurile sale cele mai reuşite
capacitatea de a reprezenta un
univers de obiecte, persoane şi
sentimente, într-o lumină care nu
mai e una crepusculară – sugerează
Franco Fortini -, ci diurnă, încă
eficientă, chiar dacă gata să se
autodizolve. Dincolo de această
tendinţă aptă să fixeze lumea
exterioară într-o condiţie vizual-
obiectivă, la Saba se anunţă totuşi o
alta, înclinată spre o subtilă şi
afectuoasă rememorare a timpului şi
a aventurilor eului profund. În
poezia lui Saba a rămas vie şi
incoruptibilă credinţa că poate oferi
direct şi fără simboluri
intelectualiste un dar al inimii sale
El este una dintre puţinele excepţii
în panorama poetică a primei
jumătăţi a veacului XX, când
modelul estetic predominant este
mai ales Ermetismul. La fondarea
căruia, în chip de adevărată şcoală,
Salvatore Quasimodo furnizează un
aport determinant prin culegerile
Acque e terre (1930), Oboe sommerso
(1932), Erato e Appólion (1936).
Florenţa va să devină, prin prezenţa
câtorva poeţi memorabili,
principalul centru de elaborare, de
exprimare şi răspândire a
Ermetismului. Se vehiculează
numele unui Alfonso Gatto, Mario
Luzi, Piero Bigongiari şi Carlo

Betocchi, cărora îi putem alătura pe
Leonardo Sinisgalli şi Libero de
Libero, activând la Roma, precum şi
pe  Vittorio Sereni, rezident la
Milano. La Sereni însă, spre
deosebire de „florentini”,  a trăi în
literatură nu înseamnă  o reparaţie,
o mângâiere, o consolare pentru
experienţa negativă a lumii;
dimpotrivă, opţiunea pentru jocul
secund al poeziei face şi mai acut
sentimentul de exil, ca şi cum
literatul ar fi damnat să îndure
dureroasa  ameninţare a unei
solitudini nemântuite; departe de a
fi un refugiu, ea este de fapt,
psihologic vorbind, malignă şi
alienantă.

Liviu Pendefunda, In aşteptare

Formula de „literatura ca viaţă”,
ce defineşte ermetismul florentin,
capătă la Mario Luzi înfăţişarea cea
mai originală şi înţelesul cel mai
profund. Încă  de la debutul din anii
treizeci, poezia lui Luzi se confi-
gurează de fapt ca un fel de
„cunoaştere prin cifre şi sclipiri”,
«per speculum in aenigmate» a
esenţei transcendente a lumii.
Transcendenţa însăşi, alături de
intuiţia de sorginte creştină, oferă
semnele unei nesfârşite deveniri a
creaţiei, a unei necontenite, chiar
dacă misterioase, ofrande a
creatorului făcute lumii. Numai în a

doua etapă a operei sale, Luzi, în
tentativa de a interpreta „ocazia
metafizică a lumii”, se va confrunta
cu o realitate desfigurată şi
destrămată în care cu greu mai e cu
putinţă recunoaşterea peceţii divine.
Optimismul, perspectiva de credin-
cioasă aşteptare, specifice primei
perioade, cedează locul unui glas în
care se vesteşte dorul unei „epice
mântuiri” prin mijlocirea unei aven-
turi omeneşti tot mai zbuciumate
(suntem deja în anii celei de-a doua
conflagraţii mondiale): „Mă aflu în
această vârstă ce-o ştii/nici tânăr
nici bătrân, aştept privesc/această
cumpănă din aer;/ nu mai ştiu ce-
am dorit sau ce mi-a fost impus...”
Astfel are loc pentru poet acea
cotitură, de el însuşi calificată ca „o
trecere de la contemplare la coborâre
spre problemele lumii, „la discesa
nel magma”/ coborârea în magmă,
titlu al unei culegeri din 1963, care
reprezintă adevărata sa ruptură de
procedurile expresive anterioare.

5. NEOREALISM,
ANGAJARE CIVICĂ,
POLEMICI

ecesitatea unei reluări de
contact cu lumea concretă,
cu lumea realului cotidi-

an, era însă în plină desfăşurare încă
din anii patruzeci, generând
mişcarea numită Neorealism. Acesta
propunea un rapel la realismul
veacului XIX, adică angajarea
necondiţionată a literatului, angajare
căreia îi corespundea, pe plan etic,
protagonismul omului ca „problemă
capitală”, cum va să scrie însuşi
Quasimodo în 1946. Al omului
social, iar nu al celui „abstract”.

Poezia nu mai poate continua să
fie un joc literar, iar poetul un
individ însingurat, străin faţă de
viaţa comunităţii, şi care noaptea
urcă scările turnului său de fildeş
pentru a contempla cosmosul. Ceea
ce sună ca un fel de autocritică a
Ermetismului, pusă în operă din
1953 chiar de unul dintre

N
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reprezentaţii emblematici ai acestui
curent, ne referim desigur la acelaşi
autor mai sus amintit.

Între principalii exponenţi ai
acestei linii polemice vs. poezia din-
tre cele două războaie mondiale,
memorabil este Pier Paolo Pasolini,
ce va promova o poetică socială a
dezmoşteniţilor, a umiliţilor şi obidi-
ţilor de pe şantiere, a proletariatului
emigrat din sudul subdezvoltării în
oraşele boom-ului economic, înăl-
ţând „roşia lor zdreanţă de
speranţă”. Este vorba de volumul
apărut în 1967,  intitulat „Cenuşa lui
Gramsci”.  Chiar şi în plan stilistic
Pasolini încearcă o cale neconven-
ţională, ba chiar provocatoare în
contra campaniei de inducere de
către puterea neocapitalistă, în
rândul celor mulţi, a unei culturi
artficiale, de import, nivelatoare,
menite să elimine supravieţuirea
oricărui tip de model preindustrial.
Astfel se explică necesitatea de a
adopta o limbă bazată pe resursele
dialectului şi expresionismului dia-
lectal sau, dimpotrivă, ale sublimu-
lui; conform legii amalgamării
stilurilor,  limbă numită de poetul
friulan „neoexperimentală”.

6. ÎNSINGURARE,
STRANIETATE, ARS
COMBINATORIA

ot pe direcţia opusă
dominantei veacului XX,
numită „antinovecentista”,

pot fi plasaţi poeţi pre-cum Sandro
Penna, Attilio Bertolucci şi Giorgio
Caproni. Prin despărţirea, ca să nu
zicem negarea ermetismului, ei şi-au
impus propria originalitate, alătu-
rându-se din acest punct de vedere
lui Umberto Saba. Mai aproape de
zilele noastre o avem pe Amelia
Rosselli, o pildă de însingurare şi
stranietate, un fenomen unic în
panorama literară italiană, relaţio-
nându-se mai curând  unor modele
străine, celui anglo-saxon sau
suprarealist francez, pe care le-a
asimilat la sursă, datorită şi unor

vicisitudini biografice şi lungi
sejururi în diverse ţări europene şi în
SUA.

Liviu Pendefunda, Spaţiu şi timp

În privinţa unei alte prestigioase
voci poetice contemporane,  şi
anume Andrea Zanzotto (care va
împlini în curând 90 de ani), ar
trebui să vorbim mai puţin de
izolare, cât de abstractizare, în sensul
unui abile ars combinatoria, în care
ultrajul adus codului limbii normale
de comunicare tinde către
identificarea absolută între eul
poetic şi limbaj, şi subsecventa
eliminare din ţesutul acestuia a
oricărui referent. Altfel spus, se
invocă semnificantul pur. Exemplare
în acest sens sunt poeziile  din
volumul La beltà (Frumuseţea). Dar
această cotitură pe turnanta unei
structuri poetice, care să acorde un
loc privilegiat semnului iar nu
sensului, semnificantului iar nu
semnificaţiei, îl postează volens-
nolens pe Zanzotto – în ciuda unor
contestaţii făţişe – într-un mediu
destul de apropiat Neoavangardei:
mişcare ce-şi afundă rădăcinile în
textul Laborintus (1956), de Edoardo
Sanguineti (1930 - 2010), şi în
paginile  revistei milaneze „Il Verri”,
care  l-a publicat începând tot din
acel an, la îndemnul şi cu susţinerea
criticului şi eseistului Luciano
Anceschi (1911-1995).

Abolind funcţia comunicativă a
limbii, şi furnizând poeziei acel

statut de autonomie pe care
formaliştii şi structuraliştii îl
evidenţiaseră deja, chiar dacă prin
mijloace diferite, I „Novissimi”
(E.Sanguineti, Nanni Balestrini,
Antonio Porta, Elio Pagliarini,
Alfredo Giuliani etc.) propun o
poezie care se opune cu tărie
sistemului lingvistic şi literar
dominant. În acelaşi timp, adesea
contrazicându-şi propriile principii,
scrierile lor încearcă să se folosească
(sau se lasă folosite) de noile mass-
media ale sistemului amintit.
Conotaţiile apăsat ideologice, mai
precis marxiste, ale întregii acţiuni, îl
fac pe Zanzotto să nu se recunoască
în respectiva Neoavan-gardă, şi
chiar să se dezică de ea, conştient că
experi-mentalismul lui are profun-
zime şi calităţi sensibil superioare
acelei mişcări numite şi Gruppo 63.
Dacă totuşi e să le găsim vreun merit
acestor Novissimi, amintim desco-
perirea şi redescoperirea prin textele
lor a unor autori italieni şi străini,
preluaţi drept modele: Dante, Ezra
Pound,  James Joyce etc.

Liviu Pendefunda, Un arhitect al lumii

În general, însă, la epuizarea
(prin 1970) a aventurii Neoavan-
gardei, panorama poetică italiană nu
prea are cu ce se lăuda, lipsită fiind
de o reală capacitate ofertantă şi
creativă, chiar dacă, probabil,
nicicând ca în ultimii patruzeci de
ani, nu au apărut atâtea volume de
poezie. Prin urmare este tot mai
greu, împresuraţi de o asemenea

T
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haotică recoltă, să reuşim, fie-ne
permisă o benignă metaforă - să
alegem grâul de neghină. Câteva
nume vom reţine totuşi: Giovanni
Raboni (1932- 2004, autor al unei
copleşitoare opere poetice,  aparţi-
nător „generaţiei anilor treizeci”, dar
şi dramaturg, critic, jurnalist, Maria
Luisa Spaziani ( n. 1924, Torino,
poetă şi neobosită eseistă, cu o
parabolă aparte, afirmată cu
adevărat în anii optzeci prin
publicarea operei poetice în colecţia
de poezie Lo Specchio a editurii
Mondadori).

7.  INVESTIREA DE SINE A
POETULUI

e vom referi acum la „mai
tinerii”  Angelo Mundula
(n.1933, Sassari), Fran-

cesco Baldassi (n.1938, Roma),
Umberto Piersanti ( n.1941, Urbino),
Vivian Lamarque (n. (1946, Tesero-
Trento),  Maurizio Cucchi (n.1945,
Milano), Patrizia Cavalli n. 1947,
Todi- Perugia) Paolo Ruffilli (n.1949,
Rieti), Roberto Mussapi ( n.1952,
Cuneo), Domenico Pisana
(n.1958, Modica, prov.
Ragusa),  Donatella Bisutti
(n. ?, Milano), Gabriella
Rossitto (n.1961, Catania),
exponenţi ai ceea ce Raboni
a numit  „la poesia che si fa”
(poezia care se scrie acum)
în studiul său „Critica e
storia del Novecento poetico
italiano, 1959 - 2004”,
Garzanti, Milano, 2005. Se
poate percepe astfel o
tranziţie de la o forma mentis
a unui eu personal la o altă
forma mentis îmbrăţişând un
grup social. Procedurile
celor mai recenţi veniţi în
regatul muzei Euterpe, tip
Michela Zanarella, implică
ieşirea din sine şi relaţio-
narea cu un Sine mai
profund, cu o lumină a sa
interioară ce devine cuvânt

în forma unei Poezii înalt-autentice,
altfel spus o coerenţă şi o
coincidenţă între propria experienţă
de viaţă şi scriitură,. Această ars
scrivendi, extrem de prudentă în a
evita „literarul” în sensul de
contrafacere a adevărului şi a
originalităţii prin reproducerea unor
lecturi sau experienţe străine de
propria persoană, înseamnă totala
investirea de sine, a propriilor trăiri
exaltante, dramatice, metamorfotice,
ce nu exclude explorarea propriei
interiorităţi, autoscopia de tip
psihanalitic (prin meditaţie tip Zen
sau Yoga), amestecul de miresme
profane cu cele sacre (a se vedea
oratoriul mistic Celui care vine, pe
urmele marelui poet creştin Mario
Luzi, al Donatellei Bisutti),
frumuseţea şi spiritualitatea fără
frontiere temporale sau confesionale
ca exerciţiu pur de supravieşuire.

Arta poetică a mileniului trei,
deocamdată în statu nascendi,
cuprinde, chiar dacă indirect, o
implicare inclusiv socială, religioasă
sau politică în sensul că poetul scrie
sub imperiul propriei  viziuni
despre lume (opţiunea pentru

anumite valori şi prioritâţi etc.) ce
nu poate evita socialul şi politicul.
Nu trebuie neglijat în aceste sugestii
despre poezia noului mileniu
prezenţa masivă a Internetului, a
facebook-ului, a twitter-ului etc.
Avantajele acestuia ţin de
rapiditatea difuzării informaţiei şi a
ideilor, de libertatea şi posibilitatea
de a te identifica  într-o clipă în faţa
a mii de persoane cu care, eventual,
să-ţi împărtăşeşti proiectele...

Dar cum orice se plăteşte pe
această lume, această prevalenţă
mediatică asupra hârtiei tipărite,
înseamnă nu doar o decădere
vertiginoasă a elaborării „artizanale”
a duratei textului, ci şi dispariţia
unui referent critic determinat, a
unui Benedetto Croce, de pildă, care
să despartă apele, poezia de non-
poezie, valoarea de non-valoare. Să
închidem însă această paranteză cu
o cugetare generică, esenţial opti-
mistă, semnată de Louise Bourgeois:
„A face artă nu înseamnă terapie,
este un act de supravieţuire. O
garanţie de sănătate mentală. Sigur
este că nu o să-ți facă rău şi că nu vei
ucide nicicând pe nimeni”.

N

Liviu Pendefunda. Far în unibvers
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Ioanid ROMANESCU

Diversiune de
martie

Plecasem în continuarea visului –
obsesia își căuta cuvintele:

"ca o sculptură, numai forme"
"ca o sculptură, ale cărei forme
dau înțelesul"
"ca o sculptură, ca o multitudine
de forme existând numai
prin ceea ce noi înțelegem"

am bâiguit până când ploaia
începe să dactilografieze:

"de ce înainte de a se naște un lucru
se nasc limitele sale,
încât pentru a le schimba
ar trebui să schimbi esența
sau destinația acelui lucru?"

pe neașteptate căzu
o replică din alt dialog:

"încotro vă uimiți, ce anume pătrundeți,
voi, ochi flamboaianți?"

o, Elenă, superbă creațiune –
război provocat nu de oameni,
ci de arta naturii!

Liviu Pendefunda şi Ioanid Romanescu la cea de-a treia expoziţie
personală de grafică şi pictură  la Sala Victoria, Iaşi, 1977. Fotografia
surprinde momentul în care Ioanid Romanescu prezintă, alături de
Radu Negru, George Lesnea, mulţi alţi  pictori şi scriitori invitaţi,
pictura, dar mai ales poesia care însoţea lucrările şi face aprecieri
asupra actului de cultură cu totul deosebit pentru acele timpuri
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Manuscrise inedite
din arhiva poetului Dionisie DUMA

Tamarix în revoltă, nedatată; scrisă la Tecuci în anul 1964
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Antirăzboinică: poezie trimisă de la Voineşti-Iaşi pe data de 14.I.1964 (data poştei), primită la Tecuci la 16.I.1964
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Text fără titlu; trimisă de la Voineşti-Iaşi pe data de 26 februarie 1964
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Nu colind: scrisă la Tecuci pe 22 decembrie 1964, înainte de Crăciunul petrecut împreună
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ată

Testament: poesie scrisă la Tecuci, într-una din nenumăratele vizite pe care mi le-a făcut Ioanid. Nu este datată. De
fapt, el nu-şi data textele. La o nouă revenire, a recitit-o, a copiat-o pentru el şi, cu creionul a intervenit în ultimul vers
din strofa a doua, dându-i forma definitivă: şi n-o să mă urască niciodată.

Dionisie DUMA
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Mariana RÂNGHILESCU

Lumea exilaţilor
suprire, urmărire politică, discriminare,
închisoare sau ameninţarea cu închisoarea,
motive politice şi cultural-politice pentru

expulzare sau pentru a lua propria decizie de părăsire a
ţării – toate acestea sunt determinante indispensabile
pentru definirea exilului.

La fel de importante sunt sentimentele celor plecaţi,
precum şi dorinţa de revenire în patrie.

În acest sens, exilul se dovedeşte a fi o categorie
clasică a izgonirii, a antinomiei străinătate/ intimitate,
dezintegrare. Noţiunea este delimitată de „emigrare”
(definită sociologic ca „migrare” a sărăcimii şi a
muncitorilor), de „diaspora”, provenită din vocabularul
istoriei Bisericii, sau de noţiunea de „azil”, care pune în
prim-plan siguranţa nou găsită, dar concepând-o ca
limitată temporal, în vederea unei întoarceri.

O interesantă dezbatere privind condiţia literaturii
române creată de exilaţi ne propune revista Secolul 20
într-un număr special intitulat Exilul (nr.10-11-12/1997 şi
1-2-3/1998). Importanţa temei este dată şi de prestigiul
semnăturilor. Ştefan Augustin Doinaş îşi intitulează
editorialul Între farsă tragică şi destin. Exilul este definit
drept o farsă tragică a istoriei, pe care doar foarte puţini
au puterea să o transforme în destin. În acelaşi timp,
exilul este „mărturia imposibilităţii de a se naşte a doua
oară, dovadă că ne zbatem mereu în placenta existenţei
noastre originare”. De asemenea, vorbeşte de existenţa
unui complex spaţiu-timp ce ne determină existenţa şi a
cărei fatalitate iese la iveală în condiţiile surghiunului.
Exilul ne învaţă că aşa-zisa noastră libertate nu este în
realitate decât suma determinărilor pe care ni le impune
naşterea (rasa, naţionalitatea, cultura, mentalitatea).

Pornind de la meditaţiile lui Emil Cioran din Tentaţia de a
exista, Ştefan Augustin Doinaş remarcă faptul că exilatul
suferă nu pentru că a „pierdut totul”, ci pentru că nu se
poate resemna să piardă ceea ce constituie mitologia sa
personală, ceea ce constituie însăşi determinarea
condiţiei sale. Această deoarece exilul presupune
renunţarea la vechea identitate, ne obligă să devenim
străini. Poetul îi dă dreptate lui Cioran, atunci când
acesta vede în exil un fel de apocalipsă. Nu este uitat însă
nici faptul că exilul poate deveni şansa unei naşteri în
ordinea spiritului, acesta fiind cazul celor care reuşesc
să-şi facă din vocaţie un destin.

Nu este neglijat nici conceptul de exil interior.
Sintagma circumscrie condiţia unui creator de valori
spirituale care refuză actul compromiţător cu istoria,
retrăgându-se într-o izolare orgolioasă de factură
disidentă. Exilul este o rebeliune paşnică, tacită care nu
implică pierderea identităţii, ci dramatismul unei
existenţe în care spiritul se salvează prin abstragerea din
istorie. O interesantă definire a acestui concept o
întâlnim în lucrarea Convorbiri cu Petru Dumitriu de
Eugen Simion: „ Exilul interior a fost câtă vreme mă
ţinea poliţia stalinistă departe de ţara mea. Iar în exilul
exterior rămâi în lăuntrul tău, eşti acasă, porţi în tine
patria.” (p.99).

În viziunea lui Cornel Ungureanu „exilul este prima
şi cea mai importantă dintre pedepsele ce s-au abătut
asupra omului. Mai mult decât o pedeapsă, este procesul
prin care ia fiinţă. Omul este aşezat într-un timp şi într-
un spaţiu, amândouă constrângătoare. La este de Eden,
omul trebuia să-şi câştige, în fiecare zi, dreptul la viaţă.”
(La Vest de Eden. O introducere în literatura exilului.)

A
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Spaţiile alese şi specificul lor

enomenul are o istorie veche şi de aceea am ales
să prezint alegerile în două etape: prima, până
în 1945 şi a doua, între 1945-1989.

Exilul ca fugă este printre primele formele ale părăsirii
spaţiului natal. Polonia este alegerea cronicarilor
moldoveni. Nesuportând tirania turcească şi trădările
interne, Grigore Ureche a învăţat la şcoala iezuită din
Livov „artele liberale”. Miron Costin a avut cetăţenia
poloneză şi rangul de nobil. A urmat colegiul iezuit de la
Bar. Era vorbitor iscusit de limbă latină. A fost cunoscut
în lumea catolică a Poloniei pentru două opere
concepute în limba acestei ţări, motiv pentru care este
inclus în Enciclopedia polonă. Abia în ultimii ani ai primei
domnii a lui Vasile Lupu, tânărul care trăise până la
vârsta de douăzeci de ani exclusiv în Polonia, va veni în
ţara natală împreună cu fraţii săi.

Ion Neculce, hatman, pleacă în pribegie împreună cu
Dimitrie Cantemir. În Rusia, Petru cel Mare dăruieşte
moldovenilor, puşi sub autoritatea lui Dimitrie
Cantemir, sate şi moşii în regiunea Harcovului. Doi ani
de zile a trăit cu amărăciune la Harcov.

Erudit din dor de ducă, aventură,diplomaţie, este emblemă
lui Nicolae Milescu-Spătaru. Erudit, acesta ia calea
Apusului (1664) şi este primit la curtea electoratului de
Brandemburg Fredrich Wilhelm (Prusia) timp de doi ani.
În 1666, era la Stettin, în Pomerania, provincie pe atunci
suedeză, unde trăia, din graţia regelui Carol al IX-lea,
domnitorul Gheorghe Ştefan. Este trimis în misiuni
diplomatice la Stockholm şi Paris(Franţa). În ianuarie
1671, Milescu se afla la Constantinopol şi era
recomandat ţarului Alexei Mihailovici de mitropolitul
Dosoftei al Ierusalimului ca bun teolog şi poliglot. În
1675, dobândeşte gradul de polcovnic şi este trimis la
Pekin, pentru a stabili relaţii de prietenie între Rusia şi
China.

Exilul ca destin princiar. În multe privinţe, dar mai
ales în domeniul istoriei, geografiei şi literaturii,
Cantemir înseamnă o ridicare la nivel european a culturii
române. Cerut  ca ostatic la Poartă(Turcia), între 1688-
1691, Dimitrie Cantemir  a avut prilejul să urmeze
cursurile Academiei Patriarhiei Ortodoxe. După cum ne
spune el însuşi în Istoria imperiului otoman, a învăţat
elementele filosofiei cu Alexandru Mavrocordat, Iacomi,
Antonie, Spandovi, Meletie de Arta şi Ilie Miniat. Îşi
făcuse bune relaţii printre oamenii învăţaţi, turci şi
străini. Deprinsese, în afară de greceşte, latineşte şi
slavoneşte, limbi pe care le ştia din ţară, câteva limbi

orientale, turca, persana şi araba. Exilat în Rusia, mai
exact în primii ani de după 1714, principele le spunea
străinilor, cu demnitatea omului prea învăţat, ce a fost şi
ce era Moldova, cuprinzând Basarabia ( în lucrarea
Descriptioa antiqui et hodierni status Moldaviae). Germanii
au fost cei dintâi care au tradus-o în limba lor.

Exilul ca salvare a neamului. Un personaj de răscruce
este Ioan Inochentie Micu Klein. În vremea sa, existenţa
românilor din Transilvania era pusă în umbra celor trei
naţiuni: ungurii, saşii şi secuii. Românii „nu existau” ca
naţiune politică. Nici istoria, nici limba şi nici religia lor
nu erau luate în seamă. Unirea religioasă – abandonarea
ortodoxiei şi întoarcerea spre Roma – era prima condiţie
a dialogului cu Puterea. Credinţa s-a transformat în
adevărat arsenal în slujba cauzei naţionale. Ţinut în robie
babilonică, Micu îşi susţine ideile legate de românitate şi
continuitate. În eseul Victoria unui învins, Augustin
Buzura remarca următoarele: „Ceea ce neuitatul Mihai
Viteazul a reuşit pentru o clipă cu sabia, unirea
provinciilor româneşti, episcopul de Blaj a izbutit cu
spiritul, dând semnalul de unire definitivă a tuturor
românilor prin ridicarea lor la conştiinţa naţională.”.
Augustin Buzura deplasează accentul asupra faptului că
nu doar „românii uniţi” erau reprezentaţi de Inochentie
Micu-Klain, ci „toţi românii”. În cazul lui, putem vorbi
de o altă formă a exilului interior, prin care se urmărea
apărarea idealului naţional.

Sfârşitul secolului al XIX-lea este marcat de ţipătul
lui Nietzsche: „Dumnezeu a murit!”. Dacă Dumnezeu a
murit, pământul a devenit un loc al exilului.

Exilul din motive personale(în Franţa). Aici puten
include nume ca Iulia Hasdeu, Ana de Noailles, Elena
Văcărescu sau Marta Bibescu. Iulia Hasdeu pleacă să-şi
însoţească mama la Paris. Ana de Noailles descinde din
familia lui Constantin Brâncoveanu. Marta Binescu
ilustrează tipul de existenţă al tranasnaţionalilor,
aparţinând aristocraţiei europene. De la vârsta de 12 ani
este plasată de familie în anturajul viitorilor regi ai
României. (Se căsătoreşte cu nepotul domnitorului
George Bibescu). Se spune că ar fi fost implicată în
demersurile secrete ale guvernului de la Bucureşti în
vederea unei înţelegeri cu aliaţii. Este cunoscută şi
apreciată în toată Europa. Din perspectiva legăturilor cu
ţara,  cartea cea mai românească a Martei Bibescu este
Izvor, scrisă în timpul primului exil în Elveţia. Într-o
scrisoare către Ion Pillat, Rainer Maria Rilke a mărturisit
că a învăţat să iubească ţara autoarei după lectura acestei
cărţi. Elena Văcărescu pleacă la Paris (1879) împreună cu
părinţii pentru a-şi desăvârşi instrucţia începută în ţară
cu profesori particulari. Este prezentată de Leconte de
Lisle Adam şi Jose Maria de Heredia lui Victor Hugo. În
1891 se logodeşte cu prinţul Ferdinand, viitorul  rege ale
României „în prezenţa regelui şi a reginei” ( după cum
va preciza în amintiri). O lună mai târziu este silită să

F
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desfacă logodna şi să părăsească ţara, însoţită de regina
Elisabeta, după ce Comitetul de Coroană şi prim-
ministrul Lascăr Catargiu s-au opus acestei legături,
invocând obligaţia prinţului de a  se căsători cu o
principesă de origine străină. Numeroase personalităţi
politice şi culturale din Franţa şi din România au elogiat-
o. Susţinută de Paul Valery, Elena Văcărescu a contribuit
în 1937 la inaugurarea unei catedre „Mihai Eminescu” la
Centrul Mediteranian de la Nisa.

Exilul din motive politice. Această formă de exil îi
priveşte pe cei 22 de conducători ai Revoluţiei din 1848,
surghiuniţi de guvernarea provizorie sub Mehmed Ferad
Paşa. Nicolae Bălcescu şi Cezar Bolliac se refugiază la
Braşov, în Ardeal, sperând în colaborarea cu
revoluţionarii unguri.

Nicolae Bălcescu se îndreaptă spre Franţa. Avea
mângâierea că va vedea desăvârşită opera  pe care se
simţea dator să o dea compatrioţilor săi. Timp de doi ani
face cercetări în bibliotecile din Paris, adună material
nou ce avea să-l ajute la redactarea Istoriei românilor sub
Mihai Vodă Viteazul. În decembrie 1848 se găsea la
Belgrad (Serbia), cu intenţia să plece mai departe, la
Constantinopol. Credea că va putea câştiga sprijinul
turcilor împotriva ruşilor. În 1850 face drumul spre
Londra (Maria Britanie), pentru a-l vedea pe lordul
Palmerston şi să-i înmâneze un memoriu cu privire la
stările de la noi. Pleacă apoi la Paris. Greutăţile de viaţă,
cu lipsa de mijloace în pribegie şi îngrijorările din pricina
bolii îl fac să părăsească Parisul. Stă un timp în sudul
Franţei. În dorul de a-şi vedea ţara, se îndreaptă spre
Constantinopol şi de acolo spre Galaţi. Nu i se permite
întoarcerea în ţară. Ia din nou drumul exilului. În
octombrie 1852 era în Italia, la Palermo, unde spera că-şi
va recăpăta sănătatea. Moare departe de ţară. Bălcescu se
impune prin frumuseţea sa morală. Înzestrat cu talentul
literar, el rămâne în fruntea prozatorilor munteni.

În timpul exilului de la Braşov, Cezar Bolliac
editează „Espatriatul” . În împrejurări dubioase, fuge la
Atena (Grecia) şi,de acolo, la Paris (Franţa), unde
rămâne până în 1857. Prin scrisori, memorii şi articole,
susţine cauza Principatelor, făcând o intensă propagandă
în vederea Unirii. Bolliac a rămas în istoria literaturii
române ca un poet social care a cântat neîncetat „iobagul
ş-a lui lanţuri de aramă”, după caracterizarea
eminesciană din „Epigonii”. Este un precursor al criticii
literare româneşti, preocupat în special de chestiunile de
limbă. Cu intervenţiile sale publicistice incisive, ferme şi
inspirate, Cezar Bolliac anticipă şi pregăteşte gazetăria
lui Eminescu.

Exilul ca revanşă faţă de soartă, apoi exilul ca refuz  poate
fi blazonul lui Panait Istrati. Opţiunea lui pentru
socialism a fost consecinţa naşterii sale. Lumea în care a
venit nu-i o lume care-i aparţine. La începutul secolului
al XX-lea, Panait Istrati s-a definit ca om politic. În

calitate de lider socialist, organizează greve, participă la
manifestaţii. L-a ascultat pe Troţki, într-o întâlnire
românească pusă la cale de Gherea. A fost prieten cu
Cristian Rakovski (vedeta mişcării socialiste
internaţionale). Exilul istratian înseamnă expulzare
dintr-un loc ce contrariază profund fiinţa sa
sentimentală. În Franţa se împrieteneşte cu Romain
Roland. La Paris, constată că francezul întors din război
nu-i dornic să lupte pentru bolşevism. Este, din nou, în
exil: pleacă de la Paris spre Moscova (Rusia), să
descopere patria visului său. Fiul natural, terorizat de o
societate a tabu-urilor trebuie să renască aici. Se
întâlneşte cu Nikos Kazanţakis. În 1929, scriitorul va
tipări Către altă flacără, trilogie a demascării farsei
sovietice (doar Spovedania unui învins îi aparţine; celelalte
două sunt scrise de Victor Serje şi Boris Suvarin).
Puternica stângă europeană îl exclude din rândurile ei.
Reportajul pe care-l scrie despre grevele de la Lupeni
este privit de Barbusse ca o dovadă de pactizare „cu
puterea fascistă din România”. Presa din Rusia îl
consideră trădător. Revine în ţară şi se retrage într-o
chilie la mănăstirea Neamţ. Solicită ajutor regelui Carol
al II-lea. Colaborează la Cruciada românismului, publicaţie
girată de un legionar disident. Exilat din Utopia
internaţională comunistă, Panait Istrati încearcă să
descopere un spaţiu al disidenţei. Disidenţii dreptei sunt
cei spre care îşi îndreaptă simpatia. Ei care configurau
Contrautopia. Scriitorul român este într-un exil
perpetuu. Condiţia naşterii sale îl predispune către
inadaptare. Naşterea din părinţi foarte diferiţi conduce
fie către geniu, fie către inadaptare, demonstrează
geneticianul C.S. Darlington.

Exilul diplomaţilor. În 1940. Mircea Eliade era
diplomat pentru Carol al II-lea şi apoi pentru mareşalul
Ion Antonescu, întâi la Londra(Marea Britanie), apoi la
Lisabona(Portugalia) (1941-1944). În 1945, se stabileşte la
Paris(Franţa) pentru o peroadă,după care pleacă în
S.U.A.,unde devine titularul catedrei de istorie a
religiilor de la Universitatea din Chicago. Aron Cotruş,
diplomat la Varşovia (Polonia), apoi la Madrid (Spania).
În 1945, când guvernul Petru Groza se instalase, cu
sprijin sovietic, la Bucureşti, era limpede că România
pierduse războiul. Spania este singura ţară din Europa,
care-i va accepta pe românii ce au trăit iluzia regalităţii
neamului. În 1956, pleca în S.U.A., în California. Era prea
bătrân ca să se adapteze. A trăit în iluzia întoarcerii în
ţară. Vintilă Horia intră în diplomaţie, fiind ataşat
cultural la Roma (Italia) şi Viena(Austria). În august
1944 este internat în lagărul de la Krummbubel. Este
eliberat de englezi în 1945. Rămâne în exil. În 1946,
trăieşte în Italia unde îl frecventează pe Papini. În 1948,
emigrează în Argentina. Se stabileşte la Buenos Aires
(Argentina) ca profesor de limba şi literatura română la
facultatea de Filologie şi Litere. Apoi, în Spania, unde se
va simţi ca acasă. Destinul zbuciumat are repercursiuni
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şi asupra operei. Virgil Gheorghiu, ataşat de presă la
Zagreb (Croaţia), refuză să se întoarcă în România după
23 august 1944. Este transportat, împreună cu alţi
diplomaţi români, în Austria. Acolo respinge propunerea
Gărzii de Fier de a se înrola ca reporter în Armata
României de Eliberare, organizată de „Guvernul de la
Viena”. După încheierea războiului, este arestat de o
patrulă americană şi internat în mai multe închisori şi
lagăre din vestul Germaniei. Se stabileşte în Franţa.

Exilul simpatizanţilor mişcării legionare. Interesant este
cazul lui Pamfil Şeicaru, jurnalist, eseist, memorialist,
prozator. A fost condamnat la moarte. Încadrarea
„criminal de război” s-ar fi făcut pe baza activităţii sale
de gazetar în timpul războiului şi a unor chitanţe
descoperite de aliaţi în arhivele Ministerului de Externe
de la Berlin. A trăit în Spania, în Germania federală. Ar
fi fost manipulat în exil, prin interpuşi, de legionari, de
P.C.R şi de Securitatea din România. Este o victimă a
politicianismului de dinainte de 23 august 1944 şi a
propagandei comuniste de după aceasta dată.

Horia Stamatu s-a înscris în organizaţia legionară.
Până în 1941 a fost redactor la ziarele legionare „Axa” şi
„Buna Vestire”. În 1946 este condamnat la închisoare pe
viaţă, fiind judecat în absenţă. A fugit în Germania. În
exil continuă să scrie în limba română şi lansează un apel
pentru în fiinţarea unei Societăţi a Scriitorilor Români
din exil. Trăieşte la Paris (Franţa) şi la Madrid(Spania).
Pentru Gheorghe Grigurcu, Horia Stamatu „ e un poet
puternic, dintre cei capabili a contribui la îmbogăţirea
actualei epoci a literelor  româneşti”.

Emil Cioran se simte atras de mistica „omului nou”.
„Apelul Legiunii la metamorfoza totală a poporului
român se întâlneşte” la el „cu obsesia de a imprima
României respiraţia marilor mituri ale istoriei”. (Gabriel
Liiceanu). A trăit în Franţa ca „refugiat român”, apatrid,
cu obligaţia de a-şi prelungi periodic viza de şedere.

Exilul avangardiştilor care se simţeau „izgoniţi” de
obstacolele impuse, limitaţi prin dependenţa de o limbă
în mare parte necunoscută în lume sau considerată
provincială. Numai în afara României a putut Tristan
Tzara să-şi anunţe programul „dadaist”, în Elveţia, la
Zurich.

Gherasim Luca, Paul Păun şi D. Trost au conferit
suprarealismului românesc trăsături specifice. Sunt mai
cunoscuţi în străinătate decât în ţară.

Exilul celor care n-au putut „să vieţuiască” în cultura
română: Barbu Fundoianu/Benjamin Fondane şi Eugen
Ionescu/Ionesco. Potrivit primului, cultura română este
o provincie a culturii mari, ilustrând toate
imperfecţiunile imitaţiei şi suferind de toate lipsurile
faptului de a fi permanent în urmă, mereu la remorca
unui centru pe care nu-l poate atinge. „Cultura română
este o colonie a culturii franceze.”.

Eugen Ionescu alege cultura pe linie maternă. Dacă
ar fi „să traducem” în cuvântele limbii de azi, Eugen
Ionescu ar spune că trăim într-o cultură „second hand”.

Liviu Pendefunda, Frontiere

Succinta incursiune în trecutul exilului literar
românesc era necesară pentru a arăta că după 1945 exilul
a fost determinat de motive politice: ostilitatea şi
prigoana regimului comunist faţă de orice tentativă de
exprimare ideologică liberă. Laurenţiu Ulici vorbeşte în
studiul introductiv – Avatarii lui Ovidiu, ce deschide
dicţionarul Scriitori români din afara ţării – de necesitatea
elaborării unei fenomenologii a exilului pentru a putea
înţelegesursele şi resursele lui ontologice. Slujindu-se de
criteriul elocvent al statisticii, criticul relevă că „peste 25
la sută din numărul scriitorilor români debutaţi după
1960 se află astăzi în exil, peste 40 la sută din numărul
celor debutaţi între 1960-1980 şi peste 12 la sută din
numărul întreg al scriitorilor români în viaţă. Procentul
este cu mult mai mare decât al oricărei alte ţări din Estul
Europei” (p.6).

Locul de sosire este Occidentul. Franţa a fost aleasă
de: Nicolae Adam, Ioana Andreescu, L.M. Arcade,
George Astaloş, Bianca Balotă, Nicolae Balotă, George
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Banu, Cristian Bădiliţă, Alexandra Berindei, Nicu
Caranica, Florica-Eugenia Condurachi (Georgescu), Ilie
Constantin, Vintilă Corbul, Aurora Cornu, Ioana
Crăciunescu, Mioara Cremene, Dan Culcer, Petru
Dumitriu, Roxana Eminescu, Dinu Flămând, Mihai-Dinu
Gheorghiu, Paul Goma, Georgeta Horodincă, Virgil
Ierunca, Mircea Iorgulescu, Rodica Iulian, Adina
Kenereş, Miron Kiropol, Sonia Larian, Monica
Lovinescu, Vera Lungu, Maria Mailat, Ion Mihăilescu,
Damian Necula, Bujor Nedelcovici, Basarab Nicolescu,
Ion Omescu, Ioana Orlea, Vintilă Ornaru, Andrei
Pandrea, Alexandru Papilian, Jean Pârvulescu, Lucian
Raicu,  Edgard Reichmann, Sebastian Rechmann, Petru
Romoşan, Viorică Stănilă, Sandală Stolojan, Irena
Talaban, Marin Tarangul, Virgil Tănase, N. Tertulian,
Dumitru Ţepeneag, Ileana Verza, Matei Vişniec,
Alexandru Vona.

În timp ce Germania a fost preferată de: Andrei
Băleanu, Radu Bărbulescu, Pavel Chihaia, Magdalena
Constantinescu, Georgeta Crişan, S. Damian, Florin
Gabrea, Dionisie Gherman, Emil Hurezeanu, Dinu
Ianculescu, Vasile Iliescu, Gelu Ionescu, Kira Iorgovanu,
Alexandru Lungu, Ana Mureşan, Mihai Nadin, Ilie
Păunescu, Liviu Pendefunda, Duşan Petrovici, Dan
Platon, Maria Popa, Silvestru Popesacu, Titu Popescu,
Dumitru Radu, Gheorghe Săsărman, Christian W.
Schenk, Mariana Şora, Teodor Vasilache, Cornelia
Visarion-Mănuceanu, Letiţia Vladislav.

În S.U.A. au ajuns: Andrei Brezianu, Nina Cassian,
Vera Călin, Matei Călinescu, Silvia Cinca, Andrei
Codrescu, Luminiţa Coler, Ioan Petru Culianu, Theodor
Damian, Ioan Dan, Constantin Eretescu, Liviu
Georgescu, Carmen Firan, Sandală Golopenţia, Norman
Manea, Aurel Dragoş Munteanu, Gabriel Pleşa, Marcel
Pop-Corniş, Dumitru Radu Popa, Petru Popescu, Andrei
Roman, Mirela Roznoveanu, Mircea N. Rusu, Mircea
Săndulescu, Adrian Săsărman, Mihai Spăriosu, Gabriel
Stănescu, Ştefan Stoenescu, Alexandra Târziu, Dorin
Tudoran, Doina Uricariu, Mihai Ursachi, Ion Velican şi
Neagu Vulcănescu.

Suedia a fost punctul de oprire pentru: Alexandru
Dohi, Gabriela Melinescu, Ion Miloş, Alexandru Monciu
Sudinschi, Radu Niţu, Dumitru Stancu, Aurel Şorobetea.

Olanda i-a primit pe: Sorin Alexandrescu, Călin
Angelescu, Tudor Olteanu şi Monica Săvulescu-
Voudouris. În Spania s-a stabilit Alexandru Ciorănescu,
în Marea Britanie, Roman Fotiade, în Italia: Grigore
Arbore, Cicerone Cernegura şi Adrian Mitescu. Elveţia
„s-a ales” cu Victor Ivanovici, Danemarca, cu Victor
Frunze şi Elena Nistor. În Canada au poposit Petre
Bokor, Eugen Caraghianu, Toma Pavel, Andrei Stoiciu,
Constantin Stoiciu, Elena Ştefoi. Alina Diaconu a ales
Argentina, Lucian Boz şi Irina Grigorescu, Australia,
Vintilă Ivănceanu, Austria, Mira Iosif şi Mihai Nasta,
Belgia, iar Iulia Carâp, Brazilia.

Liviu Pendefunda, La marginea imperiilor

Dificultăţi multiple, deopotrivă obiective şi
subiective, au stat şi vor sta mereu în calea unui scriitor
mutat în altă limbă, în alt ambient şi în altă mentalitate
decât cele originare. Le-au depăşit: Petru Dumitriu,
universitarii de peste ocean ( Matei Călinescu, Virgil
Nemoianu, Toma Pavel, Ioan Petru Culianu, din seria
emigranţilor de după 1945), parţial, Gabriela Melinescu,
în Suedia, Andrei Codrescu, În S.U.A., acesta întrecându-
şi notorietatea în ţară), Petru Popescu şi Norman Manea,
în S.U.A., Paul Goma, Dumitru Ţepeneag, Virgil Tănase,
Matei Vişniec şi Dinu Flămândm în Franţa, Al.
Ciorănescu, în Spania. Mulţi dintre cei care au abandonat
literatura (cazul lui Petru Romoşanu şi Adina Kenereş) s-
au reprofilat pentru a supravieţui.

O observaţie interesantă semnalată de Laurenţiu
Ulici se referă la faptul că doar nu număr relativ mic de
scriitori s-au străduit, din exil, să comunice în continuare
cu patria natală. Printre aceştia, la loc de frunte se găsesc
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, scriitori şi
comentatori politici ce au reuşit să întreţină speranţa de
schimbare în climatul deprimant al României totalitare.
Lor li se adaugă Eugen Ionescu şi Paul Goma, în parte
Emil Hurezeanu în perioada cît a lucrat la Europa Liberă,
scriitori-cetăţeni care au contribuit la întreţinerea stării
de nemulţumire şi la declanşarea revoltei anticomuniste.

Laurenţiu Ulici se opreşte şi la situaţia specială a
scriitorilor evrei care au emigrat în Israel. Chiar dacă
motivele lor au fost aceleaşi cu cele ale scriitorilor
români, odată ajunşi în Israel condiţia lor de exilaţi n-a
mai existat, deoarece ei nu se aflau acolo în exil, ci chiar
în patria lor. O altă situaţie specială semnalată este, pe de
altă parte, aceea a scriitorilor din Basarabia şi Bucovina
de Nord şi, oarecum asemănătoare, cea a scriitorilor
români din Banatul sârbesc.

Demne de analizat şi foarte interesante mi s-au părut
ideile Andreei Deciu care glosează pe marginea condiţiei
lui Gulliver în postmodernitate. Dacă eroul celebrului
roman al lui Jonathan Swift întreprinde o călătorie
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iniţiatică menită să sporească semnificaţia propriului său
univers interior, „Guliver-ul” de după Cel de al Doilea
Război Mondial, însă, este un altfel de călător; nu mai
este un cuceritor, ci un strămutat; nu un soldat
consumator şi cultivator de diferenţă, ci un naufragiat
simbolic, o victimă a unui accident în istorie, fie acesta
deportare, exod, exil”. Eseista recunoaşte existenţa
exilului şi vede în el un fenomen extrem de dureros
pentru cei care îl suportă. Dezrădăcinarea, destrămarea,
strămutarea, deportarea alcătuiesc tot atâtea forme
brutale de smulgere a sinelui din spaţiul său benefic şi
necesar. Cu toate acestea, pornind de la experienţa trăită
de Jean Baudrillard pe parcursul călătoriei sale în
America, exegeta observă existenţa unui Gulliver
postmodern (întruchipat de rătăcitorul scriitor,
localizabil şi astfel atacabil, ci unul interior, intangibil,
ascuns privirilor Celuilalt. Singurătatea disperată a
exilatului modern a fost înlocuită după experienţa celor
două războaie mondiale de singurătatea senină ce
constituie o formă de auto-protejare şi care reprezintă
soluţia de viaţă a fiinţei postmoderne.

Publicaţii:
GORA, revista alternativă de cultură, apare
semestrial  sau trimestrial, din 1987 până în 1993,
sub egida Centrului de Politologie Foreign Policy

Research Institute din Philadelphia. Articolele program
(Nu! şi O ţară tristă, plină de umor…) semnate de Dorin
Tudoran definesc ţelurile revistei prin delimitări
polemice şi prin enunţarea intenţiilor de viitor. Conform
acestor articole, Agora se doreşte  a fi „o tribună de
exprimare atât a exilului extern, cât şi a celui interior”,
asumându-şi responsabilitatea de „a pleda pentru
adevăratele interese culturale ale românilor de acasă; şi
nu doar pentru cele culturale”.

APOZIŢIA, revista cenaclului literar-artistic, înfiinţat
în 1973 la Munchen. Revista reprezintă o grupare care nu
„impune nimănui o anumită atitudine, stil sau
modalitate de înfăţişare artistică”. Au colaborat în
paginile ei mulţi autori români (clandestin şi Doina
Cornea).

B.I.R.E. (Buletin de Informaţii al Românilor din Exil)
apare în Franţa din februarie 1948 până în martie 1990. S-
a vrut a fi „memoria României” de după 1945. „Când se
va scrie istoria tipurilor vitrege pe care le trăim astăzi,
niciun istoric nu va putea să se dispenseze de
consultarea colecţiei lui BIRE. Ea este o oglindă fidelă nu
numai a acestor grozăvii întâmplate în ţară dar şi a
evenimentelor trăite de exilul nostru zbuciumat”. Au
descris pe larg viaţa celor trimişi la lucrările Canalului
Dunăre-Marea Neagră, cunoscut în refugiu sub sinistra
denumire de „Canalul Morţii””. În reportaje au
prezentat metodele diabolice de tortură, întrebuinţate de

securitate. În legătură cu viaţa exilului, B.I.R.E. a
recenzat toate momentele politice sau culturale mai
importante:” Miturile legionare”, „Atacul legaţiei
reperiste din Berna”. Revista îl susţine pe Ion Caraion,
căruia îi încredinţează o rubrică în 1982, iar în ultimii ani
ia apărarea lui Dorin Tudoran, Mircea Dinescu şi Dan
Petrescu.

CUVÂNTUL ROMÂNESC, revistă anticomunistă de
opinie şi cultură „ pe linie naţională şi creştină
românească”. Apare lunar la Hamilton, în Canada, din
1976.

DIALOG este revista Cercului Democratic al
Românilor din Germania. A obţinut colaborarea unor
lideri ai exilului românesc: Ion Raţiu, Radu Câmpeanu,
Neagu Djuvara, Dinu Zamfirescu.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RUMANIA
STUDIES, revistă editată de Asociaţia Internaţională de
Studii Române, apare în Olanda, la Amsterdam. Publică
volumul lui Mircea Dinescu „Moartea citeşte ziarul”.

IZVOARE apare în Israel, la Tel Aviv şi este revista
literară a Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă
Română.

LUPTA, LE COMBAT apare în Franţa la Paris, de
două ori pe lună, până în 1997. A reuşit să dea o imagine
fidelă a ceea ce se întâmplă în ţară, într-o vreme în care
cancelariile Occidentului se mai lăsau ademenite de
iluziile şi de proiectele nemăsurate ale lui Ceauşescu.

ROMÂNIA, publicaţie periodică a Comitetului
Naţional Român, apare în S.U.A. la New York, din 1956
până în dec. 1971. La rubrica „Informaţiuni culturale” au
fost făcute cunoscute ştiri despre activitatea românilor
din exil.

STINDARDUL apare în Austria, la Inssbruck şi la
Munchen, în Germania din 1953 până în 1985. A publicat
numeroase fotografii, articole sau mărturii având ca
temă personalitatea mareşalului Ion Antonescu şi
participarea României la războiul împotriva U.R.S.S.

DESTIN, apare în Spania, la Madrid din 1951 până în
1972, avându-l ca director pe George Uscătescu. Acesta
afirmă că „am reuşit să cunosc toate valorile românilor
de peste hotare şi când s-a putut şi ale celor din ţară(…)”.
I-a avut colaboratori pe C. Noica, pe P. Comarnaescu, pe
Zoe Dumitrescu-Buşulegna, pe Mihnea Gheorghiu.

Tot în Spania, la Palma de Mallorca, Iosif Constantin
Drăgan, împătimit al originilor noastre îndepărtate,
scoate revista NOI TRACII, o revistă ce dorea să impună
în conştiinţa celor de acasă, instituţiilor abilitate, în
special Academiei Române, originile noastre antice,
civilizaţia prioritară în zonă a tracilor şi dacilor. Ideile
protocroniste şi-au găsit aici spaţiu de exprimare.

După 1990 au mai apărut şi alte reviste, peste tot
unde românii doreau să se exprime şi cultural, reviste
care, unele dintre ele, s-au impus şi îşi continuă
activitatea şi în prezent, cum ar fi: LUMINA în S.U.A. şi
Canada, LUMINĂ LINĂ (coordonată de Theodor
Damian, la New York, care conduce şi un cenaclul literar

A
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şi un Institut de Spiritualitate Ortodoxă), iar până la
finele anului trecut, revista RUMANIAN ROUTS, revistă
ce apărea în Georgia, S.U.A., coordonată de Gabriel
Stănescu. CONTACT INTERNATIONAL, stabilită
pentru câteva luni în Noua Zeelandă (2001-2002) s-a
repatriat apoi pe plaiurile moldave.

La o rapidă privire asupra exilului românesc, fie
chiar şi din perioada de început a acestuia, putem trage o
concluzie care scoate la iveală o anume „neputinţă” a
scriitorului român exilat de a impune cultura din care
venea, în speţă literatura pe care, în parte, o continua în
noua lui ţară sau se integra în acea nouă literatură cu
prezenţe destul de modeste. Deşi, dacă ar fi să luăm de
bun procentul de 12 la sută, enunţat de Laurenţiu Ulici,
scriitorii români din exil, de la cei mai modeşti până la
cei de notorietate recunoscută unanim, aici şi în ţările lor
de adopţie, n-au reuşit decât să-şi rezolve, în cea mai
mare parte, existenţa de zi cu zi şi, foarte puţini să se
impună ca valori de sine stătătoare prin operele lor. Nu
întrevedem din partea acestora (şi mă gândesc aici la cei
mai valoroşi: Barbu Fundoianu alias Benjamin Fondane,
Panait Istrati, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu – deşi aceştia doi au
făcut mari eforturi de a aduce valorile româneşti pe
undele radio în conştiinţa lumii cunoscătoare de limbă
română – Paul Goma, Dorin Tudoran, Matei Vişniec,
Iosif Constantin Drăgan – care ar fi putut prin
notorietatea şi puterea sa financiară să impună valorile
mari din ţară – poate şi alţii) demersuri susţinute şi
argumentate pentru impunerea literaturii române în
spaţiile şi viaţa literară în care erau deja nume acceptate
şi recunoscute. Ba dimpotrivă, unii dintre ei prezentau
cultura din care veneau, implicit literatura română, ca
una periferică, de provincie, minoră, de neluat în seamă,
îndepărtând prin aceste opinii interesul faţă de valorile
din care veneau şi din care făceau şi ei parte. Dacă la unii
dintre scriitori, cei mai mulţi alogeni, acest lucru pare de
înţeles, la cei de origine română, această atitudine iscată
dintr-o frustrare acută sau cronică mi se pare a fi una
care nu conferă exilului românesc o valoare istorico-
culturală prea mare, deşi nu putem ignora adaosul mare
de valoare la cultura română a unor mari nume care şi-
au făcut o operă peste care vârfurile culturiilor lumii nu
pot trece.

Prin urmare, deşi de o densitate destul de mare în
Franţa, de exemplu, şi de  mare durată, exilul românesc –
cel al scriitorilor, că la el mă refer - s-a impus doar pe
sine nu şi literatura din care îşi trăgea originile. Tot viaţa
literară de acasă, se pare, i-a interesat mai mult, având în
vedere recuperarea de acum a celor mai buni dintre
scriitorii români care au ales exilul, cei mai mulţi şi după
1990, când, vorba poetului Mihai Ursachi, care şi-a
impus un exil de nouă ani în S.U.A., „exilul românesc nu
se mai justifică, marile valori trebuie să se întoarcă
acasă”. Or faptul că, după 1990, foarte puţini au revenit

definitiv în ţară, dovedeşte că exilul a fost mai mult o
dorinţă proprie, o a doua natură, optând pentru
condiţiile de viaţă, nu şi de afirmare, mai bune oferite de
Occident decât cele de acasă. Încât pot concluziona că, în
ceea ce priveşte exilul scriitorilor români, numărul
adevăraţilor exilaţi – în sensul adevărat al expresiei –
este foarte mic: Nicolae Bălcescu, Paul Goma, Dorin
Tudoran ar fi exemplele elocvente de exilaţi cărora li s-a
impus exilul, primul în perioada paşoptistă, fiind şi
singurul care a dorit să revină în patrie dar nu i s-a dat
voie, iar celorlalţi doi, în perioada totalitară, dându-li-se
„paşaport maro”, adică numai de ieşire din ţară, luându-
li-se şi cetăţenia, care, însă, deşi au putut să revină după
1990 în ţară, nu s-au mai întors decât sporadic. Şi
exemplele, din acest punct de vedere, având în vedere
lumea exilaţilor, ar putea continua.

_______________________
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Ţie personala la Sala Rotonda vernisată de Sabin Bălaşa, Radu Negru și Francisc Bartok, 1979
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Valentin CIUCĂ

Diversitatea ca
şansă...

nouă ediție a Anualei artiștilor plastici din
Suceava generează, inevitabil, și o oarecare
nostalgie provocată de amintirea Bienalei

Voronețiana, eveniment remarcabil la nivel național, unde
puteau fi întâlnite numeroase și prestigioase nume ale
artei contemporane. Pe acest fond de prestigiu sporit de
la o ediție la alta, pictorii suceveni au asociat expozițiile
personale locale cu prezența lor pe simeze ale unor
invitați de notorietate, între care am remarcat selecțiile de
la Muzeul Bucovinei semnate de Alma Redlinger, Liviu
Suhar, Virgil Parghel și a grupului de artiști din sfera
artelor decorative, prilej de etalare a potențialului creator

local și a unui real dialog la nivel național. Taberele de
Creație din Bucovina, exodul unora în căutarea
miracolului interbelic de la Balcic, expozițiile externe ale
sucevenilor ilustrează insațiabilul apetit al creatorilor de
a intra într-o permanentă rezonanță cu spiritul
trecutului, dar și al imediatului, unde identificăm efortul
benefic al diversificării ofertei, sincronismul cu
provocatoarele schimbări de opțiune estetică și tehnică,
astfel încât varietatea ofertei nu poate fi decât salutată.

Nevoia acută de a fi diferit în raport cu ceilalți, nu
presupune izolare egolatră, ci doar ambiția de a-ți găsi
calea, de a configura un areal personificat prin viziune și

O

Călin Baban
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împlinit prin soluțiile individuale de exprimare,
păstrând pe cât se poate, o amprentă unde ecourile
discrete ale unui localism creator să poată fi valorizate
astfel încât el să devină competitiv și generator de
permanentă emulație. Libertatea este premisa necesară,
dar nu suficientă pentru a iscodi profund în orizontul
propriei ființe de unde artistul să extragă minereul
aurifer al virtualelor opere pe care le așteptăm
întotdeauna cu emoție.

Iulian Asimionesei

Expoziția de acum de la Suceava, natura ei
enciclopedică, impune diversitatea ca un principiu
predestinat celor care, în drumul lor către sine și ceilalți,
onorează o breaslă în întregul ei și-i remarcă fără echivoc
pe cei care aspiră motivat la statutul profesional prin
care opera lor să fie acreditată în raport cu destinatarii
ideali și, mai ales, cu viitorul...

Aud deseori vorbindu-se despre lupta dintre
generații, fiecare pledând pentru un fel de orgolioasă
prioritate. Unii cred că ei au inventat roata, alții că ea ar
trebui să fie pătrată... În ceea ce mă privește, cred că sub
soare este loc pentru toți, cel puțin deocamdată... Lupta
dintre generații, veche de când lumea, dacă aduce
schimbări cu adevărat substanțiale, e bine. Dacă vorbim
însă de aceeași mărie cu altă pălărie e, desigur, doar o
furtună într-un pahar cu apă. În consecință nu cred în

manifeste artistice inexistente, ci doar în lucrul bine
gândit și, mai ales, comunicat unui public care se
regăsește în simbolurile imaginate de artiști și, mai ales,
le asigură dreptul de a visa solidar cu creatorii de bunuri
simbolice.

Angela Bolnavu Pitaru

Mihai Ferbei
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Cătălin Chifan

Ca un statornic comentator al artelor frumoase din
Bucovina am sesizat în timp o fermă și  benefică formă
de orgoliu prin care se menține pasul cu celelalte
provincii românești. Expoziția de acum, diversă prin

motivele extrase dintr-o ofertă practic inepuizabilă ne
convinge prin diversitate și respect pentru lucrul bine
făcut și sugestiv exprimat. Privesc cu permanent interes
operele semnate de patriarhul artei din Bucovina,
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Dumitru Rusu, acest sihastru împovărat de bucuriile
simple și profunde ale unui dialog tainic și miraculos
totodată. Sfătosul artist lucrează cu veșnicia și extrage
din firul de iarbă sau din tăria cerului, lumina cea din noi
și din afara noastră. Mai întâi desenul, spune el înțelept,
apoi bucuria luminii devenită culoare sau lacrimă.
Privește oamenii și vede constelații, dă chip de biserică
credinței, se crede uneori modern fiindcă nu se prea mai
uită în buletinul de identitate. Colega sa, viforoasă și
inepuizabilă, Lucia Pușcașu, egal împărțită între
tapiserie, pictură sau grafică ne-a dovedit recent într-un
substanțial album de autor că și-a definit o viziune și un
stil, ambele inconfundabile. Structura imaginilor,
compoziția în general, asociază cromatica ce oscilează
între albastrul cerului, verdele ostenit al copacilor, griul
vital al pământului...

Dan Grigoraş

Gabriel Babaqn
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Oana Chinchisan
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Ion Coţofan Emilia Burlacu Gusbeth

Goras Mihai Pânzaru PIM, Autoportret
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Emil Burlacu
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Gabrel Baban face din arhitecturile rustice ale
peisajului, teme de meditație și de reflecție, o dezbatere
asupra conceptului blagian potrivit căruia eternitatea s-a
născut la sat, casa, șopronul fiind finalitatea unei uimiri...
În schimb, Călin Baban sugerează muzicalitatea tonală a
unui lied, asociată cu ritmurile vitale ale naturii stenice.
Angela Pitaru Bolnavă, inițiată în comunicări
extrasenzoriale, glosează pe tema omului-miracol,
spiritualitatea exotică uneori definindu-i apetitul pentru
comunicarea strict simbolică... În schimb, Camelia Rusu
imaginează mirese inefabile, imponderabile, sugerând
prin efilarea formei o poemă despre grație și posibil zbor.
La rândul său, Cătălin Chifan visează la subtile alegorii
și la mirajul abstracțiilor, formele ondulatorii ducându-
ne cu gândul la cuplul mioritic deal-vale... Emil Burlacu
și Emilia Burlacu Gusbeth, definesc un cuplu motivat
prin atracția către medievalitatea bizantină și
moldovenească, icoanele lor fiind sfințite prin harul de a
le picta cu iubire... Aceeași smerenie o întâlnim și la
exersații Ion Coțofanu și Emil Burlacu, cei care, în
răstimpuri coboară de pe schele și privesc frumusețea
Bucovinei ca pe un altar al divinității...

Viorel Grigoraș

Viorica Moruz

Puşa Pâslaru
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Lucia Puşcaşu

Oana Hrişcă
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Anghel Siminiuc

Marcela Larionescu

Dumitru Rusu

Ungureanu – Box

uminița Gheorghiu spiritualizează imaginea și o
trece de la aripă la zbor, de la cascadă la Zidurile
imemoriale. Această eliberare de materie, sfârșește în
imponderabilul spiritualului. Doamna Goraș, vitală, face
din culoare un simbol al arderii, purificării, o dinamică a
aspirației spre absolut. Iulian Asimionesei are apetit
scenografic pentru nuduri contorsionate, incitante, și se
smerește prin exodul în lumină privită ca o eliberare.
Mihai Ferbei, glosează original și convingător prin trăire
și expresie pe tema satului, feminității și a unui subtil
elogiu naturii și Omului... Marcela Larionescu, ca de
obicei, în tehnici diferite își exprimă apetitul pentru
expresia sintetică și subtilă. Oana Hrișcă este interesată,
la rându-i, de Origini în dublu portret, precum și de
structuri arhetipale. Pușa Pâslaru a descoperit fiorul
spațiului spiritual heladic în Oracol nupțial, Perlele
timpului, Copaci și, în general nostalgia originilor
îndepărtate... La rândul său, freneticul Ungureanu-Box
se manifestă în spațiul fantasmelor din basmele
populare. Atractivă prin viziunile decorativ-simbolice,
Viorica Moruz nu încetează a ne surprinde prin rafinata
notă decorativă a motivelor, fiind deschisă către soluții
din arealul noii picturi. Compozițiile în metaloplastie
semnate de Viorel Grigoraș subliniază capacitatea unei
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variate manualități. Pânzaru Pim, mobil și atașat
portretelor amicale, are verva unui inspirat și decența
unui intelectual plin de fervoare amicală. În fine, Vasile
Siminiuc, în peisaje sucevene pare a fi constant atras de
pitoresc și melancolie, chiar dacă inventează și alegorii
unde descoperim chipurile unor notorii confrați de
breaslă...

În general, expoziția artiștilor suceveni generează
impresia unei stenice varietăți a motivelor și a tehnicilor
de lucru, fapt menit să sublinieze dimensiunea perpetuă
a creativității...

♣

Expoziţia personală de grafică şi
pictură Liviu Pendefunda, Sala Victoria Iaşi, 1977. Fotografia de la vernisaj îi prezintă pe Ion Țăranu, Liviu Pendefunda, Radu Negru, Mihai Volf (autorul sculpturii în lemn care completa
armonios expoziţia), Maria şi Gheorghe Pendefunda (părinții artistului), Aurel Leon, Prof. Dr. Mihai Russu şi mulţi alţi invitaţi

Camelia Rusu Sadovei
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Catinca AGACHE

Adam Puslojić
pe româneşte
AZI şi MÂINE

-a scris mult şi binemeritat despre năvalnicul
poet sârb, valah de origine, Adam Puslojić1. S-a
scris, sau editat în traducere2, şi în România, mai

ales după  ce prietenia cu Nichita Stănescu s-a conturat
încet-încet ca o legendă, ca o metaforică reeditare a
mitului prieteniei dintre eroii antici Ghilgameş şi
Enkidu. N-a plecat asemeni marelui rege sumerian în
căutarea nemuririi, dar, după pierderea irecuperabilă a
prietenului, Adam Puslojić va reveni mai des printre ai
săi, vlahii din jurul Cetăţii Felix Romuliana, mai
îngândurat şi cu sentimentul datoriei faţă de memoria
acestuia, al conştientizării trunchiului comun care i-a
apropiat în aventura fiinţială şi poeticească. Căci cine şi-

1 Adam Puslojić (11 martie 1943, Kobişniţa, Serbia) , poet şi  traducător,
este fiul Elenei şi lui Dragoliub Puslojić, ţărani români din Valea
Timocului. Tatăl său  moare la 23 de ani, ucis de naţionaliştii croaţi, fiul
fiind crescut de bunicii paterni. Clasele primare le urmează  la
Kobîşniţa, iar  şcoala generală şi  liceul în oraşul apropiat, Negotin.
Între 1962-1967, urmează Facultatea de Filologie la Belgrad,
specializarea literatură universală  şi teoria literaturii. În 1994, se
numără printre membrii fondatori ai Laboratorului literar 9 şi ai
Asociaţiei ,,Krajinski krug”, iniţiator al „Clocotrismului" (grupare
literar-artistică), o figură importantă care animă viaţa literară în
Belgradul anilor '60-'80, redactor sau  redactor-şef al mai multor reviste
literare, secretar general al Uniunii Scriitorilor din Serbia şi, de
asemenea, un ferment al relaţiilor culturale româno-sârbe, întemeietor
al Asociaţiei de Creaţie şi Prietenie ,,Frăţia sârbo-română” şi
vicepreşedinte al acesteia.Trăieşte şi scrie la Belgrad şi în Valea
Timocului. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Serbia şi din
România. Din 1996, este membru de onoare al Academiei Române.
2 Poezia sa a fost tradusă în 20 de limbi, între care: italiană, suedeză,
germană, engleză, rusă, slovenă, bielorusă, evident, română.( traduceri
realizate de Nichita Stănescu, Ioan Flora ). A scris 20 de volume de
poezie în limba sârbă, iar din 1995 nouă volume în limba română. Pe
lângă poezie a scris critică literară, de artă şi de film, eseuri şi însemnări
de călătorie în majoritatea revistelor şi ziarelor din fosta Iugoslavie. .

ar fi închipuit, numai cu două decenii în urmă, că Adam
Puslojić, mare poet sârb, sârbo-valahul din  Negotinul
Timocului sârbesc, haiducul din Belgrad, va porni într-o
nouă odisee lirică, devenind în acest interval de numai
două decenii şi un important poet român? Poate că nici
el. Deşi, probabil că nu era greu de prevăzut că
prieteniile cu poeţii români, intrate-n cvasimitologic
deja3, aveau să-l sensibilizeze producând într-un timp
fast întoarcerea către tăcutele rădăcini, spre o nouă
aventură dureroasă a limbajului şi afirmarea asfel ca
poet bilingv. Poate că şi numeroasele traduceri4 din şi în
cele două limbi ale sale, sârba şi româna, să-l fi îndreptat
ineluctabil spre acest dor ascuns de exprimare poezi-
cească într-o nouă haină lingvistică; poate că această
opţiune să reprezinte însuşi pariul lui cu viaţa. Iată, pot
fi bun şi foarte bun în două limbi, caz mai rar întâlnit. De
altfel, el însuşi recunoaşte că filoromânismul său,
declicul propriu-zis s-a produs în urma întâlnirilor
admirabile cu acei ,,cavaleri înaripaţi” ai literaturii
române, Nichita Stănescu ( în 1962, la Festivalul de
Poezie de la Struga, 1966), Marin Sorescu, Adrian
Păunescu, Cezar Baltag, Petre Stoica, Anghel

3 Contactul cu limba română îi fusese mediat mai cu seamă de
întâlnirea cu Nichita Stănescu, la Festivalul de Poezie de la Struga, în
1962. Între cei doi se va lega, în timp, o prietenie cvasimitologică.
Alături de Anghel Dumbrăveanu, Petre Stoica şi Srba Ignjatović,
Puslojić este unul din poeţii cărora Nichita Stănescu le dedică volumul
Belgradul în cinci prieteni (1972).
4 A tradus 70 de cărţi , din care multe din creaţia scriitorilor români
(Nichita Stănescu, Marin Sorescu, George Bacovia, Lucian Blaga, Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mircea Dinescu, etc),  în peste 20
de limbi. A publicat 25 de volume, în limba sârbă (1967-2003) .

S
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Dumbrăveanu, Adrian Păunescu,ş.a. sub privirea atentă
a lui Eugen Simion sau cea scrutător artistică a lui Mircia
Dumitrecu. Ori, poate dragostea mai veche pe care i-o
purta lui Eminescu să fi stat în subconştientul acestei
miraculoase metamorfozări poetice, Eminescu căruia, de
altfel, îi  închină un inedit poem (,,Cu Eminescu nu trebuie/
să te dai mare. De ajuns/ este să-l supravieţuieşti/ citindu-l,
să-l retrăieşti/ traducându-l. Atunci când/ crezi că l-ai înţeles/
de ajuns, definitiv de bine,/ el îţi scapă din creier/ şi din destin
îţi zboară,/ Trebuie să ai grijă, totuşi,/ să nu-ţi fugă AZI şi
MÂINE./ Craniul tău, poate, este/ Prea mic – o colivie!-/
pentru pasărea Eminescu.") şi-i recunoaşte uriaşa influenţă
(,,Începutul prin Eminescu este imprimat în fiecare
cuvânt românesc pe care eu cu anii l-am strâns în mine”),
sau cea pentru Blaga, pe linia neoexpresionismului
căruia îşi axează modernitatea poeziei sale. ,,Nichita a
constatat că în Valea Timocului se vorbeşte şi româneşte.
Şi asta m-a obligat. Gata, mi-am zis, dacă şi Nichita a
spus asta.” - îşi explică el noua orientare a liricii sale. De
la debutul în limba sârbă (1963, în revistă; 1967, în volum
– Pastoji zemlja)5 şi până la cel în limba română
(,,experimentul liric scris integral în limba română”
Plâng, nu plâng şi publicat în 1995), s-au scurs 32 de ani,
ani în care s-au crestat ca pe un răboj fapte de viaţă
sintetizate-n cărţi (peste 25 volume apărute în limba
sîrbă, traduse în 20 de limbi6, sau 70 de traduceri
realizate de el însuşi), în atitudini, în determinări de noi
mişcări ale fluxului vieţii culturale sârbeşti. Strigătul
celui care afirma ,,ca poet/ sunt redus la propriul meu
limbaj“ a rămas, poate nu la fel de încărcat de dramatism
dar a rămas, vremea poetului ce da în ,,clocot”, a
clocotrismului -,,cel mai postmodern curent de avan-
gardă”7 - ,înfiinţat de el, a trecut însă, locul acesteia
luându-l un alt timp, un timp al unei viziuni mai
cumpănite asupra vieţii şi lumii, mai înţelepţite, al unei
noi limbi de exprimare poetică – limba română, ca o
translare într-un alt spaţiu lingvistic în care-şi poate
proba, din nou, limitele propriului limbaj poetic şi scăpa
de disperările atinse în celălalt registru lingvistic utilizat
până atunci. Un timp în care poetul se simte, după cum
mărturiseşte, „sută la sută sârb şi sută la sută valah,
adică român“.

Trilogia Asimetria durerii, apărută în 2009 la editura
băimăreană Proema, ilustrată de acelaşi grafician care l-a
însoţit în cărţile sale pe Nichita, Mircia Dumitrescu,
cuprinde opera sa poetică publicată în limba română.
Selecţiile din cele 8 cărţi de versuri apărute în timp (1995-

5 Între 1963-1964, în revistele ,,Razvitak “din Zaječar şi ,,Vidici”din
Belgrad, cu poezie şi traduceri - patru poeme de Nichita Stănescu; 1967,
primul volum de versuri Pastoji  zemlja (Există pămînt)
6 În româneşete: Pasărea dezaripată, Bucureşti,1972; Apă de băut,
traducere de Nichita Stănescu şi Ioan Flora, postfaţă de Mircea Tomuş,
Bucureşti, 1986; Nu-mi amintesc prea bine, bunul meu prieten,
traducere de Ioan Flora, Pancevo, 1986.
6 Mircea Tomuş. ,,Ca poet/ sunt redus la propriul meu limbaj”, prefaţă la
vol. Apă de băut, Bucureşti, Univers, 1986.

2004) îi fixează statutul de poet român, aşa cum
antologia Apă de băut (traducere de Nichita Stănescu şi
Ioan Flora, postfaţă de Mircea Tomuş8, Bucureşti, 1986) îl
făcuse cunoscut în dimensiunea sa de senzaţional poet
sârb. Poet ,,trilogizat”, cum însuşi se defineşte la apariţia
acestei trilogii, Adam Puslojić poate fi numit acum şi
poet român autentic (,,Chiar şi sunt şi poet român!’). ,,M-
am rugat de Nichita să nu râdă de mine că, după 25 de
ani de la moartea lui, chiar şi eu am devenit poet
român!”- rezumă el, cu umoru-i tipic, această înscriere a
universului său  liric în noua formă de exprimare. Cele
trei volume – Asimetria durerii, Cânt posibil, Tăcerea
surâsului – nu sunt, nici pe departe, o translare a
imaginarului poetic exprimat în limba sârbă, ci cuprind
stări poetice inedite, care au la bază marea sa umanitate,
intempensivul sentiment de prietenie ce-i este
caracteristic, un extraordinar magnetism al atitudinilor
poetice ce amintesc de agora, de amfiteatrele antice.
Susţinută de toposuri, simboluri, semne ce par a se
alimenta dintr-o altă materie, specifică, ea nu este însă
diferenţiată structural de lirica în limba sârbă, ci mai
degrabă o continuă într-o altă dimensiune existenţială.
Poet ce pare că nu încape în propria haină poetică şi e
gata în orice clipă să explodeze, să dea în ,,clocot”, el
devine mai temperat de vârsta atinsă, de experienţele
trăie, punând în verbul său însă aceeaşi extraordinară
forţă, născută dintr-o profundă o emoţie. ,,Emoţia şi
talentul sunt fundamentul cuvintelor.- susţine poetul - O
provocare, o invocare a cuvântului, a sunetului, a
picturii. Pentru că emoţia, talentul, pur şi simplu,
înseamnă o viaţă mai vie ca oricând.”. Aceasta, doarece
pentru poet a scrie este echivalent cu a trăi. Demersul
său poetic porneşte de la convingerea că poezia
reprezintă, în esenţă, o formă de comunicare cu lumea,
,,şi cu acel Cuvânt primordial”, că scrisul este o iniţiere, o
ieşire din propriul eu şi o deschidere spre celălalt, o
intrare în spectacolul imaginar poetic într-o ordine
desuetă a cuvintelor.

Impresia generală pe care o lasă este una şi aceeaşi,
un unvers poetic neobişnuit cu fior metafizic, remarcabil
prin viziune, prin energia interioara, prin o anume
filosofie a fraternităţii, prin obsedanta căutare a
perfecţiunii limbalui şi depăşirii graniţelor lui. Este un
univers liric din care lipseşte poezia de dragoste, dar
iubirea în sensul larg umanitar este dominanta sa. Un
univers saturat de concepte poetice şi sensuri codificate,
de mituri ale unei lumi balcanice necunoscute în
profunzimile şi farmecul ei, spaţiile de exprimare poetică
fiind largi, neîncăpând in graniţele naţionalului ci
planând deasupra. Tocmai din acest unghi se susţine şi
originalitatea discursului său liric ce-l propulsează ca pe
unul dintre cei mai interesanţi poeţi sud-est europeni, fie
că zicerea sa poetică este în limba sârbă, fie că este în cea
română. Formula de  de expresie poetică rămâne grevată
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de aceeaşi imperioasă căutare a depăşirii limitelor şi
esenţializării maxime, simplitatea aparentă a distihului,
lipsa voită de podoabe stilistice părând a înscrie un nou
ton în lirica contemporană. Cu amendamentul că tocmai
această aparentă simplitate  trimite spre absconse şi greu
de desluşit semnificaţii ideatice, căci lirica lui Adam
Puslojić este o lirică de idei, nu poezie-poezie în sensul
clasic al cuvântului, ci poezie care te pune la treabă, te
determină să-i răscoleşti adâncurile pentru a-i înţelege
mesajul inclus, o lirică celebrală, celebralul fiind
considerat de poet ,,inevitabil,  pentru că noi simţim cu
inima, dar gândim cu creierul”.9 Directă, gen confesiune
raportată continuu la celălalt eu sau chiar la o altă
persoană imaginară, interogativă fără odihnă, colocvială,
lirica sa tratează în principal două mari teme: limbajul
poetic în sine sau mitica prieteniei, scrisul şi prietenia.
Dar problematica pe care o abordează este mult mai
amplă, fiind una de largă circulaţie ce vizează lumea ca
macro şi micro univers, cosmicitatea, miraculosul
regăsirii stripei, religiozitatea lumii şi a creaţiei, obsesia
morţii, tăcerea, singurătatea. Noţiuni filosofice, ca timp şi
spaţiu, materie şi antimaterie, real şi fantast, aparenţe şi
esenţă, semnificant sau semnificat sunt stâlpii de boltă ai
acestei neobosite explorări poetice.  Ea cuprinde poeme
datate şi localizate în marea lor majoritate, multe dintre
ele cu dedicaţii - informaţii secundare ce ţin de biografic
dar care pot contura o hartă imaginară a naşterii şi
motorului intim al naşterii acestora. ,,Naşul străvechi al
satului meu (Kobâşniţa) cred că a fost Orfeu, peştele
sfânt din adâncimea Dunării. Eu, în cel mai bun caz,
poate sunt un strănepot vitreg al lui, omul fluierului,
naiului…, unul, al neamului frunză-verde, din gura
Orbului sonor.”- îşi reafirmă poetul descendenţa şi
apartenenţa fiinţială la mitologica lume a Balcaniei.

Elleny Pendefunda, Păsările

Sentimental sau lucid până la atingerea gheţurilor
gândirii, fantast sau de un realism crud, aspirând spre

9 Adrian Munteanu. Adam Puslojić: Avem şansa să devenim nemuritori,
Interviu ,  ,,Gândacul”, 11 iulie 2011.

cosmic sau celebrând întâmplări banale, ocazionalul
ridicat uneori la gradul de epifanii, religios şi profetic
sau  tunător, raportându-se mereu la biografic, trăind la
temperaturi înalte şi trecând totul prin aceste stări, sau,
dimpotrivă, tăcut şi însingurat, îmbolnăvitul incurabil de
focul sacru al creaţiei, care este Adam Puslojic,
reprezintă o figură legendară, descinsă dintr-o boemă
literară româno-sârbă apusă sau cel mult pâlpâindă,
dintr-o epocă a trăirii frenetice şi miraculoase întru
poezie, un Don Quijote rătăcitor într-o lume pe care n-o
mai recunoaşte, dar  pe care speră că poezia o poate face
mai bună. Poet modern, el aduce în lirica românească un
aer plin de prospeţime, o fibră de orfism puternică care
vorbeşte despre un alt fel de a se situa în poezie, un
anume mod de gândire poetică, un imaginar poetic
inedit, un discurs influenţat fireşte de modernitatea liricii
sârbe şi europene contemporane, dar şi a celei româneşti.
El nu intră pe uşiţa din dos a literaturii române, chiar
dacă a apărut în spaţiul acesteia la vârsta de 52 de ani, ci
îşi face apariţia pe poarta cea mare a acesteia, părând a se
fi instalat pentru totdeauna între sonorităţile şi atmosfera
liricii contemporane, ca o piesă rară dintr-un puzzle.
Poet bilingv, înscris spre maturitate pe această a doua sa
direcţie de exprimare lirică, el pare că se odihneşte acum
în noul spaţiu lingvistic al poeticii sale, forţa lirismului
regăsindu-se în intensitatea stărilor poetice transmise, în
gravitatea limbajului. Jaloanele acestei exprimări poetice
în limba-matrice sunt fixate nu pe contemplaţie, evocare,
mărunţişuri, ci pe paradox şi jocul acestuia, rar pe cântec,
pe privirea lucidă şi stilul înalt. Sentimentul pe care-l
degajă este acela de dureroasă singurătate poetică, care
nu vine din scindarea eului poetic interior  între cele
două limbi de expresie utilizate, pentru că nici nu are un
asemenea sentiment, ci din trăirea  intensă în chiar
înlăuntrul lor, în unitatea lor. De unde şi neobositele
drumuri ale căutării prietenilor ca repere într-un univers
real al lumii care se clatină. Lirica sa pare uneori
apropiată de cea a suprarealiştilor, prin metaforele
piezişe utilizate, alteori de  cea a expresioniştilor şi nu de
puţine ori de cea a postmoderniştilor, în realitate, ea
neputând fi încadrată  în niciun curent literar, existând
prin ea însăşi şi tot neobişnuitul pe care-l aduce în poezia
contemporană. Este o poezie în care adevărurile sunt
spuse tranşant, dar care cere un efort special spre a-i
pătrunde ideile, simbolurile, semnele, metaforele para-
bolice, ironia şi paradoxul, dramatismul, da, dramatis-
mul, pentru că avem de a face cu o lirică dramatică,
problematizată şi problematizatoare. Impresia primă pe
care o degajă la o primă lectură este aceea a unei poezii
experimentaliste, dezbrăcată de podoabe stilistice, de
sentimente, în realitate, ea fiind axată pe opoziţia
noţiunilor existenţă-limbaj, a unei existenţe la care poetul
pare să nu mai aibă acces. Forţa şi tragismul acestui
discurs poetic, aflat la graniţa dintre lirica sârbă şi cea
românească contemporană, reiese tocmai din conştiinţa
dureroasă, lucidă a limitelor: pe de o parte, condiţia
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existenţială a liricii, pe de alta, condiţia poetului redus la
propriul limbaj. De aici şi căutarea obsedantă a formulei
de ieşire din acest imposibil cerc, a unor noi modalităţi
de expresie, noi spaţii poetice, mai exact, a formei unice
de unire a obiectului cu ideea lui, ori asta e o problemă
filosofică de mare fineţe îndelung cercetată şi imposibil
de rezolvat. Dincolo de aceste zbateri, limbajul poetic
capătă, şi în noua limbă de exprimare, o conotaţie
eminamente orfică. Nu avem de a face cu un limbaj
reflexiv, în sensul exact al cuvântului - deşi poetul
foloseşte generalizări despre lume, viaţă, destin, fără a
filosofa vizibil pe marginea acestora - , ci, mai degrabă,
câte puţin din toate aceste formule de exprimare, aşa
încât căile de descifrare a exprimării ambigue, a suges-
tiei, nu sunt uşor de atins. Personajele ce populează noul
univers poetic nu sunt propriu-zis personaje, ci, mai
degrabă, umbre vii, simboluri, universuri, mituri, cum
nici locurile  filogenezei în sine, ale ontogenezei, despre
care vorbeşte, nu sunt pur şi simplu spaţii, ci toposuri
încărcate de grele semnificaţii. Jocul de cuvinte (,,Eu sunt
un sârb de valah“), interogarea continuă a realului – ca
,,propriul deşert” creator -, ,,demiurgia” cuvântului,
nevoia de raportare continuă la celălalt, colocvialitatea,
referinţele livreşti abundente sunt doar câteva dintre
mărcile stilistice ale universului liric în discuţie. Între-
bând ,,nu numai lumea deja trăită, întrebăm cosmosul şi
în trecut şi în viitor” - afirmă poetul -, căci numai astfel
,,suntem într-adevăr aproape de Dumnezeu.” Este vorba
de ,,două teritorialităţi lingvistice” dar de un limbaj
autonom ce conturează un formidabil univers poetic al
unei lumi balcanice situate între real şi mit, între tradiţie
şi pierderea acesteia prin mondializare şi rinocerizarea
adusă de aceasta, între poezie şi închiderea ei în sine,
Adam Puslojić impunându-se ca un excepţional explo-
rator al acestui spaţiu balcanic.

Poet ,,flămând de poezie”, el aduce o nouă
sensibilitate - opusă tradiţiei formaliste a liricii sârbe - în
plan literar general românesc. Fin şi sensibil observator
al vieţii cotidiene ca şi al tradiţiei îndepărtate, al
dimensiunii istorice, cât şi al propriului eu fracturat, el
încearcă să le recupereze poetic amestecând elementele.
Este o poezie ce se metamorfozează continuu sub influ-
enţa complexei game de trăiri şi sentimente, de dialog
cu Absolutul, o poezie în care ordinea cuvintelor în text
creează impresia de răsturanare a sensurilor lumii.
Biograficul ,,frământat” se suprapune peste întreaga
tematică a poeziei, formând materia ei. Spontaneitatea
zicerii poetice, filonul tradiţional dar mai ales cel
suprarealist, profetismul ca şi obsesia tanathicului,
apelul la mituri pentru construirea propriei mitologii
poetice şi raportarea continuă la cosmicitate, trezirea
spiritului românesc atins de blazare şi a spiritului unei
lumi a cărei  certitudini se clătină, ca linii de forţă ale
liricii sale, îzvorăsc dintr-o uluitoare combustie
interioară.

Primul volum al trilogiei scrisă integral în limba
română, intitulat sugestiv Asimetria Durerii cuprinde o
exigentă selecţie din cele dintâi patru cărţi de versuri -
Plâng, nu plâng (1995), Adaos (1999), Versuri din mers
(2003), Trimitor la vise (2005) -, dispusă în două mari
capitole: După primul plâns şi Un stâlp imposibil. În
Cuvântul înainte al volumului, Eugen Simion  vorbeşte
despre surpriza descoperirii acestor poeme ,,proaspete,
sângerânde, luminoase”.

Elleny Pendefunda, Canicula

Debutul poetic în limba română, cu placheta de
versuri intitulată metaforic Plâng, nu plâng (prefaţată de
Mariana Dan, postfaţată de Adrian Dinu Rachieru, editat
la  Timişoara), constituie o experienţă ce i-a demarcat
drumul trăirii concomitente în două
imaginaruri/reprezentări poetice. ,,Prima mea carte în
limba română, Plâng, nu plâng,- mărturiseşte poetul 10-
este o parafrază a desenului lui Nichita ,,Adam plângând
în gând”, un portret pe care mi l-a făcut şi eu mi l-am
dorit pe placheta de debut în limba română”. După mai
bine de trei decenii de scris versuri în limba sârbă, Adam
Puslojić o ia de la capăt în urcuşul pe Golgota poeţilor,
de data aceasta în limba română. Poemul Scris înăuntru
(dedicat bunului său prieten Ioan Flora şi datat 1994)
transpune noua sa ars poetica, ce vizează angajarea totală,
fiinţială şi poeticească, pe această reluată golgotă a
scrisului într-o altă limbă, în care caută acelaşi cuvânt al
începutului, capabil să fixeze renaşterea în noua formă
de expresie/exprimare poetică. El ne avertizează, încă
din acest prim volum, asupra originalităţii discursului
său liric (,,Eu scriu acum exact/aşa cum m-am născut:/ de jos
în sus./ sau invers.”).. Această nouă ipostază poeticească a
sa este un travaliu, ,,un sicriu”, asumat conştient de
dificultăţile pe care le presupune (,,Iartă-mă,/ Doamne!
Scrisul meu/ este sicriul meu, nu/ altceva. Un semn,/ un
Logos, un cuvânt/ al începutului./ Încep acum. Scriu/ un
scriu, un nou sicriu./ Un potop, o nouă corabie. Un Noe,/ un

10 Gh.Pârja. Adam P.: ,,Avem şansa să devenim nemuritori!, ,,Armonia ,
12.07.2009; 4.12.2011
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eu. Un nou/ eu, Adam lumea”.), intenţia rămânând acum,
ca şi în celălalt registru liric, de a dezbrăca cuvintele de
coaja lor şi a concentra totul în semn, în idee, într-un
balans neîntrerupt ludism-tragic şi de depăşire posibilă,
în acest fel, a crizei poetice. Majoritatea poemelor din
acest prim volum publicat în limba română sunt dedicate
modelelor la umbra cărora s-a produs facerea sa poetică
în noua matrice lingvistică (Eminescu, Blaga), sau a
prietenilor ce i-au însoţit deseori paşii în multiplele
călătorii prin lumi imaginare şi pe care îi convoacă din
moarte. Ele par din acest motiv ocazionale, în realitate
fiind încărcate de tensiunea căutării adevărului, de
arderea în naveta dintre cuvinte şi esenţa lor, de
pasionalitatea şi vitalitate lăuntrică risipite pe tot acest
parcurs poetic. ,,Foaie verde de albastru/ m-a izbit un
monstu-astru.// Am venit să-ţi spun, Bătrâne,/ tot ce-mi este
aur-lâne/ şi durere astăzi, mâine/ Am rămas singur cu tine/
bre, Bătrâne, monstru-astru/ foaie neagră de albastru”(Lui
Nichita,azi şi mâine) - sunt versuri care transpun, cu
generozitatea şi sinceritatea-i caracteristice, impactul ce l-
a produs miraculoasa întâlnire cu Nichita. Invocaţiile,
interogările continue ale unui univers care nu-şi revelă
tainele, dialogul mut dar dârz cu Demiurgul (,,Numai eu
ştiu/ acest clopot, Doamne. Numai eu ştiu/ vocea lui pe
dinăuntru, aşa cum/ Tu recunoşti toate păcatele mele din
univers/ Şi le ierţi din mers, în zbor/ prin cereasca atingere de
umbră/ prin voce, de sunet de clopot, de secundă/ din veac…“
– Clopotul de la Alba Iulia) abundă. Fără ca poetul să fi
manifestat ardoare religioasă, se remarcă în acest volum
o religiozitate nemaiîntâlnită în celelalte volume la o
asemenea trăire totală. Asistăm la o adresabilitate şi
raportare continuă la Divinitate, pe care el o caută
interogativ rătăcind asemeni unui orb, în care-şi
regăseşte forţa pentru acest nou început de drum poetic
(,,M-am ascuns şi eu în Dumnezeu/pentru o clipă/ luminoasă/
penultima./ Aud un clopot”- Penultima) şi care e luat drept
martor şi luminător al acestuia (,, Ne-am întâlnit cu tine,
Doamne,/ aici, sub ochiul cel negru,/alb şi albastru al Unuia”-
Elefant sonor). Avem de a face, aşadar, cu un poet grav,
care pătrunde cu o sfielnică religiozitate în această nouă
limbă în care scrie, încercând să recupereze spaţii poetice
cunoscute dar percepute altfel (,,Părinte, am venit la Tine,
acasă/ - şi eu locuiesc acum la Lancrăm,/…/ Am venit să Te
aud./ Să Te văd. Să Te mut/ ca o lebădă sonoră tac”- În
vântul de nimeni stârnit). Poet religios, dar religios în
sensul interogării continue a incifratului, a tainelor lumii,
el caută la Divinitate răspunsuri (,, Dacă merg la biserica ta
sfântă/ Dau de uşa încuiată şi pustie“). Întrebările sale
rămân, însă, fără ecou (,,Stricat e telefonul tău, Doamne! -
Psalm), pentru că lumea trebuie să-şi ispăşească greaua
vină, păcatul originar (,,Eu tac pentru că sunt vinovat/ eu
tac pentru că port omor pe suflet”), iar poetul este parte a
acestei lumi (,,Îngerul din mine zboară şi tace,/ tace şi
zboară. Ispăşeşte lumea/ Eu sunt Valea Neagră a ta,
Doamne,/ alui Adam, a nimănui“- Înger zburdând prin
Valea Neagră). Întâlnirea cu Dumnezeu se săvârşeşte în

propria fiinţă sau deloc (,,Abia când auzi un clopot/
Dumnezeu se ascunde în tine/ şi începe lucrarea“). Ea se
petrece sub semnul lui Unu (,,Ne-am întâlnit cu tine,
Doamne,/ aici, sub ochiul cel negru,/ alb şi albastru al Unuia/ /
al ochiului Timpului“ - ). Poetul se îndoieşte uneori
psalmic, arghezian, alteori interogativ sau constatativ, de
existenţa Demiurgului căruia nu încetează să i se
confeseze (,,Sunt trist, Părinte, ca Nichita cel luminos/ şi
acum plîng, nu plâng dureros/ Stau aici şi privesc spre Blaga/
spaţiul meu mioritic a ajuns la Haga“ – Un edict nou:
fraţilor mei români). El se revendică acum ca ,,soldat al
poeziei româneşti”. Din noua postură din care scrie,
avertizează asupra jocului de lumini şi umbre, de real şi
fantast, de aparenţe şi esenţă ce le ascunde poezia sa în
noul înveliş lingvistic (,,Plâng, nu plâng/ Mor, nu mor.“), a
forţei extraordinare pusă în verbul poetic (,,Eu sunt un
elefant sonor.”), cât şi a mărcii stilistice sub care ea se
înscrie. Apelează la metafora rară (,,Cânt religia câinelui”)
pentru a exprima neputinţa în faţa realităţii crude a unei
societăţi ameninţată de orwellism (,,viaţa nostră lătrată,/
adică eu latru un câine/ care latră un câine/ încă nenăscut./
Latru în trei, în patru,/ în cinci prieteni“). Fantasmele
invocate (Sfântul Gheorghe, Nichita Stănescu), locurile
comune (Biserica din Zlătari, satul natal, la Lilieci, Alba,
Aiud, Lancrăm, Rovine), sau cele biblice (deşertul Gobi,
Valea Neagră) conturează un univers poetic plin de
reverie şi dureri istorice, de taină, amprentat de marca
stilistică inconfundabilă a liricii sale. Un Triptic, înt-o
curgere de Sonor, Major, Minor,  înscrie un fel de
testament poetic care vorbeşte despre zbucium,
frământare lăuntrică, îndoieli, conştiinţa fragilităţii fiinţei
umane în raport cu Divinitatea dar şi cea a propriei
valori (,,Nimic nu am şi nu voi avea/ Voi muri, iarăşi, în
curând: om sărac, / de singurătate, ca Iisus pe crucea mea./
Dar, totuşi, bogat e cerul tatălui meu/ unde eu sunt numai un
cui, două, trei…/ Murind, nu mor acum şi niciodată: / Rămân,
ieşind din ceruri, spre pământ, / Atunci când nu sunt în tine,
tată, / unde sunt?Numai în mine, mereu sus/ unde clopotul
greu tace atât de sonor:/ o rană de lume adâncă, uitată/ pe
Golgota dureroasă, aruncată, / luminoasă, întunecată,
Major.”)

,,Nu ştiu de unde are atâta energie omul acesta”-
constată mirat Cătălin Ţârlea în cuvintele ce anunţă cel
de-al doilea volum de versuri în limba română - Adaos,
poeme directe- inclus selectiv în această trilogie. ,,Există
versuri pe care/ le poţi spune doar în sârbă”(Psalm) – sunt
stihuri care reafirmă limitele limbajului poetic amprentat
definitiv de haina lingvistică pe care o îmbracă, greu,
dacă nu imposibil de translat într-o altă limbă. Aceeaşi
obsedantă căutare a formulei unice (,,...câteva
pagini/încă-neatinse de degete, de cuvinte, / de umbre,
de lumina murdară”- Desigur, există undeva),  a
perfecţiunii formei (,,Am învăţat toate lecţiile despre cerc/ În
afară de una singură/ Cercul/ Unde/ Începe?”). Poetul îşi
regăseşte fiinţa sa valahă, ascunsă  în chiar crucea
destinului golgotic al graiului său, simbolic, în
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Maramureşul încărcat de legendă   ( ,,Aici am venit o
singură dată/ Şi am rămas de o sută de ori!/ Luptându-mă cu
plecarea din mine”). De altfel, el însuşi mărturiseşte că s-a
născut ca poet sârb în Valea Timocului, iar ca poet român
la Deseştii Maramureşului, locul în care cerul pare a se
împreuna cu pământul în acea unitate a perfecţiunii  (,,Ce
bine, Doamne, că nu m-ai uitat!//  În zăpada Ta neagră eu
acum/  Îmi voi spăla chipul şi destinul” - Crucea mea din
Maramureş). ,,Ca poet român, m-am născut în
Maramureş!”- afirmă el.

Reprezentat în cadrul trilogiei menţionate printr-o
semnificativă selecţie, volumul următor – Versuri din
mers - , apărut la Fundaţia Culturală Libra, se
concentrează asupra aceloraşi tematici şi simboluri
abordate anterior, gravitând în jurul problematicii
limbajului poetic, cultului prieteniei, eposului istoric,
numai că noile poeme sunt ieşite dintr-o tensiune
creatoare situată la altă altitudine, o nouă ,,provocare,
invocare a cuvântului”.,,Am început/ din nou/ să scriu
versuri/  din mers!...”- mărturiseşte poetul într-un dialog-
monolog cu propriul eu poetic, recunoscându-şi fuga de
,,limba ruginită”, mersul ,,din limbă-n limbă/ din ochi în
ochi” în căutarea tăcerii cuvintelor, a purităţii şi
nerostitului acestora şi aşezării într-o nebătătorită

arhitectonică  poeticească (,, linie peste linie/ punct peste
punct/ inimă şi aripă/ bătaia lor cu umbra/ tăcerea cu tăcerea
cuvântul rapid/ cu aurul tăcut/ şi viu”- Poezia şi alte
afinităţi). Sentimentul  celui ce se exprimă acum într-o
nouă limbă este acela de naufragiat, de scufundător ,,în
apa adâncă/ a literelor”, scrierea sa fiind o Scrisoare vie
(,,Scriu, doar/  atât mai ştiu/ despre mine”). El caută obsesiv
Gradul zero al poeziei, cum metaforic spune, unitatea
dintre piatră şi idea de piatră, dintre formă şi esenţă,
dintre materie şi ideea de materie (,,A unifica/ pe-un
corridor luminos piatra/ şi ideea de piatră“). Surprinde
sufletul materiei trecută-n idee (,,Aud piatra/ bătută-n
cuie“- Undeva, spre Tg. Jiu), metamorfozele acesteia într-
un amestec de real şi fabulos cu  desluşit substrat
metafizic (,,am văzut piatra cum latră/ Cum creşte din piatră/
iar întunericul ei intră  direct în gură, în suflet/ ci nu în casa
omului/ prin cruce “). Cerne cuvintele în tăcere pentru a
scoate la lumină miezul acestora, sonorităţile rare
(,,…mă/ albesc printre cuvinte…/ tăcerea mea devine o masă/
din piatră-n piatră- o stea/ din stea de mătase, născând/ un
Iisus din os.“ – Joc secund, sonor).  În acest inedit
imaginar poetic, el invocă memoria lui Brâncuşi,
maestrul ce a redat zborul materiei, linia ei pură,
prococându-l la dialog, devenind vocea acestuia (,,Eu nu
mai locuiesc aici de foarte/ mult timp. Eu nu mai am/ nici un
număr de casă! Casa mea/ sunt eu, ca un nod de lemn/ crescut
ascuns/ Adânc, undeva sus./Exact în sufletul de piatră/ al
pietrei de piatră.“). Locuitor în Logoslavia balcanică
(,,comună şi pură“), el se recomandă a fi drept cel ce
slujeşte ,,cuvântul adevărului”. ..Adevărul.- subliniază
poetul - Pentru că adevărul e Dumnezeu, adevărul este
echilibrul în cosmos şi viaţă.”

Deşi mărturiseşte că s-a decis să nu mai scrie poezii
cu dedicaţii, merge în continuare pe urmele prietenilor
săi dispăruţi, ca pretext pentru a da curs intensităţii
trăirilor sale interioare, proiecţiei sale  ideatice despre
lume, viaţă, moarte, creaţie. Apelativul repetat
,,bătrâne”, expresii gen ,,aur-lâne”amintesc, simplu şi
neostentativ, de nichitianul vers. Umorul negru, jocul şi
răsucirea specifică a ideilor ţâşnesc deseori sub un
pretext sau altul, fie cel al apelării la biografic proiectat
în fantastic (,,Văd cum bunica mea/ tot mai frenetic/ bate din
palme, ca o nebună), fie sub forma unui imaginar dialog cu
Sorescu, vocii căruia i se substituie  (,,Nu, Bătrâne - / îmi
spune mie deşteptul / de Marin Sorescu-/ea, săraca, a ieşit/
aşa, pentru puţin/ din Descântoteca mea/ în stradă. “ – Un
salut târziu al lui Marin Sorescu). Caută certitudini,
rosturi ale curgerii fără de întoarcere (,,Şi aşa, tot mergând
din sat/ în sat, dintr-un oraş în altul/…  din ţară-n ţară,/ din
lume-n lume,/  din cosmos în cosmos…/Aşa astăzi, aşa mâine,/
aşa o viaţă, aşa o moarte “ – Casa lui Marin). Imagini
fantasmagorice, suprarealiste (,,E-adevărat, eu cresc cu
capul în jos”), simbolice (,,Lasă-l câinele lătrând, lasă-l/
printre stele“), dau greutate textului poetic. Interogaţia
retorică Poetul e neam cu cine? revine ca un leitmotiv, la
care nu primeşte răspuns, ea punctând comuniunea cu
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semenii, convieţuirea în sensul profund al cuvântului,
asumarea vieţii aşa cum este („Ci, poetul e neam cu
cine?“). Ca şi la poemul Cine suntem, unde mergem?, ce
vizează teme existenţiale, poetul declinându-şi dubla sa
identitate (,,Eu sunt un sârb şi foarte mult/ un român, un
român şi jumătate// …Eu sunt un sârb de valah/ şi un
vlahosârb“). ,,Aşa că eu mă simt sârbo-daco-român de
tot.”- mărturiseşte el într-un interviu. Îl ia mereu ca
martor al metamorfozei sale poetice pe Nichita (,,..Şi mie,
frate,/ azi îmi aparţine odihna cosmică,/ timpul infinitului şi al
somnului“), noul său travaliu poetic trezindu-i nelinişti (,,
Prea multă viaţă este în aer”), ca şi respect pentru literele în
spaţiul cărora îşi caută odihna sufletului (,,Să gândesc idei
străine, divine,/ să simt gloria lui/ în atingerile mele, în
vedere,/ în auz şi-n spirit, în mirosul miraculos al
pământului“- Eu nu mai pot, Doamne). Învocă însă
umbrele şi a altor foşti camarazi de scris şi visare: Ioan
Flora, Petre Stoica etc.

Lumea sud-dunăreană, grevată de pasiuni
răscolitoare, de nostalgii şi fantasme, de pitoresc şi
picaresc, de o adâncă simbolistică şi tulburătoare istorie,
o lume situată între supravietuire şi înflorire, mitizare şi
demitizare, cosmopolitism si nationalism, este terenul
ideal pentru survolările  poetice în noul înveliş lingvistic.
Podul fabulos care unea cele două spaţii ale Dunării,
nordul şi sudul, trecut în mit, păstrat în graiul străvechi,
arhaic, graiul valah din jurul Cetăţii Felix Romuliana,
devine în plan metaforic poetul însuşi (,, …Podul lui
Apollodor/ ..nimeni nu ştie unde-i acum  podul acela atât de
vestit, de trist/ Nu l-am văzut niciodată de tot/ Nu l-am văzut
niciodată cu ochiul meu istoric/ Nu l-am atins cu plânsul din
mers/ /Abia acum podul suspină greu/ prin mine, prin mâna
mea dreaptă. “- Am trecut). Surprinde astfel onirismul,
fantasmele, himerele, fabulosul Balcaniei. Intră în
polemică imaginară cu Fănuş Neagu (,,Cum – pierduţi în
Balcania?!Noi, aici/ abia găsiţi ne aflăm, la gura deschisă/ a
unui peşte uriaş de mare- Europa” – Oul de smirnă, la
Brăila şi Belgrad), reiterând  miraculosul acestui
univers: ,,Dumnezeul nostru albastru”, ,,miraculosul
ochean  al scaieţilor din Bărăgan”, al ,,victimelor
destinului sălbatic din valul dunărean”, ,,fundamentalele
ierburi din Pontus Publius Ovidius Euxinus Naso
Tomitanae”. Blestemul balcanic despre care vorbea
Cioran este răsturnat în imaginarul său, poetul privind
spre destinul acestui ţinut, ale cărui tristeţi şi reverii sunt
chiar farmecul lui (,, Auzi cum bate clopotul cel/ răstignit
aici, vinerea, la noi/ unde râul Sava sărută Dunărea.“-
Blestem). Surprinde, în fugare tuşe, tragismul satului său
valah (,,singurătatea/ bisericii deschise doar/  duminica“),
balcanic,  transpus în alt spaţiu, fantast, blagian, unde
toate minunile sunt posibile (,,…satul meu/ zboară noaptea/
de sus în jos/ ca o pasăre/ albă …“- Simplitatea omului
care trăieşte în satul de sus), în dimensiune cosmică.
Destinul Serbiei greu încercate la sfârşit de mileniu, al
Serbiei bombardate, sângerânde, ciuntite este chiar
ţipătul verbului său lansat spre lume (,, …inima Serbiei,/

un şir de mânăstiri în flăcări, un colier/ de poduri inundate,
sate aruncate-n aer. / /Ţipătul nostru, oprit în aer, trimitem/
spre tine, să-l vezi cu ochii, privit/ şi purificat prin foc în ziua
Paştelui/ sub bombe…“ – Vizită secretă), este gândul
îngrijorat de destinul omerii în general, ameninţat de
violenţa noii ordini mondiale  (,, Cu acest ochi al meu
aproape închis/ eu abia văd golul cosmic/ tot mai apropiat. Dar
goulul tău/ tot eu sunt!/ Eu sunt pustiul verde, albastru, mai
negru/ decât ultima lumină/ al ultimei zile pe pământ“ - ….).
De unde şi invitaţia ,,hai să salvăm lumea de lume”,
încrederea în valorile umanităţii care primează (,,râul
nostru curge sub gheaţă”). Un drum spre Hârlău (28
martie 1998), este un nou pretext dialogal cu Nichita
privitor la trecere-moarte, la plâns ca metaforă rară, o
altă mare temă abordată (,,A sosit ziua decapitării/
fulgerătoare! Atunci când ghilotina/ este a mea, numai a mea/
Atunci când nimeni nu spune nimic/  împotriva morţii mele
dezvirginate./ Cine mai trage clopotul?/ Cine ne-aduce crucea
grea/ din satul natal de mortal…“- Decapitare). Cântă aria
România, aria Serbia, aria Lumea, identificându-se cu
cerşetorul lui Borges rătăcit în labirintul tăcerii, cu orbul
ce caută cuvintele trecute prin aer, apă şi foc, încă
neştiute, magmatice, nespuse, pentru ,,a înghite tăcerea”
(Un cerşetor în labirint).

Poemele selectate din volumul următor -
Trimitor la vise - , apărut la Fundaţia ,,Scrisul
Românesc” din Craiova, denotă aceeaşi febrilitate,
neastâmpăr, energie formidabilă, magmatică, de a-şi
struni ideile, gândurile, trăirile în noul lor înveliş
lingvistic.  Poetul nu are stare („Foarte mult / doresc să
trăiesc // pretutindeni // nu şi nu / într-un singur punct”- De
obicei), e  în veşnică competiţie cu sine însuşi şi cu
timpul. Caută, în continuare, certitudini, răspunsuri la
întrebări, scrisul său însuşi fiind rodul provocării noii
realităţi (,,Şi volumele mele, sau poemele mele, sunt un
răspuns la viaţă“.). Un poem intitulat Conferinţă la ţară
reflectă chinurile şi îndoielile facerii poemelor în această
a doua limbă de exprimare (,,Abia îmi/ amintesc de limba
română./ Nu mă pot înţelege/ nici chiar pe mine/ însumi…/…/
chiar astăzi, vezi…/ am început din nou cu litera A, a mea/
Dacă trec de ea, ca de o barieră de fier/…/am să laud din nou/
ţara şi mormântul/ frunza verde şi cenuşa,/ creanga de aur,
tăcerea/ şi liniştea galbenă “). El îşi scrie poemele din mers,
oriunde şi oricând: ,,merg, scriu poezie, traduc, mă
întâlnesc, mă împrietenesc, cu îngerul aproape”. Arta, ca
şi  viaţa sau moartea, are pentru poet ,, origine divină”,
naşterea unei opere de artă, unui poem, unui vers
restabilind echilibrul în univers (,,credem în vers, în
cuvinte, ...ne îndestulăm cu propria noastră hrană
închipuită, inventată, imaginată. ...construim nu numai
fraze, nu numai formule de artă.... ne zidim prin zidirea
noastră;  atunci când reuşim în artă, există un echilibru
în întregul cosmos... repetăm, în miniatură,
geneza...devenim niste copii-zei.”). Conştient de ineditul
discursului său liric, el afirmă: ,,Am început/ să scriu
poeme/ pentru viitor“.
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Interogarea continuă, ca modalitate principală de
construire a discursului său liric, este un modalitate de
provocare a tăcerii Divinităţii, de a monologa (,,întrebăm
nu numai lumea deja trăită, întrebăm cosmosul şi în
trecut şi în viitor.... suntem într-adevăr aproape de
Dumnezeu.”), întâlnirea cu Dumnezeu  petrecându-se
senin, blând, în plan siritual (,,Din când în când/ mă văd cu
Dumnezeu/ la El acasă“ - Întâlnire).

Călător neobosit ce apelează la metaforă şi în noile
sale drumuri de (re)descoperire a spaţiului literar ce
formează cealaltă jumătate de inimă, el se închină la
inscripţii, la urme ale trecerii, la oameni şi locuri,
căutând punţi comune. Pelerinajul la fraţi este doar
motivul unei reluate forme a colocvialităţii neobosite ce-i
caracterizează discursul liric, baladescul legăturilor
membrilor unei confrerii, unice, pe cale de dispariţie
fiind de-a dreptul impresionant (,,De fapt, într-un fel, tot
ce am scris a fost o dedicaţie fraţilor mei Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Flora, Ioan Stratan, Virgil
Mazilescu.”). Dragostea de oameni („Aceasta este o
privire spre cer și spre Dumnezeu”), profundul
sentiment al prieteniei, cultul acesteia ţin de fiinţa
interioară a poetului. Din această perspectivă, întâlnirile
cu prietenii de altădată se produc în fabulos, în
vizualităţi chagalliene, suprarealiste (,,mă vezi acum/ cum
plutesc/liber/ în aer/ suspendat“- Prin aer oltenesc). În
Mi(ni)steria Sorescu adaugă noi tuşe la ineditul portret
poetic al acestuia (,,...fusese o noapte/ cosmică sau o pagină
albă de tot/ potrivită pentru litera Aleph/ dinspre
Nevermore“), noi  definiri poetice ale operei lui (,,celebra
lui Iona/ de fapt a fost un manual/ de pescuit abisuri“). Nu
are sentimentul tragic al scindării fiinţei sale date fiind
originea şi devenirea sa, cutreieratul între două limbi
(,,Şi aici caii sunt cai/ şi oile tot oi rămân/ pe cer sau pe
pământ/ spaţiul mioritic/ este tot în noi/…/“), întrucât ţinta
sa contină a fost apropierea dintre aceste două spaţii
culturale de care ţine prin destin. Invocarea lor
(,,Deschide-mi, mamă, cerul românesc/ şi pământul sârbesc
deschide-mi/ taică-miu, tăticule-tată, albule, albastrule“ -
Deschide, Doamne, cerul românesc) se face din prisma
misiunii asumate de creare de punţi culturale între ele.

Fructifică  în continuare stratul cultural comun sud-
est european, balcanic, un spatiu cultural complex si
profund, scufundat în fantasme, în ,,vise din abise",
foarte putin ori deloc cunoscut, revelând noi şi noi
aspecte ale acestuia (,,Pentru noi, Valahia înseamnă mult
mai mult decât a fi de sus sau de sub Dunăre. Valahia
este o spiritualitate. Nu numai geografie, pur şi simplu.
„), el însuşi considerând a se trage ,,din neamul lui Gruia
lui Novac”.  Se apropie de toposurile satului său natal -
,,satul nostru valah” -, cufundat în mit şi legendă, în
vremuri de vechime ce vorbesc despre Balaur şi Moroi,
sau despre ,,unu Gheorghe” cel sfânt (,,eu sunt/
strănepotul nepotului/ din umbră/ de Balaur/ nu-mi recunoşti
umbra cozii mele/ de umbra de Balaur/ zis şi Lăutarul“- Vara
la ţară), vocea străbunului său părând a fi rămas

suspendată undeva în timp (,,Nu mă uita/ aici, la
marginea/ timpului nostru“- Destăinuire). Perceput de
sătenii săi ca Tăietorul de copaci, de idei vânate din
mers, el le dresează, le struneşte şi le şlefuieşte continuu
pentru a intra în haina inedită a poemelor (,,…Mereu/
merg în pădure/ tot mai departe“). Amintiri din tinereţea
valahă conturează un formidabil tablou în mişcare al
lumii balcanice contemporane, din care se desprind
personaje de o extraordinară forţă, unele dispărute în
timp, altele încă în viaţă (,, …hai/…/ să o căutăm şi să o
desenăm frumos/ cu degetul mic de copil care încă/ mai trăieşte
tinereţea noastră/    / valahă de tot, dunărean-timoceană“), un
tablou al Serbiei însăşi (,,Un cer întreg şi nelimitat, destul/
de albastru uneori şi blând dimineaţa,/ de destin priponit,
inimos şi mistuit/ acolo unde Serbia răsare şi moare “). Între
multitudinea de toposuri ce conturează lumea balcanică,
centrală este imaginea Dunării, iapa Dunărea, cum o
numea Ioan Flora. Dunărea lui Iorgovan, Dunărea
noastră-mamă, Dunărea, albastră mare sunt doar câteva
dintre metaforele ce surprind nostalgica şi plina de
poezie lume a celor două maluri de Dunăre, curgerea ei
în fantast (,, ..Dunărea tot zboară/ din potop,/ în potop“; ,,Ah,
Dunăre, Dunăre/ tu eşti un cal/ de Dumnezeu“), în ritmul
etern al timpului. Creează fantasme, mituri, ce transpun
această lume balcanică în altă dimensiune, spirituală.
Podul lui Apollodor, Lâna de Aur, ,,Om-măr, Zamolxe şi
Daibog, Felix Ramuliana, Dunărea Ister sunt mitologii
invocate ce trimit spre vechime dar fac şi legătura cu
miturile lumii contemporane (,,Strada/ a devenit un pod!O
văd cum pluteşte/ în aer de apă, de diamante din capul/ lui
Eminescu, care astăzi…/ …a devenit podul/  cosmosului“).

Motivul orbului dă nelinişte şi greutate metafizică
volumului (,,Eu sunt orbul/ în locul vostru./ Numele meu
este/ aproape un craniu“). ,,Un orb”, ,,un alt orb”, ,,orbul
din templu” sunt personajele-simbol care populează
lumea contemporană ameninţată de rinocerizare. În
această lume răsturnată, oamenii nu mai vorbesc, latră
absurd, orwellian (,,Latru şi eu: Unde este/ icoana mea?“ O
îngerească întrebare).  Revine obsedant şi motivul morţii
- uneori în sonorităţi vierene (,,..Moarte, ce ai tu/ cu mine?
Eşti chiar atât/  de nerăbdătoare, urâtă toată“- Încă unul) -,
de cele mai multe ori privit din perspectiva încărcată de
adânci tristeţi metafizice a dispariţiei, rând pe rând, a
prietenilor, a golului lăsat de aceştia, gol pe care el
încearcă să-l umple readucându-i mereu în memoria
colectivă.

Există în acest prim volum al trilogiei o avalanşă de
simboluri şi semne, sunete şi intrebări spuse sau
nespuse, de metafore rare şi deosebit de sugestive,
uzitate şi în lirica sa sârbă sau numai în cea română:
plânsul, sicriul, craniul (,,Un craniu!/ El este acum în mine./
El mi-a devenit umbră“), câinele/ câinele religios, câinele
turbat, lătratul, cercul, cosmosul, piatra, orbul, Timpul
de Jos, Dunărea ce zboară, Aleph (,,…un Ah/ al sufletului
meu Aleph, o literă/ abia vizibilă“), ,,gura mea încătuşată”,
gaura neagră, ,,gropi cosmice”, ,,moartea divină”, ,,golul
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cosmosului”, ,,ochiul de smirnă”, ,,un om născut la
Urleta”, ,,scripturile Antimateriei”, ,,lumina lui Nichita”,
,,un Iisus din os”, Logos, diamantul (,,Diamantul
creierului eminescian foarte des a fost înghiţit de gura lui
Nichita.”) etc.

Adam Puslojic şi Catinca Agache

Spaţiul pe care-l survolează lirica lui Adam Puslojić
este foarte întins, iar problematica plină de gravitate,
fuga de starea de criză a poeziei şi căutarea de noi
formule de exprimare poetică simţindu-se în tot ceea ce
scrie. „Îmi place Cosmosul. Pentru mine Cosmosul
înseamnă o dragoste dumnezeiască”-mărturiseşte
poetul, care îşi scrie opera raportându-se mereu la
Cosmos, la Divinitate, la Logos.

Al doilea volum al trilogiei, intitulat Cânt posibil,
cuprinde selecţii din volumele Tăcere lustruită (2006),
Muritori, ce-i cu voi? Sau Bunavestirea de Ipoteşti
(2007), Hai să vorbim (2008). În prefaţa acestuia,
intitulată De ce –Cânt posibil?, poetul însuşi explică titlul
ales: ,,Volumul intitulat Cânt posibil, în esenţă, este un
vis sârbesc al meu, cântat în limba română. Venind din
răsăritul Serbiei, prin Belgrad şi Bucureşti…, iată-mă
ajuns acasă, în Valea Timocului, în casa natală a mea…,
unde mereu s-a vorbit un semn şi un nod de limbă
valaho-sârbă şi sârbo-valahă, ca o cunună sonoră, din
care se poate cânta… Aşadar, cânt posibil - cânt
imposibil! …Nu de mult, iată, cântul meu a devenit
posibil şi în limba română….cele trei volume de versuri
….un triunghi simbolic, o vertical spiritual: Brâncuşi,
Eminescu, noi astăzi. De la un semn primordial, spre un
sunet simbolic, iar -în fine - la un ţipăt colocvial şi
contemporan, dar şi el tot întors din nou spre cerul
genetic şi cosmic, primordial ca un Logos. Ideea mea a
fost simplă de tot: a uni ,,trei elemente de versuri… într-
un singur monolit triunghiular: Ei, El şi noi! Trei
răspunsuri la o întrebare mută şi nespusă.”

În volumul Tăcere lustruită, apărut la Editura
Măiastra din Tg. Jiu, poetul caută ,,tăcerile asurzitoare,
tăcerile de piatră, tăcerile lustruite de vederea
divinităţii”, cum remarcă prefaţatorul acestuia, Eugen
Simion. De fapt, cele 43 de poeme, structurate în şase
cicluri,  sunt în întregime dedicate lui Brâncuşi, tăcerii

operei acestuia atinsă de privirea Divinităţii - proiect
poetic deosebit de dificil şi riscant. Cartea se deschide  cu
ideea de tăcere, de autocenzură autoimpusă  de artizanul
sculpturii moderne: „Sau taci, sau zici ceva mai bun
decât tăcerea”. Poetul însuşi mărturiseşte: ,,am încercat
să lustruiesc cu cuvântul chipul luminos al Marelui
Magician” ; ,,Voi încerca şi eu să tac, fie să spun ceva mai
bun decât tăcerea”. Cuvânt greu, metafizic, tăcerea se
adaugă şirului de semne şi simboluri care populează
Logosul său poetic. Întâlnirea cu Brâncuşi, la el acasă, e
percepută de poet ca o intrare în poveste, în mit. ,,În fine/
am ajuns/ în spaţiu “- spune poetul transpus în fiinţa lui
Brâncuşi, în zborul liniei sculpturilor sale (,,Ca orice om
liber/ Şi  eu zbor“- Brâncuşi), mut de uimire în faţa
perfecţiunii formei pietrei atinse (,,În fine/ tăcerea mea/ e
lustruită“- De viaţă) – perfecţiune-tăcere-esenţă  spre
care se vrea îndreptată şi lirica sa. El realizează astfel o
poetică a tăcerii, a liniştii - concepte percepute drept
condiţie a intrării omului în comuniune cu esenţa lumii.
La raniţa de semne şi simboluri pe care le adună din
toate drumurile sale, se adaugă acum altele, miraculoase,
inefabile, revelate de surâsul divin revărsat peste ele, pe
care neobosit le dresează pentru a intra în versul său. Se
visează, asemeni lui Brâncuşi, un ,,migrator de lumină”,
notaţiile sale poetice încercând să transpună
exepţionanta stare lirică determinată de trăirea în lumina
,,fiinţelor” de aer, a fantasmelor şi miturilor brâncuşiene
pe care le transferă şi în opera sa. O poveste mare, La
Brâncuşi, Purtătorul de tăcere, Nemuritorul trecător,
Astăzi, tăcerea mea, Piatra răsucită sunt treptele poetice
simbolice pe care te invită să păşeşti în acest sanctuar
închinat genialului sculptor. Este un fel de poveste lirică
ce se roteşte în jurul însemnelor brâncuşiene - Masa
tăcerii, Măiastra, ,,Coloana cea mare/ din aerul
Domnului”, ,,pasăre înfiptă-n cer”, Muza adormită,
Domnişoara Pogany -, suprapunându-se peste acestea.
Sentimentul trăit în faţa perfecţiunii artei inegalabilului
artist este copleşitor (,,Cineva îmi spune/ câteva cuvinte/ de
aur, de tăcere// mă ascult/ mă sufoc/ şi dispar“ – Cineva îmi
spune). Brâncuşi devine, în plan metaforic, Stăpânul său,
,,un stâlp al tăcerii”, al perfecţiunii artei spre care tinde şi
lirica sa (,,uneori Pasărea/ doar uneşte tăcerea”). Uluirile,
mirările (,,La Masa tăcerii lui Brâncuşi/…/Câtă lumină este/
în tăcerea lor“), căutările lirice neliniştite convergând spre
desluşirea adâncului lucrurilor. Abordarea mitului
brâncuşian al zborului spre esenţe este doar un pretext
pentru a-şi expune arta poetică şi anume că întreaga
creaţie, perfecţiunea acesteia, sunt de natură divină (,,În
întrega mea viaţă/ am învăţat doar atât: piatra/ cel mai bine/ se
lustruieşte/ cu vederea/ şi încă ceva/ vederea ta/ şi ea trebuie/
să fie lustruită/ cu ochiul Domnului/ deschis“ - Încă).
Raportarea continuă eu-Brâncuşi duce la suprapunere, la
identificare empatică cu el (,,Văd eu bine, oamenilor,/ unde-
mi merge mâna nebuna/ şi cugetul eliberat de chin/ şi de
durere/ … / Cu cine să stau de vorbă/ şi de tăcere. Sunt
Stăpân./ Am ajuns la marginea/ tăcerilor alese. Sunt/ lumina
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bucuriei voastre“- Stăpânul2). Poetul devine astfel vocea
celui care ,,n-a murit niciodată” (,,Ca orice om liber/ şi eu
zbor/ dar zborul meu/ este aproape invizibil“-Brâncuşi;  ,,Ce
am avut de spus/ eu am spus în piatră/ şi ce-am dorit să
ating/am regăsit în lumină“- Pornit spre Univers). Atent la
vorbele mute, greu desluşite ale acestuia (,,Tăcerea mea/ e
lustruită/ o lumină”), el îşi doreşte  o operă poetică
întoarsă spre înălţimile ameţitoare, spre inefabilul artei
lui (,,Toată tăcerea lui va veni/ atunci când voi adduce aici/ o
Masă şi Unsprezece clepsidre“ – Embleme pe cer). Este un
univers liric ideal, în care între Hobiţa, ,,sat natal şi
nemuritor”, ,,casa fără umbră”, şi Kobâşniţa, satul de
baştină al poetului, par să se întindă fire nevăzute,
simbolice. Sub efectul acestora, Kobâşniţa se ridică în
imaginarul poetic la cerul brâncuşian. Rând pe rând,
,,meşter şi cioplitor”, ,,moşneag şi mag”, ,,ţăranul
Constantin”, ,,pui de ţăran şi rege”, ,,sculptorul lumii”,
,,acest pietrar al nostru”, ,,dacul nostru”, ,,tânăr ca
zborul”, ,,stăpânul” sau ,,purtătorul de tăcere”,
,,nemuritorul trecător”, ,,pornit spre Univers”, Brâncuşi
este surprins în toată unicitatea artei sale, ca simbol al
atingerii inefabilului, al găsirii formei pure (,,forma este
un zeu/ vizibil şi invizibil“ – Formele), al unităţii dintre
sensibil și spiritual, al unirii simplităţii cu rafinamentul,
al  luminii și spațiului, al refuzului  reprezentării
figurative a realității (,,...El a fugit/ de piatră, metal, lemn/ şi
s-a redus la o Linie/ / o combinaţie de cercuri/şi de triunghiuri
zburând/ egal cu propriul său nume”- Linia lui). Ciclul
Astăzi, tăcerea mea e ca un strigăt al materiei, al
artistului ce şi-a şlefuit până la perfecţiune opera
(,,Astăzi, tăcerea mea/ e un miracol-/ e noua înţelegere
între/ întregul cer şi mine“- Tăcerea mea, azi), vocea
poetului şi cea a artistului întrând în rezonanţă. ,,Casa-
lumină”- e locul de taină în care s-a ascuns Brâncuşi
(,,Un neant întreg/ mă atinge/ cu adâncul lui luminos” –
Numai aici). Concluzia la care ajunge exploratorul poetic
al acestui univers artistic nu putea fi decât una singură:
,,După Brâncuşi/ gândirea omenească/ are o dimensiune în
plus//simplitatea/ mişcărilor de piatră” (După Brâncuşi).
Neliniştile existenţiale trăite sub impactul acestui ,,ţipăt
al tăcerii” îi revelează poetului un univers deschis (,,un
neant întreg/ mă atrage/ cu adîmcul lui/ luminos”- Numai
atât). Creionul lui, eliberat de cuvinte asemeni aripei ,,de
pasăre/ eliberată de zbor“(Undeva în cer), trasează noi
semne, ce trimit simbolic înspre prietenii săi trecuţi în
lumea umbrelor: Nichita, Marin Sorescu (,,o pasăre sfântă/
lustruită de aer/ undeva în Cer”). Ciclul Piatra răsucită
încheie volumul, a cărui unitate tematică este aproape
perfectă, accentele adăugate acum dificultăţii procesului
de creaţie, subscrise dinamicii lăuntrice a gândirii sale,
converg spre aserţiunea că dincolo de piatră, dincolo de
cuvânt se află ideea.

Cel de-al doilea volum – Muritori, ce-i cu
voi?Bunavestirea de Ipoteşti -, apărut la Centrul de
Studii ,,Mihai Eminescu”, se rostuieşte, prin multitudi-
nea de simboluri şi semne, în jurul  a ceea ce poetul

numeşte Pasărea Eminescu, a genialităţii marelui
neînţeles din care se revendică (,,Şi eu sunt al tău, frate/ de
umbră, de viteză de lumină,/ acum la tine-n braţe, în sunet/ de
clopot, din crânguri tot/ ţintuie spre gura noastră/ şi destinul
de piatră, de tei/ de toate teiuile tale!“ – Mergând spre tine).
El pune accente, dialoghează, se înserează în universal
liric eminescian, dinspre partea căruia abordează alte
repere de spiritualitate românească. ,,La doi paşi de
nemurire”, în Ipoteştii lui Eminescu, în ,,casa cu lumină
interioară”, el provoacă umbra acestuia, intrând în
dialog imaginar, tonalitatea dominantă fiind una gravă
(,,Aici, la Ipoteşti, iarba cerului/ sărută mâna obosită de
grelele/ versuri“-La Ipoteşti, cerul), mai rar, colocvial-
jucăuşă (,,Ce ne facem noi cu Veronica ta?/ Să o luăm de
nevastă? S-o ucidem?/ Tu ştii bine că este tot mai frumoasă,/
trecând aşa, cu tine pe suflet, din/ secol în secol. “ – Cu
Veronica la un pahar de lapte). Realizează o inedită
monografie lirică a universului liric eminescian,
Eminescu fiind perceput din perspectiva profetismului, a
genialităţii sale. O parafrază lirică a poemului
Rugăciunea unui dac se încheie cu câteva versuri
remarcabile (,,Lutule eminescian, lasă-mă-n pace/ şi trece-mi
liniştea sferelor tale prin ochi,/ Exact cum Bunul Părinte al
nostru preface/ Din sonoritate verde firul mamei Dochii,/
Despre care nici El nu spune mai multe-/ Ci lasă tăcerea sfântă
în locul unui cult/ Profan ca un Altar păgân de sub un scut/
Ori chiar mai puţin: nucleul alb şi ocult“). Însemnele
reiterate poetic sunt unele reale, care înseamnă şi Putna,
Voroneţul, Arbore, ele fiind proiectate însă în fantast
(,,Vino la acest tren albastru/ care din Ipoteşti/ şi din Botoşani/
intră la tine/ direct în inimă“). Mutarea în noul model
spiritual nu-l îndepărtează de cel în care a fiinţat până
acum. La umbra cuvintelor alese ale lui Eminescu sau
Nichita, în România, dorul său se îndreptă spre
mitologia lirică sârbească, spre Serbia, la destinul căreia
priveşte cu îngrijorare (,,iar Serbia încă mai este, Nichita.
Chiar/ şi atunci când de frică fraternă ai spus/ invers! Că nu
mai este, că nu mai este!// Te ador Serbia mea, chiar şi la
Eminescu/ acasă…“). Tot de aici lansează invitaţia de a
privi şi spre această ţară a lui  (,,Hai, azi, omule,/ vino şi tu
în Serbia,/ oriunde ar fi pe lume. Iar/ noi acolo suntem“ – Şi
prin Moldova cântând).Fie că scrie poeme-rugăciuni, fie
că readuce caleidoscopic în memoria colectivă chipuri ale
unor confraţi, scriitori sau artişti plecaţi dincolo, sau
reiterează agapele baladeşti cu aceştia, ori că adaugă noi
repere la jurnalul său liric de consemnare a
peregrinărilor prin Moldova Eminescului, el îşi testează
din nou şi din nou limitele, evitând convenţionalul, noile
formule utilizate atingând uneori înalte trepte de
exprimare poetică (,, Zbor cântând, plângând merg,/ din
mine spre mine însumi“ – Călător pe rinocer). Timpul de
aur al lui Eminescu este în viziunea poetului ,,o linie de
lumină, un punct de diamant”, el rămânând un univers
deschis, mai viu ca oricând.

Hai să vorbim, volum apărut la Iaşi, la Princeps Edit,
are poate titlul care exprimă cel mai bine disponibilitatea
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dialogală, colocvială, specifice acestui discurs poetic greu
de desluşit în alchimia lui pe ansamblu, a
metamorfozelor ce exprimă o avalanşă de trăiri şi
sentimente. ,,Noi suntem nişte scrisori/ netrimise încă/
uitate”- Nişte scrisori) - afirmă poetul. Se remarcă aici o
pronunţată dimensiune expresionistă, cu accente
biografice (,,În această casă natală/ nu mai cunosc/ pe
nimeni!“- Schimbarea în neant), ca şi o retorică
extraordinară ce pare a izvorâ dintr-un nesecat izvor
(,,Ies cu un topor/  în mână/ din satul meu natal//dar ce să fac
eu/ cu acest topor al meu// Cu el în mână nu poţi/ să zbori
printre stele// Cine mai prinde un peşte/ la topor?/ Dacă eşti
pictor/ sau actor de profesie/ ori un simplu poet/ unde pui
toporul tău/ mă, omule singuratic?/ Chiar asta mă întreb/ şi
eu pe lumea aceasta a Ta/ şi uneori…a mea/ Poate că, totuşi,/
mă ajuţi pe neaşteptat//…cu gândul pur/ iertător din tine “-
Capul). Un autoportret liric redă noi faţete ale fiinţei
calde, generoase, pline de umanism a poetului (,,Cât
despre mine/ nu ştiu/ mai mult despre altcineva/ un om/ şi
atât-// doar un pământean/ minunat de obişnuit crescut
cuminte/ sub o ste răsăriteană// şi iată-mă cântând/ şi iată-mă
plângând“-Cântul lui Adam). El îşi  priveşte cu un ochi
lucid (,,M-am apucat de scris cu dinţii/ şi după o vreme
observ/ cum îmi creşte opera/ ca un munte de oase/ tot mai
luminoase/ adică lustruite cu atenţie/ şi demenţă artistică“),
dar şi cu nelipsitu-i spirit ironic (,, se vede în fine/ că am
avut şi geniu/ pretutindeni mereu şi veşnic/ iar la lecţiile de
imaginaţie/ am adormit pe hârtie pură“ – M-am apucat de
scris) noul travaliu poetic, propria sa operă scrisă în
limba română. Exprimările devin uneori aproape
aforistice (,,Cine cântă/ nu moare./ Moare cântând“- De la
un bunic), sintetizează stări  metafizice, existenţiale
(,,…am rămas o simplă stafie” - Blesteme). Noile incursiuni
în istoria Serbiei sale natale sunt ocazii de a-şi declina
descendenţa sa valahă (,,Sunt mai mult/ un guraliv păstor/
doar cu două oi la gură/ şi la ochi-/ care pasc în linişte/ pe
Câmpia Mierlei, unde/pe vremuri a păscut/ ( albastrul
cerului)/ şi regale nostrum Lazăr“ – Sunt un păstor).
Toposurile casei natale, Serbia, şi ale ţării limbii în care
scrie acum, România, par să atingă în imaginarul său
indeterminări geografice (,,Unde este România/ unde se
termină Serbia?”). În acest imaginar, casa lui Nichita
(,,Venind spre casa lui Nichita/ stelele limbii române/ îmi cad
în vise”) rămâne un reper, un liant. De altfel, poetul
însuşi mărturiseşte: ,,cu el am refăcut un pod peste
Dunăre. Din vremea lui Apollodor, până în vremea
noastră.” Continuă să se raporteze la Divinitate, luându-
o tovarăş în drumurile sale (,,De câte ori plec singur/ în
drum şi părăsesc casa/ natală în favoarea bisericilor/ sau a
cimitirelor luminoase,/ Dumnezeu, personal,/ îmi iese în cale/
cum ai văzut şi tu/ şi mă sărută ca pe un/ nou născut: Hai,
vino la mine, frate Adame!“- Lozinca zilei de astăzi),
reiterând tragismul destinului iisusiac (Dialogul celor
două piroane din palmele lui Iisus).

Poetul înregistrează seismografic stări, trăiri determi-
nate de clivaje din societatea contemporană (,,În loc/ de

capete/ aici stau/ numai/ muşuroaie/ şi muşuroaie“-
Muşuroaiele) din Serbia sau din România, de fracturi
cotidiene, de clătinare a certitudinilor lumii ce duc la
bulversări (,,O bucată de dumnezeire/ mi-a căzut astăzi/
direct din ceruri.“- O bucată de dumnezeire) sau la
lehamite, la o enormă tristeţe. Un poem memorabil evocă
un colţ de lume uitată, pe care simbolurile, semnele o
înalţă în altă dimensiune, astrală (,,Poate el să fie/ de
oriunde -/ dar astăzi/ este al nostru,// asta îmi spune o bătrână
oarbă/ pe care-am oprit-o/ din mers fulgerător/ la mijlocul
satului/ în spinare ea purta/ un munte de gheaţă/ pentru copii
şi nepoţi,/ pentru fiare şi animale,/ pentru iarbă, pietre şi nori//
avea ea grijă/ de satul nostru întreg“- Sfântul Ioan al
nostru). Merită a fi semnalate o serie de poeme-
rugăciune (ciclurile Rugăciune la un munte mut şi verde,
Rugăciune de Vinerea Mare). Temele grave abordate
vizează tragismul fiinţei umane raportată la cosmicitate,
convieţuirea cu moartea, apropierea de Dumnezeu.
Viziunea personală a poetului, întoarcerile spre mituri,
exprimările livreşti, digresiunile, imaginile suprarealiste,
fantaste, simbolurile (,,muntele mut şi verde,
Apropierea, muşuroaiele) dau substanţă şi greutate
metafizică volumului. De remarcat şi renunţarea la
punctuaţie.

Adam Puslojic şi Liviu Pendefunda, sub semnul frăției Nichita Stănescu, încă din anii '80

Din aceeaşi nevoie de celălalt, el se identifică, îşi
suborbonează biografia modelelor spirituale (Eminescu),
pe care le convoacă din moarte, le readuce în memoria
comună (,,M-am obişnuit cu viaţa altora/ iar a mea a devenit
un bulgăre de zăpadă/ şi frunza umbrei mele migratoare“-
Primul val). Trăind sub imperiul cultului prieteniei, el se
raportează adesea la umbrele prietenilor (Nichita, Marin
Sorescu), intrând în dialog imaginar şi atribuindu-le
rostiri încărcate de substanţă (,,sunt mai trist/ ca Iisus/ dacă
sunt Hristea// sunt/ şi sunt iarăşi şi uit că sunt“- Nebunia
noastră). Sunt acestea tot atâtea tentaţii de redefinire a
unor profiluri poetice, de aducere a lor în actualitate într-
o Semantică a astrelor negre : Nichita -,,Purtătorul de
cuvânt”; Eugen Simion - ,,Purtătorul de cuvinte”; Ioan
Flora - ,,Purtătorul de iarbă şi stele”; Mircia Dumitrescu -
,,Purtătorul de linie şi puncte “ş.a. Alături de ele, adaugă
o gamă variată de tuşe ce creionează propriul portretul
poetic: ,,singuratic, luminos pe dinăuntru//încă mai cântă,
mănâncă şi zboară,/ încă maid ă din aripi/ şi din picioare//
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negru de viaţă şi de vise omeneşti“(Suntem rude, dar nu
plângem); ,,Oul de pasăre dezaripată”(Mai bine nu
întrebăm); ,,Sunt-un classic/ al morţii/ definitiv mă renasc”
(Undeva pe lume); ,,un fir/ de ţărână aurită” (La ţară,
strategic vorbind); ,,Eu sunt un tânăr/ pământean şi sunt
nebun”(Sub pământ); ,,Sunt mai mult/ un guraliv păstor “
(Sunt păstor); ,,Am devenit cu timpul/ un fel de piatră
migratoare// un cuvânt zburător”(Cu timpul). Este un
autoportret fascinant al unui poet sârb care, venit târziu
în literatura română, aduce şi în acest areal suflul unui
discurs liric tulburător ce-l fixează definitiv şi în cadrele
acesteia ca important poet român contemporan.

Al treilea volum al trilogiei, Trecerea surâsului, cu
cele două cărţi de versuri inedite cuprinse - Poeme
bătute-n cuie şi Dormitorul din lacustre -, încheie rotund
un proiect poetic extrem de provocator. Poezia lui Adam
Puslojić însă rămâne deschisă, pentru că ,,poezia nu se
termină chiar atunci când doreşte poetul...ea rămâne în
urma lui” – cum însuşi susţine în articolul intitulat
Ultimul cuvânt. ,,De fapt, ultimul cuvânt nici nu există!-
afirmă el - ,,Primul, să nu uităm, a fost Logosul,
Antilogosul este dintr-un alt cosmos, nu din acesta al
nostru”. La întrebarea incitantă pusă cândva, înaintea
începerii acestui travaliu, poetul are acum un răspuns
cert - ,,Am venit şi eu, Bătrâne!” -, pornit din conştiinţa
lucidă a propriei valori şi în noul spaţiu literar, cel
românesc, în care s-a decis, cu douzeci de ani în urmă, să
fiinţeze. Sentimentul pe care-l încearcă acum este cel al
unei datorii morale împlinite faţă de versul românesc şi
memoria prietnilor săi din România. El mărturiseşte că a
scris în această a doua limbă de exprimare poetică a sa,
cum a putut, cum a ştiut mai bine, învăţând continuu de
la un întreg şir de poeţi români şi că abia acum are
sentimentul întregirii fiinţei sale poetice (,, În fine…m-
am adăugat! Sunt aici! Spune acum ariciul din
mine…Sunt apă şi piatră, aerul şi iarbă…ale versului
românesc…. “). Poetul care debutase în limba română cu
Plâng, nu plâng, afirmă acum hotărât:  ,,Aşadar spun: Nu
plâng, sunt pământ!“.

Alcătuit, aşa cum ne-a obişnuit déjà, în cicluri cu
titluri sugestive - linii de descifrare a sensurilor uneori
răsturnate ale versurilor sale – Un alt trecător; Aici, jos;
La fântâna lui Arghezi; Munca de viaţă; Acultiva lumea
–, volumul Poeme bătute-n cuie aduce în prim plan un
Adam Puslojić de mult trecut de vârsta învolburărilor
clocotitoare, un Adam care manifestă în continuare acea
lăcomie lirică de evenimente, de mituri sau semne şi
voluptate colocvială, ce-i sunt caracteristice, dar  care le
abordează din perspectiva unei tăceri atinse (,,Tac,
tac./Departe este astăzi/ casa orbului“). ,,Trecător”, sau ,,alt
trecător”, poetul îşi raportează fiinţa efemeră, raportează
umanitatea în general, la cosmicitate şi Dumnezeire,
reluând o serie de concepte, de simboluri, de sensuri
(,,Din nou mă doare adânc/ un spaţiu gol, astral“- În viaţă).
Neliniştile sale existenţiale, vizând materialitatea,
timpul, trecerea, pornesc chiar de la conştiinţa lucidă a

dificultăţii de depăşire a barierelor lingvistice în limba în
care scrie acum (,, Ortografia mea grea, sârbo-valaha mea/
începe cu primul-om, surdo-mutul/ de Adam, ci Nu-eu/ veniţi
voi, norilor mei/ de oi din ceruri,/ din grelele mele ceruri!/Dar
şi oile mele/ tot surdo-mute, vlaho-sârbe/ sunt pe lume…/ şi
eu, adică Păstorul lor/ mă fac şi mă prefac/ că nu aud niciun
mut/ şi niciun Dumnezeu“- Ortografia mea). Întâlnim
aceeaşi tendinţă de negare a limitelor, aceeaşi dorinţă de
extindere a universului poeziei (,,Unde începe desenul şi pe
unde/ se termină manuscrisul?// Desenul ce nu se vede din
mers/ şi din zbor te caută prin aer,/prin spaţiu peste timp şi
peste/ dreptul la timp“- O expoziţie aruncată spre cer).
Spaimele lui sunt determinate din ce în ce mai mult de
ideea morţii, cea fizică dar mai ales cea a izvoarelor ( ,,..
nu cumva voi…/ şi voi aţi observant exact/ cum moartea din
mine/ tot mai des îmi şopteşte/ verbe şi proverbe/ virgule şi trei
puncte?”- Tot mai des). Face noi referiri la figure
emblematice ale culturii române (Cu Eminescu; Spre
Brâncuşi,din nou, azi), închină un întreg ciclu lui Tudor
Arghezi, în nonconformismul şi trăirea antinomiilor, în
modernismul versului căruia se regăseşte, identificându-
se (,,O umbră tânără/ merge pe lume, cântă/ sunt eu, poate/
sau tu eşti/ intuiesc mai departe / un psalm împietrit/ cu aripi
şi frunze/ de versuri ascunse” – Umbra tânără), într-un
imaginar dialog jovial (,,mai vezi Tu, Tudore,/ mai departe
cum curge/ sângele din mâna mea/ dreaptă şi ascuţită/ aceasta
cum scrie/ şi tot ascunde, undeva, umbra noastră tânără şi
ea“). Evocă amintirea unor prieteni (I. Flora, M.
Dumitrescu ş.a.), realizând poate unele dintre cele mai
sugestive profiluri poetice ale acestora, şi se redefineşte
magistral în raport cu ei (,,dar pasărea mea nu moare/ Ea dă
din aripi, din ochi, din/ zboruri dă prin lumi paralele!/ Ea
mănâncă aer cu gheara/ Ea ciuguleşte seminţe din stele./ Ea
soarbe din burta cosmică/ cistern întregi de sânge verde/ şi de
albastru-dumnezeiesc./ Ea eu sunt…de foarte mult timp/
pierdut şi nepierdut, trădat“- Poate chiar eu; Poate totuşi
sunt un om/care reprezintă o urmă de floare./ Un desen
terminat şi părăsit imediat,/ Un cal uitat în ploaia cea mare.“-
Bine, omule; ,,sunt/ singur/ între două cuvinte”- Unde?;
,,orb uneori, alteori clarvăzător”-Firavul fir). Adresările
către Divinitate capătă accente de rugă (,,Te iau cu mine la
un nou/ adăpost balcanic.. // Aici, Doamne…tot mai jos/ pe
unicul/ şi al tău Pământ!”- Aici, jos de tot). Îşi fixează noi
repere ale interogărilor pline de nelinişti interioare (,,Tu
trebuie să cultivi lumea/ lineară, primordială, statică“).
Întâlnim în acest volum exprimări aforistice (,,Poezia care
nu minte,cântă”), înserări bruşte de aserţiuni (Homer este
un copil), sau de interogaţii (unde este Homer?), jocuri de
idei, viziuni, imagini situate între absurd şi umor negru
(,,o potcoavă oltenească/ mi-a sărit în cap,/ în ochi, în buze.../ o
cer de nevastă!”), simboluri (,,spaţiu gol,astral”, ,,Mutul”,
oile, craniu).

Următorul volum, Dormitorul din lacustre, reia
teme, concepte poetice, motive, simboluri, retorici
distincte ale discursului său liric, adăugând noi tuşe, noi
sensuri. Punctează, încă o dată, originalitatea liricii sale,
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noutatea pe care aceasta o aduce în spaţiul larg literar
românesc (,,Acest poem voi scrie/ direct pe o bufniţă./ Pe pana
ei strâmbă/ pe ciocul întortocheat./ Întregul text va fi/ o simplă
iubire./ Iar inima poemului/ este o glumă verde/ despre
întreaga mea/ viaţă…“- Noul poem). Poetul ajunge la
unitatea contrariilor fiinţei sale ce părea dedublată
(,,Omul de jos din casa de sus/ şi omul de sus din casa de jos/
aici şi acum trăiesc limpede/ o singură viaţă, asta”- Ispăşire
curată). Metafora ,,şi cad în propriul meu sânge”, care
este şi titlul unui ciclu, trimite spre fiinţarea sa în cele
două culturi, limbi (,,şi cad în propriul meu sânge/ din care
răsare o umbră doar/ de pasăre, direct din prăpastie“- Ziua în
care mi-au dat). El se declară îndrăgostit din nou de
lucrurile simple, de toposurile satului natal (,,m-am
îndrăgostit/ din nou acum/ de bătaia vântului// fântâna albă
natală// iar acest/ mărăcine uscat/ tot eu sunt în vânt/ mai
sonor şi dureros/ decât un clopot“- Detaliat; ,,În gură mai
port uneori / şi câteva cuvinte amare / de adevăruri uitate de
viaţă“). Încrâncenarea şi revolta se topesc în lirica sa din
limba română, locul acestora luându-l calmul
adevărului. Chiar prietenii săi, vii sau morţi, stau acum
în echilibru (,,Exact am ajuns/ în punctual de experienţă
rară/ când viii şi morţii/ pe care i-am cunoscut./ stau în
echilibru/ absolut“- Cântarul cosmic). Scrie o nouă serie de
dedicaţii, ,,pe nori întunecaţi”, prietenilor - Vasko Popa
(,,Tot mai mult eu cred/ în inima celestă/ a lui Vasko“- Având
în vedere) -, sau revine la toposuri sacre ale lumii
balcanice, precum Dunărea (,,Dunărea cea mare/ cu chip şi
surâs de noapte/ cu sâni de mii de valuri/ înnoadă peştii şi
piatra.“- Dunărea din apropiere), ale Balcaniei sale natale
(,,fântâna albă natală“, ,,maică-mea, lupoaica”, ,,această
piramidă/ a mea/ pravoslavnică şi verde”, ,,Felix
Ramuliana“.). Închină alte patru poeme lui Brâncuşi, la
care se raportează (,,Tăcerea mea azi este doar/ tăcerea
tăcerilor interioare,/ un clopot plin de albastru/ Mai mult un
cer întors/ pe dos, inima creierului/ de piatră, de os…// Îmi
scot tăcerea/ direct din pământ,/ din lut şi din cuvânt. “-
Masa tăcerii), înserânduşi propria sa imagine (,,Prin oraş
trece un câine/ cântând, poetul eliberat/ de întuneric. Scipă
versuri/ din ochi şi din condei“- Poarta sărutului). Volumul
se încheie cu un poem manuscript, intitulat Totuşi, un
epilog (,,Te rog, nu/ mă mai suna…/ pe lumea aceasta/ încă
mai sunt/ şi alte treburi/ semnificative/ mai bine, mai mult/
bine este…/ hai să suportăm-lumina!“).Invitaţia dialogală
este adresată acum ciritorului cărţilor sale de la care
aşteaptă feed-back-ul (,,Sună-mă, frate,/ imediat/ după
plâns“- Clipa potrivită). Se descrie la final cu autoironi:
,,Pe neaşteptate / stau şi eu / aici la coadă – / ce se mai vinde,
fraţilor? // moartea se vinde / se vinde ieftin / de tot / aproape
gratis // fugi dracului / iarăşi mă minţi / iarăşi şi iarăşi / ca pe
un smintit // eu de aici / unde stau cuminte / la rând văd doar
/ câteva bucăţi de vid // şi-un kilogram / de mălai de la
Cobişniţa / adus aici pe cal / sau pe măgar“ (Pe neaşteptate
stau la coadă).

La această trilogie, se adaugă volumul de
memorialistică Sub podul lui Apollodor. Despre Nichita
Stănescu şi alţi poeţi din lume (Gheorghe Pârja în dialog
deschis cu Adam Puslojić; Bucureşti, 1998), în care sunt
aduse noi aspecte ale biografiei acelei „prietenii
năprasnice" (Mircea Dinescu) cu „îngerul blond", cu cel
ce trăise regal poezia, scriind la Belgrad şi la Bucureşti
cartea Belgradul în cinci prieteni (Nichita, Anghel
Dunbrăveanu, Srba Ignatović, Adam Puslojić, Petre
Stoica). ,,Între cei cinci el exprima vitalitatea,
imediatul..”- afirmă Cornel Ungureanu Nu poate fi uitat

Prototipul omului descris de poet este el însuşi
(,,Stau pe gânduri ca pe o cruce / de aer şi gheaţă, fără cuie / şi
aproape liber ca un popor / nemişcat încă de la naştere / care
mereu visează să ajungă / undeva departe, cu lauri pe suflet /
şi încoronat cu istoria locului sfânt / unde s-au născut toţi
străbunii...“). La destinul său dublu priveşte cu infinită
duioşie dar şi cu nelipsita-i ironie: „Tu mori pe drum,
Adame, / dacă mai călătoreşti / aşa, nebunule... aşa, atât de /
nebun ca un nebun! Opreşte-te / mă, omule, salvează-te! /
Lasă la o parte, odată... / toată literatura românească! / Lasă-te
de Eminescu, Blaga, Bacovia. / Uită-i pe Barbu şi Arghezi,
uită-i. / Nu vezi cum dispari din cauza lui Bogza / şi tot te
micşorezi, acum, de la Naum? / Ce-ai tu cu Urmuz şi
Caragiale! / Şi ce dacă este pe lume Oda / în metru antic şi
Rugăciunea / unui dac, Poarta sărutului / şi Coloana infinită?
// Lasă-te de toţi, lasă-te de tot. / Vină, mă, acasă, omule
sălbatic. / Nemernicule, muritorule! / Mălaiul mă-tii, auzi! /
Dar, crede-mă, vei muri / aşa, pe drumuri trăind. / Tot la masa
cu hârtie / şi de munca de tradus. Viaţa ta / atunci, adevărată,
unde-i?“

,,Imprevizibil şi tumultuos”, ,,un om aproape
normal”, cum însuşi se defineşte, Adam Puslojić este
foarte atent cu creaţia sa în limba română, fapt care se
vede din minuţiozitatea alcătuirii acestei trilogii, din
ciclicitatea la care recurge, din rigurozitatea selecţiei
efectuate, din aparatul critic adăugat. ,Proiectul său
poetic a fost conceput şi ca o posibilă arcă între cele două
spaţii literare (,,Sunt, cred eu, primul care a unit versul
românesc şi versul sârbesc într-un nod, în aşa fel –
nemaipomenit”). Azi şi mâine, Adam Puslojic aşa va
rămâne, un redutabil poet bilingv, sârb şi roman, valaho-
sârb, care a încercat, prin discursul său de mare
originalitate, să mute ,,Balcanii mai spre centrul
Europei”, cum afirmă Mircea Dinescu.

◙
_______________________________________________________
Plâng, nu plâng, 1995; Adaos, 1997; Sub podul lui Apollodor, 2ooo;
Versuri din mers, 2004; Trimitor la vise, 2005; Tăcerea lustruită, 2006;
Muritori, ce-I cu voi?, 2oo7; Hai să vorbim, 2008, • Sub podul lui
Apollodor. Despre Nichita Stănescu şi alţi poeţi din lume (Gheorghe
Pârja în dialog deschis cu Adam Puslojic), Bucureşti, 1998;
Gradul zero al poeziei - Nulti stepen poezije, ediţie bilingvă,
traducere de Nichita Stănescu şi Ioan Flora, postfaţă de Mircea Tomuş,
Timişoara, 1998;
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Ioan HOLBAN

Matei Vișniec,
istoria omului
fără aripi

are ciudat şi, oarecum, în
afara „cestiei“ să scrii des-
pre Matei Vişniec, fără a

pronunţa nimic asupra dramaturgiei
sale; altfel spus, primul Vişniec –
poetul şi prozatorul – s-a supus
Cezarului, dramaturgul culegând
laurii, florile, artificiile, succesul. Dar
poezia şi proza sa sunt cu atât mai
interesante, azi, cu cât ele ar putea
părea spaţii literare conexe; şi, apoi,
cine şi-ar putea reprima pornirea de
a identifica „structuri dramatice“ în
poezia, din, să zicem, Poeme ulteri-
oare (2000) sau în romanele
Cafeneaua Pas-Parol (1992) şi
Sindromul de panică în Oraşul
Luminilor (2009)?

Matei Vişniec plasează acţiunea
primului roman undeva în Nord
(toponimia e, fireşte, convenţională:
Valea Albă, Bălţi), pe la sfârşitul
deceniului patru, în preajma izbuc-
nirii celui de-al doilea război
mondial. Tema este, însă, de o acută
actualitate: soarta intelectualului în
vremuri tulburi, condiţia umană
prin raportare la o istorie ostilă. Deşi
în atmosfera cărţii se pot identifica
elemente ale onirismului, aşa cum s-
a cristalizat el în opera lui Dumitru
Ţepeneag{ XE "Ţepeneag, Dumitru"
}, romanul trimite foarte direct la
textura socială şi la o tipologie
umană specifice „epocii de aur“; în
acest fel, cartea răspunde

orizontulu
i de
aşteptare
al cititorului român de azi care caută
mărturia, documentul, adevărul,
înţelegerea principiului de
funcţionare a meca-nismului aberant
ce a determinat, în chip decisiv, atât
traiul, cât şi viaţa, atât realitatea, cât şi
realul unei societăţi în
descompunere.

Manase Hamburda, Mihail
Iorca, Epaminonda Bucevschi şi
ceilalţi intelectuali din micul orăşel
de provincie – replică la celebrul
târg unde se moare – constituie o
„Societate a intelectualilor“, organi-
zată după tipicul societăţilor maso-
nice, ale cărei obiecte de activitate
sunt ofensiva anormalităţii şi conşti-
entizarea primejdiei, a faptului că
traiul individului e o stare perma-
nentă de risc. Cum? Mai întâi, prin
abolirea modului duplicitar de a gândi
relaţia cu sine şi cu ceilalţi. Dupli-
citatea e boala care macină fibra
omului din acel timp şi acel loc,
cancerul care atacă nu doar compor-
tamentul insului, ci, în mod defini-
tiv, chiar intimitatea sa (jurnalul în
care literele se amestecă şi ajung să
se confunde nu e decât un simbol
„literar“, construit de poet, al acestei
realităţi ce a marcat condiţia umană
într-o parte a omenirii). Prozatorul
identifică în acest fel de a trăi

stigmatul care apasă o întreagă
naţiune şi, mai mult, umanitatea,
niciodată pregătită pentru a primi
adevărul pur şi simplu: „mulţimile –
crede personajul lui Matei Vişniec –
au nevoie să afle adevărul, dar nu
sunt pregătite să-l audă“. Istoria
recentă a confirmat spusa lui
Manase Hamburda, ca, de altfel,
toată „ideologia“ romanului şi
evoluţia umanităţii în spaţiul în care
ea se cristalizează. Deşi în stilul în
care aglomerează adesea figuri
specifice se poate recunoaşte poetul,
romanul pune în evidenţă un acut
simţ al observaţiei directe şi, mai cu
seamă, un ansamblu al intuiţiilor,
propriu, mai degrabă, sociologului.
Matei Vişniec este interesat de
modul funcţionării relaţiei de
comunicare dintre puterea totalitară
şi „popor“: alcoolul, starea festivă şi
ordinul sunt „faze“ ale acestui tip de
comunicare (în plan social, politic,
cultural) în care recunoaştem –
vorba unui poet din alt timp – chiar
miezul unui ev aprins (peste ani, va
putea fi vorba, în adevăr, despre
Istoria comunismului povestită
pentru bolnavii mintal): „Orice pro-
poziţie spusă într-o stare festivă
devenea idee. Orice discurs, oricât de
confuz, ţinut într-o stare festivă se
transforma într-un nucleu concen-
trat de idei, într-o comunicare

P
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oraculară, din care mult timp, cei ce
au fost de faţă îşi băteau capul să
identifice mari adâncimi. Aşadar a
doua fază a comunicării trebuie să
fie cea festivă, trebuia să provoace o
dispoziţie gravă în momentul
comunicării pentru ca ideea să
prindă şi să încolţească, să roadă şi
să acţioneze în conştiinţa celor aleşi.
Iar mai târziu, când atmosfera de
profundă responsabilitate se va fi
creat, când fiecare dintre cei aleşi va
fi ajuns la conştiinţă şi convingere,
va putea instaura cea de-a treia fază
a comunicării, faza desăvârşită,
comunicarea prin ordin“. De aici, din
acest flux al comunicării dintre
dictator şi mulţime, se nasc şi
duplicitatea, şi primejdia şi
despărţirea realităţii – un acvariu
tulbure – de realul care devine
coşmar, halucinaţie şi – ce e mai
grav – iluzie iresponsabilă: nu doar
somnul raţiunii naşte monştri – se
spune la un moment dat –, ci, poate
mai întâi, această iluzie, „datul“
intelectualilor sub dictatură: se pun
în funcţiune stimulatorii de realitate a
căror manifestare stimulează senza-
ţia de absenţă a dimensiunii tempo-
rale. Interesul textului constă, mai
ales, în descrierea spaţiilor de
mişcare, în dinamica unui topos care
face din Cafeneaua Pas-Parol ceea
ce se cheamă un „roman document“,
receptat astfel poate chiar împotriva
primelor intenţii ale autorului; nu
atât felul de a gândi al
intelectualului din carte şi nici
„soluţiile“ proiectate de el impresio-
nează conştiinţa cititorului, cât
structura atent explorată a unui
univers concentraţionar. Aşadar, nu
Manase Hamburda, Epaminonda
Bucevschi sau Mihail Iorca se reţin,
ci omul care îşi poartă mortul cu el; şi
nu oraşul e referentul, ci pensiunea
unde personajul trăieşte teribila
prezenţă prin absenţă a „mortului“,
adică a eroului civilizator din locul
unde nu se întâmplă nimic şi colecţia
de reptile conservate a lui Engster
Graţian, un panopticum scufundat
în tăcere, ca semn al realului pe care
şi-l asumă personajul şi ca simbol al
unei umanităţi îngheţate, conservată

în stadiul primar al evoluţiei sale.
Apoi, pustiirea oraşului (odată cu
învierea lugubră a morţilor) şi
scufundarea lui în noroi desemnează
prăbuşirea unei societăţi în plan
moral: adică moartea sa: „Aşa cum
oraşul se scufunda insesizabil în
carnea moale a animalului care trăia
în temeliile oraşului, tot aşa ei se
scufundau în iluzia morbidă, dis-
tructivă, care stătea la temelia
moralei lor. Pentru că morala lor era
terminată, depăşită de istorie,
învinsă, compromisă, desfiinţată.
Viaţa lor morală colcăia de aceleaşi
duhuri satanice, de aceeaşi sudoare
crudă, maceratoare. Ei, pe dinăun-
tru, repetau starea de putreziciune
din stratul celor cinci, şase metri de
pământ mustos. Se clătinau în
acelaşi fel, edificiile lor valorice
mureau ca nişte piramide de carton
lăsate în ploaie. Toate schelăriile pe
care îşi construiseră până atunci
opinii, consideraţii, teorii se contor-
sionau, se delăsau în ele însele,
treceau dintr-o stare de agregare
solidă într-una fluidă, se moleşeau
ca nişte bastoane de plastilină. Nici
un cuvânt nu mai putea fi clădit pe
alt cuvânt, nici o idee nu mai putea
fi construită cu acele cuvinte
compromise, gândirea nu mai func-
ţiona nici ea pentru că toate
materiile ei prime, ideile, erau şi ele
compromise. Pluteau cu toţii într-o
altă carne, de animal aerian, într-o
carne mult mai rarefiată însă,
animalul care-i înghiţea pe ei era
mult mai vast, corpul său era de
mărimea unui ocean. Pedeapsa lor
cea mai cumplită era aceea că urmau
să plutească în derivă, singuri, pe
suprafeţe imense de carne fluidă,
fără nici o singură şansă de a se
regăsi unii cu alţii, de a se întrezări
măcar, de la distanţe lungi“. Atât şi
astfel a fost lumea pe care a părăsit-o
Matei Vişniec în 1987 şi pe care
romanul său o descrie în speranţa că
o va şi vindeca.

Pensiunea românească din Cafe-
neaua Pas-Parol şi cafeneaua parizi-
ană Saint-Médard din Sindromul de
panică în Oraşul Luminilor (2009)
constituie un topos literar învăluit de

sunetul trist al arhaicităţii şi surpării;
o lume crepusculară se zbate acolo –
intelectualii în structura unui
univers concentraţionar, fixaţi, în
romanul din 1992, prin figura omului
care îşi poartă mortul cu el şi editorul
(fără editură), alături de autorii rataţi
din cartea anului 2009 a lui Matei
Vişniec –, figurând, într-o proiecţie
apăsat post-modernă, sfârşitul isto-
riei şi extincţia istoriei culturale a
modernităţii europene, începută (şi)
în cafenelele pariziene ale secolului
XIX. Ajută, e adevărat, o recentă
ştire de presă din „The Guardian“,
care ne sperie cu faptul că bistroul,
unul dintre cele mai cunoscute
simboluri ale Franţei, are toate
şansele să dispară rapid din peisajul
Parisului sau al oraşelor de
provincie din Hexagon. În următorii
zece ani, spun statisticile, dacă
tendinţa se menţine, bistrourile din
Franţa vor mai avea doar trei posi-
bilităţi: să se transforme în „baruri
tematice“, să fie înghiţite de unul
dintre marile lanţuri de restaurante
sau, pur şi simplu, să dispară de pe
piaţă. Un studiu dat recent
publicităţii, scrie gazeta britanică, a
dezvăluit că cel puţin 5.000 de
patroni de bistrouri intenţionează să
renunţe la afacere în următoarele 12
luni. Situaţia este îngrijorătoare
ţinând cont că în Franţa mai există
doar 45.000 de astfel de stabilimente,
numai a cincea parte din numărul de
bistrouri care popula Franţa în urmă
cu 30 de ani. O coaliţie de patronate
din domeniul alimentaţiei publice a
lansat deja o campanie cu sloganul
„Salvaţi bistrourile noastre“ şi
încearcă să lupte împotriva factorilor
care duc încet, dar sigur, la dispa-
riţia tipicelor cafenele franţuzeşti.
Printre principalele cauze, spune un
purtător de cuvânt al campaniei,
Cyril Pereira, se află încurcata
birocraţie franceză. Destul de mult
au contat şi campaniile guverna-
mentale împotriva condusului în
stare de ebrietate, care au redus
numărul accidentelor pe şosele, dar
şi consumul de alcool din bistrouri.
Un element important în această
ecuaţie este şi schimbarea obiceiu-
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rilor din viaţa de zi cu zi a france-
zilor. „Oamenii nu mai vin în bistro-
uri ca să stea de vorbă. Folosesc
internetul şi un ecran. Relaţiile din-
tre oameni au devenit virtuale“,
spune Cyril Pereira, citat de „The
Guardian“.

Cyril Pereira, purtătorul de
cuvânt al campaniei Salvaţi bistrourile
noastre, citat cu o ocheadă complice
de „The Guardian“, pare un perso-
naj sau autor din romanul lui Matei
Vişniec, unde, iată, cafeneaua
Manhattan dispare brusc, lăsând
locul unui restaurant chinezesc; în

orice caz, rezumă în spusele sale
toată drama unei lumi în care
relaţiile dintre oameni au devenit
virtuale şi toată superbia iluziei
protagoniştilor din roman de a
putea restaura o civilizaţie a
comunicării şi, prin ea, „vechea
cultură a cafenelelor“, cum îi zice
patroana de la Manhattan. Topos-ul
amintit e, deopotrivă, al vieţii şi al
cărţii pentru că, iată, cafeneaua e
prima ţintă a prozatorului însuşi
care, scăpat din România anului
1987, coboară din tren în Gara de Est
„şi se duce direct în cartierul

Montparnasse ca să bea o cafea în
cafeneaua La Rotonde (unde
fantoma lui Sartre fumează încă
ţigară de la ţigară)“, la fel cum
prima întâlnire a autorului cu
editorul său are loc la cafeneaua
Saint-Ménard, singurul loc din Paris
unde totul este posibil.

În fapt, toate locurile celebre din
Paris sunt în jurnalele din romanul
Sindromul de panică în Oraşul
Luminilor părţi dintr-un cadru
ficţional, se transcriu într-un cod
romanesc; chiar dacă totul pare o
imensă ilustrată (cu Turnul Eiffel şi
Arcul de Triumf, desigur, Bois de
Boulogne şi Saint-Germain des Près
etc.), locurile ies din ghidul turistic,
sar de pe hartă şi trec în imaginar,
respectând, în fond, sensul transfe-
rului care se petrece mereu de
aproape două secole: mulţime de
filme, fotografii şi, mai ales, cărţi de
toate felurile au construit o
papirosferă în care Parisul e personaj
şi spaţiu epic. În ficţiunea culturii (în
cafeneaua Saint-Ménard, un tip
seamănă cu Beckett{ XE "Beckett,
Samuel" }, un altul, cu Michel
Tournier, pe pălăria galbenă a unei
doamne se mişcă un gândac negru
care pare a fi cel al lui Kafka{ XE
"Kafka, Franz" }) şi în autoficţiunea
postmodernă (unde autorului „totul
îi este permis“) se proiectează
imaginea Parisului – „un cimitir
pentru artiştii lumii“, cum îi spune
editorul fără editură, Cambreleng –,
unde locurile sunt doar pentru că au
luat fiinţă în imaginar: „La masa asta
s-a născut existenţialismul. Sartre,
Simone de Beauvoir şi Raymond
Aron au semnat pe masa asta
certificatul de naştere al
existenţialismului. (…) La masa asta
s-a născut suprarealismul. André
Breton şi Raymond Queneau au
semnat pe masa asta actul de naştere
al suprarealismului. (…) În
restaurantul ăsta s-a născut Enciclo-
pedia franceză. Aici îşi dădeau întâl-
nire Voltaire{ XE "Voltaire" },
Rousseau{ XE "Rousseau, Jean-
Jacques" }, Diderot{ XE "Diderot,
Denis" }… Pe aici au trecut Balzac{
XE "Balzac, Honoré de" }, Hugo{ XE
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"Hugo, Victor" }, Verlaine{ XE
"Verlaine, Paul" }. (…) «Hai să ne
vedem astăzi cu Gide{ XE "Gide,
André" }…» Practic, domnul
Cambreleng ştia unde îi puteam
întâlni, la ce mese, pe toţi marii
scriitori şi artişti, francezi şi străini,
care făcuseră gloria Parisului. Pe
Gide{ XE "Gide, André" }, Saint-
Exupéry{ XE "Saint-Exupéry,
Antoine de" }, Malraux{ XE
"Malraux, André" }, Françoise
Sagan{ XE "Sagan, Françoise" },
Camus{ XE "Camus, Albert" }, îi
vizitam la braseria Lipp. Pe Beckett{
XE "Beckett, Samuel" }, pe Man Ray
şi pe Giacometti îi puteam vedea în
special în cafeneaua La Coupole.
Dacă treceam strada, în cafeneaua
Dôme, dădeam de Matisse, Dali şi
Picasso. Ajunseserăm cu toţii, eu,
Faviola, Pantelis, Jaroslava, chiar să
credem în întâlnirea cu toate aceste
fantome. Ba chiar reuşeam să le
vedem, să ne apropiem de ele, să le
auzim conversaţiile… Uneori dom-
nul Cambreleng ne arăta câte o
siluetă la zece sau douăzeci de paşi
în faţa noastră: — Uitaţi-l pe Cioran{
XE "Cioran, Emil" }… Îl vedeţi? Ce
vedeam noi era întotdeauna un om
care se pierdea în mulţime, un om
poate ceva mai grăbit decât alţii, o
siluetă dispărând după un colţ de
clădire, intrând într-un imobil
hausmanian, coborând într-o gură
de metrou… Nimeni nu punea în
orice caz la îndoială autenticitatea
acestor fantas-me. Când domnul
Cambreleng ne invita în Piaţa
Fürstenberg ca să ne întâlnim cu
Ionesco{ XE "Ionesco, Eugène" },
Cioran{ XE "Cioran, Emil" } şi Eliade{
XE "Eliade, Mircea" }, chiar credeam
că aveam rendez-vous cu ei.
Ajungeam în micu-ţa piaţetă ornată
cu trei lampadare şi ne învârteam de
colo-colo, aşteptam… Ştiam că
Ionescu{ XE "Ionesco, Eugène" },
Cioran{ XE "Cioran, Emil" } şi Eliade{
XE "Eliade, Mircea" } trebuiau să
vină, poate ca să facă o fotografie
împreună. Nu ne gândeam la faptul
că respectiva fotografie fusese deja
făcută cu 30 de ani în urmă, că putea
fi cumpărată la diverse librării, că

fantomele lor întârziau uneori
excesiv de mult şi că în general nici
nu-şi făceau apariţia. A umbla hai-
hui prin Paris pe urmele celor care
avuseseră şansa să intre în istorie era
un joc vital pentru noi… Noi, nişte
rataţi conştienţi că urma să dispărem
fără urme, noi, nostalgicii unui secol
trecut care nu ne primise în sânul
lui… Ce căutam noi la începutul
acestui mileniu într-un Paris devenit
muzeu? De ce nu veniserăm în acest
oraş la timp, înainte de post-
modernism, înainte ca toate etichetele
să fie lipite pe vecie pe toate
fantasmele noastre culturale?“.

Între fantomele istoriei culturale a
Parisului şi fantasmele din imagina-
rul cultural se scriu viaţa şi operele
neterminate ale personajelor-autori
din Sindromul de panică…, într-un
perimetru impregnat de energiile
trecutului, oricare vor fi fiind
acestea; „energia isteriilor colective“,
de pildă, delimitează zona din
preajma bisericii şi cafenelei Saint-
Ménard, unde, în Evul Mediu, era o
curte a miracolelor, cu procesiuni,
minuni şi oameni autoflagelându-se:
aici îşi trăiesc aventura din cuvinte
protagoniştii romanului, într-o proză
cu avertizori (amintind de primele
romane ale lui Dumitru Radu
Popescu{ XE "Popescu, Dumitru
Radu" }, Vânătoarea regală, F şi Cei
doi din dreptul Ţebei): pe strada
Mouffetard apar nori vineţii şi un
torent de aer rece, oamenii se
tulbură, la capătul străzii Broca se
vede marea, peisajul e răscolit de tot
felul de semne care pregătesc ivirea
fantasmei, a domnului Cambreleng,
marcând astfel zona de identificare a
personajelor cărţii, la frontiera
fragilă dintre realitate şi ficţiune. În
fapt, grupul de personaje-autori, cu
identităţi interşanjabile, are drept
ţintă crearea unui spaţiu al liberei
circulaţii între ficţiune şi realitate
sub supravegherea atentă a
editorului Cambreleng şi în fluxul
unei naraţiuni admirabile a unui
autor care are din belşug ceea ce îi
lipseşte unuia dintre personajele
sale, Pantelis Vassilikioti: limba
(română) care îi acordă identitate, îi

personalizează scrisul şi în care
poate fi, cu adevărat, un risipitor.

O lume de cuvinte, aceea a
modernităţii create (şi) de fantomele
celebre din cafenelele pariziene e
înlocuită cu o lume de semne, a post-
modernităţii fantasmelor, internetu-
lui, ecranului, sunetului, imaginii şi
programelor de ştiri; în această lume
unde cărţile au murit, Parisul e un
muzeu şi o iluzie, iar Estul, Bucu-
reştiul, ca o replică a Rădăuţiului din
Cafeneaua Pas-Parol, se identifică
într-un real halucinant din „distopia
vie“ a romanului Sindromul de
panică… şi a poemului Corabia:
acolo încă funcţionează literatura ca
numitor comun al complicităţii, cum
îi spune naratorul-autor-personaj. Se
află aici o subtilă interogaţie la care
trebuie să răspundă Matei Vişniec şi
editorul său parizian, domnul
Cambreleng: poate Estul (în grupul
de la cafeneaua Saint-Ménard sunt
oameni din Cehia, Polonia,
România, Grecia) şi forţa imaginată a
cuvintelor scrise să anime „muzeul“
parizian? Poemul Corabia, ne spune
autorul jurnalului unui „megalo-
man“, a schimbat lumea, l-a făcut
preşedinte pe Mitterand, Bertolucci
a câştigat, citindu-l, Oscar-ul,
Gorbaciov şi Reagan se întrec în a-l
memora, se recită la deschiderea
Jocurilor Olimpice de la Seul şi la
încetarea focului între Iran şi Irak
etc.; cel care învinge, afirmându-şi
forţa, ne sugerează naratorul, e omul
care are timp de poezie: „Orice duel
televizat între doi candidaţi la
preşedinţie este şi el, de fapt, un joc
cu timpul, pentru ca fiecare încearcă
să-şi gestioneze cât mai eficient
minutele limitate pe care le are la
dispoziţie pentru a se exprima. Ori,
în momentul în care Mitterand a
decis, spre stupoarea adversarului
său, să sacrifice trei minute din
timpul său de antenă pentru a citi
un poem, lovitura dată lui Chirac a
fost decisivă. Iar Franţa a ales, până
la urmă, omul care avea timp de
poezie…“.

Aceasta este ceea ce aş numi
utopia lumii guvernate de forţa
cuvântului scris; în replică, prin
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Georges, se structurează distopia lu-
mii dependente de sunet şi imagine;
personajul-autor din grupul lui
Cambreleng de la cafeneaua Saint-
Ménard e prototipul omului
postmodern care, toată ziua,
oriunde, oricând, ascultă/vede
programele de ştiri, la radio şi la
televiziune: omul de azi afirmă
astfel nevoia de poveste întrucât
actualitatea, pentru el, este un
foileton care îi permite să facă o
ierarhie de orori (cu ierarhia de valori
se ocupa lumea de cuvinte): Georges
e un consumator de moarte, căutând
radioul şi televizorul asemeni celui
în stare de crimă pentru a-şi procura
drogul întrucât are onevoie vitală de
o doză zilnică de violenţă: „Suntem
consumatori de oroare, asta e,
exclama din când în când Georges în

plin jurnal televizat. Nu putem trăi
fărăun anumit număr de morţi pe zi,
fără un anumit număr de sinucigaşi
pe zi, fără un atac terorist la fiecare
câteva zile, fără un avion prăbuşit la
fiecare câteva luni, fără o catastrofă
naturală de câteva ori pe an… Şi
totul este astfel reglat că ne primim
hrana zilnică fără nici o restricţie, în
materie de oroare nu murim de
foame“.

Alternativa distopiei lumii unde
cărţile sunt moarte rămâne utopia
scrierii unor cărţi care nu se vor
termina vreodată pentru că, dacă s-
ar închide între două coperţi, ar
deveni alte cadavre pe care un alt
domn Cambreleng să le adune de te
miri unde: aceasta este utopia pe
care o explorează personajele-autori
din Sindromul de panică…, un

roman asemeni unui şantier unde se
lucrează pe ateliere: cineva începe
un text în stil balzacian, altcineva îl
continuă la persoana întâi, în
autoficţiune, un altul, în sfârşit, îl
transformă în roman „cu acţiuni“ şi
toţi scriu jurnale ca o salvare de la
disoluţia eului şi din cotloanele
prăfuite ale muzeului unde (supra)-
vieţuiesc. Realul (mort) e cucerit (şi
înviat) de persoana întâi, de eul în
expansiune, în continuă multiplicare
pe suprafaţa stearpă a realităţii;
faptul divers (al radioului şi
televiziunii) dobândeşte (prin
cuvântul scris) un etaj suplimentar,
cel metafizic: autori şi personaje
(„sunteţi autor sau personaj?“ e
întrebarea pe care şi-o adresează,
pentru a se cunoaşte, protagoniştii
jurnalelor din roman), în căutarea
unui editor, a morţii, în fapt, dacă
respectăm logica internă a naraţiunii
(orice carte încheiată, editată, riscă
să moară; orice carte care se scrie e
tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără
de moarte), exersează diverse
formule de jurnal, real şi fictiv: al
unui megaloman, al unei pisici şi al
unei femei preocupate de tehnicile
evolutive ale romanului erotic, al
câinelui Madox, dependent de ştiri,
ca şi stăpânul său, Georges, al unei
cocoaşe, al unui chinez, al unui
afgan dintr-o poveste afgană.
Literatura scrisă/citită/trăită e o
iniţiere şi un continuu exerciţiu al
unghiului de vedere, conturând o reţea
de jurnale în care poveştile circulă
fără a se şti cine e povestitorul.
Georges, Faviola, Jaroslava, Fran-
çois, Pantelis, cocoşatul – toate
aceste personaje-autori din cafenea-
ua pariziană au un corespondent
departe, în Rădăuţiul despărţit de
linia de cale ferată care trecepe acolo:
Gogu Boltanski, autorul-personaj
care scrie un roman pe an şi „preferă
să-l înceapă pe întâi ianuarie şi să-l
termine pe 21 iunie, la solstiţiul de
vară, momentul de cotitură al anului“:
ca într-un efect de ecou controlat,
cum spunea Mircea Nedelciu{ XE
"Nedelciu, Mircea" }, protagonistul
romanului Sindromul de panică…
îşi invită personajul-autor la o
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întâlnire, în care să înceapă povestea
lor, în ziua când Gogu Boltanski, la
Rădăuţi, îşi încheie propriul text
romanesc: „Ce-ar fi să ne vedem
mâine, că tot e ziua cea mai lungă şi
noaptea cea mai scurtă?“, astfel sună
invitaţia dom-nului Cambreleng
pentru naratorul din Sindromul de
panică…

Dincolo de utopia literaturii,
personajele-autori din cafeneaua
pariziană şi Gogu Boltanski din
Rădăuţi îşi dezvăluie profilul interi-
or şi fixează o tipologie în zonele de
semnificare ale unormetafore obsedan-
te. E, mai întâi, gândacul negru pe
care îl poartă Jaroslava pe pălăria sa
galbenă, autorul însuşi, pe tastatura
compute-rului, François, pe umărul
stâng: e semnul distinctiv al acestor
oameni care vin din şi se întorc în
Kafka{ XE "Kafka, Franz" }. Toţi au
un gândac negru, gândesc şi sunt
asemeni personaju-lui din
Metamorfoza, iar când dis-par, în
urma lor rămân „nişte gân-daci
striviţi“. Lumea de cuvinte de la
etajul metafizic al protagoniştilor
romanului e „controlată“ şi de ima-
ginea unui „milion de cizme“ care se
apropie de Oraşul Luminilor şi,
apoi, de Praga, evocând astfel ocu-
parea Parisului de către nazişti şi
invadarea Cehoslovaciei de către
sovietici sau, poate, o distopie de
azi. Cărţile moarte, autorul fără nume
(dar cu număr de identificare, ca
într-o închisoare: ABIV1988-2-50) şi,
în sfârşit, linia de cale ferată care
desparte Rădăuţiul lui Gogu Boltan-
ski unesc personajele-autori în uto-
pia literaturii ca pentru a se salva
din distopia unui real al ierarhiei de
orori.

Altădată, poetul însuşi, în textul
care deschide Poeme ulterioare
(2000), scrie o istorie a omului fără
aripi, iese „din propria piele“ (a
dramaturgului?) pentru „a spune
bună ziua rânjind“ viitorului chiriaş
(poetul? prozatorul?), încearcă,
zadarnic, să găsească diferenţa
specifică dintre proprietarul bogat
(dramaturgul) şi chiriaşul grăbit
(poetul, prozatorul) care nu-şi
plăteşte chiria, scuipă de la balcon,

aruncă coji de seminţe pe scară, se
poartă ireverenţios şi se încălzeşte
arzându-şi scaunele, rafturile, tape-
tul. Şi ce face diferenţa dintre ei?
Fictivul şi nonficţiunea? Durata,
ziua, viaţa omului, cum se vede sau,
cu vorba lui Radu Petrescu{ XE
"Petrescu, Radu" }, ce se vede? Ce mai
rămâne după scurgerea sângelui?
Ceremonialul cehovian al fierberii
ceaiului (Mă voi aşeza la masa
rotundă, Doar peste câţiva ani)?
Mânzul care n-a învăţat să alerge şi
călătorul care n-a ajuns la capătul
călătoriei (Ziua)? Iată: „Viaţa
poetului e o blană albă/ de iepure
aşezată pe spatele/ reumatic al
vatmanului/ niciodată nu se simte
poetul mai singur decât faţă în faţă
cu tramvaiul care duce la gară/
niciodată poetul nu se simte mai
umilit/ decât faţă în faţă cu maşina
de tocat carne/ niciodată gura sa nu
este mai încleştată/ decât în faţa
cireşului înflorit/ poetul gândeşte ca
şi cum/ ar striga după ajutor poetul
respiră/ ca şi cum aerul însuşi ar fi
un plămân poetul/ trece pe stradă
ca şi cum ar păşi/ pe valurile unui
ocean dispărut/ e târziu, poetul
adoarme în tramvaiul/ care, până
dimineaţa, ocoleşte întruna oraşul“
(Viaţa poetului).

Poezia lui Matei Vişniec se
adună în jurul a două metafore
obsedante; prima e ceea ce poetul
numeşte explozia finală (în poeme
precum Nu, nu sunt o insectă, Pe
aceeaşi pedală, 2 ianuarie): ea
desface ambiguitatea lui nimeni-
niciunde-nimic (din Până când?
până când? până când?, Uite ce s-a
întâmplat, de exemplu), recuperea-
ză, pur şi simplu, sensurile unor
cuvinte golite de înţelesuri (Cu
capul pe tejghea, Pe ţurţurii
subţiri), reinventează viaţa în certi-
tudinea precară a unui continuum –
cuplul – pus mereu sub semnul
interogaţiei, ca în acest poem antolo-
gic: „Era să plec, era să rămân/ era
să fiu, era să mă-nsor/ era să-mi
amintesc cum a/ fost cu tine/ era să
mă-ntorc, era să rămân/ era să caut
un sens/ era să fiu din nou o umbră
care/ proiectează în aer un corp de

carne/ era să scriu despre toate
acestea“ (Era). Se aude, aici, parcă,
şoapta lui Marcel Proust{ XE
"Proust, Marcel" } din Pastiches et
Mélanges: „Mărturisesc că o anume
utilizare a imperfectului
indicativului – a acestui timp crud
care ne prezintă viaţa ca pe ceva
efemer, trecător, care, în momentul
în care trasează acţiunile noastre, le
şi loveşte cu iluzia, le cufundă în
trecut fără a ne lăsa, ca perfectul,
consolarea pe care o oferă activitatea
împlinită – a rămas pentru mine o
sursă inepuizabilă de misterioase
tristeţi“. Cea de-a doua metaforă
obsedantă e devorarea (înghiţirea,
mestecarea, ronţăitul), proprie unei
serii de „figuri“ lirice de o mare
originalitate: ronţăitul şobolanului
(Râdeam de el în adâncul rănii
mele, Fabulă), insectele care devoră
(S-a dovedit: nu ronţăie, Cât un
punct, Singur în noapte), gura care
înghite, flămândă (Când să ies din
apa rece), gâtlejul păsării-întuneric
dintr-un poem de „333 de litere“,
chiar şi câţiva porumbei care „dacă
aş fi o pâine m-ar mânca“ (Tristan
Tzara la începutul secolului), chiar
şi limba fluturelui care „prinde cu
greu sunetele din aer“ (Povestind),
oameni care se „hăpăie în bulu-
ceală“ (Iluminarea), chiar şi un
iepure care „ronţăie nefast“ (Ora
şase fără un sfert), viermele (Cum a
fost cu revelaţia) şi gura universală
care „ne molfăie râzând“ (Poftim un
caz) ori gura încleştată a poetului
(Mintea mai gândeşte o singură
dată) care de trei zile aşteaptă „să fie
devorat“ (Numai căderea ploii): o
lume care se surpă, dispare în
ronţăit (înghiţire, molfăit, devorare,
hăpăit) şi fiinţa aflată mereu în
căutarea sensului autobiografiei sale
„sumare“, apelând, pentru asta,
chiar la ceea ce se numesc poeme
localizate (La Ventimiglia, La Lon-
dra, Londra-exerciţiu, Journal, Cum
a fost la Londra, O meditaţie în faţa
unui pub închis) – iată cele două
lucruri care merită a fi salvate: de
poet-prozator-dramaturg, de semnul
unirii lor care e scrisul, „singurul
însoţitor al singurătăţii“.
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Matei VISNIEC

Zahăr pudră au
fost semnele mele
de punctuaţie

Ce poeme siropoase am putut scrie pînă azi
doamne, mi-e ruşine de mine
dulceţuri adevărate, magazine de dulciuri
au fost poemele mele
munţi de halva au fost frazele mele
zahăr pudră au fost semnele mele de

punctuaţie

miere de albine cu bucăţi de faguri în ea
au fost gîndurile mele

chiar şi mîna care a scris
n-a fost decît o dîră de gem
prin simţurile mele au circulat
cisterne pline cu compot iar din gura mea
au ţîşnit numai cornuleţe cu nuci şi clătite

umplute
cu şerbet

nu e de mirare deci că tot universul în jurul
meu

s-a zaharisit
nimeni nu mai mişcă, timpul devine o

bomboană tare care
îţi rupe dinţii
cuvintul dulce înnebunit de tristeţe
s-a aruncat urlînd în gura cuvîntului solniţă

Aşteptam
învierea florilor
Aşteptam în faţa cuvîntului floare
cu un buchet de garoafe ofilite în mînă
ştiam din sursă sigură că învierea florilor
urma să se producă înurmătoarele 24 de ore

în spatele meu întreaga florărie
mirosea a mort, a putreziciune
a petale călcate în picioare
eram mii de oameni acolo
aşteptînd învierea florilor

ştiam din sursă sigură că florile
urmau să învie în următoarele 48 de ore
cu morţii nu era sigur, ei mai trebuiau să

aştepte
dar florile de pe mormintele lor
urmau să învie în următoarele 3 zile
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În timp ce
făceam
reverenţa
Nu mă vorbiţi de rău
n-am vrut să vă spun toate acestea
am vrut să tac dar
tăcerea s-a evaporat în ultima clipă

am vrut să mai fac o ultimă reverenţă
şi să mă retrag

dar în ultima clipă, în timp ce făceam reverenţa
pasul mi-a alunecat
corpul meu imens s-a prăbuşit peste oraş
a strivit bisericile, circul, clădirea

administraţiei
a lăsat o gaură imensă în piaţa centrală
cînd am vrut să mă ridic

era prea tîrziu
cuvintele au ţîşnit singure
speriate poate de atîta cădere

Cuvântul om
Du-te pînă la capătul cuvîntului somn
intră înăuntru
înăuntru cuvîntului somn
ai să găseşti (chircit, zăpăcit) cuvîntul om

ia-o invers apoi şi ai să dai
de cuvîntul moarte
cuvînt de neînţeles, încă misterios

fără ieşire se pare
fără iertare
dar muritor

cuvîntul moarte cînd moare
lasă în urma sa trei ferestre deschise
trei ferestre pentru trei cuvinte esenţiale
pentru trecut prezent viitor
trei ferestre deschise
visate de om în somn
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Precum hainele
devenite prea
largi
Sînt zile cînd cuvintele se scîrbesc

de om
de creierul omului, de
gura sa care muşcă în gol
de chiar cuvîntul om care
orice s-ar spune
este sursa tuturor cuvintelor

supărîndu-se pe propria lor sursă
cuvintele devin astfel de nefolosit
precum hainele devenite prea largi
precum cuvîntul corp care

devine inutil
odată cu îngroparea corpului

scîrbite de ceea ce sunt obligate să spună
cuvintele se îngroapă toate în pămînt
în pămîntul fierbinte, colcăitor
din gura omului

Liviu Pendefunda, Daniel Corbu şi Matei Vişniec la prezentarea volumului editat de
Editura Princeps Edit – Ros Lucis de Liviu Pendefunda

Ea trăieşte în
corpul meu

O singură dată s-a strecurat ea în pat la mine
ca să doarmă, aşa, în pat la mine
şi i-a plăcut
şi de atunci trăieşte în corpul meu

şi de cînd trăieşte ea în corpul meu
o simt tot timpul
cînd se trezeşte se trezeşte în corpul meu
cînd se duce la duş se spală în corpul meu
cînd îşi ia micul dejun din corpul meu îşi ia

micul dejun

nu ştiu cu ce se ocupă ea toată ziua
dar în corpul meu se agită ea toată ziua
şi chiar şi atunci cînd face dragoste cu un alt

bărbat
tot în corpul meu se iubeşte cu un alt bărbat
ca şi cum corpul meu ar fi patul ei
unicul pat în care îi place ei să fie
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Undeva,
cândva

Undeva, cîndva da am trăit în deşert
poate am fost şarpe poate am fost scorpion
poate am fost o păsăre care s-a hrănit cu şoareci
altfel nu-mi explic această plăcere de a vedea

lumea
de sus

nu că aş fi fost obosit dar soarele
începe să mă transforme în nisip
eram un munte acum sunt o adunătură de

pietre
oamenii se agaţă de umerii mei
ca să urce pe creştetul meu
de acolo de sus se vede ceva
dar ce ?

pp. 398-401 : fragmente din lucrări semnate de Năstasă Forţu

Femeia care are
amanţi

Femeia care are amanţi
umblă zi şi noapte goală pe stradă
sau cel mult îmbrăcată într-o rochie făcută
din palmele amanţilor ei
care continuă să o mîngîie toţi în acelaşi timp
de zece ori pe secundă

femeia care are amanţi
tace mult dar surîde în somn
tu crezi că ea rămîne singură acasă
dar în adîncul ei patul e făcut pentru bărbaţi

misterioşi

femeia care are amanţi trăieşte cu o veşnicie
mai mult

decît noi toţi, decît cuvîntul dragoste şi decît
sărutul final

cînd îţi spune adio, femeia care are amanţi
nu te lasă niciodată singur
cuvintele ei sunt tot atîtea urme de paşi
dacă te iei după ele ajungi într-o casă pustie
unde două ceşti de cafea stau neatinse pe masă

vă spun, şi nu încercaţi să înţelegeţi acest lucru
femeia care are amanţi
nu-şi mai doreşte bufniţă
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Un vertij erotic
Cuprins de un vertij erotic
monstrul nu şi-a mai devorat victima
să fim buni, să fim frumoşi
a murmurat monstrul cu buzele umezite

cu ochii în lacrimi

cei zece mii de participanţi
la sacrificarea fecioarei
au scos un urlet
s-au repezit la picioarele monstrului
şi i-au sărutat numeroşii genunchi
i-au curăţat bucăţelele de carne putredă
dintre dinţi
l-au spălat, l-au stropit cu parfumuri

toropit de plăcere monstrul a adormit
cei zece mii de participanţi la

sacrificarea fecioarei
l-au păzit pe monstru de muşte
timp de o sută de ani

în ziua în care s-a trezit
monstrul a simţit o foame cumplită

Măcar  două
mâini
Cum să fii tu în acelaşi timp
mare şi corabie, pasăre şi cer
în această lume nu se poate aşa ceva
n-ai decît să te întorci acolo
înapoi în pîntecele de unde vii

aici nu poţi să fi în acelaşi timp
naştere şi născut
auz şi ureche
ochi şi văz
poate la tine acolo, în mocirla
de unde vii în cîntecul de unde ne auzi
în orbirea din care ne vezi
în mama unică în care te storci

poate acolo să fie totul aşa cum vrei
aici însă va trebui să înveţi să taci
şi nici să nu atingi vreodată ceva
pînă cînd n-or să-ţi crească
măcar două mîini
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Lucian ALECSA

Patru bărbaţi
plus Aurelius

are uşor paradoxal, dar,
prin  fiecare nou roman,
Doina Ruşti îşi „simplifică”

scrisul, „Patru bărbaţi plus Aurelius”
stă mărturie în acest sens. Nu este
vorba de o subţiere a firului epic sau
de vreo ajustare a ţesutului stilistic,
ci doar de o altfel de inserţie a
fantasticului în materia narativă: nu
mai vine în cascadă precum în
„Zogru” şi nici aşa tumultos  pre-
cum în „Fantoma din moară”,  ci
într-un mod natural,  sub forma unei
simple obsesii, dar în acelaşi timp
foarte agresivă. În acest roman,
precum  şi în precedentele, avem
drept protagonişti tot felul de
entităţi fantomatice, numai că
Aurelius e cel mai „viu” şi energic
dintre toţi, el e înfipt  ca un briceag
în măduva minţii Liciei, studentă la
Teatrologie, sâcâindu-o în perma-
nenţă. În plus, romanul de faţă este
mai alert decât celelalte, e doldora
de mister şi înţesat de capcane cu
accente de thriller, conturând un
spaţiu narativ extrem de tensionat în
care personajele „inevitabile” se as-
cund în spatele unei priviri miste-
rioase, e vorba de ochii arzători ai
motanul Aurelius, ce-i perforează
Liciei zilnic memoria, dar nu numai

atât, îi conturează într-un fel şi
traseul ei destinal. Şi când te gân-
deşti că totul se trage de la privirea
malefică a motanului bunicului său,
care i s-a furişat  în subconştient
încă din fragedă copilărie alertându-
i în permanenţă sentimentele, cu
precădere cele erotice, orice privire
masculină îi declanşează o necon-
trolabilă stare de panică. De fapt
pisoiul Aurelius este proiecţia
bărbatului  fatal, agresiv, lipsit de
sentimente profunde, care-şi urmea-
ză doar instinctele şi care din
cotloane unde minţii controlate în
bună parte de obsesii deschide cutia
năravurilor şi apucăturilor celorlalţi
bărbaţi din viaţa Liciei,  aruncând o
ceaţă densă peste incidentele ce au
loc în jurul  ei. Motanul Aurelius
reprezintă simbolul dramatic al
romanului, privirea lui generează
toate relele ce „nutriţionează” nara-
ţiunea. La un moment dat femeia
pierde simţul realităţii asumându-şi
nişte crime ce-au avut loc în preajma
ei, fără a fi niciun fel părtaşă la ele.
Romanul începe „leneş”, lehamitea
şi banalul cotidian par a fi tuşele
atmosferei din incinta studio de
filmare unde îşi duce eroina viaţa de
zi cu zi. Bărbaţii care o înconjoară pe

Licia sunt nişte plictisiţi, atinşi în
acelaşi timp de-un „epidermism”
intelectual accentuat, conectaţi doar
la ideea de carierism. Vieţile lor sunt
triste şi comice, degradarea lor
intelectuală se întrezăreşte prin
fiecare gest, prin fiecare dialog.
Evoluţia lui George Cal  este
şocantă, de la un  simplu făcător de
rezumate de scenarii de film ajunge
mare director artistic. Bineînţeles,
nimic nu este întâmplător, individul
este trambulinizat  într-un asemenea
fotoliu atât datorită caracterului său
alunecos, cât şi „ calităţilor” sale
ascunse, la evoluţia lui îşi dau con-
cursul în primul rând colegii, care-i
tolerează inepţiile şi oportunismul
(de fapt ei sunt cei ce-i luminează
traseul mult râvnit: de la anonim la
vedetă naţională). Individul nu
reprezintă decât prototipul „pisicis-
mului” masculin, a bărbatului  ce se
crede fatal. Caracterul lui duplicitar
pare a fi controlat şi de ceva forţe
oculte, în jurul lui au loc tot felul de
întâmplări ciudate, ce se lasă cu
moartea celor patru „inevitabili” din
viaţa scenaristei; el e de fapt cel ce-i
produce declicul mintal, aruncând-o
pe biata femeie de multe ori în
beznă. De fapt acest individ „ges-

P
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tionează” în bună parte epicul, în
jurul lui pivotează toate flash-urile
dramatice, tot el este cel care
trasează linia superficială a societăţii
în care ne învârtim anunţând  într-
un fel şi sfârşitul ei. Totuşi,
personalitatea lui, atât de contro-
versată,  iradiază mister, el este cel
ce-i escortează peste tot fantoma lui
Aurelius ilustrând prin comporta-
mentul lui degradarea intelectua-
lului a cărui minte este antrenată
doar de idei şi gânduri lipsite de
substanţă, fiind conectată în acelaşi
timp şi un fantastic ciudat, de natură
speculativă, cu impulsuri malefice.
Paradoxal, cu toate astea,  individul
este în priză cu realitatea  pe care o
controlează fără un prea mare efort.
Pe aceste calupuri narative îşi dă
măsura talentului Doina Ruşti. Nu
cunosc încă prozator contemporan
să posede o asemenea abilitate în
conturarea unui personaj atât de
complex, cu o asemenea bipolaritate
de exprimare, între fantastic şi real -
în manifestările lui nu vom simţi
niciodată o linie de demarcaţie între
cele două planuri existenţiale. Prin
câteva tuşe simple naratoarea reu-
şeşte să-i gradeze lui George Cal
întreg spectrul comportamental, cu
întreaga gamă de nuanţe, cu toate
impulsurile. Cum am mai spus,
momentul  inserţiei  fantasticul în
real  este de-o acurateţe narativă
extraordinară, cititorul nu simte nici
cel mai mic şoc, frazele au aceeaşi
fluiditate pe tot parcursul povestirii,
textul curge pe aceeaşi albie de la un
capăt la altul, micile bucle apar
atunci când se încearcă forţarea evi-
denţierii fluxului încărcat de mister
al naraţiunii: „Prima întâlnire adevă-
rată cu noul Aurelius a avut loc pe
15 ianuarie, de ziua lui Eminescu.
Îmi aduc aminte, pentru că tot net-ul
era plin de pozele şi poeziile lui, iar
eu tocmai terminasem de făcut un „
paste” pe două versuri luate din
„bucureştiivechişinoi.ro”, când uşa s-a
deschis „au ralenti”, lăsând să intre
în mod straniu fostul meu birou, cu
picioarele lui solide, despre care
acum ştiam că sprijinise întreg
neamul Petreştilor, toţi profesori la

Politehnică, inclusiv pe madam
Ecaterina. Îmi aduc aminte senzaţia,
mai ales că nu mai intrasem de
aproape două săptămâni în biroul
ăla, care mă făcuse să mă simt
pentru un timp intangibilă. Când s-a
deschis uşa, până când să-mi dau
seama că era deschisă şi cealaltă, a
lui Cal, am avut impresia că
năvăleşte înăuntru toată încăperea,
care îmi era atât de familiară şi pe
care o pierdusem, cu masa solidă, cu
peretele alb, pe care se mai vedea
încă urma afişului de la 4+1. Şi pe

fondul ăsta, după ce uşa s-a deschis,
am văzut în fine şi braţul lui Cal,
care împingea cu un soi de reţinere,
apoi coada vărgată, înaintând până
în mijlocul încăperii. – Uite, Licia,
cine a venit să te vadă! În mod
normal aş fi ridicat imediat privirea
spre Cal, să mă uit în ochii lui
colcăitori, să-i absorb dispreţul ieşit
în aburi groşi, să mă infestez cu
otrava şi parfumul lui. În mod
normal.  Dar intrarea lui Aurelius,
de ziua poetului naţional, cu coada
ridicată şi escortat de George Cal nu

Liviu Pendefunda, Valea monadelor
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era un fapt obişnuit. Pisicul se oprise
cu prudenţă, ţinându-şi coada
ridicată ca o domnişoară de pension.
Mă privea dintr-o parte , cu nişte
pupile umbrite, ca un staniol ars, şi
cu spinarea încordată nervos.”

Liviu Pendefunda, Thaxted

Celelalte personajele care intră în
scenă sunt la fel de enigmatice
precum George Cal , chiar dacă
unele îşi fac prezenţa în scenă doar
pentru scurt timp, îşi expun doar
umbrele la vedere după care dispar
în neant, lăsând în urmă doar fum şi
mister. Licia este cea care absoarbe
parcă, prin ochii agresivi ai pisoiul
Aurelius,  toată energia celor din
jurul ei lăsându-i uneori în faţa
cititorului în întreaga lor nuditate
sufletească. La prima vedere, perso-
najele sunt debusolate şi par lipsite
de orice adâncime psihologică,
numai că ele sunt schiţate de către
naratoare oarecum simplist cu un
scop bine gestionat, pentru ca
cititorul să observe mai bine cele mai
pregnante linii de caracter. La cele
mai multe dintre personaje se
exprimă într-o gestica simplă, iar
reflexele oarecum naive le trădează
de îndată exprimarea socială, dez-
gustul faţă de carte le accentuează
zona superficială a felului de-a fi.
Limbajul intercolegial e unul în doi
peri, pigmentat de vulgaritate şi

mici broboane de răutate. Se trăieşte
pe fugă, niciun personaj nu încearcă,
cel puţin pentru câteva minute, să-şi
evalueze viaţa, se aruncă fără nici un
discernământ în faţa tăvălugului
superficialităţii lăsându-şi mintea la
voia …fanteziilor. Şi ca paradoxurile
să continue să nu uităm că totul se
petrece într-un studio cinemato-
grafic, unde atmosfera ar trebuie să
fie propice cititului, dar nimeni nu
mai citeşte, până când şi acele rezu-
mate, ce reprezintă singura temă de
lucru a celor câţiva evaluatori de
scenarii, sunt făcute cu lehamite,
maldărele de cărţi din jur aduc tot
mai mult cu nişte cimitire, şi acelea
lăsate în paragină. Ei bine, în acest
climat are loc ascensiunea lui
George Cal, unde mai pui că acest
libidinos personaj este şi autorul
unui roman, de care nimeni nu
auzise. Femeia scenarist, care de
altfel e şi naratoarea „Apocalipsei”
este tot mai atinsă de abulia
colegilor,  dar mai dureros e faptul
că se lasă condusă în viaţă de
privirea malefică a lui Aurelius, care
explodează prin ochii tuturor
bărbaţilor ce-i trec pragul sufletului.
E un joc ciudat,  care atrage tot felul
de drame, cei patru „inevitabili”
dispar în negura misterioasă a pri-
virii motanului. Important, victimele
nu se aseamănă deloc între ele
precum nici morţile lor n-au nimic
comun. Dramatismul fiecărei dispa-
riţii îmbracă tot alte fracturi desti-
nale, fără a putea fi descifrate logic.
Drama Liciei se consumă între două
lumi; cea reală, care-i  atinsă de o
ceaţă densă,  şi o lume misterioasă,
injectată de impulsurile diabolice ale
acelei privirii obsedante, ce-i perfo-
rează în permanenţă mintea şi care o
culpabilizează de crimele ce au loc
în jurul ei, care, în realitate, nu sunt
decât nişte accidente stupide. Într-
un al doilea plan prozatoarea
creionează o apocalipsă a cărţilor,
nimeni în jurul ei nu mai citeşte,
net-ul devine singura sursă de
cunoaştere, el deversează în minţile
colegilor şi cunoştinţelor ei tot felul
de informaţii, într-o totală vraişte,
cultura se asimilează epidermic,

doar după ureche, capodoperele
literaturii universale nu devin decât
nişte scrieri depăşite,  ce nu mai stâr-
nesc interesul contemporanilor; ce-i
drept, uneori mai apar ceva dispute
în jurul unor cărţi, plecând doar de
la nişte chichiţe, ce nu lovesc
nicidecum nervul scrierilor, cazul „
Madame Bovary”„ când George Cal
este pus să facă un rezumat. Un alt
gest „ criminal” al individului este
atunci când aşează o pasăre
însângerată pe paginile unei cărţi de
Marquez. În jurul Liciei se deschide
un adevărat cimitir al cărţilor,
literatura devine o povară,   simte
cum şi sufletul ei, încetul cu încetul,
se ofileşte fiind oricând gata să se
fosilizeze, gustul pentru lectură îi
dispare în totalitate. Traseul acestui
dezastru este extrem de fin conturat
de naratoare, lehamitea pentru citit
este cea mai agresivă maladie a
sufletului, atinge parcă toate
sentimentele, dar şi celulele logicii,
dispare aproape în totalitate percep-
ţia realităţii. Între aceşti vectori se
înscrie materia acestei naraţiuni.
Personajele sunt foarte bine radio-
grafiate psihologic, printre rânduri
le poţi citi fiecare trăsătură, mai ales
în timpul acelor anchete poliţieneşti,
private sau oficiale. Romanul  se
sfârşeşte în coadă de peşte, cititorul
este lăsat să aleagă orice final
doreşte, nu cred că povestea trebuie
privit doar ca o parabolă despre
moarte literaturii şi topirea gustului
pentru citit. Fiorul poliţienesc al
cărţii este o oferta deosebită pentru
cititor, îi incită curiozitatea, dar în
acelaşi timp îl şi determină să
urmărească mai atent linia epică,
care uneori ia accente ciudate
datorită fantasticului.  Dintre toate
romanele autoarei cred că acesta este
cel mai sprinten şi mai provocator,
poate că nu este de aceeaşi forţă
imagistică precum „Zogru” şi nici
atât de disciplinat epic şi bine
construit precum „Fantoma din
moară”, dar merită toată atenţia. E
un succes.

♥
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Postume din timpul vieţii
şa îşi alintă Mircea
Cărtărescu poemele din vo-
lumul „Nimic”, apărut în

2010  la Editura „Humanitas”. Con-
fesiunea poetului nu se opreşte aici,
domnia sa afirmă că uitase chiar de
aceste poeme şi că recitirea lor l-au
lăsat aproape rece, cu toate acestea
s-a străduit să le redea cititorului
dintr-un spirit de respect pentru
adevărul ce se ascunde în substanţa
lor lirică. Nu ştiu cât de prăfuite
erau când le-a descoperit poetul dar
acum când sunt luminate nu par
deloc amorţite sau inactuale, din
contra, sunt chiar vioaie, „postmo-
derne” şi angajate în cotidian, de
parcă acum i s-au prelins din
imaginaţie, au toate atributele unei
poezii douămiiste, cu toate tenta-
culele înfipte în realitate. Eu, unul,
nu cred că Mircea Cărtărescu a
renunţat la poezie, verbul lui e un
soi de ferment poetic de mare
calitate, chiar şi-n expresia sa
narativă magnetizează foarte mult
lirism, e bine să ne amintim de
nuvela „Nostalgia” şi de  cele trei
romane „Orbitor”. Poetul iese în
scenă cu acest „ moft” doar spre a
atrage atenţia asupra volumului şi-a
insinua în mentalul cititorului un
anume interes pentru un alt fel de
poezie. Trebuie să recunosc că şi eu
am muşcat din  „momeala” lui, cu-o
foarte mare plăcere. Chiar şi fără
această „şotie” Mircea Cărtărescu
rămâne cel mai citit poet român
contemporan. Să ne oprim asupra
volumului, pe care l-aş putea defini
printr-o singură propoziţie: e un
„nimic”  întreg, plin de surprize,
scris într-o partitură cu totul nouă.
Citind acest volum descoperim un
alt Mircea Cărtărescu, mult mai
relaxat în metaforă, mai angajat în
„cele lumeşti”, nu mai regăsim inter-

textualismul agresiv din „Faruri,
vitrine, fotografii”, nici fibrilaţiile
neoromantice din „Poeme de amor”
şi nici tonul clasic din „Levantul”.
Poemele sunt dispuse într-un regis-
tru nou, într-o cheie originală, ce
aglutinează într-o singură respiraţie
lirică particule total diferite de
exprimare poetică; notele grave se
succed notelor bizare. Ce-i drept,
pare ciudat, dar aşa trebuie să arate
poeţii cu adevărat„ şcoliţi” la un
cenaclu de artă poetică precum a
fost cel al distinsului profesor şi
critic Nicolae Manolescu; trebuie să
ştie când să „comită” tot felul de
inserţii în materialul liric fără a
produce şocuri şi nici idiosincrazii,
să scrie o partitură complexă fără a
indispune şi obosi cititorul, să
schimbe registru liric după cum le
dictează timpul fără a produce mari
tulburări de percepţie a actului liric.
Poate că uneori le lipseşte acea
naturaleţe „barbară”,  care să-l friso-
neze până-n măduvă pe cititor, dar
dacă intră într-o formulă deja
consacrată, în plus, dacă este con-
struită şi cu acurateţea  unui bijutier
are toate şansele să placă. Şi până la
urma urmei încă nu ştim care poezie
este supusă eternizării; cea scrisă cu
ştiinţă şi care intră în canonul vremii
sau cea „ nebună”, ce răspunde doar
exigenţelor sufleteşti ale autorului.
Pe ici, pe colo sunt şi poeme mai
puţin reuşite, şi ,spre surprinderea
mea, tocmai cele ce par a fi cele mai
sincere, care nu sunt supuse auto-
cenzurii, ce vin în faţa noastră pur şi
simplu sub forma unor adevărate
dicteuri. Şi ca să-l deconspirăm, nu
toate poemele par a fi datate precum
se laudă autorul lor, dintr-o peri-
oadă cu mult apusă, multe dintre ele
anunţă cu vârf şi îndesat minimalis-
mul douămiiştilor şi autobiografis-

mul retoric, semn că mici retuşuri au
mai suportat în timp. Eu, unul , cred
că Mircea Cărtărescu nu-i sincer
atunci când afirmă că „i se  rupe de
tot şi de toate”  şi că poezia nu mai
reprezintă mare lucru pentru el. O fi
avut alte atacuri sentimentale în
momentul comiterii acestor poeme,
dar nici chiar aşa încât să-şi schimbe
aproape radical afectul liric. Dar să
vedem cum stă cu poezia, chiar
poemul „ Cum stau” e o dovadă vie
că domnia sa are încă foarte multe
de spus, vocea lui lirică nu pare a da
semne de lene, e la fel de sonoră şi
autentică, chiar dacă la tot pasul îşi
renegă cu înverşunare talentul afi-
şând un dezinteres total faţă de
propria-i creaţie: „Înainte îmi stor-
ceam creierii ca să iasă un vers esenţial./
Mă confruntam zilnic cu moartea şi
disperarea./ Gândeam, chiar gândeam,
la nemurirea sufle-tului./ Mai demult
eram inspirat, aveam viziuni/ Nu mă
dădeam pe Nichita sau Dylan Thomas,/
Voiam să fiu uomo universale./ Până la
29 de ani/ Am făcut poezie-poezie/ am
scăzut pentru ca ea să crească./ Acum
iau vitamine chinezeşti şi fac exerciţii cu
ganterele./ Nu, nu vreau să
înnebunesc./ Nu vreau să fiu un
monstru cuprins de inspiraţie./ Nu
vreau ca poezia mea să-mi supravie-
ţuiască./ Acum ascult muzică şi împing
căruţul fetiţei mele/ acum ştiu că asta-i
realitatea./ Mi rupe dacă spuneţi c-am
decăzut/ Şi că supravieţuiesc poeziei
mele. Asta şi vreau./ Să moară dracului.
Eu sunt mai important decât ea./ Plană.
Plată./ Nici o zgârietură./ Nici o viaţă
anterioară, nici o făptură ecto-
plasmatică./ Nici Agarthi, nici
Shambala/ nici Maya, cât despre vise/
ele sunt doar cosmetice pe nimic./
Privesc în focul aragazului, ca
hipnotizat./ Ştiu că am stat într-un
uter./ Ştiu că voi sta-ntr-un sicriu. Sau
voi mânji pământul cu sângele meu./

A
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Nu voi găsi eu fisura./ Nu voi întoarce
eu capul din fotografia din grup./”

Mircea Cărtărescu, cel puţin
prin ultimul vers, încearcă să ne
păcălească, deocamdată e singurul
optzecist manolescian care şi-a în-
tors cu adevărat  privirea în altă
parte, devenind un original sadea,
scrierile sale nu i-au ascultat dole-
anţa şi-au luat-o …razna, conturând
cu acribie destinul postmodernismul
românesc. În volumul de faţă se
simte de la o poştă că realitatea l-a
aruncat din matca firescului, l-a
încrâncenat, l-a tulburat până-n
adâncul fiinţei, cu siguranţă, e o
stare de moment, bulversarea pare
să nu-i atingă deloc verbul poetic,

acesta rămâne la fel de proaspăt ca-n
„Levant”, agresivitatea se simte doar
la nivelul imaginilor şi-al discur-
sului poetic, nu şi la nivelul materiei
lirice.

Ce-i drept, mai toate poemele
din această carte sunt „ frisonate” de
sictir şi lehamite faţă de tot ce
înseamnă romantism şi visare, viaţa
începe să i se recompună între alţi
vectori existenţiali, pragmatici,
subordonaţii realităţii din preajmă.
Poetul încearcă să părăsească aşa
zisul canon optzecist şi să alinieze
unei noi formule „magice”, deocam-
dată neconsacrată şi încă uşor
alunecoasă. Cu toate astea cele mai
reuşite poeme din carte sunt tot cele

care respiră nostalgie, dar nu o
nostalgie agresivă, adusă şi trans-
misă printr-o metaforă călduţă, ci
doar una aluzivă, dosită în subtext,
care  provoacă seisme în sufletul
cititorului abia după finalizarea
lecturii. Cu multă abilitate poetul
reuşeşte să-şi schimbe nu numai
partitura de idei, ci şi limbajul, în
cartea de faţă Mircea Cărtărescu se „
pretează” la un limbaj uşor frust,
netrucat şi netrecut printr-un proces
de autocenzură, verbul lui poetic se
conectează forfotei din jur, aragazul
îi devine cel mai fidel partener de
dialog. Acest lucru nu trebuie nici să
ne mire şi nici să ne pună pe
gânduri, poetul ştie ce ştie, e
conştient că poezia „ ocazională” e la
mare căutare şi că numai aşa poate
atrage cititorul spre a-şi exprima
apoi toată gama de sentimente şi
idei. Această schimbare de viziune
asupra poeziei o pune pe seama
descoperirii Occidentului, a unei
lumi noi, în care se trăieşte poezia „
la foc automat” şi unde viaţa îşi
pierde definitiv dimensiunea ro-
mantică. Într-adevăr,  impactul cu-o
altă lume nouă te poate termina
psihic, dar nu şi sentimental, îţi
poate sfărâma tot felul de preju-
decăţi, te poate „pune cu botul pe
labe”, dar, în nici un caz nu-ţi poate
topi sentimentele şi gândurile cu
adevărat solide, care-ţi trasează
genomul poetic. Cu adevărat, în
acest volum Mircea Cărtărescu vine
c-un discurs poetic total schimbat,
pe alocuri forţat schimbat, dar,
oricât ar forţa talentul  îi suflă în
ceafă  prin fiecare vers. Melancolia
transferată în cotidian face bine
poeziei, chiar dă o mai mare
flexibilitate verbului şi accentuează
mai abitir ecranul de proiecţie al
sentimentelor, emoţiilor şi trăirilor.
Melanjul casnico-melancolic creează
tot felul de ciudăţenii metaforice,
astfel încât  cititorului i se induce o
totală nelinişte psiho- motorie. Ce-i
drept, nu te aştepţi de la un poet ca
Mircea Cărtărescu să recurgă la un
asemenea limbaj, dar de dragul poe-
ziei suntem dispuşi să-i acceptăm
orice compromis lingvistic:”Dimi-

Liviu Pendefunda, Rascrucea sferelor
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neţi fericite lângă aragaz, privind cum
florile de gheaţă/ se moaie încet-dimineţi
fericite/ când zăpada se depune, se
depune, se depune/ -ntre blocuri.
Doamne,/ de ce-mi dai tu dimineţi
fericite? Dimineţi fericite / deschizând
geamul, înghiţind ge-rul/ şi privind
cum zăpada cade între blocuri. Ar putea
fi/ Canada, Siberia…/ Nimeni nu mă
fute la cap./ Maşina mea de scris uguie.
/ M-am îmbrăcat gros. Mi-am băut
nesul./ Mi-am scris cărţile./ Mi-am trăit

viaţa./ Am aprins aragazul cu bricheta
albastră, de plastic transpa-rent./ Am
visat ceva, dar nu mai ştiu ce./ Ce
ciudăţenie, fulgi zboară în sus, e atâta
singurătate,/ atâta singurătate fericită
mi-a dat, Dumnezeule,/ Atâta
singurătatea, cum nici în toamnă/ oricât
de aurie, / cum nici în vară - iată-mă,
un egomaniac/ un bărbat singur scriind
în bucătăria lui –şi nevrând/ să iasă pe
Colentina-nzăpezită./…”

Nimic-ul lui Mircea Cărtărescu
este o carte specială, atât ca geneză
cât şi ca forţă lirică, nicidecum nu
este născută cu ajutorul forcepsului
precum ne sugerează poetul şi nici
nu are semne de praf sau mucegai în
structura ei lirică, din contra, e cât se
poate de vie, actuală şi sănătoasă,
poetul are de ajuns de multă ştiinţă
poetică încât să nu dea rateuri.

♣

Mainimicul, ritual poetic
nainte de a şti despre ce-i vorba
titlul volumului te năuceşte,  îţi
răceşte sângele în vene, te

aştepţi la o lume bacoviană, plină de
lehamite şi sictir, o lume atinsă de
boală şi depresie, o lumea a nimi-
cului la pătrat, o lume în umbrele au
câte un ştreang în jurul …gâtului.
Dar nu-i chiar aşa, Ioan Moldovan
nu-şi schimbă registrul de exprimare
din mai vechile sale volume de
poezie, deja original şi consacrat,
singura mutaţie cu adevărat evi-
dentă este cea ce ţine de „ambalajul
poetic”, la nivelul rigorii poetice, în
acest volum poetul e mult mai atent
cu fiecare cuvânt,mai atent  cu
dispunerea notelor pe partitură, de
aici simplitatea şi limpezimea
textelor, poemele aduc cu nişte mici
bijuterii din cel mai preţios material
lingvistic. Poeziile de faţă mai pot fi
privite şi ca nişte exerciţii de
supravieţuire într-o lume pe cale de
dezintegrare. Ioan Moldovan e luat
la întrebări de eul său liric pentru tot
ceea ce mişcă în jurul lui, conştiinţa
poetică îl supune unui interogatoriu
aspru şi la obiect,  la care el încearcă
să răspundă în stilul său personal,
simplu şi direct, rezultând adevărate
respirări poetice, pline de farmec şi
extrem de atent  şlefuite. Volumul

de faţă „ Mainimicul”, apărut la
Editura „ Cartea Românească” în
2010,  cuprinde aceste  răspunsuri,
ce par la prima lectură în doi pieri,
ce-i drept, scrise într-o notă gravă.
Atenţie, nu este poem să nu fie
acompaniat de-o muzică stranie,
încărcată de multă religiozitate,
fiecare cuvânt emană un aer
purificator asupra cititorului. De
asemenea, nu este vers să nu ţi se
aşeze direct pe suflet, poemele te
seduc de la prima lectură, trăieşti
acelaşi sentiment pe care-l trăieşte
un copil anesteziat de  tot felul de
poveşti şi basme. Fiecare poezie este
frisonată de câte o adiere basmică,
atenţie la poemul de început: ”Facem
ce facem şi pierim/ Cu degetele tale reci,
Doamne, ne cânţi la chitara rece/ Dar
semnele îmbătrânirii-s multe/ ţigările se
termină prea repede chiar fără să tragi
din ele/ pe pervaz păhărele cu pască/ se
umplu cu apă de ploaie/ În miez de
noapte un porumbel prin somn/ uguie
de-ale sale/ Trebuie să adormim toţi,
fără vise, fără mirări, fără/ lumini şi
muzici/ ca nişte miri aruncând cu inele
în ultimele ape letale.”

Cu toată încrâncenarea sufle-
tească de la începutul poemului
ultimele versuri deschid o nişă spre
lumină, crochiul realităţii este unul

limpede, cu uşoare tuşe sumbre, dar
fără a anunţa  apocalipsa. Poetul e la
ora bilanţului, zeci de întrebări
existenţiale îi dau ghes conştiinţei,
sufletul e cel care se ia de „ gât” cu
realitatea, el încearcă să găsească tot
felul de explicaţii elucidatorii, toate
încărcate de sentimente şi emoţii.
Astfel, tensiunea textelor creşte de la
vers la vers, limbajul devine unul
frust şi revelator în acelaşi timp,
stările poetice devin acte ale unei
piese dramatice, se aşteaptă cu
sufletul la gură finalul …spectaco-
lului. Când încearcă o distanţare de
sine, precum cea din poemul „
Cântec de petrecere” se apropie şi
mai mult de forfota existenţială, ba
mai mult, îşi multiplică atât trupul
cât şi stările de lehamite şi dezgust
faţă de tot ce-i lumesc, inconfortul
lăuntric prinde forma unei obsesii,
antrenându-i gândirea „dincolo de
pârleaz”. Timpul începe să-l apese
din ce mai rău, oasele îi devin tot
mai sidefii, muştele încep să-i dea
târcoale, gesturile fireşti, domestice,
se amestecă cu  gânduri negre, în
jur se creează o atmosferă bicisnică,
mormântală, pe ici, pe acolo mai
clipeşte câte un fir de speranţă: ” Mi-
am preparat un suc de lămâie/ am trei
stiluri la îndemână şi nici un chef/ stau

Î
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şi mă uit la mine cum trec pe stradă/ ca
o momâie/ în care oasele-s tot mai de
sidef/ Un păianjen pe creştetul
prietenului meu/ ascultă bâzâitul
muştelor politicoase/ îmi face cu ochiul
dar îmi e tot mai greu/ să mă ţin
grămadă de carne pe oase/ Stau doar la
masa mea şi beau suc/ şi mă gândesc mă
gândesc mă gândesc mă gândesc-/ doar
la datorii/ şi-mi cântă mie îngerul
„Unde te duci? Unde mă duc
?/şi când şi când şi când vom fi
iarăşi vii?!” Estimp unii dorm
se ospătează sporovăiesc pace
lor/ ce mă uimeşte pe mine şi mă
ţine treaz/ E doar firul de apă
putredă insonor incolor/ ce se
scurge din grajdul de dincolo de
pârleaz./”

Mai toate poemele din
acest volum par a respecta
aceeaşi partitură de obsesii,
ce au ca ţintă trecerea în
lumea cealaltă. Nu este vorba
despre moarte ca simplă
entitate a întunericului, ci
despre o moarte cât se poate
de prezentă în viaţa de zi cu
zi,  în tot ceea ce mişcă în
jurul nostru, atât în lumea
feerică, dar mai cu seamă în
cea sordidă, care la fiecare
pas ne declamă  sfârşitul,
răspunzându-i la rândul
nostru prin tot felul de
gesturi apocaliptice, astfel se
creează o complicitate  tacită
între  „a fi şi a nu fi”, puţini
sunt cei ce realizează că de
fapt trăim cu moartea într-un
continuu dialog, efervescent şi
creator. Paradoxal, uneori moartea
poate îmbrăca chiar forma unor
porumbei sau lua  chipul unor
îngeri,  ce ne vin la fereastră spre a
ne veseli  gânduri  şi visele, proiecţia
având loc într-o „ lumină galbenă,
care nu aparţine nimănui”. În acest
ciudat joc, de-a…levitaţia,  sunt
antrenaţi şi „ cinci copii aproape goi pe-
o singură colină/ mi-arată cum pot ei să
leviteze/ printr-un efort de concentrare a
tâmplei stângi/ Încerc şi eu şi plâng de
fericire/ iar dacă plângi îmi strigă ei în

curând o să se-ndepărteze/ pământul şi
n-o să-ţi mai revină/ Mă ridic înainte
spre aerul de seară/ şi deodată începe
tâmpla să doară/ şi mâna stângă până la
subsuoară/ E cenuşa care cerne şi cerne/
peste copiii de odinioară./”

Poemele lui Ioan Moldovan
sunt frământate de-o nelinişte
metafizică atât de bine dozată,  încât

tu , ca cititor, o simţi doar ca pe o
…alintare metaforică, dar,  la un
timp, simţi lama de gheaţă a
cuvintelor atingându-ţi  măduva
fiinţei. Volumul de faţă emană un
aer de-o tristeţe luminoasă, gându-
rile poetului aruncă aşchii de
îndoială şi asupra cotidianului, de
aceea casa, masa, blocul, cartierul,
până când şi taxele fiscale,  se
încolonează obsesiilor sale întru-
pând „ Mainimicul” lumesc, care
odată amorsat în conştiinţa noastră
poate declanşa tot felul de explozii
la nivelul sufletului , incendiind tot
ce-i temeinic în fiinţa noastră . Acest

volum poate fi privit ca un ritual
poetic; cu sfârşirea unui ciclu
existenţial şi deschiderea „ nişelor
calde ale convieţuirii cu mainimicul”
spre un alt ciclu, care se aşteaptă
descoperit. Rolul principal în această
ecuaţie îl joacă timpul, cel care
devine tot mai agresiv şi înspăi-
mântător atunci când e să schimbi

traseul, să sari pârleazul,
prin fiecare gest nu facem
decât să ne accentuăm
neliniştile, fie ele şi normale
pentru o anumită vârstă,
astfel se imprimă
cotidianului o tentă dură,
obiectele din jur încep să ia
forme  conton-dente,
bruscându-ne visele şi
gândurile în orice moment,
mai ales când „Marele
Incest îngheaţă toate
florile”,  iar lumea cealaltă,
fie ea şi bună,  îşi deschide
larg  porţile spre a ne primi.
Poemul de final constituie
aura acestui volum; con-
cluzionează trăirile şi
evidenţiază substanţa
ideatică a cărţii: ”Ce vroiam
să spun am uitat/ Ce-am uitat
nu se pune. De spus rămâne
mereu/ ceva uşor parfumat/
prin ceaţa căruia se aude eh-
eu!/ Ce-am spus rămâne/ ca
mireasma de pine / într-un
cotlon al minţii bătrâne/ Dar
mâine ( vai, cât detest/ aceste
firimituri gâfâieli aceste/ fiţe

sub care Marele Incest/ îngheaţă toate
florile în toate de toate/ mărimile
ferestre) Doamna Ignota va fi furat/
ultimul câine/ ce ne va duce pe toţi
laolaltă/ în lumea bună/ care-i şi lumea
cealaltă./”

Ioan Moldova rămâne unul
dintre cei mai atipici optzecişti; un
intertextualist discret, un postmo-
dernist reţinut şi-un original sută la
sută.

♠

Liviu Pendefunda, Pământean călător
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Horia ZILIERU

Pe drumul
Damascului, la
Medjugorje

a o poveste în poveste  se desfăşoară volumele
Doinei Hasneş-Ciurdariu1, dând seamă de o
experienţă religioasă de mare încărcătură

spirituală, cu ocazia pelerinajelor la Muedjugorje, loc al
unor impresionante acumulări energetice şi de fapte
autentice de viaţă, puse sub semnul apariţiilor în public
al Fecioarei Maria şi al efectelor pozitive ale acestora.

Autoarea adună în pagină, cu o remarcabilă putere
de sinteză, întâlnirile avute cu oamenii care vin sub
semnul Fecioarei Maria, în spaţiul balcanic al Bosniei,
pentru a intra pe o altă cale a spiritualizării, posibilă prin
creduinţă şi iluminare. Pare că, sub semnul confesiunii,
personajele sunt la un loc ca în «Hanul Ancuţei»
sadovenian, fiecare confesând, cu uimire proprie,
momentele de apocalipsă, în sensul vederii profunde, a
unor fenomene ortofizice, imposibil de inclus in ecuaţie
raţională. Sub acest aspect, literaturitatea acestor volume
stă sub semnul catarsisului, al eliberării şi împăcării.
Ceea ce dă credibilitate acestor povestiri ţine de o tehnică
narativă exersată, pornită atât din erudiţie, dar mai ales
din sensibilitate artistică.

Doina Hasneş-Ciurdariu găseşte potrivit să aducă,
prin aceste poveşti reale prinse în tipar, cititorilor ei, un
mesaj fertil, pedagogic şi sapienţial şi o invitaţie către un
univers de cunoaştere cu totul inedit. Suntem invitaţi să
mergem la Medjugorje, acolo unde s-a creat o lume
aparte oferită de Divinitate celor care, ca pe un drum al
Damascului, se întorc la adevărata credinţă.

1 “La Medjugorje se înalţă spre Cer suspine şi se coboară miracole” (vol. I şi
II), “Cuvinte din Cer. Medjugorje în mileniul III” şi “Medjugorje, mărturii
neaşteptate”, editura “Pre-Text” din Câmpulung Moldovenesc

Ceea ce se remarcă în mod deosebit în arta
scriitoricească a Doinei Hasneş-Ciurdariu este, fără
îndoială, introspecţia psihologică şi atenţia detaliului.
Interlocutorii, altfel spus povestaşii, sunt surprinşi în
ceea ce au profund, esenţial, definitiv în proiectul de
viaţă. Prin felul în care îi surprinde, ea reuşeşte să
deblocheze fantasticul, miticul, aparentul imposibil
existenţial şi să le dea forma credibilă a evenimentului
spiritual al iniţierii şi iluminării. Oamenii îşi depăşesc
condiţia, intră într-un spaţiu al marilor certitudini,
arătarea Sfintei Fecioare e reală, palpabilă. Urmările
acestei mari întâlniri sunt vizibile. Cei implicaţi
mărturisesc vindecarea, mai ales cea sufletească,
eliberarea şi conştientizarea proiectului profund creştin.
«Cred Doamne, ajută necredinţei mele!» pare să fie
preceptul hristic de la care se porneşte pe drumul
mântuirii.

Stilistic vorbind, textele Doinei Hasneş-Ciurdariu se
bucură de prospeţime, de largheţe lexicală, chiar de un
tip de calofilie bine asumat, deschis, dar şi concis, încât
lectura are o curgere uşoară, dând posibilitatea unei
concentrări pe eveniment, pe surprinderea raţională a
vederii minunii. Cei iniţiaţi în credinţă se întorc într-o
altă lume, una purificată şi asumată definitiv sub semnul
credinţei şi iubirii.
Nu în ultimul rând, scriitoarea ţine să ne convingă că
lumea în care ne situăm, chiar nu poate să fie decât
religioasă. Altfel, parafrazând celebrul citat, ea nu poate
fi deloc
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Emanuela ILIE

Un bilanţ
provizoriu

e vremuri, în studenţie şi
imediat după, repondenţii
la anchetele literare îmi pă-

reau demni de toată stima. De cele
mai multe ori, admiraţia se materia-
liza în graba de a achiziţiona titlurile
recomandate de specialiştii conside-
raţi imbatabili. În timp, admiraţia s-a
transformat în deferenţă călduţă,
apoi rece, ulterior în simplă curiozi-
tate sau chiar în suspiciune, odată ce
am înţeles că, inevitabil, cronicarii şi
criticii literari invitaţi de cutare ori
cutare publicaţie literară să îşi
întocmească propriul top sunt, ca
toţi oamenii, umorali şi capricioşi –
citeşte: vindicativi – adică, eufemis-
tic vorbind, subiectivi mai peste
limitele îngăduite. Nu o dată m-am
convins de faptul că, între cartea
modestă sau, în cazurile fericite,
bună a unui coleg, prieten ori
tovarăş (eventual de pahar!) şi cartea
foarte bună a unui necunoscut sau a
unei vagi cunoştinţe, zărită cel mult
pe la vreun colocviu academic cu
ştaif, criticaştrii, vorba cuiva, obiş-
nuiesc, statornic, să o recomande pe
prima. Sau că, şi mai rău, se grăbesc
să consemneze în topuri titluri ale
unor cărţi pe care nici măcar nu le-
au deschis, pentru simplul motiv că

ele aparţin unor somităţi cu care este
preferabil să „te pui bine” măcar
aşa, pomenindu-le într-o enumerare
politicoasă care să arate că eşti la
curent cu toate noutăţile de bon
ton…

La fel de inevitabil, însă, la
sfârşitul fiecărui an calendaristic îmi
realizez propriul impuls (şi tot unul
inconturnabil!) de a realiza un soi de
bilanţ editorial al anului cu pricina.
Am grijă totuşi, de fiecare dată, să
îmi spun că este unul provizoriu şi
să îmi promit, solemn, că mă voi
achita cât de curând – şi în măsura
posibilităţilor pecuniare! – de
restanţele de lectură. Nu cu altă
promisiune deschid consemnarea de
faţă, o consemnare, fireşte, caprici-
oasă şi subiectivă, ca toate celelalte
posibile. Trebuie să mărturisesc, mai
întâi, că, per ansamblu, anul literar
2011 mi s-a părut ceva mai sărac ca
anii din urmă, în special la capitolele
„Proză”, respectiv „Critică şi istorie
literară”. Chiar şi aici, totuşi, s-au
înregistrat câteva cărţi remarcabile.
Epica romanescă a putut să
contabilizeze, astfel, reuşite precum
Acasă, pe câmpia Armaghedonului de
Marta Petreu, Viaţa lui Kostas Venetis
de Octavian Soviany, Minoic de

Caius Dobrescu, FEM de Magda
Cârneci ori Matei Brunul de Lucian
Dan Teodorovici. Proza scurtă, apoi,
a părut să renască miraculos, graţie
antologiei lui Răzvan Petrescu,
Rubato. Dincolo, Scurtă istorie.
Panorama alternativă a literaturii
române de Mihai Zamfir, Ion Creangă.
Cruzimile unui moralist jovial de
Eugen Simion, Fotografie de grup cu
scriitoare uitate. Proza feminină
interbelică de Bianca Burţa-Cernat,
dar şi pe nedrept ignoratul Polemos
al lui Marin Mincu sunt, de departe,
cele mai bune titluri apărute anul
trecut. Apoi, trebuie să recunosc
faptul că nu am achiziţionat, cel
puţin deocamdată, volumele unor
autori ale căror nume îmi par, în
fiecare caz, un garant al valorii: G.
Călinescu faţă cu totalitarismul de
Nicolae Mecu, Cinci decenii de
experimentalism. Compendiu de poezie
românească actuală de Octavian
Soviany, Fernando Pessoa. Poetică şi
autenticitate de Rodica Ilie, Critica în
tranşee. De la realismul socialist la
autonomia esteticului de Alex Goldiş
ori Viaţa lui M. Blecher. Împotriva
biografiei de Doris Mironescu. Nu
exclud, prin urmare, ca ele să se
regăsească, după ce mă achit de

P
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restanţa de lectură asumată, pe lista
lărgită a reuşitelor de gen.

Dacă anul precedent putea fi
considerat anul romanului, în ceea
ce mă priveşte cel puţin, în 2011 cel
mai bine am stat la secţiunea
„Poezie”. De departe, evenimentul
major mi se pare, aici, dubletul edi-
torial excepţional prin care Huma-
nitasul (re)actualizează cititorilor ro-
mâni de poezie creaţia a doi giganţi
ai modernităţii europene: Fernando
Pessoa (Opera poetică) şi T.S. Eliot
(Opere poetice 1909-1962). Păstrând
proporţiile cuvenite, lista reuşitelor
poetice autohtone – deja aplaudate
pe plan naţional – vorbeşte, apoi, de
la sine despre calitatea producţiei de
gen în România anului 2011. Dintre
cărţile poeţilor consacraţi, s-au
detaşat: Unelte de dormit de Ioan Es.
Pop, Imagini de pe strada Kanta de
Nichita Danilov, Ţinutul Celălalt de
Ruxandra Cesereanu şi Marius
Conkan, La masă cu Marx de Matei
Vişniec, La pierderea speranţei, de
Nicolae Prelipceanu. La care eu una
aş adăuga: Peisaj cu maimuţă şi înger.
Zimţi. Scrisori apocrife ale lui Archibald
de la Cruz de Cristian Bădiliţă, E
toamnă nebun de frumoasă la Cluj de
Horia Bădescu sau Pantera sus, pe
clavecin de Horia Gârbea. Cât despre
cărţile mai tinerilor autori, notabile
sunt Rezervaţia Cristinei Ispas, Ulise

şi jocul de şah al Ofeliei Prodan ori
Viaţa preschimbată de Alexandru-
Ovidiu Vintilă. Şi dacă tot veni
vorba despre tineri autori, să nu uit
secţiunea debuturilor promiţătoare:
Poema desnuda ale Cristei Bilciu,
Când va veni ceea ce este desăvârșit de
Andrei Dosa, respectiv Divina
tragedie a Medeei Iancu, plus Peisajul
cu întâlnire al lui Gabriel Nedelea.

Şi la categoria liricii, nu exclud,
fireşte, posibilitatea ca pseudotopul
meu (aşa capricios cum pare acum!)
să se completeze, în lunile ce ur-
mează, cu alte titluri. Din varii
motive, nu am intrat încă în posesia
unor volume precum Alte camere,
alte glasuri de ieri de Alex. Leo
Şerban, MARFA reîncărcată de Dan
Mircea Cipariu & co, Însemnările…
lui Gabriel Chifu, Psalmii cu
anluminură ai lui Paul Aretzu, Sau
dincoace de Stix de Liviu Georgescu,
Motocicleta de lemn a lui Ştefan
Manasia (autori pe care, ce-i drept,
aş miza oricând). Unul dintre motive
constituie de altfel chiar una dintre
dezamăgirile mele constante: cele
două reviste ieşene al căror redactor
sunt nu intră în graţiile multor poeţi
deja consacraţi, aşadar pe rafturile
lor nu poposesc decât rareori cărţile
acestora…

Cu totul altfel stă, desigur,
situaţia autorilor ieşeni, ale căror

volume ajung prima dată, cum este
şi firesc, în redacţiile publicaţiilor
din „dulcele târg”. Or, în anul 2011,
poeţii noştri au fost la fel de harnici
cum îi ştim: să notez mai întâi, pe
lângă mai sus pomenitele Imagini de
pe strada Kanta ale lui Nichita
Danilov şi în imediata lor vecinătate
valorică, excelenta selecţie din crea-
ţia Marianei Codruţ, intitulată Areal.
Apoi Atelierul (Mocanorfoze II).
Poemul lui Traian Mocanu, Poema
sufletelor şi a pietrei (Falii 9) de Liviu
Pendefunda ori Submarinul karmei de
Paul Gorban, fiecare cu dominanta
stilistică şi tematică binecunoscută a
autorului. O menţiune aparte aş
acorda antologiilor de autor publi-
cate la editura TipoMoldova (dintre
care mi-au parvenit, până acum,
opuri precum cele Zece falii ale lui
Liviu Pendefunda, Cumpăna lui
Cassian Maria Spiridon, Ceremonia
risipirii lui Valeriu Stancu şi Lăcomia
destinului lui Aurel Ştefanachi), în
ciuda deficienţei structurale majore –
lipsa unor informaţii biobibliografice
minime despre autorii antologaţi.
Împreună, fireşte, toate acestea
configurează tabloul unui Iaşi poetic
pe care îl ştim prea bine: eclectic şi
infatigabil, ca întotdeauna...



,
Autografele oferite cu prilejul lansării de carte: 1. Prima carte editată de Liviu Pendefunda, Casa Cărţii, Iași, 1979, 2. Una dintre cele peste şaizeci de cărţi editate în ultimii 33 de ani, Bucureşti 2012,
3. Comentariul maestrului George Lesnea asupra poesiei lui Liviu Pendefunda la vernisajul expoziţiei sale de la Sala Victoria, 1977 (în fotografie, alături de părinţii poetului)
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Radu CÂRNECI

Poetul și Orbul
pe Vârful cu Dor
(un dialog posibil)

”... O dark, dark, dark, amid the blaze on noon,
Irrecoverably dark, total eclipse

Without all hope of day!...“
John MILTON

(... ca într-o irealitate Muntele Statorniciei; pe stânca înaltă, Poetul privind zările Lumii; o muzică
de Cer şi Pământ se aude uşor a naştere, a trecere şi ne-ntrecere; vârf albastru subţire, purtând
miresme şi gust cosmic; praf stelar în ivirile de lumină şi sfâşieri de ceaţă şi, într-o secundă lungă,
din Poet se desprinde Orbul: acelaşi chip dar fără de priviri...

Stânca se luminează apoi, se luminează parcă uimindu-se, jur-împrejurul arătându-se într-o
frumuseţe primordială, gravă; muzica se schimbă pe nesimţite, un straniu concert: ciripituri aurii
şi albastre, ăuiri suave de clopote mici ori foarte îndepărtate... Poetul şi Orbul sunt acum într-o aură
totală: dialoghează şi, deşi buzele lor nu se mişcă, cuvintele fiecăruia plantează adevăruri ştiute,
abia bănuite, sau, pur şi simplu, închipuite; o legănare imaterială, deci...)

POETUL
(voce frumoasă, uşor exaltată)

„... sus, lângă dumnezeul de tăcere
irisul meu culorilor mă cere:
lumi se desfac, topindu-se distanţa
şi năzuind în sufletu-mi speranţa
de-a mă încinge-n brâu-i de putere
sus, lângă dumnezeul de tăcere!

Ce văi afunde, ce câmpii întinse
şi Marea mare cu vapoare ninse
şi râurile-n ritmul lor albastru
şi nordul de mister ca un sihastru
în care patimile cad învinse:
ce văi afunde, ce câmpii întinse!...

Azi, sinele-mi e-n desluşire-adâncă:
simt Universul pe de-nalta stâncă
planeţi trimit spre mine ochi de pază
şi văzu’ lor în văzu-mi se aşază
re-îndumnezeindu-mă şi încă
azi, sinele-mi e-n desluşire-adâncă...“

ORBUL
(aceeaşi voce însă mai interiorizată)

„... în piscul-pisc de frumuseţe pură
cerul mă vrea, tăria lui mă fură
acelor unduiri în muzici stranii
(sosind cu anii, podobindu-mi anii)
ce n-au pieire-n veci şi nici măsură

Poeme din veacul XX..  .
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în piscul-pisc de frumuseţe pură.

Azi mă descopăr pentru-ntâia oară:
înalt de Domn în tot ce mă-nconjoară
văzduhul, simt, cum îmi pătrunde porii;
ales între-nainte-mergătorii
stăpânitori ai văzului de-afară
azi mă descopăr pentru-ntâia oară.

Oh, mi-am dorit atât această clipă
în îndelunga timpului risipă
de-atâtea ori suind în mine drumul
dar iar şi iar topindu-se ca fumul
ci rămânând în sufletu-mi aripă
oh, mi-am dorit atât această clipă...“

POETUL
(aceeaşi voce, mereu înaltă)

„... a mea-i Tăria, azi ! ci parcă nu e
deşi o simt în cugetu-mi cum suie
deşi zvâcneşte-n firea mea ca focul
prea-trecerii şi subţiindu-mi jocul
fixându-mă: pământului statuie
a mea-i Tăria, azi ! ci parcă nu e...

(... ah, să te smulgi acestei gravitaţii
telurice şi să te zbori în spaţii
şi sfâşiind a cerurilor haină
să intri-n măreţia cea de taină;
miracol unic, unice senzaţii
ah, să te smulgi acestei gravitaţii !...

Puterea mea-i Cuvântul din cuvinte
ivindu-se din magma lor, fierbinte:
Cel ne-văzut născându-se să vadă
– scânteietor tăişul său de spadă
purificând în adevăruri sfinte –
Puterea mea-i Cuvântul din cuvinte...“)

ORBUL
(aceeaşi voce, uşor patetică)

„... puterea stă-n Puterea ce inventă
fantasta lume-n starea ei latentă:

aice gândul-Gând e fără margini
necunoscând oprelişti ori paragini
şi mintea mea slujindu-i drept placentă:
Puterea stă-n puterea ce inventă...

(... ce ştiţi voi ce-i vederea ne-vederii
ce dulce miez e-n sâmburul durerii
ce sunete în neclintirea sumbră
ce străluciri în permanenta umbră
şi ce parfume-n dedesubtul serii
ce ştiţi voi ce-i vederea ne-vederii?

Lumina mea-i un Întuneric mare
soarele meu e fără-asemănare
negru arzând în negrele-i zenituri
iar stelele şi luna antracituri:
o boltă neagră, fără de hotare
lumina mea-i un Întuneric mare...“)

Dragoş P[traşcu
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POETUL
(voce caldă, convingătoare)

„... Cuvântul, deci, Iubirii sclav şi rege
suiş abrupt şi vârf: sclipiri de lege
şi-abis de gând cu negurile sale
şi sublimarea-n clipe triumfale
heraldic semn ce mândru mi se-alege
Cuvântul, deci, Iubirii sclav şi rege.

De n-ar fi El, n-ar străluci ideea:
ne-ncununaţi, bărbatul şi femeia
ne-nmiresmat, s-ar prăbuşi sărutul
ar stăpâni abjecţia şi rutul
(iar tu, acolo, n-ai rămâne zeea !)
de n-ar fi El, n-ar străluci ideea...

Iubirea-i axul cerurilor toate
şi-i El, Cuvântul, care singur poate
a o-mplini, şi lumi cu lumi adună:
în cosmice cântări Cuvântul tună
stele-n ghirlande leagănă-se roate
Iubirea-i axul cerurilor toate...“

ORBUL
(voce caldă, profundă învăluitoare)

„... Cuvântul, pentru mine-i foc în piatră
comoară-adâncă, taină idolatră
în sinea mea cu-nfiorări lucide
pom încărcat în şopotiri limpide
– jur-împrejur luminile când latră ! –
Cuvântul pentru mine-i foc în piatră...

(... cu degetele-mi văd şi-alung ispita
cu gândul trudnic urmăresc orbita
prin care dorul meu se-nscrie-n steme;
temându-mă, sunt cel ce nu se teme
de timpul-Timp: eu îmi trăiesc ursita
cu degetele-mi văd şi-alung ispita...)

Iubirea stă-n Cuvântul de credinţă:
e biruinţa întru biruinţă
– Prin El, din lanţuri, se desprinde robul –
centură sfântă care-ncinge globul

legându-ne fiinţă de fiinţă
Iubirea stă-n Cuvântul de credinţă...“

POETUL
(voce destăinuindu-se cald şi sobru)

„... căzând în sus, cometa mea de soartă
m-a prins în miezu-i, majestos mă poartă
în infinitul spaţiu printre sorii
străluminând: ’nainte-mergătorii
care-au deschis a nemuririi poartă
căzând în sus, cometa mea de soartă...

(... Frumosul este partea mea cerească
iluminându-mi partea omenească,
El, heruvimic ştie să acuze
urâtul să mi-l năruie din buze;
pe frunte semn: cunună-mpărătească
Frumosul este partea mea cerească.

El, singur, poate să-nflorească glodul
minciunilor cântându-le prohodul
El, singur, poate înălţa poruncă
iar inima i se supune pruncă
redevenind minunilor izvodul
El, singur, poate să-nflorească glodul...“)

ORBUL
(voce de suflet, uşor insistentă)

„... de întuneric, răsunând, podoabe
Frumosu-i răspândit în mine, roabe
simţirile-mi ca în solstiţii dorul
mă mistuie, ci sunt biruitorul
pornirilor şi le înşirui boabe
de întuneric răsunând podoabe...

(... oh, să fugim de-acele vorbe goale
de clopotul ce n-are-n el răscoale
de chipul ce-i cioplit cu mâna stângă
de imnurile-n slava lor nătângă:
vreau piscul pur cu ăuiri astrale
oh, să fugim de-acele vorbe goale...)
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Frumosu-i vis cu-nalte-n veci frământuri
ploi dăruind la asprele pământuri
– visând, aleasa-şi desfăta Poetul:
singurătate-n doi, în doi banchetul –
fără-de-timp-cântări, cereşti avânturi
Frumosu-i vis cu-nalte-n veci frământuri...“

Dragoş P[traşcu

POETUL
(voce emoţionată)

„... din vremi străvechi şi până-n vremea
noastră
a Libertăţii pasăre sihastră
ne-a ars în sânge şi ne-a ars în minte
hrănindu-ne cu patima-i fierbinte
străluminându-ne deasupra: astră
a Libertăţii pasăre sihastră...

(... ce-i Ea, de nu a soarelui năvală
şi-a ploilor când norii n-au zăbală
şi-a ierbilor în mândra lor lumină
şi-a dragostei nălţându-se destină
şi-a vântului în aspra lui rafală
ce-i Ea, de nu a soarelui năvală ?!...)

Un imn, dar, Libertăţii !... Prin milenii
eroi căzură, sângerară genii

şi pruncii, chiar, ucişi au fost în faşă
de sabia tiranilor, vrăjmaşă;
o, timpi trecuţi, dramatice vedenii
eroi căzură, sângerară genii...“

ORBUL
(voce profundă, uşor voalată)

„... eu, Libertăţii sunt acel grăunte
re-germinând în sânge şi sub frunte
crescând copac la soarele meu negru
ostaş mereu cu sufletul integru
purtând la tâmple vremile cărunte
eu, Libertăţii sunt acel grăunte

De veghe stând, Cuvânt în faţa sorţii
eu am învins ades tăria morţii
când în fără-de-legi izbiră sclavii
intrând în imnuri şi-n legende bravii
eroi eterni, de mitice proporţii
de veghe stând, Cuvânt în faţa sorţii...

E Libertatea o-ce-a-nă apă
imensitatea-i sinele-mi adapă
şi-n sinele-mi eu sunt în timp năierul
şi mă cunosc şi mă cunoaşte cerul
adâncul ei adâncului mă sapă:
e Libertatea o-ce-a-nă apă...“

POETUL
(voce caldă, convingătoare)

„... un gând august de Glorie mă-ncearcă:
să fiu, aş vrea, pe-o princiară arcă
de fapte-ncununat şi de-aurore
oceanul să mă-mprejmuie cu hore
de valuri care imnele să-mi toarcă:
un gând august de Glorie mă-ncearcă...

(... ce-i Gloria, de nu izbânda minţii
– a fi, fiind asupra suferinţii ! –
de nu vieţii dăruind viaţa
de nu cea rază pătrunzând în ceaţa
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nefericirii şi a neputinţii
ce-i Gloria, de nu izbânda minţii ?!

ci, inima îmi face semn a spune
că Gloria-i Iubirea-n stranii strune:
acel sublim etern, ceresc supliciu
în dăruire şi în sacrificiu
şi nu e, sigur, o deşertăciune
că Gloria-i Iubirea-n stranii strune...“)

ORBUL
(voce în adâncă trăire)

„...o, Gloria, e starea ceea sfântă
în care-adânc minunile cuvântă
când ierburi cresc miresme şi ne-adie
cu aripa-i stăpâna Veşnicie
ce în auzul firii noastre cântă –
o, Gloria, e starea ceea sfântă...

(... mi-e teamă, vai, de gloria ce arde
când, mari, apocaliptice bombarde
nu vor voi a ocoli pe vrunul
şi vor pieri-nţeleptul şi nebunul
asemenea acelor miliarde
mi-e teamă, vai, de gloria ce arde...)

N-am să-nţeleg nicicând puterea urii:
vreau să rămân la Gloria Naturii
jur împrejur să simt imense spaţii
şi energii în jos din constelaţii:
un ritm e totu-n tainele Făpturii
vreau să rămân la Gloria Naturii...“

POETUL
(voce admirativă, interogativă în final)

„... cu ochi îndrăgostit să te contemplu
Natură, tu, în infinitul templu
bogată-n toate, deschizând spre ceruri
divine frumuseţi şi adevăruri
în cosmicul concert sublim exemplu
cu ochi îndrăgostit să te contemplu.

Cu tine, numai, clipei simt nesaţul
când sângele îşi potriveşte danţul
cu tine, numai, în decor măiestru
mi-e văzul pur precum un lac alpestru
şi de pe vis arunc în hăuri zaţul:
cu tine, numai, clipei simt nesaţul.

Cum să te apăr, viaţa să-ţi dureze
la ne-sfârşit cu simţurile-i treze?
cu cine să mă lupt - ci fără arme ! -
ca veacu-acesta spân să nu te darme
şi de pe care sfinte metereze
cum să te apăr, viaţa să-ţi dureze ?...“

ORBUL
(voce frumoasă, reţinut-patetică)

„... Natura, azi, o simt cu tot ce este
în sângele-mi vibrând imense creste
de munţi-bărbaţi desăvârşind însemne
de mări-femei în dăruire demne
asemenea perechilor celeste:
Natura, azi, o simt cu tot ce este...

(... cine sunt eu, văzduhul dându-mi zvonuri
de cânt ucis, ucigătoare sonuri
auzului cadenţe poluante ?
Natura, vai, se năruie andante
apocaliptic timp, zobite tronuri -
cine sunt eu, văzduhul dându-mi zvonuri ?...)

Jur-împrejurul tot vi-l dărui vouă:
iubirea şi puterea: amândouă
zidindu-se Naturii: sfântă boltă
ci, sufletul cu aripa-i învoltă
mă simte rob al vieţii pururi nouă:
jur-împrejurul tot vi-l dărui vouă...“

POETUL
(voce adâncă, uşor patetică)

„... a nu muri de tot, a mai rămâne
stăpân de duh pe clipele stăpâne:
a fi în văz şi în auz – eresuri ?! –
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a fi cules la marile culesuri
de fructe-n pârg şi-aromitoare grâne
a nu muri de tot, a mai rămâne...

Dragoş P[traşcu

(... să urci, trăind, în vuietul de luptă
când soarta lumii e de tot abruptă
să risipeşti nefericirii roiul
şi unui timp mai drept să fii altoiul
ne-nduplecat şi demn, cu faţa suptă
să urci, trăind, în vuietul de luptă...)

Oh, să rămâi mereu Nemuritorul
ce te-ai visat, să fii de gând izvorul
cu numele-n granit, să fii granitul
piatra din unghi şi-n Ceaţă fericitul
privind la secoli ce-şi urmează zborul
oh, să rămâi mereu Nemuritorul...“

ORBUL
(voce de o tristeţe calmă)

„... da, să rămâi de vis ca Inorogul
ne-cunoscând ospăţul, nici bârlogul
frumos şi bun şi fără de prihană
şi rana-n suflet, voluptuoasa rană:
Iubirea, deci, aceasta-ţi fie drogul
da, să rămâi de vis ca Inorogul...

(... să poţi simţi mereu în tine Moartea
înaltă, blândă răsfoindu-ţi cartea
să-auzi tăcerea-i şi să-i bănui gestul:
mereu cu ea, ce mai înseamnă restul ?
Tu eşti al ei şi ea îţi este partea:
să poţi simţi mereu în tine Moartea...)

... da, să rămâi esenţă în esenţe
vigoare dând perpetuei prezenţe
să curgi minune-n zicere: rapsozii
sunt cei ce nemuriră voievozii
– nu-i el, Homer, cel-ce se stinse-n zdrenţe ? –
da, să rămâi esenţă în esenţe...“

POETUL
(voce îngândurată, interogativă sieşi)

„... sunt totul-Tot, esenţă-adânc-limpidă ?
dumnezeire-n vrerea ei avidă
de întrupare spre-a putea învinge
a timpului tărie ce ne-mpinge
fără-de-greş cu-aripa lui aspidă
sunt totul-Tot, esenţă-adânc limpidă ?...

(...o, întrebări, mereu a clipei fugă
oricine-am fi, la carul ei ne-njugă
mânându-ne atent şi fără saţiu
– cu chipul nostru-acoperind un spaţiu –
fiece pas făcându-ne de rugă:
o, întrebări, mereu a clipei fugă...)

... e goană după vânt a noastră faptă ?
iar gândul-gând spre ce liman se-ndreaptă;
– visez un paradis cu ceruri nalte
în care linişti liniştea să-mi scalde ! –
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după frământ ce veşnicii ne-apteaptă ?
e goană după vânt a noastră faptă...“

Dragoş P[traşcu

ORBUL
(voce înceată, ne-resemnată, totuşi)

„... ne-văz al meu, ascunsa mea pupilă:
e firea noastră naltului ostilă ?!
iar al pieirii sumbru peisagiu
să fie, oare, un etern ravagiu:
eu, sufletu-l imaginez acvilă
ne-văz al meu, ascunsa mea pupilă...

(... trăiri prin timpi: imaginară voce !
Iubirea, numai, poate să invoce
acele lumi ce, legănându-şi stolul
de frumuseţi, mă mântuie de golul
de întrebări-răspunsuri echivoce:
trăiri prin timpi, imaginară voce...)

... ah, să desfaci a veşniciei crustă

triumfător, prin poarta ei îngustă
să treci şi-n juru-ţi murmurul de stele
– puterea stă-n cântările rebele
spre adevăr în strălucire-augustă:
ah, să desfaci a veşniciei crustă...“

POETUL
(voce fermă, apoi patetic-dramatică)

„... din piscul-pisc aud vuind oceane:
mulţimile-n mulţimi de milioane
strigându-şi voia, lăudându-şi regnul
dând trecerii tăria lor şi semnul:
un NU total ambiţiilor vane
mulţimile-n mulţimi de milioane.

Timp-fără-timp şi fără de zăbavă:
istoria se clatină bolnavă
apocaliptic pas în ritmuri dure
cuvintele-n atomice armure
iar dragostea, în firea ei, firavă:
istoria se clatină bolnavă...

Sufletul meu e-al veacului ce-apune
răpus de geniu, gol de-nţelepciune
şi, ca un rege-ntemniţat în turlă
îşi roade lanţul, spaimele îşi urlă
ne-mai-sperând în ceruri vro minune:
sufletul meu e-al veacului ce-apune...“

Dragoş P[traşcu

ORBUL
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(voce adâncă, demn-patetică în final)

„... în piscul-pisc !... şi mă-nţeleg: Zidirea
ne-dându-mi ochi, mi-a dat nemărginirea
primordialei ceţi, cu ea Vecia
în care-mi cresc edenul şi pustia
în suflet cununându-le, căci firea
ne-dându-mi ochi, mi-a dat nemărginirea...

(... singur aici şi parcă-aş fi-n Olimpul
zeilor care inventară Timpul:
Zalmoxis tace-n frunza de ferigă
şi-aud cum trece-n aer o quadrigă;
pe frunte simt: mi se aşază nimbul
zeilor care inventară Timpul...)

Sufletul meu e-al veacului ce vine
Profet şi Domn purificând lumine
dând neamurilor din puterea-i castă
– vale de cosmos care ne adastă
spre-a înflori iubirile depline –
sufletul meu e-al veacului ce vine...“

POETUL

(voce adânc-dramatică)

„... sufletul meu e-al veacului ce-apune
răpus de geniu, gol de-nţelepciune...“

ORBUL
(voce încrezător-patetică)

„sufletul meu e-al veacului ce vine
profet şi domn purificând lumine...“

POETUL
(aceeaşi voce)

„... sufletul meu e-al veacului ce-apune...“

ORBUL
(aceeaşi voce)

„... sufletul meu e-al veacului ce vine...“

(... pe aceste ultime cuvinte lumina scade în intensitate, se aude iarăşi acel straniu concert:
ciripituri albe şi negre se alătură celor aurii şi albastre, suavele ăuiri de clopote mici aleargă spre
cele îndepărtate asemeni unei ploi domol risipindu-se; o ceaţă de sfârşit de iubire şi început de
lume se insinuează şi, ca într-un vis, Poetul şi Orbul se topesc unul în celălalt: o siluetă de taină, de
tristeţe şi speranţă şi, ca într-o irealitate, Muntele Statorniciei, iar de jur împrejur, dedesubt şi
deasupra Timpul cel atoate-mistuitor, deci...)

Radu C\rneci şi Liviu Pendefundala Chişin[u
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Aura CHRISTI

Dostoievski –
Nietzsche.
Elogiul suferinţei
Fragment din volumul Dostoievski – Nietzsche. Elogiul
suferinţei, în lucru

ă omori în numele unei
idei” (N. Breban). Şi omorul
să-ţi fie dictat de conştiinţă.

Iată ce i-a trecut prin minte fiului de
nobili ruşi, care şi-a făcut studiile,
împreună cu fratele său, la Acade-
mia Tehnică Militară din Sankt
Petersburg. Prin urmare, a beneficiat
de o educaţie superioară, sobră,
austeră. Ca şi fiul de pastor luteran,
Friedrich Nietzsche, filosoful care se
ruga, în bătaia continuă a focurilor,
autorului voinţei oarbe de a fi:
„Schopenhauer, ajută-mă!” Ca şi
Rainer Maria Rilke, vădit traumati-
zat de experienţa cazonă de la Şcoala
Militară de Cadeţi din Sankt-Pölten,
urmată de autorul Elegiilor duineze.
Fiodor Mihailovici Dostoievski are
revelaţia raskolnikoviană la ceva
mai mult de un deceniu după ce fu-
sese arestat pentru activitatea-i sub-
versivă împotriva Ţarului Nikolai I,
mai exact, pentru relaţiile cu
membrii Cercului fourierist Petra-
şevski. În consecinţă, scriitorul este
condamnat la moarte, urmează
ritualul adiacent unei pregătiri
pentru execuţie, pentru ca pedeapsa
cu moartea, apoi, în secundă ultimă,
după cum se ştie, să fie înlocuită cu
ani de ocnă.

Discuţiile cu caracter subversiv,
insurgenţele, care ameninţă să cla-
tine autoritatea imperială, în Rusia,
costă... ani de viaţă. Puşkiniana Odă

a libertăţii, transformată
în dinamită curată de
pornirile antidespotice
ale poetului naţional al Rusiei, fon-
datorul literaturii ruse moderne, este
plătită de Aleksandr Sergheievici
Puşkin, pentru a evita iminenta
deportare în Siberia, cu o evadare la
Chişinău, apoi cu ani de pribegie,
exil, în Caucaz, Crimeea, Odessa,
ochii vigilenţi ai cenzurii guvernului
ţarist avându-l mereu în raza lor.
După înnăbuşirea sângeroasă a
răscoalei dekabriştilor din sankt-
petersburgheza Piaţă a Senatului
(1825), supravegheată de Majestatea
Sa Ţarul Nikolai I – vârfurile insur-
genţilor Bestujev-Riumin, Rîleev,
Kahovski ş.a., au fost condamnate la
moarte prin spânzurare, mulţi
dekabrişti fuseseră trimişi la katorga
în Siberia şi Orientul Îndepărtat –
asupra multor răzvrătiţi au fost
găsite, în timpul anchetelor, poeme
puşkiniene. În consecinţă, autorului
lor ultra-iubit, deja foarte celebru, i
se interzice categoric să publice şi să
călătorească.

Ţarul Nikolai I ia din viaţa lui
Fiodor Mihailovici patru ani, con-
damnându-l la katorga, apoi, cinci
ani de serviciu obligatoriu. Din
momentul arestării, 1849, până la
reîntoarcerea în Veneţia Nordului,
Capitala Nordului/ Северная
Столица, 1860, trec, chinuitor de în-

cet, suferind, câteva milenii lăuntri-
ce. Fiul de nobili, Fiodor Mihailovici,
descinde în cercurile danteşti ale
infernului: celebra Fortăreaţă Petru
şi Pavel, Petropavlovskaia Krepost,
transformată de Ţarul Nikolai I în
temniţă, unde fuseseră închişi şi nu
puţini dekabrişti, prieteni ai lui
Aleksandr Sergheievici Puşkin, în-
chisorile siberiene, sărăcia, vecinăta-
tea oamenilor crimei, serviciul mili-
tar obligatoriu în fortul Semipala-
tinsk (Kazahstan)... În perioada
anilor de detenţie, predispoziţia spre
crizele de epilepsie, în chip
previzibil, capătă un sol ferm în
psihicul şi trupul tânărului scriitor,
„descărcările electrice bruşte, exce-
sive şi dezorganizate”, produse de
sistemul nervos, cum e definită
această boală misterioasă, înteţind
convulsiile, agravându-le şi crescând
din ce în ce mai mult în intensitate şi
frecvenţă. Infernul se adânceşte tot
mai mult. Din umbra uriaşului
Gogol, unde îl aşezaseră criticii de
seamă ai epocii (poetul Nekrasov îl
prezintă entuziast pe junele debu-
tant patriarhului naturalismului,
Vissarion Belinski, ca pe un nou
Gogol) – nici unul dintre vârfurile
acestora n-a înţeles cine este
Dostoievski, nu l-a văzut în profun-
zimea geniului său uriaş! – de pe şina

S
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unui destin de condeier obişnuit, a
unui bun scriitor marginal, care
aborda motive previzibile, înscrise
în marea tradiţie a prozei ruse –
oamenii sărmani, cinovnicii mărunţi,
frumosul, bunătatea, umilinţa, drep-
tatea, idealul schilleriene (Oameni
sărmani, Nopţi albe, Netocika
Nezvanova etc.) – Dostoievski, cel
iubit, răsfăţat şi chinuit în egală
măsură de zei, din convingerea,
probabil, că totul se plăteşte, este
îmbrâncit în imperiul donquijotis-
mului limitei umane, sub semnul
ideii clocotind de viaţă, de viul
teribil al subteranei, tragice în
esenţă, temele majore – apologia
suferinţei, amoralitatea, voinţa de
putere dionisiacă, relaţia maestru-
ucenic, relaţia stăpân-slugă, viul,
limita ca pretext, condiţie de son-
dare a fiinţei, prilej de a te muta cu
rădăcini cu tot pe o altă limită: şi mai
imposibilă, şi mai terifiantă –
devenind solul cel de toate zilele. Un
nevăzut val uriaş, abătut dinspre
antichitatea imposibil de depăşit, îl
înghite parcă pe Fiodor Mihailovici,
prinzându-l într-un vârtej abrupt,
cumplit, fără să-i dea drumul din
furcile-i caudine decât în ziua de 28
ianuarie 1881, când ascultând cu
inima, de o blândeţe enormă, sfâşi-
etoare, iisusiacă, pilda fiului rătăci-
tor, Fiodor Mihailovici, conştient de
iminenţa morţii ultime, se stinge.
Știa că suferă de două boli cronice
foarte grave, probabil aşa se explică
enorma grabă sagace de a da totul.
Zeii aruncaseră sămânţa pe un teren
pregătit. Semne ale devierii spre o
planetă care nu este de aici, în opera
dostoievskiană, existau de la bun
început. Le găseşti pretutindeni
aproape, fără să le cauţi. Acestea sar
în ochi şi din poemul petersburghez,
dedicat lui Goliadkin, şi din
camerele obscure ale visătorilor,
idealiştilor, umiliţilor – o prefigurare
a galeriei subterane ulterioare care
descind câteva exemplare, prin
intermediul cărora se tatonează
conştiinţa rea, nietzscheana „la
mauvaise conscience”. (Genealogia
moralei)

Dorindu-şi să devină un om-
Dumnezeu, după cum afirmă într-o
discuţie cu Nikolai Stavroghin,
Kirillov – și el stăpânit (aidoma lui
Ivan Karamazov, aidoma lui Versi-
lov) de puterea ieşită din comun a
unei idei – îşi pune, ca şi Rodion
Raskolnikov, problema depăşirii limi-
tei, problema libertăţii absolute.
Kirillov, şi el, este un chiriaş al
limitei, un moştenitor legitim al
subteranei, nefiindu-i străină, de
bună seamă, ideologia pe limită,
specifică acesteia. Nu ucide însă, ci
se extermină pe sine însuşi,
acceptând „să-şi pună sinuciderea
filosofică în serviciul «cauzei»”.
(Valeriu Cristea) În darul libertăţii
dat de Dumnezeu sinucigaşul
include, mânat de dorinţa de a-şi
pune la încercare forţa de a
pulveriza limita, şi libertatea de a se
sinucide, căci prin moarte, prin
suicid este eliminat – opinează
„ateul” dostoievskian, care lua lecţii
de ateism de la Stavroghin – din om
tot ce este o povară inutilă. Ba mai
mult decât atât: se poate demonstra
că moartea nu există, iar timpul
poate fi oprit faustic locului. Ingine-
rul Kirillov crede, astfel, în chip
absurd, grotesc, bizar, că, în urma
acestui gest radical, el va fi liber să
devină el însuşi... Dumnezeu. Prac-
tic, Kirillov inversează noţiunile
Dumnezeu şi om, transformând „ecu-
aţia” Dumnezeu-Om în Om-Dumne-
zeu. Prin eliminarea primei verigi
din formula Om-Dumnezeu, el se
identifică, în mintea lui raţionalist-
anarhică, nihilist-apocaliptică, cu
Dumnezeu. Oare a uitat lecția nr. 1 a
subteranei? Viața nu poate fi o
simplă extragere a rădăcinii pătrate.
Voinţa de sinucidere a acestui
inginer constructor de douăzeci şi
şapte de ani, ucenic al lui
Stavroghin, sluga şi victima acestuia,
este de „a dovedi omenirii curajul
nelimitat, libertatea totală, pentru a
elibera omul de frică, minciună,
înşelăciune, pentru a-l ridica pe
piedestalul atribuit până atunci
exclusiv lui Dumnezeu”. (Ion Ianoşi)
Ce reuşeşte Kirillov, acest apologet
al inexistenţei morţii, alături de

Rodion Raskolnikov, un alt descope-
ritor al conştiinţei rele, neţinându-şi
în frâu mândria, ambiţia, încăpăţâ-
narea de a demonstra, în chip
absurd, forţa de a opri timpul în loc,
forța de a-l face praf și pulbere?
Previzibil, să se elibereze de viaţă,
calculele de toată mâna devenind,
laolaltă cu el, oale și ulcele.

Înaintea apocalipticului Kirillov,
subteranistul, ferm convins de faptul
că „subteranii de teapa mea trebuie
ţinuţi în frâu”, va bodogăni insistent
împotriva ştiinţelor, inclusiv a
matematicii, cu diversele-i ecuaţii,
formule, ofuscând, în chip repetat,
nevrotic, tabla înmulţirii, şi refuzând
să accepte că doi-ori-doi-fac-patru,
formulă care nu este decât o imensă
obrăznicie! Căci, în definitiv, mârâie
în continuare inventatorul și
ideologul subteranei sale imperiale,
nemernice, „raţiunea nu-i decât
raţiune”. Nu ai cum reduce o fiinţă
umană la una dintre capacităţile
fiinţei umane, şi anume: cea de a
raţiona. În timp ce, continuă exper-
tul atotputernicei subterane, „vrerea
este manifestarea întregii vieţi a
omului”, care înglobează şi raţiunea,
la mijloc aflându-se, „totuşi viaţă, nu
o simplă extragere a rădăcinii
pătrate”. În viaţă, prin urmare,
lucrurile se aşază în funcţie de chef
adesea, susţine eroul apt de a explica
absolut orice, în limbajul său de
muscă contradictorie, parşivă, deci,
vie, pusă pe harţă cu ştiinţa, raţiu-
nea, ştiinţele naturii, cu tot univer-
sul. Să dispară lumea întreagă, eu
să-mi beau ceaiul, continuă şobola-
nul uman, cu impulsuri genialoide.
Aruncând o iute privire de ansam-
blu asupra întregii umanităţi, meta-
fizicianul subteranei vede – dincolo
de măreţie, diversitate, monotonie,
cuminţenie împiedicată la prima
silabă – spiritul păgubos, aventurier
al „fiinţei bipede şi ingrate” care este
omul, bref: amoralitatea, încăpă-
ţânarea-i de a dovedi – prin orice
mijloace, care nu au nici o legătură
cu logica, ştiinţele etc. – „clipă de
clipă că e om, nu un buton!” Atenţie,
„pe spinarea lui, dar s-o dovedească;
prin troglodism, dar s-o dovedească!
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Şi dacă aşa stau lucrurile, cum să nu
păcătuim, cum să nu înălţăm laude
că încă nu s-a ajuns atât de departe
şi că deocamdată doar dracul ştie de
ce o mai fi depinzând vrerea”,
voinţa adică! Iar voinţa nu încape,
firesc, în formula doi-ori-doi-fac-
patru, care „nu mai e viaţă, ci
începutul morţii”. Ca să dovedească,
să-şi dovedească sieşi în primul
rând, că este mai mult decât un
buton, mai mult decât un mecanism,
că în aventura demonstraţiei se
poate călca orice limită, Ivan
Karamazov va susţine că „totul e
permis”, acţionând în consecinţa
acestei viziuni duse la extrem, care îl
exclude pe Dumnezeu... Dar îşi va
trăda, va trage pe sfoară, uneori-
adeseori, fisurile galaxiei lăuntrice,
monstruozităţile, josnicia, ticăloşia,
duhul frământat, locuit de fantome
trimise din iadul subteranei. În clipe
de vârf, rare – precum brânduşele,
în plină iarnă, pe vârfurile veşnic
acoperite de zăpada orbind luna,
împunsă nu rareori de creştetele
firave ale acestor mesageri fragili şi
puternici ai primăverii – se va isca
imaginea fulgurantă a primului Ivan,
după cum şi visul, dorinţa secretă –
conservate în intimitatea labirintică,
fascinantă, complexă, a făpturii sale
– de a se vindeca de el însuşi, de cel
de-al doilea Ivan (morbid, malefic,
damnat), de a scăpa din cercurile
înfricoşătoare, inumane, torturante
ale subteranelor tragice. În minte ne
revine, uneori-adeseori, afirmaţia
spusă în şoaptă aproape de către
diabolicul Ivan, care îşi trădează
astfel cealaltă faţă, ascunsă după
masca cinicului lipsit de Dumnezeu,
în prezenţa iisusiacului său frate,
Alioşa, afirmaţie de o frumuseţe
tulburătoare: „Cебя тобой бы
излечить хотел.”/„Pe mine aş fi
vrut prin tine să mă vindec”. Cum
este, de altminteri, şi exclamaţia
dezmăţatului Mitia Karamazov:
„Vreau să sufăr, prin suferinţă voi
deveni curat! Se prea poate că voi
deveni curat, domnilor!” Oare nu
fiindcă vede suferinţele terifiante de
care va avea parte Mitia, îngenun-
chiază în faţa lui stareţul Zosima?!

Oare Zosima îngenunchiază, fiindcă
vede, simte că stă faţă în faţă cu un
mare vinovat fără vină? s-a întrebat
şi m-a întrebat nu o dată
romancierul Breban. În ce fel să-ţi
asumi o crimă necomisă de tine –
cum procedează dezmăţatul, ne-
vrednicul, fluşturaticul, muieraticul
ofiţer Mitia Karamazov, condam-
nându-se la suferinţă, dintr-o sete
uriaşă de viaţă, de viu, de suferinţă –
fără să fii vinovat?! Autorul crimei
este, în realitate, Smerdiakov, după
cum se ştie, pregătit din punct de
vedere teoretic, incitat de Ivan
Karamazov. Vinovat este, fără îndo-
ială, Smerdiakov, care îşi împarte
conştiinţa rea cu Ivan Karamazov. Pe
când Mitia rămâne a fi un vinovat
fără vină.

Prin aceste şi alte personaje
tensionate, frisonante, apte de a
transplanta unele convingeri din
lumea ideilor, a metafizicii,
abstracţiunilor, în lumea practică,
dându-le corp, uneori, monstruos,
Dostoievski tatonează limita
limitelor, mai exact, reacţiile unor
indivizi – fără îndoială, nelipsiţi de
calităţi, locuiţi de foamea, setea de
viaţă, pătimaşi, extraordinar de
puternici – în faţa limitei, în faţa
zidului ultim. Scopul acestor
demersuri psihologice îşi trage
puternica rădăcină din evidenta
dorinţă de a cunoaşte omul, „omul
din om”, firea-i ascunsă, în chip
evident, în cotidianitatea cenuşie,
previzibilă, exteriorizată, în schimb,
fără dubii, în situaţii tensionate,
problematice, când moartea şi viaţa,
prejudecăţile şi tentaţia irepresibilă
de a le călca, laşitatea şi curajul,
nebunia şi spaima, credinţa şi
necredinţa, moralitatea şi amorali-
tatea, Dumnezeu şi Diavolul, omul
mărunt, împotmolit în mediocritate,
josnicie, şi omul superior, cu gâtul
sucit după ruinele idealurilor de
odinioară – toate aceste noţiuni
foarte vii, concrete, toate aceste euri,
entităţi strânse pe limită, într-un
suflet omenesc, într-o minte izolată,
ruptă de lume, de viaţă, reîncep
războiul, scoţându-şi măştile şi
transformând psihicul uman într-o

arenă vie, într-o scenă teribilă, într-
un carnaval dantesc, într-un teren
disputat nu de ieri, nici de alaltăieri.
Războiul pătimaș este dus pe viaţă şi
pe moarte. Dostoievski însuşi
recunoaşte, apropo, într-o scrisoare,
firea-i mult prea pătimaşă, care nu
poate fi oprită de nimeni şi de nimic:
„Pretutindeni şi în toate, eu ajung
până la ultima limită, toată viaţa
păşeam dincolo de limită”. Să fie la
mijloc semnul setei de iubire, a setei de
viaţă – sintagme spicuite din Fraţii
Karamzov, revenind nu o dată în
toată opera dostoievskiană?

„Pretutindeni şi în toate, eu
ajung până la ultima limită, toată
viaţa păşeam dincolo de limită”.
Cum e să păşeşti, să locuieşti dincolo
de limită? Dincolo de ultima limită.
Şi asta toată viaţa! Cum să nu-ţi
crească, iarăşi şi iarăşi, în minte
întrebarea tolstoiană, adresată de
creatorul Annei Karenina soţiei lui
Fiodor Mihailovici, Anna Grigori-
evna, la singura, scurta întrevedere,
avută cu „îngerul păzitor” al lui
Fiodor Mihailovici, discuţia dintre
cei doi fiind bruiată de câteva ori de
Sofia Andreievna: „Spuneţi-mi, ce
fel de om a fost soţul dumnea-
voastră?” Întrebarea e pusă după o
confesiune tuşantă, în toiul căreia
Lev Nikolaievici afirmă că „Dosto-
ievski a fost pentru mine un om
scump şi, poate, singurul pe care aş
fi putut să-l întreb despre multe şi
care la multe ar fi putut să-mi
răspundă!” Nu ne vom grăbi să
răspundem la această cascadă de
întrebări. Nu numai fiindcă, dintre
cei câţiva uriaşi ai lumii, Dostoievski
– spre deosebire de Tolstoi, după
cum s-a observat nu o dată, descris
ceva mai sigur, mai puţin contradic-
toriu, de contemporani, având parte
de portrete întrucâtva mai apropiate,
se susţine, de o imagine credibilă,
integră – plăsmuitorul lui Smerdia-
kov, aşadar, izbuteşte să adune o
seamă de imagini, opinii, care se bat
cap în cap, limpezirile sporadice
stârnind de îndată un potop de
legende contradictorii. (Serghei
Belov, Vladimir Tunimanov) Opini-
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ile despre creatorul Marelui
Inchizitor se situează, în consecinţă,
în majoritatea cazurilor, la poluri
opuse. Dostoievski scapă, fără îndo-
ială, calificărilor. Oare fiindcă Fiodor
Mihailovici se regăseşte şi în Sonia
Marmeladova, şi în Mîşkin, şi în
stareţul Zosima, care îngenunchiază
în faţa lui Mitia, pe de o parte. Iar pe
de alta, în Dostoievski există şi
amprenta unor eroi teribili, ca, bună-
oară, subteranistul, Rodion Ras-
kolnikov, Ivan Karamazov, Smerdia-
kov, Kirillov? Ca să nu ne referim şi
la mărturiile, portretele contempora-
nilor, din care ne alegem fie cu
imaginea unui romantic posedat, a
unui idealist lipsit de spirit practic, a
unui proroc al omenirii, un creştin
iubitor, de o blândeţe rară, suferind
fără măsură, când, de pildă, îi moare
primul născut, Sonia, fie cu
imaginea unui individ nestatornic, a
unui apucat irascibil, pătimaş, impo-
sibil, stârnind repulsie, stupoare,
amanetând bijuteriile neveste-sii

pentru a mai juca la ruletă – ultima
dată, care nu e deloc, fireşte, ultima!
– stăpânit de patima acestui joc, de
care, într-un târziu, reuşeşte, har
Domnului, să se vindece, scriindu-i,
excedat, Annei Grigorievna, că, în
sfârşit, va fi exclusiv al ei! Un alt
Dostoievski este gata oricând să
îngenuncheze în faţa cenzorului...
numai să nu i se taie din roman,
rugându-se în genunchi Bunului
Dumnezeu să i se păstreze inima
curată...

La toţi aceşti... Dostoievski,
iubiţi de noi de când ne ţinem minte,
vom reveni, fără să încetăm a-l iubi
pe fiecare, chiar dacă – sau cu atât
mai mult cu cât – e vorba de euri
contradictorii, euri multiple, marcate
de o ambiguitate profundă, nu rare-
ori, înşelătoare. Contradicţia înscri-
indu-se printre sursele viului. Ale
desăvârşirii. Ca şi suferinţa.

Cei doi titani de litere nu s-au
cunoscut in vivo niciodată. Nici nu s-
au aflat barem în aceeaşi încăpere,

precum Dostoievski şi Tolstoi, în
data de 10 martie 1878, la numai
câţiva metri, pare-se, distanţă. Foarte
în vogă în acele vremuri, poetul şi
filosoful creştin Vladimir Soloviov
ţinea, în acea zi, una dintre
prelegerile sale filosofice, urmărite
de un impresionant auditoriu.
Autorul Învierii era însoţit de
vanitosul Nikolai Strahov. Semnifi-
cativa scenă este relatată, descrisă
detaliat, în memoriile sale, de Anna
Grigorievna Snitkina-Dostoievskaia.
„Singurul prieten devotat”,
„tălmăcitor autorizat când al lui
Dostoievski, când al lui Tolstoi”,
Nikolai Strahov se conturează, în
opinia lui Ion Ianoşi, drept mesager
al „unui adevăr mai important”, „de
el neştiut”: deşi şi Tolstoi şi
Dostoievski ar fi putut găsi şi alte
ocazii de a se cunoaşte, de a se
vedea, de a vorbi, nici unul, nici
altul, n-au făcut un gest, un pas, în
această ordine de idei. Din contră, a
fost ratată, probabil, neîntâmplător,

Elleny Pendefunda, Geneză
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o şansă după alta, de pildă, inclusiv
cea oferită prin dezvelirea statuii lui
Aleksandr Sergheievici Puşkin,
desfăşurată în data de 8 iunie 1880,
unde autorul Fraţilor Karamazov a
ţinut un discurs important,
eveniment la care Lev Nikolaievici –
cel definit de către Maxim Gorki
drept „ultimul exemplar al rasei
geniilor europeni” – n-a participat.

Peste nici un an, pe 28 ianuarie
1881 (s.n.: 9 februarie), sfântul
nostru epileptic, se stingea în urbea
cea mai frumoasă, cea mai tristă,
mohorâtă şi abstractă: da, acelaşi
Sankt Petersburg. Pe fundalul căruia
îşi ţine discursurile nihiliste
subteranistul dostoievskian. În
peisajul monoton, cenuşiu, al căruia
comite cele două crime Raskolnikov.
Urbea rusească a Nordului fiind
invocată în nu puţine opere ale
scriitorilor ruşi. După moartea
subită, la mai puţin de şaizeci de ani,
a autorului celor cinci romane
majore, care au marcat istoria
literaturii universale – Crimă şi
pedeapsă, Demonii, Fraţii Karamazov,
Idiotul, Adolescentul – contele Tolstoi
îi scria aceluiaşi Nikolai Strahov, cu
o sinceritate dezarmantă, cutremură-
toare: „Cât aş dori să pot spune tot
ce simt despre Dostoievski. Dum-
neavoastră, descriindu-vă sentimen-
tele, ați exprimat o parte din ale
mele. Nu l-am văzut niciodată pe
acest om şi n-am avut niciodată
legături directe cu el, şi, când a
murit, am înțeles deodată că el mi-a fost
omul cel mai apropiat, cel mai drag şi
mai necesar. Am fost scriitor şi
scriitorii sunt cu toţii orgolioşi,
invidioşi, în orice caz eu sunt un
asemenea scriitor”. (s.n.) Cu tot
orgoliul, cu toată invidia recunos-
cute, Lev Nikolaievici susţine, în
aceeaşi, tulburătoare, epistolă, că
„nu mi-a trecut niciodată prin cap să
mă măsor cu el – niciodată. Toate
câte le-a făcut el (toate cele bune şi
adevărate) le-am receptat aşa încât
cu cât va face mai multe cu atât îmi
va fi mie mai bine. Arta îmi
provoacă invidie, la fel inteligența,
dar cele ale inimii doar bucurie. Aşa
că l-am şi socotit un prieten de-al

meu, şi nici nu mă gândeam să nu-l
întâlnesc, şi dacă până acum asta nu
s-a întâmplat, mai e, totuşi, timp. Și
dintr-odată la masă – prânzeam
singur, întârziasem – citesc: a murit.
Și mi-am pierdut un anume reazăm. M-
am zăpăcit, iar apoi mi-am dat seama
cât mi-a fost de drag, şi am plans şi mai
plâng şi acum”. (s.n.)

Dostoievski, așadar, nu l-a
cunoscut pe viu niciodată pe Lev
Nikolaievici. Nici pe Nietzsche.
Despre Tolstoi a scris nu o dată cu
admiraţie, în cheie polemică. Despre
Nietzsche, spre deosebire de Tolstoi,
nu avea cum să scrie. Creatorul lui
Raskolnikov n-a citit din autorul
Genealogiei moralei nici un rând. Da.
În ciuda multiplelor tangenţe
tematice, în ciuda temelor care revin,
iarăşi şi iarăşi, precum un motiv
muzical beethovenian, reluat din
unghiuri diferite, la ambii scriitori.
Putem să ne rătăcim prin hățișul
supoziţiilor referitoare la felurile în
care ar fi reacţionat iubitul de noi
sfânt epileptic la unele dintre cele
mai radicale aserţiuni nietzscheene.
Ne putem pierde prin labirintul
presupunerilor, căutând afinităţi, ca
de pildă, radicalismul dostoievskian,
funciar înrudit cu cel al creatorului
lui Zarathustra... Nietzsche însuşi
scrie despre „instinctul înrudirii”,
„vădit imediat” la lectura lui
Dostoievski, ca să se refere, apoi, la
bucuria descoperirii unui spirit gea-
măn, o bucurie extraordinară, unul
dintre evenimentele spirituale de
vârf, cedem noi, ale secolului al XIX-
lea. După ce l-ar fi citit pe Nietzsche,
autorul Fraţilor Karamazov... oare s-ar
fi ascuns, scriind altceva decât crede
„de dragul publicului”? Adică,
procedând exact ca autorul Annei
Karenina, când scrisese despre
Nietzsche, fără să-i menţioneze
măcar numele, contrazicându-l, în
schimb, cu patetică vehemenţă, în
realitate însă gândind, scriind nu o
dată ca acel Hamlet al filosofiei
secolului al XIX-lea?!

Nu sunt acestea decât câteva
întrebări formulate departe de zodia
hazardului, după ce am recitit
răscomentata notă la Însemnări din

subterană, apoi pateticele predici
înfocate, de care este împânzit
inclusiv Jurnalul unui scriitor.
Romancierul are grijă să pună în
valoare faptul că „atât autorul
însemnărilor, cât şi însemnările ca
atare sunt rodul închipuirii”, că
scriitorul a fost mânat de scopul de a
înfăţişa, prin teoreticianul subtera-
nei, „unul dintre reprezentanţii unei
generaţii care-şi trăieşte ultimele
clipe”. Chiar aşa? Epoca oamenilor
inutili, a indivizilor de prisos era în
plină ebuliţie. Aserţiunile citate sunt
ivite, desigur, din prudenţă. Dar şi
poate, nota bene, din... spaimă. Din
reculul liminar, încercat de un mare
creier în trena paginilor aşezate sub
semnul profeţiilor majore, între care,
în primul rând, cele unde este tratată
crima în numele unei idei – formula îi
aparţine romancierului Nicolae
Breban – sub semnul malign,
catastrofic al căreia, spuneam, stă
secolul al XX-lea. Să nu uităm că
acelaşi recul se remarcă şi în modul
în care este construită psihologia lui
Rodion Raskolnikov, psihologie
scindată, specifică unui om superior
poticnit, prăbuşit la jumătatea
drumului. După crimă, urmează,
firesc, asumarea, recunoaşterea ei şi,
respectiv, ispăşirea în finalul
romanului – M. Bahtin are dreptate
– convențional, expeditiv. Dintre
eroii aşa-zis „negativi” – tipologia
dostoievskiană e marcată, susțin-
eam, de o ambiguitate subtilă,
complexă – Raskolnikov, în chip
straniu, fascinant, de neînţeles, este
unul dintre cei mai iubiţi, inclusiv
de creatorul acestui personaj proble-
matic. Dragostea autorului-demiurg
faţă de acest tânăr student – ex-
student, mai exact – se resimte, se
revarsă din paginile capodoperei
dostoievskiene nu o dată, cu asupra
de măsură. Cum să nu te legi de un
om atât de neobişnuit? Cum să nu-l
iubeşti? Un student, un fost student
timid, retras, marcat de o sensibi-
litate formidabilă, rară. Un tânăr
supra-dotat, cioplit din coasta
Oneghinilor, a Peciorinilor, pentru
care voinţa lor e deasupra voinţei
celorlalţi, majoritatea funciar
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mărunţi, şobolani umani, pierduţi în
anonimatul furnicarului uman,
invocat de Rodion Romanovici. Un
june genialoid, care îşi alege un
model imposibil, nu tocmai bine
văzut în cercurile înalte ruseşti, nici
în cele pariziene, conform mărtu-
riilor stendhaliene: Napoleon, cel
însetat de voinţa de putere, despre
care Henry Beyle afirmă, cu
admiraţie gâfâindă, în scrierea dedi-
cată inegalabilului Împărat, că
„superioritatea sa consta în uimi-
toarea capacitate de a găsi idei noi,
cu o promptitudine incredibilă, de a
le judeca cu o raţiune perfectă şi de a
le pune în aplicare cu o forţă de voinţă
care nu şi-a găsit niciodată egal. Din
nefericire, această putere de voinţă
putea fi uneori întunecată de o
izbucnire temperamentală”. (s.n.)

Rodion Raskolnikov e rudă de

sânge cu subteranistul petersbur-
ghez. Spre deosebire de acest spirit
zbuciumat însă, pentru care prima
ocnă, prima subterană s-a dovedit a
fi şcoala, unde orfanul a fost
expediat de nişte rude, Raskolnikov
îşi descoperă subterana mai târziu,
deşi se pare că ea şi psihologia ei
subversivă existau dintotdeauna în
văzduhul existenţei sale de cărturar
marcat, umilit de sărăcie, care este,
notează subtil autorul, net diferită
de mizerie. Prietenul lui Razumihin
are ceva strict nelumesc, cvasisăl-
batic în felul său de a fi, pendulările-
i din camera închiriată, strâmtă ca
un dulap, scundă, jos, în lume,
semănând oarecum cu rarele ieşiri
ale aprigului subteranist şi oarecum
cu descinderile lui Zarathustra – eroi
neobişnuiţi, în general, cu oamenii,
protagonişti fascinaţi de putere, de

cultul voinţei. „Raskolnikov nu era
obişnuit cu lumea – scrie Fiodor
Mihailovici – şi, cum am mai spus,
fugea de orice societate, mai cu
seamă în ultimul timp. Acum însă,
deodată, ceva îl împingea spre
oameni. Ceva oarecum nou se petrecuse
cu el, şi asta îi trezise nevoia de lume.
Atât de mult îl istovise luna aceea
plină de tristeţe şi de o surescitare
sumbră, încât simţea nevoia să
respire măcar o clipă undeva unde
să fie altfel, indiferent cum”.
Sensibil, retras, măcinat de contra-
dicţii interioare, Raskolnikov şi la
universitate lăsa impresia că nu ar
face parte din lumea aşa cum este
ea. Rodia se ţinea departe de tot şi
de toate, notează autorul, aproape în
treacăt, făcându-i un portret „nai-
vului”, inteligentului Razumihin. Cu
excepţia acestuia, aproape toţi îl

Elleny Pendefunda, Sfârşitul iernii
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ocolesc pe Rodia, care „nu lua parte
în nici un fel nici la adunări, nici la
discuţii, nici la distracţii”. În schimb,
mai tot timpul îşi ardea tinereţea,
timpul în biblioteci, „învăţa pe
rupte, fără să se cruţe, lucru pentru
care era respectat, dar de plăcut nu îl
plăcea nimeni”. (s.n.) Şi nu numai
fiindcă „era foarte sărac”, dar
„mergea cu mândria până la trufie şi
era necomunicativ: parcă avea ceva
de ascuns”. Probabil se deosebea de
cei din jurul lui printr-un aer de
sălbăticie geamănă cu superioritatea,
câteodată. Mirosea altfel.

„Unii aveau impresia că se uita
la ei toţi ca la nişte copii, de sus, ca şi
cum ştia deja cam ce nivel aveau şi
cum stăteau cu cunoştinţele şi cu
convingerile, socotindu-i inferiori ca
idei şi preocupări” notează, în conti-
nuare, cu parcimonie parcă, autorul-
Dumnezeu, înfăţişându-ne un erou
bântuit de fantomele unui gând stra-
niu, care nu-i dă pace, îl înghesuie în
ţarcul său inuman, cumplit, azvâr-
lindu-l într-o stare febrilă, apoi
îmbolnăvindu-l de-a binelea. Avem
în faţa noastră un bărbat puternic,
tânăr, zbuciumat, inteligent, citit, de
o inteligenţă net superioară celor din
preajma sa. Un bărbat departe de a
avea o menta-litate de asasin; da,
Raskolnikov nu este un asasin de
duzină, un ucigaş oarecare. Nici
avar nu se arată a fi barem o clipă.
Imboldul de a ucide are, în cazul său
atipic, unic am spune, o natură neo-
bişnuită. Un tânăr sărac lipit pămân-
tului, purtându-se nu rareori însă
precum un prinţ, „un cerşetor fără
voie”, atras în chip de neexplicat de
atmosfera domnind pe sărăcă-
cioasa Sennaia.

După comiterea celor două
crime, păcătosului i se dă o şansă.
Da. Tocmai lui. Sau, înainte de
toate, lui. Celui care împarte
lumea în două categorii restric-
tive, marcate de un elitism fun-
ciar, de un aristocratism imposibil
de trecut cu vederea. Cum să nu i
se dea o şansă acestui june plin de
calităţi? Aşa cum li se dă o şansă

indivizilor încolţiţi de harpiile pier-
zaniei, ale degradării, hoţilor,
pungaşilor, beţivilor, pomeniţi de
consilierul titular Marmeladov,
calificat de cârciumar drept un
circar. Prin gura acestui circar
volubil însă – aduceţi-vă aminte de
unele personaje zarathustriene! –
acest beţiv oare-care, la un moment
dat – în timpul monologului ţinut în
prezenţa lui Rodion Raskolnikov –
„vădit inspi-rat”, ne oferă o lecţie
premonitorie, o scenă-cheie nu
numai pentru înţe-legerea iubirii
profunde cu care este tratat Rodion
Raskolnikov, ci şi pentru întreaga
creaţie dostoiev-skiană.

Prin gura lui Marmeladov,
așadar, un mărunt individ rătăcit, se
emite un adevăr de sorginte biblică.
Îl reproducem, în pofida lungimii, în
întregime, căci este de o importanţă
capitală pentru încercarea de a
înţelege. Pentru a ne apropia, mai
exact, de marea lucrare dostoiev-
skiană: „Dar răstigneşte – exclamă
excedat Marmeladov – judecătorule,
răstigneşte, şi după ce răstigneşti, ai
milă! Şi-atunci eu o să vin singur la
tine să mă răstigneşti, că nu de
veselie beau, ci de durere şi
lacrimi!... Tu, vânzătorule, oi fi
crezând că mi-e de-ajuns cinzeaca
asta? Păi durere, durere, asta caut eu
pe fundul paharului, durere şi
lacrimi, eu am gustat din ele şi sunt
osândit; iar de avut, are milă de noi
cel care a avut milă de toţi şi a
înţeles tot, singur el, el este
judecătorul”. În continuare, acelaşi
personaj, referindu-se la fiica sa,
Sonia, susţine peremptoriu, referin-

du-se indirect la biblica Maria
Magdalena: „Va să vină ziua aceea,
şi el va întreba: «Dar unde este fiica
aceea care s-a jertfit pentru o mamă
vitregă rea şi pentru copilaşii
nevârstnici ai altora? Unde este fiica
aceea care nu s-a îngrozit de tatăl ei
pământesc, un beţiv nemernic, şi i-a
arătat milă? Şi va să spună: «Vino!
Te-am iertat o dată... Iertate îţi sunt şi-
acum multele păcate, căci ai iubit
mult...» Şi o s-o ierte pe Sonia mea, o
s-o ierte, ştiu că o s-o ierte... Aşa am
simţit în inima mea deunăzi, când
m-am dus la ea!...” (s.n.) Pentru ca în
cele ce urmează, Marmeladov, să se
refere la păcătoşii înfăţişaţi la marea
judecată ultimă, pasajul următor
fiind de o frumuseţe sublimă şi
constituind, evident, un vârf de
umanitate şi măiestrie a marelui rus:
„Şi pe toţi o să-i judece şi-o să-i ierte,
şi pe buni şi pe răi, şi înţelepţii şi
smeriţii... Şi când va fi sfârşit cu toţi,
atunci va grăi către noi: «Haideţi, va
spune, şi voi! Haideţi, beţivilor,
haideţi neisprăviţilor, haideţi neruşi-
naţilor!» Şi ne vom duce cu toţii, fără
să ne ruşinăm, şi vom sta-naintea
lui. Şi el va spune: «Nişte porci, asta
sunteţi! Fiara v-a dat chipul şi şi-a
pus pecetea pe voi; dar haideţi şi
voi!» Şi-or să spună cei înţelepţi, cei
cu minte: «Doamne! De ce-i primeşti
pe ăştia?» Şi el va spune: «Îi primesc,
înţelepţilor, îi primesc, voi cei cu
minte, fiindcă nici unul dintre ei nu
s-a socotit vrednic de asta...» Şi îşi va
întinde braţele către noi... şi noi vom
cădea... şi vom plânge... şi vom
înţelege tot! Atunci o să înţelegem
tot!... şi toţi vor înţelege... şi Katerina

Ivanovna... şi ea o să-nţeleagă...
Doamne, să vină împărăţia ta!”

Dar... Împărăţia aceea vie
întârzie să vină! Oare din ce
motive? Şi până când,
Domine?! Unde sunt timpurile
când ai făcut lumina? Unde-i
promisa Ta Împărăţie vie?! De
ce nu mai vine odată şi odată?


Liviu Pendefunda şi Aura Christi
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Dorin POPA

o zi obişnuită
de vară –
toamnă –
primăvară
e parcă prea devreme să simt că vara s-a dus, prăbușit,
întomnat
și tot prea devreme îmi pare că toamna mă însoțește

cât de mult te admir -
cu veselia aceasta a ta mereu sporitoare
și cât de multă teamă simt dinspre ea

anul trecut, pe 7 septembrie, erai la
fel de tandră,

de bună și de angelică
și, iată, nimic rău nu ni s-a întâmplat

între timp....
în zadar am așteptat

oare toamna aceasta,
care începe să ne mângâie parfumat
are ceva, oricât de puțin, din toamna trecută,
din toamnele lui Dostoievski?

da, tu, numai tu ai putea, Feodor Mihailovici,
să spui ce face toamna, mai ales toamna !

.....................................
tu ai putea

să ne alinţi pe toţi

şi vine o zi
și vine o zi când totul se clatină,
când nu mai înțelegi nimic
din ce se întâmplă
din ce ți se întâmplă

cine ți-a însoțit pașii până acum?
ce vedeai, ce înțelegeai?

de ce nimic nu mai stă în picioare,
unde a dispărut chiar dușumeaua?

de ce vecinii nu te mai văd,
nu te mai salută,
nu-ți mai răspund,
chiar dacă ești un bun vecin,
de ce prietenii au mereu, acum,

telefonul închis ?
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în State, băncile au început să se trezească, în
EU abia de se prăbușesc

în State oare vecinii ar fi mai amabili,
în State aș putea investi în prietenie?

cine i-a spus lui dostoievski că în secolul 21
poți cădea, decădea mai adânc
decât în veacul19, de unde-a știut?

cât există lumea în jurul tău
și cât există în imaginația ta?

împotriva cui te revolți acum:
împotriva lumii din viață
sau împotriva lumilor tale?

mai poţi
răspunde
provocărilor?
din State, delia îmi trimite
e-mailuri seci, grăbite,
precipitându-se către seară

din Argentina, poetese trupeșe
îmi umplu cutia poștală
cu versuri de corazon,
parcă mereu aceleași,
pe care le descoperă uluite

celia, din Puerto Rico,
e calmă în exprimare
și mai puțin emfatică

din Mexic și Columbia,
scrisorile sunt parcă topite
într-un roșu febril, discordant și utopic

din Bolivia, sunt chemat la luptă, la arme,
pentru aceleași cauze despre care
am învățat la istorie, în liceu

din Rusia, primesc doar mesaje publicitare,
abramburite,

în limba lui Dostoievski

din Arad, aflu că traian ștef a fost demis,
în Timișoara, george șerban este încă prieten

cu bazil popovici

și, în Chișinău, amicul iurie roșca se va salva?

prietenul din Paris nu-mi mai scrie,
iar dorel în Toronto este cogeamitea șomerul
- a schimbat șomajul din Londra cu cel din

Toronto-
(în liceu, cuvântul șomer îmi părea plin de

noblețe,
la noi, fiind exclus din dicționare)

așa se scrie istoria lumii?

din Atlanta, câțiva colegi îmi spun că le e
teamă

de intrarea în Istorie a lui Barack Obama,
fiind emigranți, fără cetățenie, se tem că vor fi

expulzați

în București, andrei locuiește
într-un bloc imens, cu bulină,
bulina obsedându-mă acum...

când nu te mai
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aşteptam, ai
venit
mare noroc am avut
că, la început, nu te vedeam prea bine,
aproape deloc

acum, prezența ta mă face să mă întreb
dacă Iisus Christos n-a fost femeie

oare toată viața mea nu s-a petrecut
decât în așteptarea ta,
nu am făcut decât să mă pregătesc
pentru întâlnirea cu tine
și
în toate îmbrățișările mă ascundeam
doar pentru a putea primi
îmbrățișarea ta?

de ce nu te mai așteptam,
de ce nu te-am visat măcar?

de la Bruxelles, îmi trimiți sms-uri
și mă gândesc trist că Mihai Eminescu
nu avea mobil și că oricum ar fi scris
articole lungi
împotriva Internetului,
pe care Bacovia  nu le-ar fi observat

oare fricile, frustrările mele
au guvernat lumea
și altceva nu mai puteam vedea,
nu am mai văzut?

credeam că Andrei și David
sunt ultimele sosiri în viața mea,
că-s bătrân, risipit,
amestecat cu multele-mi confuzii,
expirat...

tu m-ai luat atât de încet de mână
ignorând prăpăstiile din jurul meu,
în vreme ce Delia îmi scria din State

e-mailuri de îmbărbătare

ca pe Lazăr m-ai ridicat din mormânt
și-ai turnat duh neștiut sub genele-mi posace,
nedumerite

Iisus Christos putea fi El femeie ?

războiul
fiecărui om cu
lumea
până la urmă, vine un moment

în care nu mai suntem de acord cu lumea
noastră

dorim să protestăm,
să dăm cărțile pe față,
dorim să arătăm întreg adevărul
care se vede din partea noastră

poate ca în momentul acela suntem cei mai
curați

și
mai aproape de dumnezeire

echilibrul dispare,
echilibrul reapare
și războiul nostru cu lumea
se pierde
în ceață

priveam coroanele de pe sicriul lui
ștefan iordache
și mă așteptam în fiecare clipă
să-l zăresc pe actor asistând obosit,
franc și trist,
la propria-i înmormântare
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când se va încheia
războiul lui ștefan iordache cu lumea?

împreună cu florin piersic,
priveam coroanele de pe sicriul lui
ștefan iordache.....

gheorghe dinică plângea fără lacrimi,
adrian păduraru se instalase în tulburare
cu o înțelegere secretă a lumii
pe care i-o bănuiam,
florin piersic semăna uimitor cu ștefan iordache
cel din urmă cu un an,
în ultimul rol, și părea mut...

toți trei, inițiați, întrebau:
când se încheie războiul omului

cu lumea asta?

Marcel Cahniţă, Uşi celebre III

o toamnă

ciudată, pentru
amândoi
ieri, mi-ai arătat frunzele sfârșitului de

noiembrie
care nu mai vor să plece din copaci

- n-am mai pomenit o astfel de toamnă, mi te
confesezi

și
parcă
întreaga lume se lăfăie în toleranța ta,
împreună cu mine

Iașul respiră printr-un nou Carrefour, mai mare
decât

îndrăgitul tău mall,
un nou Kaufland (e al treilea, al patrulea ?),

vreo zece
reprezentanțe de mașini
visate cândva
și un ciot de autostradă de vreo 2 km
care te face să visezi, bucuroasă, fericită....

ai uitat, pentru o clipă, că vechiul computer,
din facultate,

ne întristează în fiece zi
și te bucuri, imediat, dacă găsești
cel mai mic semn de vreme bună

mâine, pleci la Piatra Neamț, cu teodora,
cu vechea mașină Peugeot,
vei trece pe lângă noul Carrefour
și-ți vei reaminti
că toamna aceasta este cea mai ciudată
dintre toamnele noastre

oare dacă am avea prieteni, Alia,
am simți toamna aceasta mai cu putere,
oare prietenii ne-ar ajuta
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în complicata noastră relație cu anotimpurile?

cât ai fost profesoară în Galați
și mergeam atât de des
pe la Târgu Bujorului
era cu totul altceva,
iar toamna părea a fi numai de partea noastră...

acum,
cine ne mai apără?

tu veneai
către
mine
tu veneai către mine
și lacrimi cât oul de crocodil bengalez îmi

astupau gâtlejul

tu veneai către mine atât de diafan că foarte
târziu

mi-am dat seama că am pierdut și șansa de a
mă topi…

tu veneai către mine și-mi luai pe veci bucuria
de a-mi ține

prietenii de mână,
de a-i venera și prețui,
de a fi cu ei, de-al lor,
de a trăda, de a fura, de a mă ascunde în

rumegușul
scrâșnitului din dinți a neputință

poveste din

era noastră,
cu Alia-
Hachi,
miracol
continuu
când ai venit către mine,
pentru prima dată am zărit moartea :
erai preafrumoasă...

dintr-odată, moartea,
care se adăpostea mereu în altă parte,
odată cu tine
mi s-a arătat

Alia, singura moarte
pe care am datoria să o trăiesc
până la capăt,
moartea mea,
bucuria mea.

Elena Cristina Potop,
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după ce
ai spart
vaza
asemeni prințului Mîșchin,
am fost avertizat,
multă lume m-a dăscălit
cum să mă îndepărtez în vârful picioarelor
și să nu sparg vaza

în lupta cu dorința
de a-i asculta,
altcineva a câștigat

după ce am spart vaza,
tuturor le-am părut suspect,
în zadar a fost căința mea,
în zadar de fapte virtuoase
m-am apropiat...

toate celelalte
mi-au fost uitate,
dar nimeni nu a uitat
și nimeni nu uită seara în care,
dorind să o apăr de oricine ar fi putut să o

atingă,
am spulberat-o

de atunci, în fiecare zi, aceeași vază,
mereu aceeași
cade răpusă
de dorința mea de a o proteja

vinovat

sunt vinovat pentru toate păcatele omenirii
pe mine judecați-mă pentru tot

pe mine condamnați-mă pentru o bătălie
pierdută

si pentru lumea pe care nu am creat-o
deși pot.

Alia-
Hachi
încă nu am plecat
tu mă aștepți deja

Elleny Pendefunda, Tornade 2
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Gheorghe Andrei NEAGU

Orificii
rimele semne au venit fără
ştirea nimănui. Nici eu nu
ştiam. Şi ce dacă nu ştiam.

Când am ştiut cum să fac orificiul
uşii, dar n-am putut, la ce mi-a
folosit? Sau când am ştiut, da am
ştiut că nu trebuie. Dar am făcut?
Nu. N-am făcut. Şi trebuie să fac.
Nici atunci când trebuia să mă joc,
nici când n-a trebuit. Iar jocul a
rămas fără nimic. M-a ferit? M-am
ferit?

Nici o clipă n-am neglijat
consecinţele. Mă înfricoşează?

Da. Eram pur şi simplu înspăi-
mântat. Toate ziarele numai  despre
asta vorbeau. Şi vecinele. Şi colegii.
Şi toate şi toţi.  Vorbeau, mă înspăi-
mântau şi făceau. Tăceau şi făceau.

Ei, inocenţii, cu ochi pofticioşi şi
zâmbete mieroase. Te sfătuiau în
şoaptă să nu faci. Dar ei? Ei nu dau
sfaturi din experienţa  personală?

N-am şiut cum să mă feresc.
Acum dacă ştiu la ce-mi foloseşte. Şi
totul a început Dracu poate spune
de unde a început. Unii spun că în
promiscuitatea vieţii primitive apar
primele semne. S-a dovedit a nu fi
aşa. Eu n-am trăit în promiscuitate.
Cel puţin aşa cred. Chiar dacă unii
cred altceva. Aşa am zis, că oriunde
m-aş fi dus, nu se cuvenea. Oricum
nu de acolo mi se trage.

Am citit mult. M-am documen-
tat. Documentaţii sunt. Cum necum,
dar sunt. Despre orificii s-au scris
tratate, tomuri. Despre mine, nimic.

Oricum eu însumi am
devenit un tratat.

Din oriunde m-aş
privi, rămân un tratat.
Numai că am venit prea
târziu. Prea fuseseră
mulţi înaintea mea. Nu
mai prezentam interes. Totuşi m-au
studiat. Trebuiau să-mi spună ceva.
Nu mă puteau lăsa la voia
întâmplării. S-au documentat şi alţii
şi nimic. De unde de fapt să se
documenteze, dacă nu din mine. Iar
acolo era pustiu. Aici o femeie. Toate
fuseseră digerate. Şi toate mă
digeraseră. Pentru că nici una n-a
ştiut să ia şi să pună în acelaşi timp.
Toate au luat. Dar de pus, nu. Nici
ele n-aveau.

Acum ce să mai vorbim. S-a
terminat. S-a terminat ceea ce n-am
început. Pentru că ceea ce la mine s-
ar fi putut numi început, a fost
sfârşitul. Sfârşitul începutului. Când
începi poţi să nu termini. Dar eu, nu
şi nu. Eu am terminat începând.
Alţii n-au început nici cu sfârşitul. Şi
nu se mai vaită.

Parcă prea multă importanţă-mi
dau. În fond ce sunt eu.

Un purtător de orificii. Eu sunt
ce sunt şi simt ce simt.

De fapt nu mai simt nimic.
Guturaiul m-a alarmat pentru prima
dată. Şi eu mereu spuneam că nu mă
tem. Şi nu m-am temut. Guturai şi
gata. Gata-s şi acum. Analizele o
spun clar. Cel puţin aşa susţin
medicii. Dar poţi pune mâna-n foc?

S-au mai văzut cazuri. Şi-apoi totul e
atât de neaşteptat

Deci, atunci când îmi curgea
nasul, m-am autoliniştit. Ce era să
fac. Era totuşi un guturai banal.
Timpul a trecut şi o dată cu el nimic
nu-mi liniştea temerile. Ele zăceau
acolo, ascunse în mine, alături de
femeile mele toate. Toate câte
luaseră, pentru că celelalte au rămas
nevinovate. Şi la fel de suave şi de
gingaşe. Numai eu eram altul. Eu
mă schimbasem. Îmi curgea nasul.
Parcă numai mie. Şi Dante a păţit-o.
Nu el. Femeia din hanul de popas.
Dar aia n-avea nas. De unde să-i
curgă? Bietul de el. Abia mai târziu
şi-a dat seama că fericirea depinde
mult, de funcţionarea orificiilor.

Funcţionara, însă... Funcţionarii
trebuie lichidaţi. Cel puţin cu ăştia
mă luptam. Acum cu mine. Şi lupta
e crâncenă. Poate şi o absurditate.
Kafka ar face furori. Eu n-am să fac.
Nu mai am cum. Şi nici timp. Pe
mine. Ce mai. Mi-a ajuns funia la
par. Paşii mă duc, dar sufletul nu.

Aştept maşina, duba, să vină să
mă ia. De ieri o aştept. Se pare că nu
mai pridideşte de cărat.

P
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Suntem mulţi, se zice. Dar eu zic
altceva. Birocraţii îşi fac de cap. Iar
nu funcţionează un orificiu.

Social, dar tot orificiu rămâne.
Mă uit pe geam. Alt orificiu,

pardon, fereastră. Bănuiesc priviri
ascunse, asupra străzii. Asfaltul
încins se desface cleios în bătaia
soarelui. Dacă ar trece o vietate. Şi
chiar trece. O pisică. I s-ar prinde
labele de smoala topită. Dar nu.
Numai sufletul meu temător vede.
Pisuca trece uşor fără să-i văd labele
prinse. Nu mă mai miră nimic. Nici
măcar faptul c-am putut să rabd cu
nesimţire guturaiul ani în şir. Şi azi
îl mai port. Dar acum altele-mi sunt
poverile. Deci guturaiul a fost
primul semn. Al doilea a fost
sângerarea. Îmi suflasem nasul după
câţiva ani, mai tare ca de obicei. S-a
rupt un vas de sânge. Unul mic. Un
văsuleţ, văsişor, sau mă rog, ceva
foarte mic. Şi spart a rămas. Când m-
am tăiat la deget a fost şi mai rău.

Nu s-a mai vindecat. Atunci am
fost la ei. Analize şi iar analize. Se
mirau şi nu prea. Se părea a fi şi eu
unul din ăia. Şi eram. Fără voia mea.
Şi mai ales fără ştirea mea. Şi nici
măcar n-apucasem a mă bucura.
Unii credeau că sunt anormal. Alţii
sfânt. Numai eu ştiam ce ştiam.
Citeam prin ziare tot felul de
bazaconii, aşa le ziceam pe atunci.
Dar n-au fost bazaconii, sau chiar
bazaconii. Ştiam că se întâmplase şi
altora. Numai că aceştia dispăruseră
pe rând. Unul câte unul. Cu niciunul
n-apucasem să stau de vorbă. Venise
duba şi ` dispăruseră. În care orificiu
nu se ştie. Cei rămaşi nu ştiau nimic.
Ce puteau ei să ştie. Cineva le
astupase orificiile. Şi-apoi ce-ar mai
fi putut face. Oricum nu puteau ac-
ţiona. Între cei dispăruţi şi ei, era
neantul. Nimeni nu ştia nimic, toţi
ştiau tot. Că era aşa, o dovedesc
zvonurile.

Totdeauna era câte un zvon.
Zvon că nu mai sunt cartele. Zvon că
dubele nu fac rău. Zvon că-i minu-
nat. Ce-i minunat? Minunate-s orifi-
ciile. De exemplu cel bucal. Primul
herpes a apărut după ce mă îndo-
pasem cu murături. Peste noapte am

ars şi m-am ars. Nu mi-a mai trecut.
Vai de săracul orificiu. Azi parcă nu
mai am buze. Şi de atunci nici femei.
Prima care a fugit a fost cea dată mie
de soartă şi de lege. Apoi celelalte.

A venit rândul orificiului opus.
Sângeram într-una. Nici nu mai
ştiam de unde mai aveam sânge. Azi
sunt un fel de placentă. Peste tot
mustesc. Nici muştele nu mă mai
sâcâie. Bâzâie şi se feresc. Când mă
spăl, las porţiuni din mine sub jetu-
rile de apă. Câteodată mi se înfundă
cada. De atunci fac duş. Şi nu mai
doare.

Totul e curgere. Ca timpul, ca
apa. Eu curg către un alt orificiu. Şi-
n curgerea mea aştept duba.

Ea mă va duce mai repede prin
artera socială spre neant. Stau şi o
aştept. Ba nu. Nu trebuie s-o mai
aştept. A venit. Aud clămpănitul
portierelor. Mi-e teamă să mă uit pe
geam. Ştiu ce voi vedea. O pată albă
pe cenuşiul negricios al panglicii de
asfalt. Nu mai vreau nimic. Vreau să
se termine odată. Abia mi-am schim-
bat hainele şi le şi simt îmbibate. Eu
nu mai sunt eu. Eu sunt. Încă mai
sunt. Ceva ce nici nu mai ştiu cum
arată a mine.

Dar să lăsăm asta. Se aud lipăi-
tul paşilor. Urcă. Urcă. Urcă mereu
către mine. Cum vor fi arătând. Nici
nu mai sunt curios. Iată-i! Degeaba.
Au măşti. Nu pot să-i văd. Nici ochii
nu se văd. Mâinile se ascund sub
mănuşi cauciucate. Iar trupurile sub
costume bizare. Sunt practic nişte
manechine mişcătoare, ce-şi poartă
targa ca pe o povară. O aşează lângă
mine. Un gest. Mă aşez. Mai bine zis
mă las cuprins de albeaţa tărgii. Sunt
o pată pe alb. Atâta cât mai simt. Eu
şi Alb. Mi-nchipui ce reprezint eu pe
atâta Alb. O pată? Nu. Un orificiu.

Cei doi mă ridică. De fapt ridică
targa şi-odată cu ea şi pe mine,
orificiul. Până jos, mă balansez
aritmic şi inert. Mersul lor e greoi şi
stângaci. Al meu era de om obosit.
Mereu obosit, doborât de ani de
guturai şi umori. Aşa întins, cum
sunt acum e mai bine. Ieşim din bloc
expulzaţi prin uşa ca un anus
imobiliar. Sau de un orificiu bucal.

Ce-mi veni. Anal sau bucal. Totuna-
i. Aşa cum era.  Fiecare uşă-nghiţea
şi expulza. Eu eram expulzat. Îmi
venise rândul. Încotro. Nu mai avea
nici o importanţă. Mă-nghit uşile
dubei şi cerul dispare din privirea
mea. Ochii îmi sunt acoperiţi cu
tablă. Tavan de tablă ruginită şi
vopsea scorojită. Doar trapa ca un
orificiu-mi mai lasă o bucată de cer,
ce fuge înnebunită spre înapoia mea.
Şi trupu-mi musteşte. Iar de mers
mergem într-una cu viteză sporită.
Nu mult. Cerul îşi opreşte goana
prin orificiul de aerisire. Uşile se
deschid şi sunt iar defecat cu targă
cu tot, în braţele manechinelor. Apoi
îngurgitat în burta unui helicopter
alb. Iar alb. Alb cu cruci. Cruci roşii.
Apoi m-apropii de cer. De data asta
am deasupra mea un fel de hublou.
Şi nu-s singur. Mai sunt şi alte tărgi.
Pe-a mea o aşteptau. Nu ştiam unde
mă duc. Nu ştiau cine sunt. Îmi
atârnaseră doar un cartonaş strălu-
citor cu un număr de ordine de
cearceaful tărgii. Oricum mult n-am
zburat. Când să mă bucur mai mult
de cer, am fost silit să mă despart.

Aterizaţi pe malul unei imense
întinderi de apă, am fost ejectaţi cu
grijă alături de ceilalţi. Alte mâini în
cauciucuri protectoare. Alte mane-
chine umblătoare. Purtat cu grijă,
balansat, am ajuns pe puntea unui
vas. Şi acesta alb. S-au uitat pe
cartonaş, apoi la mine, apoi au scris
ceva pe un notes şi au eliberat o
chitanţă.

Birocraţia a fost şi de data
aceasta necesară. Şi nu eram singur.
Erau destui. Puntea plină. Iar eu tot
plin. Petele roşii se lăţeau pe
cearceaf, la fiece mişcare. Huruitul
motorului, huruitul sufletului meu.
Şi eu, neputincios să fac o mişcare.
Numai vasul vibrând odată cu mine.
Aceeaşi fiinţă în aceeaşi mişcare.

Şi cerul urmărindu-ne fără
orizont. Ba nu, orizontul era lustruit
de vreme şi de atâtea treceri. Un
orizont apropiat de azur şi lemn
lustruit, ca un orificiu mai mare.

Să-mi ridic privirea. Greu, dar
posibil. Se lărgeşte orizontul? Nu
mai are nici o importanţă. Ba are. În
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zare se conturează pământul. Şi nu
ştiu de ce, dar mi-e dor de pământ.
Şi strig pământ . Dar strigătul moare
în mine, între petele de pe cearceaful
jilăvit şi numerotat. Moarte uşoară
orizontule. Moarte uşoară orificiule.

Pentru că asta sunt. Un orificiu
al existenţei umane.

Un orificiu care se închide. Şi cui
îi pasă? Nimănui.

Ce-i pasă vaporului? Mi se pare
că se târăşte prin apă ca un
neputincios. Apa rămâne puternică.

Vasul, o biată pată albă pe
întinderea translucidă. Iar deasupra
cerul. Vasul, un orificiu pe suprafaţa
întunecată. Biata pată albă. Şi ţărmul
care se apropie. Mă doare grumazul
de încordare. Renunţ. Vreau să re-
nunţ. Dar nu pot. Ţărmul se apropie.
Cât văd cu ochii numai ţărm. Înalt şi
stâncos. Undeva zăresc o fisură.
Malul abrupt pare frânt. Acolo
coboară brusc, în valuri, de parcă n-
ar mai fi putut suporta povara
acvatică.

Numai acolo îşi pleacă gruma-
zul. Şi cu cât ne apropiem cu atât
pare un orificiu. De parcă structura
minerală s-ar fi destrămat brusc. Şi
cu cât ne apropiem, desluşesc fisura.

Cu cât ne apropiem Dar a te
apropia înseamnă să mergi spre un
ţel. Iar ţelul meu. Posibil ca aceasta
să-mi fie ţelul. Privirile mele se

împrăştie nedumerite de-a lungul
ţărmului. De parc-aş vrea să le ia
acolo, înlăuntrul lor, fără să le
micşoreze cu nimic. Dar ce-i asta?
Vibraţia vasului a încetat. Numai
trupul meu continuă să vibreze. Nu
ştiu ce va urma. Aştept cu înfrigu-
rare. Înfrigurarea mă face să vibrez?
Desigur. Înfrigurarea şi sângerările.
Trupul îmi este tot mai uşor. Odată
cu scurgerea timpului, se scurge şi
vlaga.

Din ceea ce am zis că este
orificiul malului pornesc spre noi
câteva bărcuţe. Sunt ca nişte virgule
albe. De ce dracu totu-i alb, numai
cearceaful meu nu?

Şi virgulele se apropie. Devin tot
mai mult nişte bărci.

În ele se balansează în contra-
timp cu vâslele, oameni albi.
Oameni în alb. Să fie albul o
predestinare? Ei sunt albi eu sunt
alb. Noi de fapt suntem în alb. Albi
de spaimă şi în alb. Ei de spaimă?
Nu . Numai eu. Poate şi ei. Dar eu
cu siguranţă. Şi tremur. De parcă
vibraţia motoarelor vasului mi-ar fi
rămas în trup. Aerul devine greu. Şi
grele sunt trupurile noastre. Totuşi
suntem ridicaţi de pe tărgi. Ele
rămân goale. Ca nişte sicrie. Mari-
nari costumaţi ne apucă cearceafu-
rile. Vâslaşii ne iau. Ne citesc etiche-
tele. Ei n-au mănuşi. Nici măşti.

Sunt mai oameni sau mai aproape
de noi? Cred că mai aproape de noi.
Suntem traşi şi aşezaţi de-a lungul
bărcii. Câte patru. Cearceafurile se
ating. Prin trupurile noastre.
Lichidul meu pătează cearceaful
vecinului. El n-are scurgeri. Îi simt
trupul chinuindu-se. Al meu e inert.
Plecăm. Plescăie vâslele. Plescăie şi
tărgile aruncate în apă. Vasul şterge
urmele? Nu. Se descarcă de păcate.
Şi vâslele se mişcă ritmic. Cu cât ne
apropiem cu atât deschizătura de
lărgeşte. Un golf? Nu. O intrare în
malul stâncos. Şi o plajă. De la
intrarea între pereţii de granit aud
ceva ca un murmur slab. Sunt
gemete? Sau murmure? Sau
invocări? Nu ştiu. Eu n-am început
să murmur. Unul dintre noi da. E
întins la picioarele mele şi se roagă.
Vâslaşii tac şi vâslesc. Golful e
străjuit de maluri înalte.

Apa a săpat o plajă minusculă
sau a cărat puţin nisip. Oricum
zăresc ceva ce seamănă cu o plajă.
Iar pe ea mii de trupuri. Unele însă
în cearceafuri. Dar cele mai multe
goale. Cei în cearceafuri par a nu fi
de acolo. Cei goi Ajungem. Vâslaşii
aşteaptă istoviţi. Câţiva se apropie.
Sunt goi. Ne iau cu cearceafuri cu tot
şi ne trag afară din bărci. Apoi ne
lasă pe nisipul sticlos. Rămân acolo.
Sunt obosit. Şi apărat de cearceaful
meu umed. Privirile-mi alunecă-n
sus. Pe creasta malului ard focuri
dese. Nu se zăreau din cauza
soarelui. Acum le văd. Sunt păzite
de oameni în alb. Acelaşi alb. Numai
negrul puştilor automate le face
prezentă silueta. Sunt mulţi. Noi şi
mai mulţi. Stau acolo nemişcat şi
adorm. Cerul de deasupra mea pare
un imens orificiu. Adorm `

M-a trezit vânzoleala trupurilor
vecine. Trec peste mine? Nu. Doar
valurile s-au apropiat. E flux. Nisi-
pul e mai umed. Trebuie să mă ridic.
Cu orice preţ.

Nemişcarea şi nisipul doare. To-
tuşi trebuie. Mă ridic. Nu pot. Ba
pot. Mă ridic. Coatele se-nfig dure-
ros în nisip. Genunchii mă ustură.
Cearceaful mă stânjeneşte.

Eugen Mircea, Sfârşitul iernii
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Rămâne întins ca o coajă pe
nisipul umed. Iar eu un fluture fără
aripi, ieşit dintr-o crisalidă textilă,
pătată de sânge şi scurgeri puru-
lente. Şi totuşi mă ridic îndemnat de
mişcarea celorlalţi. De sus se aruncă
alimente. Containere lucitoare. Ali-
mente conservate. Străjerii le aruncă.
Noi aşteptăm contenirea aruncărilor.
Apoi luăm ce vrem. Eu două cutii de
suc. Ananas? Nu. Portocale. Se des-
chid uşor. Şi sorb, sorb, doamne ce
mai sorb.

Lichidul mă răcoreşte. Mă duc
spre cearceaf. Nu l-a atins nimeni.
Nu departe de el, un corp nemişcat.
Mai încolo, spălat de apă, altul. E
vânăt. În descompunere.

Mă îngrozesc. Valurile se retrag
şi lasă vederilor alte urme. Cândva
erau ca mine. Acum nu mai sunt.
Nici bărcile nu-s. Deci nu pot să
plec. Atâta vreau. Să plec. Unde?
Oriunde. N-am cu ce şi de ce. Valu-
rile-mi vor şterge urmele. Străjerii
mă vor opri dacă mă voi căţăra.

Iar apa-i necuprinsă. Mai bine
rămân. Sărutat de valurile mării. Şi
de necuprinsul acvatic. Să sper că
voi scăpa. Din ce să scap? Am
conserve? Am. Dincolo aveam? Nu.
S-ar spune că-i mai bine aici. Ar fi
dacă m-ar întreba cineva. Apa cu
valurile ei nu mai dovedeşte. Unii
disperaţi s-aruncă în valuri. Degea-
ba. Până la intrarea în golf obosesc şi
se scufundă. Iar dacă nu, au grijă
automatele străjerilor. Alţii rămân
atârnaţi pe stânci. Din când în când
le mai cade câte o bucată de trup. O
smulg curenţii de aer. Oasele cad şi
sună pe colţurile stâncilor. Nici
păsări nu sunt. Doar pereţi verticali.

Văd pe unii strângând resturile.
Le adună şi le dau foc. Îi urmez.
Trupul mă doare mai puţin. Briza
sărată şi vântu-mi usucă trupul.
Crustele mă ustură. Dar nu mai
supurează. Vom curăţa plaja. Şi
marea. Şi totul. Vom face baie. Voi
face. Ceilalţi nu vor. Eu vreau. E-
atâta soare... Şi-atâta lumină...

Lumina veiozei mă bate-n ochi.
Trupul amorţit într-o poziţie ciudată
mă împiedică dureros să mă mişc.
Perna a alunecat undeva în zona

spatelui, iar capul atârnă lateral, cu
faţa sub bec.

Ceasul neîntors s-a oprit. O oră
din noapte. Cartea a căzut lângă pat
deschisă. Paginile sunt îndoite. Ca
mine. Pe mine, mă doare. Mă doare
trupul. Când am adormit, adică nu,
înainte, mă durea sufletul. De ce mă
durea? Nu era o cauză anume. Una
singură. Aş fi putut-o îndepărta.
Acum era o ceaţă de cauze prin care
nu mă mai dibuiam nici pe mine.
Cauze pe care la începuturi le-am
încoronat cu titlul de ţeluri. Unele
neterminate. Altele întoarse împo-
trivă-mi. Din fiecare nu m-am ales
cu nimic, dar m-am umplut de ceva.
Unii dădeau vina pe regimul trecut.
Totalitar. Alţii pe regimul actual.
Democratic? Şi am avut şansa de a
trece în plină putere prin amândouă.
Şi alţii au avut-o în alte treceri. Şi pe
alţii i-a durut. Pe fiecare, pentru
ceva anume. Pe mine pentru ce mă
doare? Poate că am căutat mereu
ceva ce nu exista. Poate am îmbă-
trânit.

Becul veiozei mă bate-n ochi.
Asta mă doare. Cât îi aveam închişi,
nu. Acum da. Să-i închid? Nu!

Satul
În dimineaţa aceea, şeful de post

se sculă cu o amorţeală friguroasă în
oase. Sobiţa de tuci se răcise de mult
şi-un viscol turbat bătea în geamul
îngheţat al clădirii. Troiene mari
făceau în luna aceasta, zilele cele mai
sumbre din an. Tremurând, şeful de
post sări de-a dreptul în cizme,
lovindu-şi cu mâinile umerii să se
dezmorţească. Apoi, după ce-şi
aprinse o ţigară, ieşi afară cu tusea
strânsă-n gâtlej să-l cheme pe
Gheorghe să-şi facă treaba.

Gheorghe încă nu venise, cum se
vedea după troienele nemişcate. Aşa
că şeful de post, luându-şi mantaua
începu să arunce de zor lopeţi de
zăpadă, când omul acela necunos-
cut, intră agitat şi-l strigă:

- Dom şef, dom şef.
- Noroc omule, îi răspunse şeful

încălzit de mişcare, privind ochii
somnoroşi de sub căciula miţoasă de
oaie. Ce-i aşa zor în dimineaţa
aceasta, bădie?

- Păi să vedeţi, m-am dus la
neamuri acolo şi am văzut. Adică n-
am văzut.

- Ai văzut sau n-ai văzut?
Vorbeşte lămurit!

- N-am văzut fumul ieşind de pe
hornuri şi m-am mirat. La nici o
casă? În tot satul?

- Ei şi asta înseamnă că a murit
un sat? îl întrerupse şeful de post.

- Păi nu, răspunse încet şi-
ncurcat săteanul.

- Atunci de ce te-ai speriat aşa
de tare omule? De ce? Că doar nu te-
a fugărit nimeni la mine din cauza
fumului, să-mi spui c-a murit un sat.

- Da s-a întâmplat, să iertaţi că
vă spun, zise ţăranul şi continuă:
când am intrat în casa vărului meu
stătea cu barda înfiptă în gât şi ochii
cât cepele, ieşiţi din cap, şi eu am
fugit urlând din ogradă să vină
vecinii. Nu s-a ivit nimeni la
strigătul meu. Şi atunci am intrat eu
în casele lor. Erau acolo morţi,
fiecare pe unde apucase ceasul
zilelor lor.

- Ce spui omule? Ce spui? Îţi dai
seama ce spui?

- Da don şef. Aşa am văzut, să
trăiţi!

- Atunci ia lemnele astea şi nu
mă mai domni atâta. Spune-mi  ce-ai
văzut şi intră în post să-mi dai
amănunte.

Săteanul luă înfrigurat lemnele
şi porni în urma şefului de post.
Intră în clădirea cu gratii la geamul
îngheţat de-atâta urgie cerească,
apoi ieşiră împreună prin zăpada
vânturată, îndreptându-se spre pri-
mărie. Aici, după ce luă în patru
funcţionarii care se aflau pe acolo,
porniră grăbiţi prin troienele cât
gardul, în urma căciulii miţoase ce-i
pusese pe drumuri. Vântul sufla mai
uşor, dând seme că în curând avea
să-şi dea duhul, slobozind văzdu-
hul. Oamenii treceau cu schimbul în
frunte, făcând cu greu pârtie. După
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câteva ceasuri, aproape de prânz, au
ajuns în satul vecin, îngheţat într-o
nemişcare ciudată. Sleiţi de efort au
intrat în prima ogradă. S-au apropiat
de uşă, aşteptând să le deschidă
cineva. Stătea neclintită, fără vreo
urmă în zăpadă, semn că ar fi ieşit
sau intrat cineva de acolo. Nămeţii
zăceau până aproape sub geam,
neatinşi de vreo lopată, fapt care le
spori neliniştea.

- Să intrăm, don şef. Să vedeţi şi
dumneavoastră. Sunt morţi. Ştiu eu.
O ştiu bine! am văzut zicea săteanul
cuprins de spaimă. Împinseră uşa şi
intrară. Printre geamurile îngheţate,
lumina pătrundea vag cât să se vadă
întinsă pe pat, nemişcată, o femeie.
Pe gât, urme de juvăţ. Se spânzurase
sau fusese spânzurată

- Să nu v-atingeţi de nimic. Să
nu mişcaţi ceva, zise şeful de post.
Ieşi încruntat, cu paşi apăsaţi şi se
îndreptă hotărât la casa de peste
drum. Apoi luară casă de casă, din
ce în ce mai speriaţi, trântind uşile
după ei. Cu speranţa că cineva o mai
trăi, alergau prin nămeţi ca nebuni.

În fiecare casă, oameni ucişi, fie
cu toporul, fie cu furca de fân sau de
cuţit. Unii având în mâinile înghe-
ţate unealta din care-şi găsiseră
moartea, păreau că aşteaptă în cele
mai bizare poziţii. Nicăieri nu erau
semne de luptă. Părea că se-nţe-

leseră dinainte să se ucidă între ei
până în cele din urmă, ba chiar poate
ajutându-se ca între vecini, să-şi cur-
me zilele, unii resemnaţi, unii zâm-
bind, iar alţii îngheţaţi de spaimă.

Nici o urmă de viaţă n-au putut
să găsească în cele peste treizeci de
case ale satului cuprins de moarte. S-
au îndreptat spre ultima casă. Era
ceva mai retrasă, în mijlocul unei
curţi plină cu araci ce abia se mai
vedeau din zăpadă. Părea să fie
bisericuţa satului.

Uşa stătea larg deschisă şi o
voce suspina a rugă. Înfioraţi, au
intrat fără să scoată o vorbă. Un
paracliser bătrân stătea în genunchi
mormăind ceva în barbă.

- Bună ziua, moşule! răsună
vocea şefului de post, stârnind

liniştea din sfântul lăcaş.
- Bună ziua creştine, răspunse

bătrânul pe şoptite. Aţi venit,
<%1>aţi venit, să vedeţi nebunia? Că
eu de mult le-am tot spus. Băgaţi-vă
minţile-n cap; lăsaţi gărgăunii aiurea
şi nu vă mai gândiţi la prostii.

- Dar ce s-a întâmplat aicea
bătrâne? întreabă şeful de post.

- Păi, ce să se-ntâmple tăicuţă, ce
să se-ntâmple? Popa Năstase-i de
vină. Eu de câteva ori i-am spus.
Acuma a fugit păcătosul. Când a
văzut ce-a făcut, a fugit. Dar ştiu că
n-o să scape. Chiar dacă scapă de

noi, pe lumea cealaltă, tot n-o să
scape.

- Popa Năstase ai spus? întrebă
şeful de post mirat. El a făcut toate
acestea, el?

- Da, tăicuţă, el a făcut-o.
- Caporale, ia un soldat şi fuga-

napoi la post. Dă telefon să-l prindă
pe popa Năstase. Ai înţeles?

- N'ţeles, domn plutonier.
Stoichiţă, vino cu mine, zise acesta
spre unul din soldaţi, după care
plecară prin nămeţii ce nu se mai
sfârşeau şi se îndreptară cu groază
pe urmele pe care veniseră.

*
* *

În dimineaţa aceea, orăşenii
păreau obosiţi. Şi nu numai că
păreau obosiţi, dar erau obosiţi. Nu
era uşor să faci politică în zilele
acelea. Răufăcătorii  încă mai erau
dibuiţi prin satele din munţi şi n-ar
fi fost exclus să fie şi prin satele lor
vreunul. Telefonul stătea nemişcat
aşezat în furcă într-o rână. De mult
nu mai dăduse nimeni un telefon.
Ar fi vrut să fie întrebaţi ce mai fac,
cum o mai duc. Dar parcă putea
cineva să folosească telefonul
pentru aşa ceva.

Telefonul zbârnâi răguşit, tre-
zind încăperea adormită. Îl ridicară.
Nu vorbea nimeni.

- Alo, alo, răspunde măi omule
pentru ce sunaţi atâta, ca să vezi de
sunt aicea! Răspunde! Pe cine cauţi?
Da! Da! Eu sunt. Da eu sunt. Ce?
Cum? Când s-a-ntâmplat şi unde?
Cine-i vinovatul? Popa! Nu?
Atunci? Bine. Aşteaptă să vină

cineva de la noi. Sau Alo! Alo! Staţi
acolo. Vine imediat procuratura de-
aici, de la noi. Nu vă atingeţi de
nimic. M-aţi înţeles? Fiţi cu ochii în
patru şi aşteptaţi-mă. Popa unde-i?
A dispărut? N-aveţi nici o grijă, dăm
noi de el. Să fie toată lumea
prezentă, din toată comuna. Câţi
sunt? cinci? numai atât dintr-o
comună întreagă? Bine. Să fiţi atenţi
să nu vă omoare şi pe voi ca pe ăia.
Cum nu i-a omorât nimeni? Ce
glumă-i asta? Atunci cine-i mortul şi
cine-i popa? Da, da ascult. Cum s-au
omorât între ei? Nu se poate. Atunci

Eugen Mircea, Măr înflorit
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ce amestec are popa. Propagandă,
propaganda asta religioasă. Aproape
că nu-mi vine să cred. Şi cei din
comună ce-au făcut? Cum nimic Aţi
lăsat satul de izbelişte? Să-şi facă
popa de cap! N-aţi avut învăţător,
primar? Ce să mai vorbim! Aşteptaţi
să venim acolo. Nu mişcaţi nimic.
Aşteptaţi! Venim imediat.

*
* *

Coşmarul în care oameni, cu
limba plină de saliva cleioasă ca de
melc zăceau în agonie, buzele vinete
de spânzuraţi, îi invadau somnul
păzit altădată de îngeri. I se părea că
sute de ochi îl urmăreau din toate
colţurile. Ochi mari, înroşiţi. Şi iar, îi
venea în minte vorba paracliserului:

- Ce-ai făcut taică părinte? Ce-ai
făcut taică părinte?

Iar el îngrozit se scula din
aşternutul ud, mototolit, ghemuit
sub coaste şi se plimba. De pe când
era student la teologie, i se spunea
de către unii, colegi că pune prea
mult suflet în credinţa vieţii de apoi.
Câţi nu-i spuneau:

- Vladimire, mai lasă viaţa de
apoi şi vină la badea Vasile să bei o
glaje de brumăriu din ăla rece şi
tare. Şi-apoi mai trecem puţin pe la
măicuţe. Hai, ce zici!?

Dar el nu zicea nimic şi se-
ndepărta fără ca dorinţa să-i năpă-
dească trupul.

Credea în viaţa de-apoi. Şi
niciodată n-ar fi putut să creadă în
altceva.

- Forţa nu se găseşte în vin şi
nici în femei! obişnuia adesea să
spună popa Năstase.

Iar când ajunse în satul acela,
după prima slujbă şi-a dat seama cu
cine avea de-a face.

- Forţa nu de găseşte în vin, a zis
atuncea părintele dar n-a spus nimic
altceva, gândindu-se că erau în bună
parte însuraţi, iar el însuşi a trebuit
s-o facă pentru a primi parohia.

Şi-a doua zi a venit cârciumarul
zicând printre altele:

- Părinte. Îşi dau trei clondire de
vin pe zi, dacă n-ai să mai spui nimic
despre vin în slujbele dumitale. De

cum ai vorbit ieri despre vin, mi s-au
împuţinat clienţii.

El s-a uitat cu ochii întredeschişi,
şi i-a spus:

- De ţi-ai vândut sufletul
iadului, te priveşte, păgâne, dar
datoria mea este de a-i aduce
păstorului oile rătăcite de turmă, pe
calea cea sfântă. Şi-ncurajat, povesti
cu prima ocazie enoriaşilor săi,
modul cum hangiul îi păcăleşte şi
cum a cerut cu obrăznicie până şi
păstorului turmei lui Dumnezeu să-l
ajute în samavolniciile sale. Drept
care, după această nouă-ntâlnire,
hangiul a trebuit să-şi închidă
prăvălia şi să-şi caute alt vad, iar
popa să strângă fonduri pentru
parohie. Şi-şi mai aducea aminte cu
groază cum propăvăduia oamenilor
aceia, credinţa în viaţa cea de pe
urmă, strunindu-le pornirile.

Dar niciodată n-ar fi crezut c-ar
putea s-ajungă acolo. Adică să-i
vadă striviţi, ştrangulaţi crezând în
el şi în viaţa de dincolo.

Camioneta mergea duduind
printre nămeţii viscoliţi mai înainte.
Subofiţerul de la volan înjura cu
fiecare zdruncinătură, zorit s-ajungă
odată acolo, în satul acela trăsnit.
Doar procurorul nu schiţa nici un
gest, nici o vorbă. Părea adâncit în
gânduri. Şi gândurile nu-i erau de
loc vesele. I se spusese de câteva ori,
că are prea puţini oameni alături de
el, că trebuie să aibă mai multă
putere. Şi-apoi mai ştia că în curând
avea, să-nceapă cercetarea pentru
care nu era deloc pregătit. Oamenii
lui erau liniştiţi şi resemnaţi.

Tocmai de aceea era supărat. Ce
bine-ar fi fost dacă ar fi trimis un alt
procuror în locul lui. Cu siguranţă
că oamenii aceia nu s-ar mai fi
sinucis dacă n-ar fi fost popa. Acum
orice regrete sunt târzii , îşi zise în
gând procurorul înfuriat pe succe-
sele demente ale unui neisprăvit. Şi
nici măcar nu ştiu unde a dispărut
sfinţia sa, părinţelul  îşi mai zise
procurorul zărind primele case
troienite.

*
* *

Ajuns în sat, părintele se repezi
glonţ la biserica, cu uşile larg des-
chise. Din naos, vocile răzbăteau
până în curte. Poalele sutanei fâlfâ-
iau ca nişte aripi ale morţii, pe
cărarea proaspăt croită.

Abia de văzuse camioneta din
curtea bisericii, când se năpusti în
pridvor întrebând:

- Ce-i, ce s-a întâmplat? Cine
sunteţi oameni buni?

- Bine-ai venit părinţele! se auzi
vocea procurorului.  Dumnealor
sunt la poliţie, adause rânjind fioros.

- Bine-aţi venit! şopti părintele
înfrigurat.

O tăcere ciudată se lăsă în
biserică.

-Îmbracă-te părinte, sau eşti
îmbrăcat! rupse tăcerea  procurorul.
Vei merge cu noi pentru a lămuri
această problemă, continuă el. Şi
iarăşi tăcerea cuprinse văzduhul.

- Să mergem, rosti careva. Se
îndreptară cu toţii spre camionetă.
În liniştea întreruptă doar de
scârţâitul paşilor pe zăpadă.

S-opriră locului. De undeva s-
auzeau gemete.

- Împrăştiaţi-vă şi scotociţi peste
tot! zise procurorul. Eu rămân cu
părintele aici, mai adause, în timp ce
se-ndreptau spre camionetă. Apoi,
după ce s-au îndepărtat câţiva paşi,
părintele spuse cu glasul abia auzit:

- Şi cu mine ce faceţi?
- Nimic părinţele, nimic. Vom

completa o declaraţia cu tot ce ai
făcut şi gata.

- Dar n-am ştiut c-o să iasă
nenorocirea asta. Niciodată n-am
crezut, mai zise preotul şi tăcu.
Câteva ciori cocoţate pe turla
bisericii stăteau nemişcate.

Deodată un militar strigă dintr-o
casă.

- Domnule Procuror! Aici, veniţi
aici!

Din alte case se îndreptau în
grabă soldaţi în frunte cu ofiţerul.

Până şi procurorul împreună cu
popa se îndreptară spre locul acela.

În casa unde fuseseră chemaţi,
un spectacol oribil se înfăţişă
privirilor. Un bătrân slab, deşirat, cu
pletele lipite de tâmple de sudoarea
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morţii, şedea pe-un pat, cu o saltea
de paie. În jurul lui se putea desluşi
semnele unei îndelungate agonii.
Nici un mort nu mai era acolo. Semn
că bătrânul era singur.

- Apă! gemu bătrânul cu glasul
abia auzit.

Un militar îi întinse
bidonul, dar apa curgea fără
a fi fost reţinută de buzele
rigide şi-nvineţite. Bătrânul
se prăbuşi pe spate.

- E otrăvit! zise părintele
extrem de agitat.

- Să-i dăm nişte lapte,
adaugă procurorul.

Dintr-o ulcea apărută de
nu se ştie unde, un soldat se
strădui să-l facă pe bătrân să
înghită câteva picături. Dar
laptele se prelinse pe bărbie
fără a fi înghiţit. O rigiditate
îi încleşta maxilarele şi-i
învineţise chipul.

- Moare! Moare! Nu-l vedeţi că
moare!? Faceţi ceva strigă preotul
agitându-se, fără să facă nimic.

- Să-l luăm cu noi! mai zise
procurorul şi săltându-l în braţe se
îndreptă spre camionetă.

Tot drumul bătrânul nu scoase o
vorbă. Din când în când gemea uşor,
sfârşit.

Abia la marginea oraşului, după
ce-a încercat zadarnic să se scoale-n
şezut, bătrânul s-a prăbuşit ca un sac
rostogolit din căruţă, zicând un
singur cuvânt, prelung.

- Lepraa ... şi se stinse.
*

* *
De mult nu mai văzuseră sătenii

atâtea maşini trecând prin comuna
lor. Camioneta care fusese cu două
zile mai înainte pe acolo, nu-i
speriase, dar convoiul format din
tractoare pe şenile şi maşini utilitare
le răsădeau sub cuşme întrebări. Şti-
au că n-aveau voie să meargă-n satul
vecin şi chiar de-ar fi vrut, n-ar fi
putut s-ajungă acolo din cauza
militarilor ce înconjuraseră locul,
oprindu-i.

În vremea asta în cătunul
complet izolat, din câteva maşini, se
descărcau materiale şi unelte. Câte-

va buldozere treceau dărâmând
casele de la un capăt la altul, în timp
ce într-o groapă plină cu var,
infirmieri cu măşti şi mănuşi scoteau
morţii din case şi-i aruncau în ea.

Stropi de var săreau în urma
fiecărui trup aruncat, primind în

cuprinsul acela vâscos şi alb,
trupurile înţepenite. Era o masă
inertă ce se supunea docilă aceluiaşi
blestem.

Doi fotografi lucrau de zor în
jurul cadavrului unui bărbat ce avea
pielea frunţii şi gura mâncată. Lepra.

La ora prânzului un rug uriaş îşi
întindea braţele spre cerul plum-
buriu, întreţinut de câţiva militari.
Infirmierii îşi aruncau uneltele în
foc, stropind utilajele cu benzină.

Apoi îşi arseră uniformele, măş-
tile, mănuşile, dezinfectându-se  pe
rând. Ştiau că îi aşteaptă o lungă
izolare în carantină.

*
* *

- Gata, să mergem! rosti şeful de
post când rugul era aproape stins.

Părintele Năstase, îngenunchiat,
cu mâinile împreunate a rugă, nu se
clinti.

Ce-ai făcut taică părinte, ce-ai
făcut taică părinte?  Atât rostea
părintele, într-una, repetând spusa
paracliserului, care-i lovea sufletul
ca o limbă de clopot. Nu se ruga
cum crezuseră ceilalţi. Nici nu părea
a auzi ceva, în jur.

- Hai părinte, hai să mergem, îl
bătu pe spate şeful de post. Hai, n-
auzi? Trebuie să mergem.

- Eu? Cu mine vorbeşti? Să merg
unde?

- La maşină, trebuie să plecăm.
- Eu? Dar n-am făcut nimic rău,

n-am făcut nimic rău.
Apoi, se smulse din loc şi o luă

la fugă, într-o direcţie oarecare, fără
nici un sens.

- Puneţi mâna pe el!
ordonă şeful de post. Aţi luat-
o razna. Adu-ceţi-l cu forţa
dacă nu vrea!

Infirmierii se grăbiră să-l
prindă din urmă, înainte să se
îndepărteze prea tare.
Zbătându-se în mâinile lor,
părintele murmura N-am
făcut nimic rău, n-am făcut .

- Hai omule. Hai să
mergem, încercau să-l
potolească.

- Unde să merg? De se să
merg? continua să se zbată

preotul.
- Potoleşte-te dracului. Doamne

iartă-mă, încerca să-l aducă la reali-
tate şeful de post. E carantină, nu
poţi să înţelegi atâta lucru?

Adăpostul
De cum începu sirena să urle,

Leiba îşi lăsă mătura udă în gangul
plin de hârtii, fugind să se ascundă.
Cuprins de o spaimă nebună, se-
aruncă prin uşa de tablă, cu găurele,
în locul unde-şi ţinea alteori mătu-
roiul, pe scaunul vremilor liniştite
odată.

Şi în curând, gangul se umplu
de mulţimea îngrozită. Câţiva din
cei din faţa uşii, cerură omului de pe
scaun să le dea şi lor drumu-
năuntru, dar Leiba nu le răspunse.
Un zumzet din ce în ce mai apropiat
de avioane se făcea auzit şi în cu-
rând, primele bombe căzură la peri-
feria oraşului. De undeva, tunurile
începură să latre a moarte. Din când
în când, rafalele mitralierelor, insta-
late în centrul oraşului, spărgeau
liniştea adâncă din subsol. Toţi îşi

Eugen Mircea, Primăvara în livadă
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ţineau răsuflarea. Bombele cădeau
tot mai aproape. În pasajul înţesat,
venea miros de sulf şi de ars. Praf de
moloz şi de cenuşă cădea ca o ploaie
cernită peste cei ce stăteau la intrare.
O bombă căzu pe magazinul de la
intrarea din dreapta pasajului.

Fiare şi pietre căzură peste
mulţime. O altă bombă căzu în ace-
laşi loc, desfăcându-l. De la etajul al
cincilea şi până la parter, clădirea
crăpă ca un harbuz, acoperind pe
de-a-ntregul intrarea-n pasaj. Şi-
atunci Leiba auzi primele răcnete.
Un miros de carne prăjită şi de
latrină umplu văzduhul înţesat de-
njurături şi de ţipete. Câţiva borfaşi
buzunăreau pe cei ce-şi pierduseră
cunoştinţa o vreme sau definitiv pe
străzile oraşului.

Bombele cădeau în continuare
peste centrul oraşului, în timp ce
Leiba-şi proptea uşa mai bine. Ochii
de copil priveau speriaţi prin
deschizăturile tăiate în tabla uşii,
anume pentru aerisire.

O bombă căzu peste-o cisternă
de pompieri. Altele cădeau din ce în
ce mai aproape, în jurul pasajului.
Deodată un suflu năpraznic lipi
copilul atât de tare de uşă, încât
sângele ţâşni cu putere din pielea
presată prin găuri, iar ochiul ţâşni în
umărul lui Leiba.

O altă bombă în centrul
pasajului, sfârtecându-l. O groapă
enormă de-asfalt şi de carne rămase
pentru o clipă deschisă, pentru ca
mai apoi să se umple cu resturi de
oameni şi moloz hăcuit.

Leiba-şi pierdu cunoştinţa, izbit
de suflu în peretele zidului. În clipa
aceea, mitraliera tăcu şi ultima parte
din magazin se prăbuşi, astupând
groapa cu totul. De printre ruine, un
picior se mai zvârcolea încă, aidoma
piciorului de păianjen. Şi-atunci,
sirena începu să urle din nou. Val,
după val, vântul venea curăţind în
rafale strada şi cerul.

Nici un geamăt nu se mai au-
zea din maldărul al ruinelor fume-
gânde. Pe o bară înroşită sfârâia o
bucată de carne-mbibată cu sânge. Şi

vântul sufla, dezgolind, dezastrul
din fum.

Unul câte unul, oamenii ieşeau
de prin adăposturile caselor, gesticu-
lând. Câţi or fi murit oare? Şi-n
vremea aceea, din cer începu să cadă
o ploaie înroşită de sânge. Cele câte-
va salvări venite în grabă, plecară
fără a şti niciodată la câţi ar fi fost
necesară intervenţia lor.

Un curcubeu strepezit se-arată
pe cerul plumburiu. Şi-atunci sirena
încetă.

*
* *

Când se trezi, Leiba-şi simţi
capul o cloacă şi-o durere cumplită-i
ardea ceafa. Îşi duse mâna la ţeastă
tremurător, crezând-o ciuruită, dar
se bucură când găsi doar un cucui
mare cât o nucă ivit acolo pe neaş-
teptate.

Îşi şterse cu grijă umărul de
ochiul scurs. O picătură de sânge-
nchegat îi stânjenea mişcarea pleoa-
pei. O îndepărtă cu degetul şi se mai
linişti. Se miră de liniştea adâncă, ce-
l înconjura.

Privi spre uşă. Pielea copilului
strivită prin găurelele de la aerisire,
lăsa să se scurgă o zeamă cleioasă şi
roză. Leiba dădu propteaua groasă
de-o parte şi trase de uşă.

Când puse mâna pe tabla cur-
bată de presiune, aceasta cedă. O
fetiţă strivită, în uşa deschisă, se pră-
buşi, în vreme ce din burta plesnită
maţele sparte ţâşniră. Cu ochii ieşiţi
din orbite, un bătrân cu barba lipită
de gâtul fără cămasă, părea că
doreşte să  între-n lăuntru. Înfricoşat
Leiba dădu să-nchidă uşa. Dar, nu
mai putu. Trupurile căzute-l împie-
dicau. Şi atunci, din mişcarea aceea,
căzură şi alte bucăţi din trupuri
vecine. Şi-o duhoare nebună răzbătu
odată cu ele.

Cu o furie oarbă, începu să
tragă din maldăr trup după trup,
bucată după bucată şi să strige.
Strigătul sună înecat, fără spaţiu, ca
urletul hienei sub apă. Lumea cada-
vrelor îl umpluse de groază.

Trase cu sete de-o mână smul-
gând-o din umărul al unei femei.

Pielea şi zgârciul se-ntinseră cedând
într-un plesnet surd. Un pârâit de
oase-n mişcare-l făcu să se retragă
spre fundul gheretei. O rostogolire
se prăbuşi, mustind, gata să-l stri-
vească.

Bucăţi de moloz şi nisip îl
făcură să spere că undeva, acolo,
mai departe, se află o ieşire. De-
aceea-şi opri pentru o clipă lucrul,
gândind: Să duc mai întâi tot ce am
tras din morman în fundul cuşetei
şi-apoi voi vedea. Apucând de
picioare trupul fetiţei, îl târî pe lângă
scaun până-n celălalt capăt. Apoi,
bucată cu bucată, dezgoli pragul
cuşetei reuşind să-nchidă şi uşa. Se
aşeză apoi pe scaun, ştergându-şi
sudoarea de pe frunte. Simţi cum
setea-şi făcea loc în trupul chinuit de
nelinişte. După ce se odihni puţin,
începu să tragă din nou de cadavre,
înghesuindu-le. Un aer stătut îi
îngreuna respiraţia.

Plin de scârbă, vomă peste
prag, ameţit.

De sus cădeau alte sfărâmături
de-asfalt şi de pietre. O bârnă de fier
înfipse de-a curmezişul un trup de
soldat străbătându-l. Când trase de
el, aceeaşi rostogolire lichidă-l făcu
să sară peste pragul cuşetei.

Şi-o nouă grămadă de carne
căzu, astupându-i lucrarea. Când se
uită în fundul cuşetei, se-ngrozi. Pe
stiva de carne şi moloz era prea
puţin loc pentru alte cadavre. Leiba
izbucni într-un hohot prăbuşindu-
se. De sus dintre trupuri, o zeamă
roşcată-vânătă, curgea băltind pe
podea. Din când în când, ceva
umflat se spărgea ca un balon cu un
fâşâit de uşurare, în valuri, duhnind.

Şi-atunci Leiba-ncepu să-şi
smulgă părul din cap. Poate aceasta-
i pedeapsa lui Dumnezeu, gândi
disperat, urlând printre sughiţuri.
Apoi răguşit şi istovit se-ntinse pe
jos, în băltoaca aceea de carne pre-
sată, fără nici-o speranţă. Respira
din ce în ce mai greu. Miresme în
valuri răzbăteau din morman,
sufocându-l.
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Liviu PENDEFUNDA

Frumuseţea
spirituală

Geistige
Schönheit

Măsura pământului, măsura noastră e timpul.
Tu, Doamne, păşeşti având sub talpă păcatul
şi’ngropi în fundul mării ultima amintire a

greşelilor noastre...
Cine îţi seamănă ţie, Doamne ? Cine ?
Când tu eşti doar Cuvântul, când noi

suntem ecoul,
când nimeni nu este oglinda spiritului tău
şi nimeni eşti tu
şi totodată totul.

Geometria sufletului dăruit în noi e timpul,
e ceea ce urâm cel mai mult şi dincolo de el

e hatul
pe care’l lărgim în speranţa trecerii de zări

albastre...
Cine îţi seamănă ţie, Doamne ? Cine ?
Când întunericul ce haos îl ştim nu’i cavoul
sau poate e căruţa’n care trecem în Duhul tău

fântâna’n care tu
aşezat-ai focul
şi oul.

Das Maß der Erde, unser Maß, ist die Zeit.
Du, Gott, machst einen Schritt und unter

Deinem Fuss liegt die Sünde
Und begräbst im Meeresboden die letzte

Erinnerung an unsere Verfehlung…
Wer kann dir gleichen, Gott? Wer?
Wenn du nur das Wort bist, wenn wir das Echo

sind,
wenn niemand der Spiegel deines Geistes ist
und du bist niemand
und gleichzeitig alles.

Die Geometrie der uns geschenkten Seele ist
die Zeit,

ist das, was wir am meisten hassen, und über
ihr liegt die Grenze,

die wir erweitern, in der Hoffnung die blauen
Horizonte zu überschreiten…

Wer kann dir gleichen, Gott? Wer?
Wenn die Dunkelheit, die wir als Chaos

kennen, keine Grabstätte ist
Oder vielleicht der Karren, mit dem wir in

deinen Geist eindringen
Der Brunnen, in den du
Das Feuer gelegt hast
Und das Ei.
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Măsura luminii, măsura viziunilor e timpul.
Şi el în noi, pe altar ceresc e Maat-ul,
superba gândire, supremul Benben şi-a

unei păsări măiastre...
Cine îţi seamănă ţie, Doamne ? Cine ?
Adevărata frumuseţe nu se vede în hăul
ce din netrupul tău se naşte hău.
Şi nimeni nu fu
şi nicăieri nu’i locul.

Măsura frumuseţii ai dat-o moştenire
raţiunii învăluite în tenebre. Dar dacă vălul

ţi’l ridici
cine îţi seamănă ţie, Doamne, dintre cei aflaţi

aici
şi care nu’ţi suntem măcar nici amintire ?

Ilustraţiile de la pp. 442-447 aparțin pictorului Tudor Pătraşcu

Das Maß des Lichts, das Maß der
Traumbilder ist die Zeit.

Und sie liegt in uns, auf himmlichem Altar
ist das Maat,

das höchste Denken, der herrliche Ben und
eines verzauberten Vogels…

Wer kann dir gleichen, Gott? Wer?
Die wahre Schönheit bleibt in der Tiefe

unsichtbar,
die aus deinem Unkörper als Tiefe geboren ist.
Und niemand war
Und nirgendwo ist der Ort.

Das Maß der Schönheit, das du als Erbe
Unserer in Finsternis eingewickelten

Vernunft hinterlässt.
Aber wenn du die Schleier aufhebst,
wer kann dir gleichen, Gott, von denen die

hier verweilen
und dir nicht im geringsten ähneln können?
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Ouroboros

Pe valea de lumină pe care am păşit
culeg dintre petale pietre de rubin
şi paşi de ispăşire îmi şuşotesc şoptit
că şarpele încolăcit străjuie-o grădină

într’un alean divin.

Nu’i soare deşi cu toţii strălucim;
un foc ni-e inima spălată de’ntuneric
şi apele’n petale furtuni rostogolim
seminţe suntem, cruce’n braţe şi

suntem un colb eteric.

Din bezna nopţii suflete-am ieşit,
în clopote căruţe călătoare,
fântâni săpate’n norul romboid
ce poartă trupul nostru’n faţa porţii

unui templu care n’are

decât un început - numit Cuvânt,
inexorabil vis cules într’un potir
şi aşezat pe un altar de vânt
între coloane de-un compas necunoscut

în centrul unui trandafir.

Aşa precum în valea pe care am păşit
culeg dintre petale pietre de rubin
paşi de ispăşire îmi şuşotesc şoptit
că şarpele încolăcit arată mereu calea

într’un alean divin.

Ouroboros

In dem Lichttal wandere ich
und sammle Rubinensteine aus Kronblättern

ein
und Sühnenschritte flüstern mir,
dass die Schlange, zusammengeringelt,
mit göttlicher Sehnsucht einen Garten bewacht.

Wir glänzen alle, obwohl es keine Sonne gibt;
ein Feuer ist unser Herz, das die Finsternis

vertreibt,
wir lösen Stürme in den Kronblättern aus,
Samen, Kreuze sind wir
und ätherischer Staub.

Aus der Finsternis der Nacht
sind wir Seelen entstanden.
Reisende Glocken, wie Wolkenbrunnen,
tragen unsere Körper zu einem Tempel,
der nur einen Anfang haben kann:

das Wort –
in einem Kelch gefangener unerbittlicher

Traum,
von einem unbekannten Kompass
auf einen Windaltar zwischen den Säulen
in die Mitte einer Rose gestellt.

Und so wandere ich in dem Lichttal
und sammle Rubinensteine aus Kronblättern

ein
und Sühnenschritte flüstern mir,
dass die Schlange, zusammengeringelt,
mit göttlicher Sehnsucht stets den Weg weist.
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Mila infinită

Sunt patru fluvii în Eden.
Nepătruns şi imuabil e doar Dumnezeu.
Tot ce se sfârşeşte începe.
Tot ce dispare apare
şi toate câte se împart au umbră.
Lumină în lumină e doar El.

Pe treizeci şi trei de căi de’nţelepciune
gânduri şi milă în viaţă se revarsă
dar viaţa nu e spirit ci trup
iar sufletul doar adevăr.
Copacul plutitor sub podul curcubeu
învăluit de norii romboizi
strecoară razele de stea pe un triunghi eteric,
ordine şi vis, splendoarea infinită
căci spiritul e calea
şi calea nu e una ci câte’n necuprins suntem.

Die unendliche
Gnade
Es gibt vier Ströme in Eden.
Undurchdringlich und unwandelbar ist nur

Gott.
Alles, was endet, beginnt.
Alles, was verschwindet, erscheint
Und alles, was sich trennt, hat einen Schatten.
Er ist nur Licht im Licht.

Auf dreiunddreißig Weisheitswegen
Strömen Gedanken und Erbarmen durch das

Leben
Aber das Leben ist nicht Geist, sondern Leib
Und die Seele ist reineWahrheit.
Der schwimmende Baum unter der

Regenbogenbrücke,
die von rhombischen Wolken verhüllt wird,
wirft die Sternenstrahlen auf ein ätherisches

Dreieck zurück,
Ordnung und Traum, unendliche Herrlichkeit
Denn der Geist ist der Weg
Und die Wege sind so unzählbar wie die

menschlichen Seelen.
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Crucea
întrandafirată

Şi dacă pe valea în care cresc umbrele morţii
spre muntele invizibil al magilor păşesc, e doar
ca’n anul nopţilor întunecate să simt din alb
în roşu trandafirul şi’n suflet pur să’l

primenesc.

Altarul forţelor oculte ce din adâncuri îl aduc
pe braţele-unei cruci între petale m’ar atrage
şi harul meu, lumină de a fi, sus în cuvinte
neştiute şi nerostite m’ar răstigni umile şi

sărace.

Un infinit vibrând caleidoscop de pietre sparte
e’n ochiul Lui arzând prin negre stele şi

planete,
un infinit e darul ce călătorul îl accede dăruind
imagini răsturnate, învăţături alchimice secrete.

Reîntoaceri succesive de suflet pe pământ –
acestea’s

ce’n mine râd şi plâng când ştiu că sunt o rază
de neuitare şi de vânt în univers hălăduind
o minte cu un scop şi-o cruce strălucitoare,

trează.

Căci nu’i odihnă’n mine să împlinesc o artă
şi nici răgaz în labirint. Aş crede un fragment

de soartă
în centrul înfloririi luminii’n care eu mă simt,
eu însumi, un simbol şi-o cruce întrandafirată.

Das
rosenbedeckte
Kreuz
Und wenn ich das Tal, in dem die odesschatten

wachsen,
Zum unsichtbaren Zauberberg betrete, mache

ich das nur
Um im Jahr der dunklen Nächte die Rose von

Weiß zu Rot
Sich verwandeln zu sehen und sie in meine

Seele aufzunehmen.

Möge der Altar der geheimen Mächte, die sie
aus den Tiefen

Auf überkreuzten Armen heraustragen, mich
zwischen ihren Blütenblättern fesseln

Meine Begabung. Wenn sie Licht wäre, würde
mich demütig und arm

oben mit unbekannten, unausgesprochenen
Worten kreuzigen.

Ein ewig vibrierendes Kaleidoskop aus
zerbrochenen Steinen

Brennt in Seine Auge schwarze Sternen und
Planeten ein,

Etwas Unendliches bekommt der Reisende
geschenkt, wenn er

Die umgedrehten Bilder, heimliche
alchemistische Lehren, gibt.

Wiederholt auf die Erde zurückkehrende
Seelen – das sind

Diejenige die in mir lachen und weinen, wenn
ich weiss, dass ich ein Schimmer

Von Nichtsein und von Wind im Weltall
wandernd bin

Ein Verstand mit einem Ziel und einem
glänzenden, wachen Kreuz.

.
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Număr,
greutate şi
măsură

Privesc manuscrisul ce pare doar o’nchipuire:
număr, greutate şi măsură. Sunt instrumente
cu care Dumnezeu a dat prin beznă ştire
că a creat din haos oceane, ceruri, continente.

Ascultă stâncile mişcarea şi apele de forţele
create

în litere şi cifre ascunsele lumini de umbre;
doar prin Cuvânt, în simbol şi alegorie toate
s’au lămurit cum într’un trup divinul să’l

incumbe.

Gânduri, înţelepciune şi adevăr în părul de
lumină

revarsă peste trupul închipuit din stelele
brodate

Denn ich habe keine Muße in mir,
künstlerische Leistungen zu vollbringen
Und keine Muße im Labyrinth. Ich würde an

ein Teil des Schicksals glauben,
inmitten eines Lichtaufblühens, in den ich mich

fühle,
mich selbst, ein Symbol und ein rosenbedecktes
Kreuz

.

Zahl,
Gewicht und
Maβ

Ich schaue mir das scheinbar eingebildete
Manuskript an:

Zahl, Gewicht und Maβ. Das sind die
Instrumente,

mit denen Gott aus tiefer Finsternis kam,
um aus Chaos Welt zu schaffen: Meere,

Himmel, Kontinente.

Die Wasser folgen den geschaffenen Kräften,
so wie die in Buchstaben gewandelten Lichter

dem Schatten,
nur das Wort erlaubte diesen Mächten
das Göttliche, als Symbol und Alegorie, zu

schaffen.

Eine aus Weisheit und Wahrheit entzündete
Fackel

zeichnet ein Viereck aus Licht auf die Erde,
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pe vălul unui tabernacul, pătrat încercuit de
tină,

din care naşte focul înscrisurilor transformate.

Ating ceea ce închipuire’n axa omenirii’mi pare
şi’n numere răstălmăcesc iubirea pe care o

cuprind
în picăturile de rouă menite în morminte să

coboare
în inimile celor ce în vis îi tot surprind

gândind.

Astfel crearea lumii sub vălurile negre, fără
broderii

sub care, iradiind a pace, ne surâde chipul -
luminile şi focul, îngemănând eternii morţi şi

vii,
eşti, Doamne, finitul menit să zămislească
infinitul

wie funkelnde Sterne auf einem Tabernakel:
vom Feuer des Schaffens umformte Gebärde.

Was mir imaginär in der Weltachse scheint,
begreife ich nun und Liebe wird Nummer –
die Zahl der Tautropfen, die die Erde weint,
sinkt in die Gräber und wäscht Totenkummer.

So wurd‘ die Welt geschaffen, unter dem
schwarzen Schleier,

der ein Gesicht verbirgt, himmlische Heiterkeit
–
Gott, Du bist das Feuer der Tod- und

Lebensfeier,
der endliche Ursprung Deiner Unendlichkeit.

die Ubertragung in die deutsche
Sprache Dragoş CARASEVICI und

Alexandra CHIRIAC
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David MIHĂILĂ

Metodologie în
Critica de artă şi
Arta critică

n analiza artei e foarte important de unde
porneşti, unghiul de referenţialite prin care
priveşti. Am observat o tendinţă (mai bine zis

modă) printre criticii de artă. In analiza lor, de cele mai
multe ori pornesc de la Parte spre Întreg. Adică începi
frumos cu patologicul, istoria artei, ceva psihoanaliză
dacă se poate, ca dă bine atunci când faci o "cercetare
riguroasă" până ajungi să integrezi opera într-un curent
ce depăşeşte, bineînţeles, limitele artistului. Aceasta
modă o puteţi observa foarte uşor şi în critica literară.
Cioran era insomniac, Eminescu mistic, (pentru Freud,
nu exista mistic fără o boală patologică), ce să mai zicem
atunci de marele Blaga? Tendinţa asta de a patologiza
orice simplifică mult înţelegerea fenomenului artistic. De
cele mai multe ori se porneşte de la artist spre a descifra
opera.

Mă interesază partea sau întregul? Mă interesează
geniul din om sau omul din geniu? Tudor Vianu spune
că trebuie să ne intereseze omul atât timp căt ne ajută să
vedem geniul. Moda aceasta printre critici, cred eu, are o
logică şi anume: succesul dat de metodologie. Iar
metodologia a fost una de împrumut de la ştiinţele
sociale şi chiar din cele exacte. De la atom putem ajunge
la imaginea Universului. De la animalele cele mai
simple, unicelulare, putem ajunge la "specificul omului",
ceea ce numea Eliade, Nostalgia Originilor1. Prin
copilărie putem să explicăm maturitatea, prin societăţile
arhaice şi primitive, cultura. Logica lui Ares (Constantin

1 Mircea Eliade, Nostalgia Originilor, Editura Humanitas, Bucureşti 1994

Noica) se impune logicii lui Hermes. Întregul este
absorbit de parte.

Este oare o atitudine justificată să plecăm de la
simplu spre complex atunci când analizăm arta? Nu-i
oare o prejudecată, nu plecăm din start de la o premiză
saracă? De ce să nu credem că lumea asta e atât de
complexă, şi că analizând-o, nu facem altcceva decât să o
sărăcim? Acceptând acest risc, vom fi îndreptăţiţi să
facem şi crtica de artă. Acceptând că nu putem cunoaşte,
ca să putem cunoaşte ceea ce se poate...Tocmai de-aceea
am împărţit acest text în două mari capitole. Arta ca
formă de comunicare, ceea ce poate fi cunoscut,
comunicabilul, şi arta ca forma de Cunoaştere, ceea ce ni
se relevă, ceea ce nu poate fi cunoscut pornind de la
parte spre Întreg.

Pornind de la parte spre Întreg, arta mereu va fi într-
o criză. Privnd puţin înapoi, în arta barocă observăm că
omul pornea de la Întreg, ca să poată explica partea.
Locul omului era în Lume, un loc firesc printre bogăţia
diversă a obiectelor care-l înconjurau. Velasquez
inverseaza rolul. Vezi postul două schimbări de
paradigmă de pe blogul meu. Trăim sub imperialismul
Eului şi avem convingerea că "Eul" este o fântână
nesecată de motive şi de teme artistice. Mai mult, având
convingerea ca "eul" are în sine toate etapele dezvoltării
umane (prin arhetipuri), poate da socoteală de "specificul
nostru" prin artă. Dar nu-i chiar aşa... Căci, nu poţi da
socoteală de specificul omului coborând în copilărie.
Copilăria ajută, dar specificul omului se realizează cu
precădere abia atunci când depăşeşte copilăria.(Ideea îi
aparţine lui Eliade pentru a explica viziunea istoricist

I
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îngustă asupra fenomenelor religioase. Consider că
analogia exemplului este îndreptăţită, arta ţinând de
homo religiosus). Specificul omului de creator prin
excelenţă se manifestă la "omul matur". La omul
"decăzut", omul care a pierdut "copilăria", care are
amintirea paradisului, acel om e creator de artă.

Purtând o coroană de lauri şi tunica portocalie,
Apollo intra în forja lui Vulcan să-l avertizeze că soţia sa,
Venus, zeiţa frumuseţii, are o relaţie adulteră cu Marte,
zeul războiului. Apollo, zeul poeziei şi muzicii,
cunoscătorul al Adevărului, reprezintă superioritatea de
Artă peste Meşteşug, care este întruchipată de Vulcan,
zeul roman al focului şi protector de fierari (din Ghidul
muzeului Del Prado). Velazquez ridica pictura la nivelul
de poezie şi muzică şi o distanţează de meşteşug. Am
explicat mai pe larg diferenta dintre mestesug si arta in
postul: "fotografia, o artă sau un meşteşug?". Adevărul
provine, aşa cum spuneam mai sus, de la Întreg spre
parte. Este ceea ce nu i se poate revela decât artistului.
Diego Velazquez e ceea ce e Wittgenstein pentru
filozofie. El se alfă atât în vechea paradigmă, cât şi în
noua paradigmă. El scoate arta din context, tot el
contextualizează arta prin pictura în care îl infăţisează pe
regele Filip al IV-lea. Cred că arta modernă ţine mai mult
de meşteşug, decât de Adevăr, de context, mai mult
decât de Întreg.

Text şi context în limbajul
artistic

rta este un construct social, cultural, aşadar
textul nu poate fi separat de context.
 Se pune problema decodării mesajului: O artă

nu poate fi lipsită de context, altfel receptorul ar fi total
în afara ei. Să admitem prin absurd ca vom descoperi un
OZN. Îi vom atribui acele imagini pe care ni le-am făcut
despre extratereştrii pe baza OZN-ului, dar niciodata nu
vom putea gândi în afara "culturii noastre" extratereştrii.
Chiar în filme S.F., extratereştrii par a fi o rasă
umanoidă.
 Pluralitatea contextelor. Există o multitudine de
contexte asimilate, asemeni unui tablou în mai multe
rame.
 Pentru "arta abstractă", contextul este însăşi muzeul.
Arta ca forma de comunicare evidenţiază decât limitele
limbajului.
 Mişcarea "verzilor", un nou context social. În lipsa
unui "text", omul are nevoie să fie prins mereu în
"contexte". Şi aşa aparţine grupului "feminist", sau
"mişcărilor pentru libertate sexuala", etc. Relaţii publice,
propagandă şi manipularea, creatoare de contexte pe

fondul dezvoltării ştiintelor semiotice(cotiturii
lingvistice), care au făcut posibilă această analiză a artei
ca formă de comunicare.
 Cum este posibilă decodarea textelor din trecut? Se
apelează la contextualitata prezentului. (Mieke B., &
Norman B., Oxford, 242:1998). Aşadar analiza artei este
dublată de contextul în care a fost posibilă creaţia, şi
contextul "decodării", al percepţiei, cel pe care i-l
atribuim noi. Atât emiţătorul cât şi receptorul au bagaje
informaţionale diferite, experienţe diferite, şi fac parte
din universuri diferite. Prin analiza artei, aducem astfel
un plus operei dar şi o distorsionare. Se mai pune
problema dacă această decodificare este posibilă fără
contaminarea "propriilor viziuni cu privire la acel
context istoric". Probleme care par a găsi răspuns în
"Filozofia istoriei" şi "Imagologie."
 Contextul nu ţine numai de cultura în care este
integrat, ci şi de civilizaţie. Pentru că una e să foloseşti
anumite tehnici moderne în tablou cum ar fi seringa,
stropitul, photoshopul, etc, alta e să foloseşti culori
provenite din excremente de animale.
 Contextul e "rama". Restul se subînţelege de la sine.
Numai în acest "context" a fost posibilă arta abastractă.
 Analiza Textului nu poate fi separată de Context,
chiar şi atunci când autorul este de o originalitate aparte.
"Misterul" poate fi aşadar cunoscut, important e cum
"decodificăm" conţinutul. Aşadar, ideea romantică de
inspiraţie, nu-şi are locul. Subiectivitatea se transformă
în subiect, fără pretenţii revelatorii.
 "Mediul este mesajul". (Mcluhan, 1986). Adică
contextul determina mesajul. De exemplu televizorul s-a
transformat în "mediator". El este formator de opinii, iar
realitatea "obiectivă" nu ne mai interesează. Una este să
citeşti acelaşi mesaj în ziare, să-l auzi la radio, sau să fii
martor.
 "Moartea subiectului creator" . Cine scrie? Sau cine
vorbeşte? "Până la urmă, nu conteză cine vorbeşte sau
scrie." (Andres H., Oxford 330:1998) Adevărul este
relativ. Important e să îl spui "răspicat şi tare".
 De ce o operă e încadrată în "curente artistice"? Pentru
că acel context "istoric", "social", "psiologic" a fost
posibil.
 După părerea mea, o dată cu pânza lui Velasquez în
care îl înfăţişează pe Philip al IV-lea al Spaniei cu familia,
tablou în ramă, căci apare însuşi pictorul, arta s-a
transformat din text în context. Sau a integrat şi
contextul. Se renunţă la un "subiect transcendent" de
origine divină. "Mitul geniului" nu mai este posibil în
acest context. (Citeşte mai mult in postul Sentimentul
omului modern.)
 Ce poate depăşi contextul? Răspunsul e clar,
inspiraţia/revelaţia. Căci numai inspiraţia te poate face
să ieşi din "normalitate", din spiritul vremii, iar aceasta
nu poate fi decât de natura divină. Un om care a depăşit
"contextul vremii", după părerea mea, a fost Miguel de

A
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Cervantes, Saint-Exupery, J.S.Bach, El Greco, şi încă doi
pe lăngă 'Acela'. Căci numai Acel "Adevăr general
valabil şi universal" te scoate din context.

Foto: David Mihăilă in muzeul Del Prado, Madrid , 2011.

Imaginea artistică şi
Imaginarul

maginea artistică ţine de formele de comunicare
pe care le evidenţiem într-o pictură, să zicem, tine
de metode şi tehnici de compoziţie, de limbajul

artistic, de caracterul său iconic, de semne şi simboluri,
etc. Pe când imaginarul artistic tine de arhetipuri, de
imagologie, de imaginaţia colectivă, de anumite
mentalităţi şi credinţe, şi explică mai mult latura
incoştientă, ţine de forma de cunoaştere şi o vom analiza
mai pe larg în capitolul arta ca formă de cunoaştere.

Revenind la imaginea artistică, ea uneşte partea
materială cu cea expresivă, dând o latură personală
compoziţiei prin alegerea formelor, a culorilor, a
metodelor şi a tehnicilor. Imaginea este meşteşugul
fiecărui creator şi se diferenţiază de celelalte opere nu
atât prin mesaj, cât prin stil şi particularităţi. Stilul este
foarte important, pentru că el este singurul mod de a
comunica eficient o idee. Nu orice idee poate fi tradusă

în alt limbaj, mai ales când e vorba de artele plastice. În
matematică noi cunoaştem adunările comutative. Ei
bine, în materie de limbă nu e acelaşi lucru dacă pun
predicatul în faţa subiectului sau subiectul în faţa
predicatului. Există o schemă logică a gramaticii, pentru
că altfel nu ne-am înţelege, însă libertatea stilului este
nelimitată când vine vorba de limbajul artistic. De aceea,
putem analiza acele linii, tuse, culori, simboluri, care
sunt atât amprenta autorului cât şi un mod eficace de
comunicare. Pentru că o operă comunica ceva şi în
acelaşi timp se comunica pe sine. În imaginea unei pânze
putem ghici atât autorul cât şi ce a vrut el să ne
comunice. Imaginea artistică este atât partea materială,
fizică, a unei opere artistice, dar şi partea estetică,
simbolică, expresiva şi originală care stârneşte anumite
trăiri.

Însă se pune problema dacă receptorul este pregătit
din punct de vedre cultural, spiritual, sensibil sau
imagologic să primească zestra pe care artistul a investit-
o în pânză. Deci, imaginea nu poate fi separată de
imaginar. Numai că noi aici analizăm metodic. Imaginea
se formează întotdeauna pe pânza, dar imaginarul trece
dincolo şi se afla în mentalul colectiv, sau în mintea celui
care vizionează acel tablou. Aşadar, de la imagine la
imaginar are loc un act de decodificare a mesajului.
Acesta e posibil numai datorită faptului că se apelează la
aceleaşi simboluri, la acelaşi mental colectiv, uneori
inconştient şi greu sesizabil de simplul spectator.

Imaginea vorbeşte de la sine numai când se
suprapune perfect peste imaginar. Uneori nici măcar
artistul nu e conştient de toată zestrea imaginară pe care
o deţine, de aceea mereu va fi surprins să descopere
forme noi. În alţi termeni, pentru a crea o imagine
artistică, ai nevoie de imaginaţie. Iar această imaginaţie
nu vine de undeva din neant, ea se compune şi se
cristalizează în timp şi e trecută prin ochiul subiectiv al
artistului. Deasemenea, formarea unei imagini, şi aici mă
refer la artele plastice, nu este posibilă fără o însuşire a
tehnicilor şi mteodelor artistice. Toţi marii artişti au
trebuit să treacă mai întâi prin metodele didactice, ca mai
apoi să se rupă de ele şi să creeze noi forme de expresie.
Aşa cum o vede Grigore Gerogiu, imaginea artistică
reprezintă o complexitate de semne ce unesc organic atât
expresia cât şi semnificaţia. Este un semn capabil să
trezească anumite trăiri în subiectul receptor, prin forma
expresivă a conţinutului, prin stilul original al operei.
(Georgiu, 2008:215)

Pentru a inţelege mai bine diferenţa dintre imagine şi
imaginar am ales un tablou renascentist al lui Sandro
Botticelli intitulat Marte şi Venus. Să presupunem că cei
mai mulţi nu cunosc mitologia romană şi greacă, şi cu
atât mai puţin semnificaţia numelor Marte, respectiv
Venus. Cu toate acestea, ar ţntelege clar la o privire mai
atentă că e vorba de o poveste de dragoste. Aşadar, nu
este nevoie să se apeleze la mitologie pentru a înţelege
cât de cât semnificaţia şi tema acestui tablou. Însă,
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pentru Botticelli, Marte este zeul războiului iar Venus
este zeiţa frumuseţii şi a fertilităţii conform mitologiei
Romane. În mitologia greacă Ares este zeul razboiului,
iar Afrodita zeiţa fertilităţii şi a dragostei. Apelând astfel
la mitologie, noi facem de fapt trimitere la "imaginar".
Tabloul îşi măreşte semnificaţia prin acest simbol care
uneşte Puterea cu Dragostea, femeia cu bărbatul,
minusul cu plusul mai târziu în arta zodiacală.

Mai vedem în tablou acei fauni, sau cum îi numim
noi în limbajul comun "cupidoni". E adevărat, mitul lui
Cupidon l-am uitat, cât şi însemnătatea "faunilor". Dar
imaginarul a rămas şi continuă sa ne stârnească
imaginaţia. De mici copii desenăm inimi prin care trec
săgeţi, considerandu-ne victime ale dragostei. Marte care
o cucereşte pe Venus este o legendş încă vie de care nu
suntem constienţi. Le-am uitat atât semnificaţia sacră cât
şi însemnătatea, dar ele continuă să ne influenţeze
incoştientul. Iată dar, tocmai aici este genialitatea
artistului care apelează la fondul nostru intim pentru a
stârni anumite trăiri. Aşadar, arta este comunicabilă atât
la nivelul percepţiei vizuale, prin imagine, căt şi la
nivelul simţurilor prin imaginarul colectiv. Astfel
explicăm de ce sunt mai multe "grade" de percepere, însă
acestea nu pot fi niciodată grade comparative. A simţi şi
a înţelege, într-un final, e acelaşi lucru.

Aportul semiotic în
limbajul artistic

naliza semiotică a deschis noi perspective în
analiza artei ca formă de comunicare prin
redescoperirea importanţei limbajului artistic şi a

specificităţii lui în raport cu alte limbaje. Pentru
semiotică, mesajul transmis este o construcţie de semne
care, în urma interacţiunii cu receptorul, produce
înţelesul. (Dumitru B., 2008:29). Pentru a fi decodificate
aceste semne, receptorul trebuie să cunoască limbajul, să
fie iniţiat în tainele culturii, sau să împărtăşească aceleaşi
valori şi credinţe. Pentru că mulţi oameni aflaţi în faţa
nui tablou suprarealist nu văd decât o "nebunie

artistică”, o aşezare aleatoare,
obiecte arunca-te la întâmplare în
rama unui tablou.

În opera de artă omul se
descoperă atât pe sine, prin
funcţia de revelare a ideolectului,
dar descoperă şi artistul, existând
o „negociere” continuă între
operă şi receptorul ei. Uneori
exigentele operelor artistice le
face inaccesibile publicului larg.
Aşadar, fără o iniţiere

elementară, omul nu poate explica ce simte în faţa unui
tablou. Din acest punct de vedere simbolul ca semn nu
este universal, ci el este o convenţie socială unanim
acceptată de membrii unei comunităţi. De aceea, cu cât o
operă exprimă noţiuni general universale, cu atât ea e
mai atotcuprinzătoare, mai bogată în semnificaţii. Din
acest punct de vedere a naşte opere "mari" înseamnă
tocmai a te depersonaliza sau a renunţa la culoarea
locală.

Ştiinţele semiotice au lăsat în plan secund ceea ce
semnifică opera, ci se ocupă în mod special de cum se
transmite acest mesaj cât mai eficient (cine spune ce, prin
ce canal, cui, cu ce efect). Pentru că un "ambalaj" are
uneori un efect mai mare decât "conţinutul său". Artistul
cade în plan secund, iar receptorul este redescoperit,
pentru că orice mesaj trece prin filtrul receptorului. De
aceea, cea mai adecvată formă de a transmite o idee este
să vorbeşti în limbajul celor care te înţeleg cel mai bine.
Semiotica îşi concentrează atenţia asupra “textului” şi
acordă receptorului un rol mult mai activ decât
transmiţătorului(aici artistului, creatorului de artă).
Vedem aceasta tendinţă în publicitate şi din ce în ce mai
mult în arta de consum, arta care trebuie să "persuadeze"
şi să se adreseze "publicului larg".

Aşa cum o vede Charels S. Pierce

A

Fotografie preluată de pe internet
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Semiotica are trei arii majore de studiu:
1. semnul însuşi;
2. codurile sau sistemele în care sunt organizate semnele;
3. cultura în care operează aceste semne şi coduri.

În analiza picturii vom mai lucra şi cu aceşti termeni, dar
nu vom insista acum pe ei:
4. Semnal: semnalul e mai mult un
ordin, animalele răspund la semnale,
soldaţii pentru că execută, bariera la
confluenţa drumurilor, etc.
5. Indexul. Fumul pentru foc e un index
pentru că acolo unde e fum înseamnă că
e necesar şi foc, fulgerele, umbra, rochia
de mireasă, etc. Pentru a te lămuri vezi
analiza tabloului Atavismul in Crepuscul
de Salvador Dali.
6. Iconuri. Culoarea semaforului, care
poate fi atât icon cât şi semnal, indicatoarele de
circulaţie, logourile publicitare, etc. De cele mai multe ori
iconul nu face trimitere la obiect. De exemplu "Nike" sau
"liniile" de la addidas, pot fi asociate cu anumite valori
ale brandului, dar niciodată cu obiectul.

1.Aşadar, o definiţie cât mai simplificată priveşte semnul
ca pe ceva fizic, perceptibil pentru simţurile noastre, care
se referă la altceva decât la el însuşi şi care depinde
(pentru a fi un semn) de recunoaşterea lui de către
consumatorii săi. Iata dar cum vede Charels S. Peirce
semnul spre deosebire de Saussure. "Un semn este ceva
ce stă, pentru cineva, drept alt-ceva, într-o anumită
privinţă sau într-o anumită măsură. Semnul se adresează
cuiva şi creează în mintea acestei persoane un semn
echivalent sau, poate, mai dezvoltat. Semnul pe care îl
creează îl numesc interpretantul primului semn. Semnul
stă drept alt-ceva, care este obiectul”. ( Charels S.,
1990:359) Cu alte cuvinte, dacă desenam un soare pe cer,
el va ţine locul Soarelui. Vom vedea că semnele nu se
referă la obiecte, ci la conceptul de obiect aşa cum
observa Saussure.
2.Codurile înglobează toate semnele într-o formă logică
şi coerentă. Pentru că un semn izolat nu reprezintă nimic
dacă nu este mai mult decât un semn, adică un simbol.
"Un lucru devine semn în momentul în care
materialitatea lui sensibilă întruchipează o idee
inteligibilă" .
3.Cultura ar fi mediul care înglobează codurile într-un
nuivers mai larg, având rolul de a crea o coeziune,
unitate în mai multe sisteme de coduri. Astfel, într-o
cultură pot exista mai multe coduri. Cultura are darul de
a legat codurile "interdisciplinar", dar şi funcţia
metalingvistica. Pentru că un cod capăta sens numai într-
o anumită culturală. Scrierile hieroglifice reprezentau un
cod la fel de legitim ca limbajul de azi. Descifrarea
codurilor prespunea cunoaşterea culturilor vechi la un
stadiu cât de cât elementar.

Pe noi ne interesează importanţa semnelor în
limbajul artistic şi cum funcţionează acestea în relaţia de
semnificare. După cum ştim, orice semn are o structură
dublă, materială şi una sensibilă. Din această uniune
rezulta semnificaţia, expresia, sau ceea ce noi numim
simplu "ideea". (Grigore G, 2008:222)

Semul artistic cuprinde deopotrivă semnificantul şi

semnificatul, adică existenţa fizică a semnului cât şi
coneptul mental la care se referă, rezultând din această
sinteză semnificaţia sau înţelesul. De exemplu,
semnificantul poate fi urma lăsată pe pânza aşa cum o
percepem noi, "o spiarala" sau doua linii paralele, pe
când semnificatul este un conceptul mental pe care îl
trezeşte semnul în mintea noastră, "infinitul". Semnul
niciodată nu trimite la el însuşi, ci trimite dincolo,
depăşind astfel eroarea referenţialităţii pe care o
întâlneam la Peirce. Pentru a naşte semnificaţia,
conceptul mental trebuie să fie acelaşi la toţi membrii
aceleiaşi culturi şi să împărtăşească aceleaşi valori
spirituale. (John F., 2003:67)

În acest caz se pune însă problema, cum de arta este
transmisibilă indiferent de cultură? Sa existe oare un
fond semiotic comun tuturor culturilor? Sau arta este
ceva mai mult decât un semn cultural?

Arta ca fascicul de
semnificaţii

rimele civilizaţii pe care le cunoaştem noi au
fost creatoare de Cultură, iar arta este una din
manifestările culturale. De la civilizaţia

Sumeriană şi Egipteană până în zilele noastre, arta a fost
condiserată un model al culturii. Ea vorbeşte despre
stilul de viaţă, despre o anumită concepţie şi viziune cu
privire la lumea înconjurătoarea (Lumea de Jos) şi cu
privire la o lume nevăzută (Lumea de Sus), despre
obiceiuri, credinţe, rituri, etc.

Arta a apărut întotdeauna ca un surplus, (frumosul,
estetica), dar şi ca o nevoie de a da sens şi de a semnifica
lumea înconjurătoare (nevoia psihologică de a integra
contrariile, de a da sens, de a stabili şi a fixa anumite
stări).Din moment ce omul a descoperit importanţa

P
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uneltelor dar şi avantajul pe care îl poate da cultivarea
pământului, acesta a renunţat la vânătoare şi s-a stabilit
pe marginea marilor Delte şi Fluvii. Bogăţia şi fertilitatea
terenului au creat un surplus de hrană. Descoperind
olăritul, şi-a făcut vase din lut în care a putut depozita pe
un timp mai îndelungat hrana şi pe care le-a decorat cu
diferite motive artistice. A ridicat ziduri de apărare
pentru a-şi proteja proviziile făcute. S-a mărit astfel
intervalul de timp liber care era ocupat până atunci cu
supravieţuirea şi apărarea, cu străbaterea de suprafeţe
întinse de pământ pentru procuraraea hranei. Putem
spune că manifestările artistice au apărut o dată cu
surplusul de timp liber, cea ce a dus la conştientizarea
Lumii de Sus, „de dincolo” prin contemplarea Cerului,
prin „ridicarea ochilor”. Ca şi astăzi, oamenii consacră
din ce în ce mai mult din timpul lor liber artei dartorita
scăderii numărului de ore de muncă urmare a revoluitiei
industriale.

După cum am văzut, omul a deprins creaţii artistice
încă din cele mai vechi timpuri. Şi nu din valoarea lor
strict practică, cât din valoarea lor sentimentală,
simbolică, decorativă. Când spunem "creaţii artistice", nu
ne referim la acele tablouri pe care le consideram noi
"artistice" sau valoroase, ci la o multitudine de
manifestări ale spiritului uman sau îndeletnici (de
exemplu: arta olăritului, arta decoratului, arta
războiului). Creaţiile artistice sunt toate acele "adăugiri
inutile", "gratuite", pentru a înfrumuseţa, pentru a orna
anumite obiecte şi pentru a crea anumite stări, anumite
senzaţii şi anumite emoţii. Cu siguranţă nimeni nu o să
pună într-un muzeu o farfurie de porţelan fabricată în
zilele nostre pe care este pictată o luptă mitologică. Dar
ea este un obiect de artă prin faptul că tehnica şi
procedele cu care a fost imprimată imaginea vorbeşte
despre civilizaţia zilelor noastre.  Asadar trebuie sa
distingem in arta polaritatea creati-tehnica, limbaj-
unealta.

Pentru că trăim într-un univers simbolic, artă e
oglinda fidelă a Lumii date (cosmoide). Însă e greu să
spunem de unde începe arta, dacă simpla săgeată se

poate numi creaţie artistică. E greu să separăm unealta
de limbaj, frumosul de practic sau creaţia de tehnică.
Astfel, admitem de la început că arta, ca manifestare a
civilizaţiei poate fi atât un gest gratuit al minţii, "o
finalitate fără scop"i[1] cum spunea Immanuel Kant2, dar
şi „un scop în sine” prin tehnologie, design, performanţe
şi utilitate. Pentru că frumosul e util, e o necesitate pe
care o vedeam în supravieţuirea speciei, în selecţia
naturală. Nu doar cine e puternic supravieţuieşte, ci
supravieţuieşte cel mai frumos. Noi oamenii, ne alegem
partenerii de viaţă dintre cei frumoşi, nu doar pe cei utili
sau cu care ne-am potrivi mai bine. Iată dar că omul nu
crează artă "doar de amorul artei", ci şi dintr-o utilitate
strict practică. O maşină de Formula Unu aflată în
muzeul tehnologiei se poate numi o operă de artă.Ea
vorbeste despre arta secolului xx, arta tehnologiei de varf
la fel cum artat pop vorbeste de la sine despre societatea
de consum sau "societatea care naste peturi". Aşadar,
pentru a defini artă este foarte importantă şi funcţia de
metalimbaj care integrează obiectul într-un univers mai
larg, plin de semnificaţii şi trimiteri. Pentru că arta
trimite atât la obiectul în sine, cât şi la ceva de dincolo.

Comunicarea artistică este un tip de comunicare
distinct, cu particularităţi evidente, care o deosebesc
uneori radical de comunicarea ştiinţifică şi de
comunicarea orală sau scrisă.  Aşadar, pe noi ne
interesează să vedem particularităţile comunicării
artisistice şi în special în pictura suprearalistă unde
putem găsi atât o formă de comunicare cât şi o formă de
cunoaştere prin utilizarea de simboluri şi prin caracterul
"iraţional" al procedeelor. Pentru realizarea acestui
obiectiv va trebui să analizăm arta ca formă de
comunicare, ca sistem de semne, ca limbaj care codifică
un conţinut informaţional specific, asemeni unui fascicol
de semnificaţii.

Arta ca forma de comunicare. http://artcomview.blogspot.com/

2 Immanuel Kant, Critica facultăţii de judecare, Editura All. 2007, pp (117-
129)

Bogdan Bârleanu, Radu Negru, Liviu Pendefunda și Jan Hurjui la cea de-a doua expoziţie personală de grafică și pictură realizată de Liviu Pendefunda
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Nicolae CORLAT

facerea
poeţii îşi închipuie facerea din Cuvînt
vibraţie era lumea înainte de naştere
o undă tremurătoare prin umbre de gînd

rotitor
întuneric fără glas   lumină   unde
El a văzut toate acestea
duh peste ape lăsă să preumble
fecioare păşeau pe lumină
noaptea se făcu ziuă
nefiinţa fiinţă  lumini-umbre rotitoare
primul semn de întrebare şi clipa

apoi făcu pămîntul cu rîuri  munţi
rost îi dădu aşezînd peste el haină albastră de

nori
aducători de viaţă  de umblet
văzu că e bine
văzu toate acestea aievea

în altă aducere aminte aşeză apele cerul
pădurile

pentru ca totul să aibă un sens
văzu vieţuitoarele într-un cerc al începutului şi

sfîrşitului

numai duhul se preumbla peste ape
nestingherit

văzu din nou că e bine

după ce împărţi timpul  ziua-noaptea  lumina-
întunericul  apa-uscatul
peste toate lăsă omul
apoi se odihni crezînd că e linişte

Poeme din veacul XXI...
Născut la 1 iulie 1965 în localitatea Suliţa, judeţul Botoşani.

Redactor şef adjunct al revistei “Hyperion”. Debut literar în ziarul
Clopotul în 1986. Debut editorial cu  volumul de versuri Grădina cu
zaruri – Ed. Axa, 1997.

Cărţi publicate:
POEZIE: Grădina cu zaruri – Ed. Axa, 1997, premiat la ediţia din

anul 1996 a Festivalului naţional de creaţie literară Porni Luceafarul… ;
Bucuria, Editura Dacia, 2002, volum premiat la Festivalul de poezie de
la Sighetul Marmaţiei în anul 2002 şi Galele Apler 2002; Veţi crede că
nici nu exist, Editura Timpul, Iaşi, 2004, volum premiat la Galele Apler
în anul 2004; Vindecatorul de umbre, Editura Tipo Moldova, Iasi 2011.

ANTOLOGII/VOLUME COLECTIVE : poezii în antologia de
poezie română-albaneză contemporană Punţi de cuvinte / Urat e fjaleve,
în limbile română şi albaneză, Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi,
2009 ; poezii în Thakira Min El- Balour (Cristale de amintiri) –
antologie de poezie română contemporană; volum în limba arabă,
Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2009;

PROZA: volumul colectiv La Beclean pe Someş , cândva... , Editura
Clubul Saeculum,  2004; volumul colectiv Gara Beclean pe Someş. Istorie
şi cultură, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008

POEZII/PUBLICISTICĂ/COLABORĂRI: poezii în revistele:
Hyperion – Caiete botoşănene, Agora, Contrapunct, Simpozion, Cronica,
Poezia, Convorbiri literare, Poesis, Literatura şi Arta, Viitorul prezent si
altele;

PUBLICISTICĂ : Jurnalul de Botoşani, Curierul de Botoşani, Gazeta de
Botoşani, Hyperion – Caiete botoşănene ;

Referinţe critice: Vasile Spiridon, Mircea A. Diaconu, Adrian Alui
Gheorghe, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Marius Chelaru, Isabela
Vasiliu Scraba, Valeriu Stancu, Nicolae Leahu, Nina Josu, Paul
Strutzescu, Horaţiu Ioan Laşcu, Ion Vieru, Horia Gîrbea, Florina
Zaharia, Gina Modoranu-Afrăsinei, Ion Radu Zăgreanu, Corneliu Filip
şi alţii.

Traduse în limbile: franceză, germană, rusă, albaneză şi arabă.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2004
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rugă
cîntarea învăluie marea pînă la cer
nori despletiţi în săruturi
parfumul cîntării îl ştiu numai îngerii
într-un deşert de nisipuri glas de sirenă

fostele ape framîntă privirea
din adîncuri străbat vechi cimitire marine

în oaze lumina n-aduce cîntare  doar linişte
apa ia forma cunoaşterii
cerul îngenunchează în clipă
zborul păsărilor e frînt

pe poteca de dor m-am strecurat către Tine
i-am strigat stîncii  deschide-te
apele se despart  primeşte-mi cîntarea

vitraliu
nu simple culori
lumina încremenită-n cristaluri
ca sunetul cerului străveziu în visare
trupul tău gîndul meu să îl are
atingînd părul  umbra şi glasul strigător din

departe
îngerul în seară-i tăcut  pregătit pentru moarte

chemare
timpul s-a redus între două voci
particule de lumină atrase de o stea curgătoare
se întorc

cel ce naşte şi cheamă la sine

trandafirul îşi înalţă mireasma la ceruri
pescăruşii zborul şi-l dăruie mării
numai omul în întuneric

mărturie
ţara asta-i plină de îngeri
lumea întreagă-i cu ochii pe ei
îi auzi la orice intersecţie a destinului bătînd
din aripi
peste coama umerilor
Dumnezeu le scrie din cînd în cînd nu ordine
ci simple înşiruiri de cuvinte
toate crescînd în armonia cuvîntului

am văzut cu ochii mei  ţara asta-i plină de
îngeri
graiul lor e adiere de albe tăceri

déjà vu
între coline de ceară surîsul tău vesteşte lumina
eşti în preajmă
în văzduh mii de şoapte

femei neîntrupate păşesc către toamna uitată-n
oglinzi

înveşmîntate în solzi arămii
zîmbetul tău îşi desface zăvorul
tăcerea din piatră o smulg şi-o închin

se face seară pe tărîmul sufletului
la marginea mării aşteptarea jertfeşte

înaripatele umbre
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se-aşterne peste clipă tăcerea
piscuri înalţă parfumuri la ceruri
neîntrupate femei din oglinzi în toamnă se-

ntorc
cu zîmbet de-aramă zăvoare desfac
din piatră tăcerea o smulg
vreun vifor din brize şi-alege suflarea
năprasnice turme se-abat către lume

dar seara-i de linişti pătrunsă-n cristaluri

desigur aş fi vrut să vă spun o poveste
prin mintea voastră să umblu ca o entitate

venită din alte lumi
cotrobăi prin ungherele sufletului vostru
în cîrciuma de la marginea satului în formă de

vioară
aşezat printre dealuri
se-aud voci coborîte din seară

răsare luna ca un cuptor de aur
priviţi-o cum străluce de pe un vîrf de deal

tezaur de lumină nedesluşit parfum al
vremurilor

oameni scunzi veniţi dintr-o altă amintire
străbat pe sub tărîmul de ape
ţin stîlpii cerului în mişcare
rîul alene aşterne calendare printre fire de iarbă
a venit vremea
cerul trimite semnele anului   se citesc în unde

prin iarbă
e sărbătoare în cer şi pe pămînt
imperceptibil dispar dintre noi
raza lunii adoarme la fereastră
ne vedem la anul strigă unul de la o masă de

lemn
cioplită cîndva de-un ciclop
peste toţi se prăvale noaptea nimb de lumină

absentă
ochiul încă adoarme clipa pre sine veghează

în liniştea aceasta m-am întors în ţinutul cu
sălcii

precum un haiduc rătăcind peste cîmpuri

în alte vremuri femeia ispitea frumosul din
oameni

plutea ca o luntre între ape liniştite
înălţînd cîntece în freamătul aerului de seară
pînza aromitoare acoperindu-i trupul
aşezat lîngă izvor sub colină
avea culoarea dragostei
în vremea aceea fără hotare erau toate
holdele îndestulau
tot ce părea ascuţit nu purta nume de arme
cerul era atît de aproape încît Dumnezeu

parfuma florile

acum citim semnele
cuvîntul apă se însemna cu linii curbe
femeia se-ntrupa într-un triunghi de o

simplitate aparte
animalele cîte or fi fost aveau toate semnele lor
vîntul cîmpiile copacii păsările şi zîmbetul

copiilor
se scriau de la sine
numai bucuria nu se putea scrie
pentru că nu cunoşteau tristeţea
nici timpul nu avea un semn   numai ziua şi

noaptea

azi umbra mea se-mprăştie în mii de cioburi
descifrează-mă recompune-mi cîntecul
adună-mă
nu-mi uita surîsul şi gîndul răstignit sub o mie

de sori
nemuritoare doar clipa cînd flăcările pîrjolesc

inexistentul

mi-am pus lanţuri de aur inele cu rubine
culorile primăverii le simţi în privire
e anotimpul iubirii
sub pomul ştiut mai aştept

mă furişez într-un pămînt absent îmi storc
gîndurile să te aflu aici

ceilalţi dorm plictisiţi pe o altă planetă
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realitatea face zgomot pe străzi se disipă pe
sine pînă la nerecunoaştere

de-ar veni de undeva un mag un bătrîn purtînd
tîrsul în mîini ca pe-o făclie albastră

să ştim că mai poate fi un drum neumblat o
speranţă

acorduri de muzici pe ape călcînd îmi
ademenesc spiritul

o floare deschisă către lume aşează între noi
calendare

vei veni cînd roza pămîntului va avea
parfumul înviorat al nopţilor

într-un pămînt absent cu mii de ani
uitaţi în pietre-morminte
cu amintirea scrijelită pe lutul ars în culori de

pămînt
în metropola dintre rîuri unde doarme poporul

acela

sîntem noi
cu mii de ani mai tineri

Balada poetului
fără cuvinte
într-o seară bunica îmi făcea semn cu mîna
din arhipelagul soarelui
era asfinţitul aproape
de atunci nu mai visez grădini
nici soarele nu mai asfinţeşte
mîinile nu ştiu odihna mîngîerii

păşeşte în afară din apele negre precum
pasărea

coboară din cîmpul încăierat al văzduhului
nu mai ştim de seri de dimineţi
zilele par la fel

un vulture s-a înaripat în poezie  dansează în
văzul tuturor

forme nedesluşite desenează pe cer
prevestesc ceva
ceva-ul din inima mea se ascunde tot mai mult
umblă prin gînduri
străbate mii de leghe într-o fărîmă de timp

cum Doamne să trec prin viaţa aceasta
în care m-ai aşezat ca-ntr-o cămaşă de forţă
cum să te găsesc în forfota miraculoaselor seri
îngerii Tăi m-au uitat cu desăvîrşire
ţi-aş scrie o scrisoare cu sîngele şiroind printre

rînduri
să te înduplec
să prevestesc o tăcere mai mare
în spatele căreia se ascunde chipul Tău
vorbesc în taină cu Tine
golul din mine e patria părinţilor mei

Akhenaton
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Valea regilor (I)
credeam ca Nilul e aidoma faraonilor
ascuns într-o piramidă sub nisipul cuvintelor
l-am găsit viu despărţind templul secretelor căi
de lumea celor mulţi încoronaţi sub al soarelui

semn
zeii au coborît în lume devenind oameni

peste munţii de cretă răsărea luna

coloşii lui
Memnon
nasc nori fără ploaie
grindini în cer
stea răsărită de-a pururi
peste întinsele taine

Karnak
şi cei care l-au înălţat din nisipuri s-au dus
tăcerea se aşterne înaltă printre ziduri de ceaţă
infinitul prezent printre umbrele noastre

lîngă apele Nilului am căutat nemurirea

Valea regilor
(II)
se încheie infinitul la nasturi
viaţa urcă treptele sub munţi
caut numele tău în hrisoave
niciun rege nu doarme

vechi pescăruşi odihnesc în grădini vestind
toamna din aripi

toamna în
Egipt
numai luna în munţii de cretă închipuie recolte

bogate
aripi de ceară se înalţă tăcut peste zarea din

suflet
umbrele zac sub nisip

te-am căutat pretutindeni

Marea Roşie
lotuşi aducea poetul în cîntecul serii
adierea mării înălţa pescăruşi sfîrtecaţi de

culoare
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te naşti din floarea dăruită cerului
ropotul carelor trase de cai
dăinuie pe nisipul fierbinte

ce seară ciudată mi-au dăruit zeii
să nu pot cunoaşte orizontul trasat între lumi şi

morminte

regina faraon
zeiţa
de aur era timpul
pe genele-i şuvoi curg rîurile toamnei
nu mai veni nu mai veni ’napoi
de lupte grele s-au surpat toţi anii

doar ea pe trepte blînde îşi mai măsoară paşii
din piatra cea solemnă izvoare vii de raze
îi deapănă privirea în mii şi mii de şoapte
de pretutindeni n-auzi decît al nopţii vuiet

precum înmiresmarea în vechi morminte caut
poruncă dat-a sorţii mai vie să străbată
istorii prin milenii din ţara-n care zeii se nasc

din aurore

nu mai veni nu mai veni
pe treptele de raze lin paşii ei coboară
pe gură nuferi palizi închipuie coloane
ridică-ţi ochii
din cer străbat în taină atoni în unde clare
privirea lanţuri pune timpului fără-ncetare

săpasem printre stînci cărări pînă la mine
precum un arhitect prin umbre-ţi croiam drum
dar stîncile-s de lacrimi şi umbrele-s de scrum
iar pasul să ţi-l măsuri în ceruri se cuvine

zeiţă faraon regină
spune-mi numele   luna va coborî din munţi

întreagă
cu apele ei apele tale acoperă întunericul
cînd luna va lumina ochiul ce te priveşte
la ceasul tăcerii cu graţie spune-mi numele

Nicolae Corlat, Liviu Pendefunda şi Ion Mircea la Botoşani, pe 15 ianuarie 2012, depunânbd o coroană de flori la bustul lui Mihai Eminescu
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Elena Cristina POTOP

Semn, simbol
Descifrarea spiritului Cucuteni

n dorinţa sa de a se simţi ocrotit, omul a simţit
nevoia de a plăsmui anumite entităţi, zeităţi
atotputernice. Indiferent de denumirea sub care îi

vom întâlnim, rolul acestora este unanim şi anume de a
proteja fiinţa raţională.

Încă de la apariţia lui „homo sapiens” vom observa că
fiecărei entităţi i s-a atribuit puteri nelimitate, miracu-
loase, devenind astfel stăpânii spaţiului şi timpului.
Dovezi clare în ceea ce priveşte comunicarea omului
preistoric cu diferite entităţi fie ele vizibile sau invizibile
ale lumii le întâlnim astăzi în nordul Spaniei (munţii
Cantabrici) în sudul Franţei: Lascaux, Altamira (15000 –
10000 î.Ch.), Peche-Merle, Font-de Gaume, Terruel, în
nordul  Africii, la Tassili, în Siberia etc.. Grafismele
întâlnite în aceste locaţii nu sunt unele ce aparţin de
domeniului esteticului ci mai degrabă al funcţionalului.
Toate aceste imagini pictate sunt considerate
instrumente de magie eficiente, menite să facă legătura
cu lumea de dincolo.

Paul Klee în lucrarea Théorie de l’art Moderne scria:
„Arta nu reproduce vizibilul, ci face vizibil”

Astfel de simboluri le vom întâlni şi în arta ceramicii
pictate atribuită culturii Cucuteni3 din perioada
neoliticului târziu (3600 – 2600 î.e.n). Formele şi motivele
decorative, sculptura antropomorfă şi zoomorfă sunt
dovezi de necontestat ale vieţii spirituale şi materiale ale
celor ce au trăit în acele perioade de timp.

Am făcut această mică introducere în istoria artelor
pentru a vă putea face o idee  despre compoziţiile
plastice ale pictorului ieşean Romeo Ionescu. Compoziţii
ce îşi au rădăcini adânci în grafismele simobilistice
prezente pe artifactele culturii Cucuteni.

3 Complex cultural ce cuprinde zonele Ariuşd – Cucuteni – Tripolie
(sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, întreaga Moldovă şi, în
est până la bazinul Niprului.)

Î
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Artistul comunică cu receptorii artei sale, prin
diferite simboluri grafice (punctul, linia, cercul, spirala,
rombul, coloana etc.), pline de sensuri. Cercul spre
exemplu reprezintă liniştea mentală a fiinţei umane şi
totodată universul fără limite, este divinitatea de unde
totul porneşte şi se reîntoarce. Prin aplicarea unui punct
în interiorul său vom asista la o transformare a sensului
astfel că, el va reprezenta trezirea sau renaşterea lumii.
Mergând mai departe şi aplicând alte puncte de o parte
şi de alta a punctului existent, astfel încât să obţinem o
linie orizontală ce va împărţi cercul în două părţi egale,
asistăm totodată la o nouă schimbare a sensului, de astă
dată el semnificând, Mama natură „Divina Imaculata”.

Prin adăugarea sau ştergerea unor astfel de linii, cercul i-
a noi sensuri.

În operele plastice ale lui Romeo Ionescu vom mai
întâlni şi rombul ce simbolizează fertilitatea solului;
haşura – apa, abundenţa; segmente gemene – dualitatea,
multiplu; unghiul – viaţă, îndestulare; spirala – energie,
mişcare; coloana – tendinţa de înălţare etc..

Artistul nu este singurul care s-a întors spre
simbolurile şi tradiţiile româneşti, ca el au fost mulţi cei
ce au căutat să înţeleagă sensul acestora, pentru ca mai
apoi să poată comunica cu ajutorul lor, etalându-le în
compoziţii plastice.
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Romeo Ionescu abordează diferite teme compo-
ziţionale printr-un joc grafic şi cromatic ce vine să
încânte şi să „gâdile” mintea receptorului. Vizualizând
reprezentările figurative vom observa o construcţie

bazată pe acelaşi segment de simboluri folosind pentru
partea masculină un joc grafic bazat pe triunghi şi
dreptunghi, iar pentru partea feminină va recurge la
cercuri şi linii curbe.
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Aceleaşi simboluri dar sub o altă tehnică (păstoasă)
le întâlnim şi în peisajele urbane din diferite perioade cât
şi în peisajele naturale propuse de artistului ieşean.

În concluzie, Romeo Ionescu din respect pentru
valorile culturii româneşti îşi propune să ne
reîmprospăteze memoria aducând pe simezele diferitelor
galeriile de artă din ţară, compoziţii abstractizate şi
realiste pline de simboluri autentice româneşti redate
printr-o gamă cromatică feerică.
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“Preocupat de problemele genezei şi rostului omului
în lume, de abisul dar şi de zenitul ontologic, Romeo
Ionescu nu se eschivează de la interogaţiile capitale. Are
un punct de vedere personal asupra începuturilor lumii
şi nu ezită să vizualizeze orizontul primordial unde, în
varianta Platon, s-a născut mitul androginului.

De aici şi până la plastica cucuteniană cu statuetele ei
antropomorfe şi idolii unui cult rudimentar drumul a
fost direct şi profitabil. Citatul cucutenian este integrat
pe latura sa decorativă şi folosit în sensul valorificării
desenului de mare rafinament. Totemul, imaginea
labirintului şi a meandrului asigură coerenţa unui
parcurs inteligent prin opţiune, izbutit prin
performanţe.Grafiile vechi au şansa de a deveni
arhetipuri culturale.”

Valentine Ciucă - ,,Un secol de arte frumoase la Iaşi”, Ed. Art
XXI, Iaşi

,,…Peisajele lui ieşene au atmosferă şi invită
privitorul într-un fel de aventură spirituală  unde
întâlnirea cu marile umbre nu poate fi decât profitabilă.
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Artistul îşi aşează şevaletul imaginar în unghiuri insolite,
generează efectele unei scenografii adecvate, unde nu
vorbele contează, ci doar tăcerile polifonice. Strada pare
mereu abandonată, indifferent de anotimp, şi lasă
impresia unei prelungite aşteptări. Imaginile hibernale
asociază aura trecutului cu sensibilitatea contemporană
şi face din fiecare tuşă un mic poem. Armonizarea la
nivelul ansamblului se susţine prin inefabilul evocării şi
prin gamele restrânse şi omogene ale cromaticii. Tuşele
trasate decis cu cuţitul de paletă alternează cu
intervenţiile delicate ale unui grafism subtil cu rotunjimi
baroce, pline de seva melancoliilor discrete.

Romeo Ionescu, adept altădată al unor soluţii din
perimetrul postmodernităţii, probează convingător acum
că opţiunile sale estetice nu exclud întălnirea cu
figurativul din a cărui substanţă ar trebui să nutrească
orice demers modern. Pictorul a făcut din peisaj locul
privilegiat unde a avut şansa întâlnirii cu el însuşi…”

Valentine Ciucă - ,,Exerciţii de fidelitate” – Eseuri, portrete,
vernisaje, Ed. Art XXI, Iaşi 2007
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,…Spre deosebire de alţi artişti plastici, Romeo Ionescu
are un talent natural care-l ajută să creeze cu mare succes
în acest domeniu în care destui sunt acei care-şi acoperă
stângăciile…

A venit la Piatra Neamţ cu o expoziţie a cărei
tematică, ,,Instantanee de vacanţă’’, este uşor de digerat
de orice privitor. Dar chiar şi în aceste lucrări mai lejere,
artistul nu-şi permite să abordeze arta în stil de
,,vacanţă’’. Fiecare tablou este lucrat cu migală, cu
aplecare către detaliu şi cu talent nativ’’

Emil Nicolae în Mesagerul de Neamţ - ,,Instantanee de vacanţă
cu Romeo Ionescu’’

,,Romeo Ionescu este un incurabil îndrăgostit de
plastica peisajului ieşean şi uneori supralicitează latura
sentimentală în beneficiul unui public interesat de aura
ideală a oraşului de altădată. De la viziunile bazate pe
exploararea ornamenticii cucuteniene, a trecut uşor la
ceea ce am putea numi spiritul locului. Are o bună
manualitate şi disponibilităţi afective de a reinventa
trecutul. Paseismul lui place multora dintre nostalgici’’

Valentine Ciucă - ,,Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase
din Moldova 1800-2010
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Constantin DRAM

Şi zeii mai
îmbătrânesc, nu-i
aşa?...(1)

ntr-un Mexic care îi opune tot mai mult pe
albii europeni băştinaşilor pierduţi în alte
istorii şi în propria ţară, ajunge o femeie, o

irlandeză, ascunzând în spatele ei, la rându-i, un
trecut ce se contorizează în două căsătorii, copii
dintr-o singură căsătorie, o apetenţă erotică
datorată, aşijderea, unui singur mariaj, o vârstă ce
bate spre patruzeci de ani şi o auto-declarată stare
de suficienţă care să o scape de orice pericol de
acum încolo.

Femeia Kate, din Şarpele cu pene al lui D.H.
Lawrence, este convinsă că în lume există o
mulţime de lucruri pe care doreşti să le eviţi, „aşa
cum eviţi păduchii care se plimbă pe o gloată
nespălată.” Ajunsă mai degrabă turistic într-un
Mexic necunoscut, prima secvenţă a romanului
derulând imagini ale unei coride de la care
personajul feminin, suficient de voluntar altfel,
pleacă mânată de prea multă oroare, Kate (nume
shakespearian indus), în luptă cu o feminitate pe
care ar vrea să şi-o reprime, ajunge în ultima
secvenţă a romanului într-o inedită, ne-prevăzută,
oricum nedorită situare, dacă ne amintim de desele
şi susţinutele dorinţe de întoarcere într-o lume
europeană, departe de o cultură paralelă, cu semne
total necunoscute ei:

– Tu nu vrei să plec, nu-i aşa? Pledă ea.
Un zâmbet lent, aproape nebunesc, se aşternu

pe faţa lui, iar trupul îi zvâcni într-o uşoară
convulsie. Pe urmă i se auzi vocea de indian,
molatică, de parcă întreaga gură i se înmuiase,
rostind în spaniolă, dar cu sunetul r pierdut.

– Yo! Yo! – sprâncenele i se înălţară cu o ciudată
surprindere şi un spasm uşor îi scutură din nou
trupul. Te quiero mucho! Mucho te quiero! Mucho!
Mucho! Te iubesc mult. Foarte mult!

Suna atât de dulce, atât de molatic, venind
parcă din sângele lui molatic, umed, cald, încât
Kate se simţi străbătută de un fior.

– Tu n-ai să mă laşi să plec!, îi spuse.”

De la un cap la altul, până aici, tulburătoarea şi
insinuanta poveste, ondulatorie, despre simbolul
ţării, şarpele cu pene, Quetzalcoatl, cel care, la
intempestiva sosire a spaniolilor, a plecat,
dimpreună cu steaua lui de pe cer. „Acum trebuie
să ascultăm de acest Iisus care vorbeşte o limbă
străină.”

Marele Şarpe, cel din mişcările căruia se nasc
cohortele de stele iar lumile pier spre a re-naşte,
este dintotdeauna, dincolo de timp şi spaimele
acestuia, într-un Acum care înseamnă marele somn,
în care şi omul nu e decât un vis în somnul
Şarpelui, alături de multe altele. Cel care dintr-o
stea a dimineţii a coborât, nu se ştie când şi a stat cu
oamenii vechi ai ţării, avea să plece într-o zi,
simţind cum a îmbătrânit; a obosit şi ştie că dinspre
răsărit va veni un alt zeu, impunând o nouă
imagine, dimpreună cu aceea a mamei sale. Şi sute
de ani se vor ridica biserici şi sunetele de clopot şi
bătăile de toacă se vor înălţa triumfător spre cer.

Transformarea femeii Kate, din suverana, aspră
irlandeză, femeie inabordabilă prin sumă de

Î
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experienţe şi prin orizont cultural rotund, se
datorează, explicit, încorporării materialului info-
afectiv despre vechiul-noul zeu ce trebuie să se
reîntoarcă la poporul părăsit cu secole în urmă,
atunci când oboseala bătrâneţii l-a făcut să renunţe.
Principala opoziţie este la nivel de culoare (femeia
ce încerca să se adapteze într-o ţară non-europeană,
non-americană!) a simţit din plin lungul şir de
opoziţii oferite de climatul mexican; acum este
vorba de cea maximă, dintotdeauna: Quetzalcoatl
este cel cu faţa neagră, care a trăit (interesant verb
pentru un zeu din vremuri vechi în Mexic, noul
zeu, se poate spune succesor/ uzurpatorul, este un
străin de peste mări, cu faţa albă, cu găuri de cuie în
mâini şi în picioare.

În plus, noul zeu vine cu mama sa, cea care va
alina femeile ţării; Quetzalcoatl este bătrân şi
pleacă, auzind în urmă dărâmarea templelor sale şi
plânsetele lor. Iar odată cu plecarea se stinge şi

steaua sa, oamenii învaţă o limbă nouă şi devin
creştini.

Cei ce vor mişca o formă de gândire şi de
credinţă sunt doi bărbaţi: un cărturar mistico-
fanatic, mai degrabă mexican decât european şi un
general, indian ca origine, frust şi identificat cu
locurile unde, odinioară, se înălţau templele zeului
bătrân. De la ei va deprinde Kate, a cărei
transformare se vede doar în final, atunci când
identifică semnele ce o pot apropia, din nou, de un
bărbat. Pentru o femeie, acestea sunt unice şi
anulează orice moştenire, dacă bărbaţii mai
compară şi mai suferă, femeile se comportă ca şi
cum ar fi, de fiecare dată, de la început.

Zeii îmbătrânesc, se duc şi revin, neavând cum
să moară vreodată; femeile se mişcă sau nu, într-o
lume mare, privind la bărbaţi şi la zei

♦

Romeo Ionescu
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Emilian DOBRESCU

Criza mondială
a educaţiei

3.

Necesitatea şi importanţa
unui nou model educaţional

2.2.. Iată care sunt opţinuile majore ale noului proiect
de lege a învăţământului:

Educaţia timpurie

n proiectul de lege, educaţia timpurie acoperă
perioada între 0 şi 6 ani, cu cele două segmente ale
sale: educaţia antepreşcolară (0-3 ani) şi învăţă-

mântul preşcolar (3-6 ani). Legea creează astfel premisele
unei abordări unitare a educaţiei la vârstele mici, punând
în evidenţă importanţa crucială a acestei perioade în
întreaga dezvoltare ulterioară a copilului. Se trece pentru
prima oară, la nivelul unui document legislativ de o
asemenea importanţă, de la o abordare tip „îngrijire” la
una tip „educaţie” pentru copiii de până la 3 ani.

Pentru coerenţa demersului educativ, proiectul de
lege prevede că unităţile de educaţie antepreşcolară se
organizează în conformitate cu standarde de calitate
aprobate prin hotărâre a guvernului, iniţiate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,
ceea ce presupune armonizarea punctelor de vedere ale
reprezentanţilor educaţiei şi ai serviciilor de sănătate şi
îngrijire. Metodologia de acreditare a furnizorilor de
educaţie timpurie antepreşcolară se realizează, de
asemenea, în colaborare, de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.

În acelaşi timp, este prevăzută posibilitatea finanţării
din resurse publice a furnizorilor acreditaţi de servicii de
educaţie timpurie, indiferent dacă aceştia sunt publici
sau privaţi. Este încă o expresie a aplicării coerente a
principiului „finanţarea urmează copilul”, ceea ce va
stimula, pe de o parte, competiţia între diferiţii furnizori
de educaţie antepreşcolară şi va permite, pe de altă parte,
accesul tuturor copiilor la servicii de educaţie şi îngrijire
de calitate.

Învăţământul preşcolar va avea, în continuare, trei
grupe (mică, mijlocie, mare), iar proiectul prevede
generalizarea treptată a acestuia.

PRIMUL CENTRU DE INOVAŢIE DIDACTICĂ
DEDICAT DEZVOLTĂRII EDUCAŢIEI DE ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ1

Şcolile din Bucureşti, din sectorul 6 se bucură de
lansarea unui proiect inedit destinat descoperirii şi
dezvoltării potenţialului copiilor ce vizează lansarea
programelor de excelenţă. Centrul a luat naştere în
cadrul unui amplu Program de Inovaţie Didactică şi are
ca amplasament spaţiul pus la dispoziţie de Şcoala
Generală nr. 155, „Preasfânta Fecioară Maria”, sector 6,
Bucureşti, unde va funcţiona timp de 2 ani (2010-2011).

În perioada 15 mai-15 iunie 2010, prin intermediul
unui amplu proiect pilot de testare faza preliminară, au
fost selectaţi 1.000 de copii, selecţionaţi pe baza criteriilor
furnizate de asociaţie şi a recomandărilor făcute de
învăţători şi profesori din 21 de şcoli. Proiectul de

1 sursa: Bucureşti, Romania/Romanian Global News, 13 mai
2010

Î
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descoperire a inteligenţelor multiple ale copiilor se
desfăşoară pe mai multe etape. Etapei de selecţie
(screening) îi va urma o fază complexă de evaluări ce
include interviuri şi testări psihologice utilizate pe plan
mondial, validate pe populaţia României şi avizate de
Colegiul Psihologilor. Toţi părinţii incluşi în programul
de testare vor fi informaţi cu privire la principiile de
descoperire a inteligenţelor multiple ale copiilor şi de
dezvoltare a abilităţilor lor naturale.

În urma etapelor de selecţie, 30 de copii urmează
anual un program de dezvoltare a abilităţilor la Centrul
Multimedia de Inovaţie Didactică. Lansarea Centrului a
avut loc în septembrie 2010 (detalii online:

www.giftededu.org/centru-inovatie-didactica)
După modelul bunelor practici oferite prin expertiză

de specialitate, de către IRSCA Gifted Education,
organizaţia non-profit care a câştigat prestigiu în urma
aprobării Legii 17/2007 pentru educaţia copiilor şi
tinerilor cu potenţial înalt (proiect legislativ susţinut
împreună cu Inspectoratul Şcolar sector 6, Bucureşti), vor
fi demarate o serie de programe specializate, la care vor
lua parte ca grupuri ţintă elevi, profesori şi părinţi.

Un centru care dezvoltă multi-
inteligenţele

roiectul este unic în România şi axat pe „gifted
education" - o educaţie diferenţiată, individua-
lizată, de dezvoltare a potenţialului natural al

copiilor, a aptitudinilor şi abilităţilor naturale cu o
curriculă internaţională, antrenând personal foarte
talentat într-un mediu educaţional de înaltă calitate,
bazat pe adaptarea stilurilor de predare şi curriculă la
nevoile şi personalitatea copilului. Mijloace cheie sunt:
curricula îmbogăţită, mentorat, tutoring, accelerare
(«enrichment», «mentoring», «tutoring», «acceleration»).
Centrul va avea un program de cursuri de tip after-
school pentru 30 de copii selecţionaţi anual şi va derula o
activitate permanentă de testări complexe la cerere
pentru descoperirea inteligenţelor multiple, a abilităţilor
înalte. Într-o primă etapă, în lunile mai-iunie a.c. a avut
loc testarea pilot faza preliminară, Screening Raven
Standard Plus, a unui număr de aprox 1.000 de elevi, cu
vârsta între 9-12 ani.

Şi părinţii vor beneficia de program

roiectul include atât cadrele didactice, cât şi
părinţii. 100 cadre didactice informate cu privire
la principiile educaţiei de excelenţă, vor urma

cursuri de formare specifice şi vor putea să iniţieze
activităţi de colaborare cu IRSCA Gifted Education.
Anual, 60 de părinţi ai copiilor implicaţi direct în

program vor beneficia de cursuri specifice şi vor primi
materiale de informare cu privire la principiile de
descoperire şi dezvoltare a copiilor cu abilităţi înalte şi la
educaţia de excelenţă. Până pe 15 mai, în fiecare an,
Centrul de Inovaţie Didactică lansează o invitaţie
angajaţilor să contribuie la dezvoltarea acestuia pe
termen lung prin campania 2%:

www.giftededu.org/investeste.
Responsabilii primului centru de inovaţie didactică

dedicat dezvoltării educaţiei de înaltă performanţă sunt
următorii: proiect pilot testare: director ştiinţific -
psiholog Graţiela Albişor; coordonator ştiinţific afiliat
IRSCA Gifted Education - Cristina Oargă, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, MA International Study
Program, Psychology of Excellence in Business and
Education, Ludwig-Maximilians-Universität München;
parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Introducerea clasei pregătitoare

onform noului proiect, învăţământul primar are o
durată de 5 ani, fiind format din clasa
pregătitoare şi clasele I-IV. Această schimbare

este în avantajul copilului. Raţiunea acestei măsuri e
simplă: socializarea mai timpurie într-un mediu
organizat este benefică pentru dezvoltarea personalităţii
copilului.

În primul rând, introducerea clasei pregătitoare are
rolul de a asigura copiilor un an în care se face trecerea
treptată, într-un context organizat unitar, de la educaţia
preşcolară (pentru cei care au urmat-o) sau de la viaţa
exclusiv în familie (pentru cei care nu au urmat
învăţământul preşcolar) la viaţa şcolară. Pe de o parte,
anul petrecut în clasa pregătitoare va consolida
pregătirea celor care au participat la învăţământul
preşcolar, iar, pe de altă parte, va permite celor care nu
au fost niciodată înscrişi la grădiniţă să socializeze, să se
adapteze vieţii în colectiv şi să capete deprinderile
necesare pentru şcoală. Imensul avantaj este că această
clasă pregătitoare este parte a învăţământului
obligatoriu, astfel că toţi copiii vor avea şanse egale de
pregătire pentru exigenţele vieţii de şcolar.

În al doilea rând, includerea clasei pregătitoare în
învăţământul primar va avea un impact pozitiv asupra
copiilor proveniţi din grupuri dezavantajate din punct de
vedere socio-economic. În prezent, în multe cazuri,
aceştia nu participă la învăţământul preşcolar, fiind apoi
în situaţie de dezavantaj educaţional, după înscrierea în
învăţământul primar. Proiectele referitoare la grădiniţele
estivale, derulate de ministerul educaţiei şi de alte
organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale, au
arătat că efectele benefice ale participării la aceste
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programe, asupra integrării sociale şi şcolare a copiilor,
precum şi asupra creşterii şanselor de reuşită şcolară
sunt remarcabile.

Dacă se pot vedea rezultate importante în urma unor
intervenţii cu o durată de doar câteva săptămâni, este
evident că participarea obligatorie la un întreg an
pregătitor va spori şansele de integrare şi succes şcolar,
cu efecte de durată pe parcursul învăţământului
obligatoriu.

Învăţământul gimnazial

in punct de vedere al structurii, noutatea cea
mai importantă referitoare la gimnaziu este că
durata acestuia este de 5 ani, cuprinzând clasele

V - IX. Măsura propusă asigură un parcurs educaţional
continuu, unitar şi coerent, care se desfăşoară, de regulă,
în aceeaşi unitate de învăţământ şi care permite
încheierea învăţământului obligatoriu odată cu
încheierea gimnaziului.

Avantajele sunt legate, în primul rând, de
posibilitatea de a proiecta conţinutul educaţiei într-un
mod coerent, în vederea atingerii finalităţilor învăţă-
mântului obligatoriu la sfârşitul ciclului gimnazial, în
urma aplicării unui curriculum unitar. Se va elimina, în
acest fel, una din anomaliile greu de justificat ale actualei
structuri, din cauza căreia elevul era obligat ca, după
clasa a VIII-a, în timpul învăţământului obligatoriu, să
intre pe un parcurs diferenţiat (liceal, cu mai multe filiere
şi profiluri, sau profesional), ceea ce însemna că, la
sfârşitul învăţământului obligatoriu, elevii nu puteau
atinge aceleaşi standarde, întrucât nu beneficiaseră de o
pregătire comună. Este firesc ca învăţământul general
obligatoriu să dea şanse egale elevilor printr-o pregătire
unitară.

Se va rezolva şi o altă problemă dificil de soluţionat
în contextul legislaţiei în vigoare: obligaţia absolventului
de a face o opţiune privind tipul de şcoală pe care trebuie
să îl urmeze după clasa a VIII-a, la vârsta de 14-15 ani,
când nu are încă maturitatea necesară de a o face. În
contextul propus de noua lege, elevul va absolvi
învăţământul gimnazial la 16 ani, vârstă la care va putea
lua decizii conştiente şi informate în privinţa propriului
viitor. Acest viitor poate să însemne continuarea
studiilor, sau integrarea pe piaţa muncii, pe care o poate
face, din punct de vedere legal, la vârsta de 16 ani.

Creşterea exigenţelor pe piaţa muncii implică cel
puţin ştiinţa de a relaţiona cu cei din jur, cunoştinţe
minime de utilizare a calculatorului şi cunoaşterea cel
puţin a unei limbi străine. Copiii noştri trebuie să înveţe
cum să înveţe, trebuie să ştie să se adapteze la
schimbările societăţii, să aibă capacitatea de a selecta
esenţialul din vastul flux de informaţii la care sunt
supuşi, să deosebească ce este bine de ce este rău, iar
şcoala trebuie să asigure aceste competenţe, în mod
obligatoriu, până la vârsta de 16 ani a elevului.

Toţi absolvenţii formelor de învăţământ gimnazial
vor putea urma învăţământul liceal sau profesional în
condiţii de gratuitate. Liceele au autonomie în stabilirea
criteriilor de departajare a elevilor la admitere, acolo
unde numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri, în
baza unei metodologii cadru elaborată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Admiterea
la liceu se va realiza după următoarea procedură:

1. În cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte
numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza
pe baza portofoliului educaţional al elevului;

2.  În cazul în care numărul de candidaţi este mai ma-
re decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se
face luând în calcul, în proporţie de 70 la sută portofoliul
educaţional al elevului şi în proporţie de 30 la sută nota
obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu.

Sursa tabelului: Expunerea de motive la noua Lege a educaţiei. Învăţământul este obligatoriu până la vârsta de 16 ani. Atât în România, cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de
la care o persoană poate intra pe piaţa muncii în mod legal. În România, toţi copiii ar trebui să poată urma liceul. Educaţia este un drept pentru copii şi o responsabilitate pentru societate. În
actuala etapă de evoluţie, statul român îşi asumă responsabilitatea de a impune un număr de 10 clase obligatorii pentru fiecare elev până la împlinirea vârstei de 16 ani.  Până la aceasta vârstă,
copilul are timpul necesar să acumuleze cunoştinţele şi abilităţile minime necesare pentru a face faţă provocărilor de pe piaţa muncii şi pentru a participa activ la viaţa de familie şi la
activităţile comunităţii.
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Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a
admiterii în clasa a X-a va fi elaborată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi va fi dată
publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la
începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ liceal
care solicită organizarea probei suplimentare de
admitere, au obligaţia de a anunţa public disciplinele la
care se susţine proba, programele şi procedurile de
organizare ale acesteia până, cel mai târziu, la începutul
clasei a VIII-a. Scopul unui asemenea sistem de admitere
este limitarea factorilor aleatorii, laolaltă cu creşterea
obiectivităţii în orientarea post-liceală a noilor liceeni.

Rezultatul de la bacalaureat e în măsură să-l îndrume
pe elev spre o formă de învăţământ superior. Sistemul
inaugurat în anul şcolar 2009-2010 se va menţine pentru
viitor, dar în timp se va mai simplifica. Bacalaureatul va
testa capacitatea de comunicare în limba română şi limbi
străine, utilizarea computerului şi competenţele dobân-
dite în anumite domenii precum matematica, fizica,
istoria sau geografia. Examenele de competenţe se vor
susţine în propriile şcoli, cu profesorii de la clasă.

Nota simplă, nu reflectă fidel şi în totalitate
cunoştinţele pe care elevul le-a dobândit sau
competenţele pe care le are într-un domeniu sau altul.
Portofoliul educaţional reprezintă o evaluare mult mai
cuprinzătoare a cunoştinţelor şi capacităţii elevului.
Acesta va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor
sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării
competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale,
non-formale şi informale. Acest portofoliu va fi ca o carte
de vizită pentru copil. Din el se va putea afla parcursul
educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui

deosebite. Astfel, părinţii vor avea o imagine de
ansamblu despre nivelul copilului, nivelul clasei şi
gradul de exigenţă a profesorului. Portofoliul educaţio-
nal va fi elementul central al evaluării învăţării şi va
reprezenta cartea de identitate educaţională, utilizarea
lui începând cu clasa pregătitoare.

La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic
responsabil va întocmi, în baza unei metodologii validată
ştiinţific, un raport de evaluare a competenţelor cogni-
tive, emoţionale şi sociale ale copilului.

La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, va evalua achiziţiile funda-
mentale ale elevului: scris-citit şi matematică. Rezultatele
evaluărilor vor fi apoi folosite pentru elaborarea planu-
rilor individualizate de învăţare ale elevilor. La finalul
clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului va realiza pentru diagnoza sistemului de în-
văţământ la nivel primar o evaluare, prin eşantionare, la
nivel naţional a competenţelor fundamentale dobân-dite
în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale.

La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, vor organiza evaluarea elevilor
prin două probe trans-curriculare: limbă şi comunicare
(limba română şi o limbă străină), matematică şi ştiinţe.
Rezultatele evaluărilor vor fi folosite pentru elaborarea
planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi
pentru orientarea şcolară către un anumit tip de liceu.
Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de
învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în
Portofoliul educaţional al elevului.

Sursa tabelului: Expunerea de motive la noua Lege a educaţiei
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La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, se va realiza o evaluare naţională trans-
curriculară obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele
evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor
internaţionale. Evaluarea se va face prin următoarele
probe:

i) o probă transdisciplinară de evaluare a
competenţelor de comunicare în limba maternă şi într-o
limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă;

ii) o probă transdisciplinară de evaluare a
competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă;

iii) o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a
calculatorului – probă practică.

Celelalte competenţe cheie vor fi evaluate de către
diriginte, consilierul şcolar şi colectivul de profesori ai
clasei, în baza unei metodologii stabilite prin ordin al
ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în Portofoliul
educaţional al elevului.

Programa şcolară

rograma şi metodele de învăţare nu trebuie să se
axeze doar pe informaţie şi memorare.
Programa trebuie să fie axată pe formarea de

competenţe necesare pentru a răspunde nevoilor
specifice dezvoltării personale şi nevoilor pieţei forţei de
muncă şi ale comunităţilor.

Acum, profesorii încarcă elevii cu multe teme
„pentru că programa trebuie terminată”. Programa cen-
zurează gândirea, creativitatea şi originalitatea elevului,
dar şi libertatea profesorului de a fi flexibil la clasă.

Programa şcolară poate fi îmbunătăţită prin două căi:
prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie
memorate şi prin creşterea atractivităţii. Şcoala poate şi
trebuie să fie o plăcere şi nu o corvoadă. Modernizarea
programei este o condiţie necesară, dar nu suficientă.
Copiii, la finalul şcolii, trebuie să fie dotaţi cu competenţe
şi mai puţin cu informaţii. Piaţa muncii cere competenţă.
Introducem curriculumul bazat pe opt competenţe cheie
de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi
dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru
incluziunea socială şi pentru angajarea pe piaţa muncii.

Din analiza cadrului european al competenţelor
cheie pentru educaţia permanentă, considerăm că
următoarele opt competenţe cheie trebuie să devină ţinte
ale şcolarizării:

- competenţele de comunicare în limba maternă şi în
limbile de circulaţie internaţională;
- competenţe fundamentale de matematică, ştiinţe şi
tehnologie;

- competenţe digitale (de utilizare a tehnologiei
informaţiei pentru cunoaştere şi rezolvare de probleme);
- competenţe axiologice (ca set de cunoştinţe şi valori
necesare pentru participarea activă şi responsabilă la
viaţa socială);
- competenţe sociale şi civice;
- competenţe antreprenoriale;
- competenţe de expresie culturală;
- competenţe pentru a învăţa să înveţi.

Reducerea numărului de ore la clasă, în funcţie de
vârstă, vine să completeze modernizarea programei. Pot
fi introduse max 20 ore pe săptămână pentru
învăţământul primar, maximum 25 ore pentru
învăţământul gimnazial şi maximum 30 de ore pentru
învăţământul liceal. Capacitatea unui copil de a se
concentra este limitată. Cu cât stă mai multe ore în bancă,
cu atât va fi mai puţin atent la ce se predă. Este afectată,
astfel, sănătatea fizică şi disponibilitatea de relaţionare a
copilului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nu va mai hotărî, minut cu minut, ce se predă
la clasă. Monopolul ministerului asupra conţinutului orei
de clasă va fi limitat prin două măsuri importante. În
primul rând, o parte din programa şcolară se va
descentraliza, decizia ajungând la nivelul şcolii. În al
doilea rând, profesorul va putea folosi până la 25 la sută
din ora de curs după cum consideră el că e util, altfel
spus, profesorul îşi va pune amprenta asupra a ceea ce
predă la clasă. El îi va putea ajuta pe elevii în dificultate
sau îi va stimula pe cei capabili de performanţe.

Programul ”Şcoală după Şcoală”

atorită prelungirea programului de lucru al
părinţilor până la orele serii, în condiţiile
economiei de piaţă, fapt ce se întâmplă adesea,

copiii pot petrece între 3 şi 6 ore fără a beneficia de
supravegherea şcolii sau a părinţilor. Se introduce, prin
urmare, programul “Şcoală după Şcoală”, prin care copiii
vor rămâne în mediul şcolar şi după terminarea orelor.
Copilul îşi consolidează astfel cunoştinţele dobândite la
clasă şi meditaţiile sunt transferate în şcoală. La acestea
se adaugă practicarea activităţilor recreativ-educative
sub supravegherea unui adult. Timp de opt ore, şcoala va
asigura condiţii de învăţare, recreere, sport, suprave-
ghere şi protecţia copiilor. Principalii parteneri în acest
program vor fi părinţii. Implicarea lor are un impact
deosebit asupra performanţelor şcolare ale copiilor.
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Centrarea învăţării pe elev şi student

tudenţii sunt consideraţi parteneri ai instituţiilor
de învăţământ superior şi membri egali ai
comunităţii academice. Drepturile, libertăţile şi

obligaţiile studenţilor vor fi cuprinse în Codul
drepturilor şi obligaţiilor studentului, propus de
asociaţiile studenţeşti şi adoptat de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Asociaţiile studenţilor
prezintă public un raport anual privind respectarea
Codului.

Studentul-doctorand de la forma de învăţământ zi
beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă şi
specialitate, precum şi de asistenţă medicală gratuită.
Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice,
potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6
ore didactice pe săptămână, fără plata contribuţiilor
datorate la asigurările sociale de stat, la asigurările
pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.

Toţi studenţii vor fi înregistraţi în Registrul Matricol
Unic al Universităţilor din România (PMUR), document
oficial protejat legal. Registrele matricole ale universi-
tăţilor devin parte a RMUR, asigurându-se un control
riguros al diplomelor.

Studenţii au dreptul să înfiinţeze, în instituţiile de
învăţământ superior, publice sau particulare, ateliere,
cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive,
publicaţii, conform legii. Studenţii beneficiază de un
sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea
studiilor, garantate de stat, pe baza unei hotărâri de
guvern. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii şi
costul vieţii pe perioada studiilor. Statul va acorda
credite cu dobândă preferenţială pentru studenţii din
mediul rural sau aparţinând unor grupuri dezavantajate,
stimulând accesul la învăţământul superior şi asigurând
astfel egalitatea de şanse. Absolvenţii care vor practica
profesia minim 5 ani în mediul rural vor fi scutiţi de
plata a 75 la sută din împrumut, această parte fiind
preluată de stat. Statul garantează împrumuturile
bancare dintr-un fond constituit în acest scop. În timpul
anului şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus cu 50 la
sută pe mijloacele de transport local în comun,
transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani
sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate
pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al
ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Studenţii beneficiază de gratuitate pentru accesul la
muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film la alte
manifestări culturale şi sportive, organizate de instituţii
publice în limita bugetelor aprobate.

În structura actuală de conducere a unei facultăţi
există 75 la sută cadre didactice şi 25 la sută studenţi.
Senatul universitar este compus din 75 la sută personal
didactic şi de cercetare şi 25 la sută reprezentanţi ai

studenţilor. Studenţii sunt parteneri ai universităţilor şi
membri egali ai comunităţii academice. Fiind situat în
centrul procesului universitar, studentul are în mod
natural o serie de drepturi, obligaţii şi libertăţi. Acestea
vor fi codificate, iar Codul rezultat va îmbunătăţi statutul
studentului, încurajându-l să fie parte a procesului
decizional.

Studentul trebuie să fie implicat în viaţa
universităţilor, trebuie să ia parte la viaţa comunităţii din
care face parte. Studenţii au dreptul să înfiinţeze
asociaţii, ateliere, formaţii artistice şi sportive, publicaţii,
în conformitate cu prevederile legale. Studenţii trebuie
să-şi petreacă timpul liber în mod constructiv, astfel că
aceştia beneficiază de tarif redus cu 50 la sută pe
mijloacele de transport şi de gratuitate pentru acces la
muzee, spectacole de teatru, operă, film şi alte
manifestări.

Voluntariatul

ultura voluntariatului în România poate fi
promovată cu succes în mediile şcolare şi
academice. Beneficiile sociale ale dezvoltării unei

asemenea culturi sunt evidente.
Stimularea studenţilor pentru a participa la acţiuni

de voluntariat se va face prin echivalarea voluntariatului
cu un număr de credite academice, în conformitate cu
Carta universitară. Voluntariatul devine astfel o acţiune
recompensată în mod instituţional, iar studenţii vor fi
încurajaţi să se implice în acţiuni sociale. Cunoştinţele
prin învăţare non-formală vin să completeze informaţiile
teoretice dobândite la cursuri.

Ierarhizarea programelor de studii
universitare

n prezent toate universităţile, publice sau private,
consideră că sunt instituţii de învăţământ superior şi
cercetare. Redactarea misiunii acestora în Carta

fiecărei universităţii a devenit o simplă acţiune de copy-
paste, fără a ţine seama de nevoile forţei de muncă şi
agenda comunităţii locale.

La admitere, studentul trebuie să ştie dacă
programului pe care îl urmează este unul de top sau
unul mediu. Cutumele în privinţa universităţilor nu mai
sunt un criteriu într-o Românie europeană. Angajatorii se
orientează după criterii obiective, nu după istoricul unei
facultăţi.

Trebuie să fie introdusă o metodologie de ierarhizare
a programelor de studiu. Rezultatul acestei metodologii
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ar trebui să conducă la clasificarea universităţilor în trei
categorii în funcţie de programele de studii oferite:
programe preponderent doctorale, programe prepon-
derent de master şi programe preponderent de licenţă.
Scopurile acestei delimitări sunt alocarea mai eficientă a
resurselor şi creşterea excelenţei în învăţământul
superior. Fiecare universitate îşi va asuma o misiune, iar
finanţarea va fi coerentă cu misiunea asumată de aceste
universităţi.

Universităţile trebuie orientate spre
societate

nul din obiectivele noii propuneri de lege este să
întărească la nivel managerial orientarea spre
performanţă şi competitivitatea instituţiilor de

învăţământ superior din România. Cunoscând
deficienţele, dar şi avantajele managementului colegial
practicat în prezent, legea propune un sistem care
adaugă democraţiei academice actuale dimensiunea
antreprenorială, numind în funcţiile cheie de rector şi
decan persoane a căror competenţe profesionale au fost
probate pe baza unui concurs public.

În acelaşi context, democraţia academică este lărgită
la nivelul structurilor reprezentative, senat şi consiliul
facultăţii, care sunt alese prin votul universal, direct şi
secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor,
respectiv al studenţilor, reducând astfel riscul acţiunilor
de manipulare şi creării grupurilor de influenţă. Este
păstrată prezenţa în procent de minim 25 la sută a
studenţilor în cele două structuri reprezentative,
confirmând astfel statutul acestora de parteneri ai
demersului academic.

Funcţiile de conducere propuse de noua lege sunt:
rectorul, prorectorii şi directorul general administrativ la
nivelul universităţii, decanul şi prodecanii, la nivelul
facultăţii, precum şi şeful de departament, la nivelul
departamentelor. Acolo unde este cazul, unul dintre
prorectori este şi directorul institutului de studii docto-
rale. Rectorul, prorectorii, directorul general administra-
tiv şi decanii alcătuiesc consiliul de administraţie.

Metodologia, precum şi comisia de concurs, pentru
ocuparea postului de rector, sunt stabilite de către
senatul universităţii. Lărgind baza de selecţie, la concurs
pot participa personalităţi ştiinţifice sau academice din
ţară şi străinătate, care au obţinut avizul senatului în
urma audierii. Nu pot fi ocupate funcţii de conducere
după împlinirea vârstei de pensionare şi pe perioada
îndeplinirii mandatului de demnitar.

Conducerile universităţilor sunt primele responsa-
bile de deteriorarea masivă a resurselor umane în
universităţi, în condiţiile în care, după 1989, universităţile
au avut posibilitatea să-şi selecteze resurse umane de cea
mai bună calitate.

Sistemul colegial de conducere a universităţilor, care
se practică în prezent, nu este folosit la cele mai bune
universităţi din lume. Universităţile româneşti au nevoie
de o reorganizare a structurilor interne, reorganizare care
le va dinamiza şi le va îndrepta către un mod de
conducere corporatist. Conducerea trebuie să fie
rezultatul unui proces de recrutare sau selecţie, nu doar
al unui proces colegial. Astfel, universităţilor li se
întăreşte capacitatea de administrare a programelor de
studii, a structurii şi funcţionării lor interne.

Autonomia universitară trebuie să crească dacă vrem
să facem diferenţierea şi ierarhizarea universităţilor.
Senatul universitar, nu guvernul sau altă instituţie, ştie
dacă trebuie înfiinţată o facultate în cadrul unei
universităţi; Senatul trebuie să decidă cum să-şi
organizeze o universitate catedrele.  Trebuie să conectăm
piaţa muncii, beneficiarii sistemului de educaţie cu viaţa
universităţilor. O măsură fundamentală în acest sens este
modul de stabilire a conducerii universităţilor. Aceasta se
va face în mai multe etape, astfel:
- Consiliul facultăţii va fi ales prin votul exercitat de
către toţi membrii comunităţii;
- reprezentanţii facultăţilor în Senat sunt stabiliţi prin
vot de către toţi membrii comunităţii;
- Senatul va desemna o comisie de concurs pentru
alegerea rectorului, care va valida candidaţii pentru
această funcţie. Comisia de concurs trebuie să fie formată
în proporţie de 50 la sută din membrii universităţii în
cauză şi 50 la sută din membrii externi;
- rectorul ales de această comisie este confirmat apoi
de ministrul educaţiei naţionale şi numeşte prorectorii
universităţii respective;
- Senatul universităţii are un preşedinte, diferit de
persoana care a fost aleasă rector; astfel îşi păstrează
independenţa faţă de acesta şi are posibilitatea să-i
monitorizeze activitatea;
- decanii şi directorul general administrativ sunt
selectaţi prin concurs public organizat de  noul rector şi
validat de Senat. După numirea lor de către rector,
decanii îşi desemnează prodecanii;
- şeful de departament este ales prin vot direct şi
secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi/sau
cercetătorilor din departament.
-

Tipuri de universităţi

n baza noii propuneri legislative, instituţiile de
învăţământ superior din România vor fi clasificate
în trei categorii, pe baza evaluării programelor de

studii şi a capacităţii lor instituţionale, astfel:
a) universităţi bazate preponderent pe educaţie;
b) universităţi de educaţie, precum şi de cercetare

ştiinţifică şi creaţie artistică;
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c) universităţi de cercetare avansată şi educaţie.

Traseul asumat prin carta universitară va trebui
susţinut de fiecare universitate în cadrul procesului de
evaluare a calităţii programelor de studii şi a evaluării
instituţionale, acesta furnizând modalitatea în baza
căreia instituţiile pot accede la recunoaşterea încadrării
într-una din cele trei categorii.

Până în prezent, nu s-a făcut o ierarhizare a
instituţiilor de învăţământ superior în funcţie de calitatea
serviciilor educaţionale, actuala legislaţie prevăzând doar
evaluarea programelor de studii pentru conformitate cu
standardele minimale, nu şi ierarhizarea acestora. În
aceste condiţii, sistemul reglementar nu a furnizat
instrumentul obiectiv care să permită o finanţare
diferenţiată după performanţă a programelor de studiu.

Ataşat acestui mecanism simplu de ierarhizare a
universităţilor se adaugă un sistem stimulativ de
finanţare a excelenţei, care constituie forţa principală a
performanţei instituţionale şi a calităţii serviciilor de
educaţie şi de cercetare oferite societăţii.

Fondurile de finanţare ale unităţilor şcolare, liceale şi
universitare sunt structurate astfel:

a) un procent minim de 30 la sută din finanţarea de
bază se acordă universităţilor publice pe baza criteriilor
şi standardelor de calitate stabilite de către Consiliul
Naţional al Finanţării Învăţământului Superior şi
aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului;

b) fondul de dezvoltare instituţională se adresează
celor mai bune instituţii de învăţământ superior din
fiecare categorie;

c) fondurile de finanţare suplimentară şi granturile
alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.

Excelenţa instituţională va fi completată şi printr-un
sistem coerent de susţinere a excelenţei individuale, fapt
ce va asigura un gradient de competitivitate ataşat
activităţii fiecărui membru al comunităţii academice
(cadre didactice, studenţi, cercetători), efectul cumulativ
al acestui sistem fiind reunit în frontiera performanţei
atinsă de universitatea respectivă.

Doctoratul

nvăţământul superior trebuie recredibilizat.
Doctoratul trebuie să fie relevant. În prezent, în
România sunt prea multe teze care au o valoare

ştiinţifică redusă. Studiile de doctorat se vor organiza
doar în universităţi acreditate în acest sens.

Şcolile doctorale vor fi evaluate periodic pentru
asigurarea calităţii. Doctoratul în România este într-un
vid legislativ care poate conduce la abuzuri. Legea

Educaţiei va clarifica modul de organizare şi funcţionare
al doctoratelor, lăsând posibilitatea doctorandului să-şi
aleagă traseul educaţional în funcţie de obiectivele
propuse.

Vor fi organizate două tipuri de studii universitare
de doctorat:
- doctoratul ştiinţific - va avea ca finalitate producerea de
cunoaştere ştiinţifică relevantă internaţional. Va fi
organizat numai la forma de învăţământ de zi; acesta va
fi o condiţie esenţială pentru cariera didactică în
învăţământul superior şi pentru cercetare;
- doctoratul profesional - va avea ca finalitate producerea
de cunoaştere bazată pe aplicarea metodelor ştiinţifice şi
a reflecţiei sistematice asupra unor performanţe
profesionale.

Tamara Moţiu

Cariera didactică

tatutul social al cadrului didactic constituie o
temă care stârneşte numeroase discuţii şi
dezbateri. Încet, încet, colectivul profesoral

pierde din calitate sau îmbătrâneşte. Tinerii nu mai au
nici o motivaţie să intre în sistem. Trebuie să readucem
meseria de dascăl la statul nobil pe care l-a avut în trecut.
Avem nevoie de profesori care susţin creativitatea prin
inovaţie. Cadrele didactice trebuie să fie orientate spre
calitate şi spre pregătirea elevilor pentru a fi performanţi
în societate.

Pentru a fi profesor trebuie să ai o formare iniţială
teoretică, să deţii un master didactic cu durata de doi ani.
Partea practică trebuie valorizată în societatea
românească. În acest scop, a fost introdus stagiul practic
cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de
învăţământ sub coordonarea unui profesor mentor.
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Pentru că Legea Educaţiei Naţionale îşi doreşte să
promoveze calitatea şi respectul pentru meseria de
dascăl, studenţii trebuie să fie încurajaţi încă de pe
băncile facultăţii să se îndrepte spre o carieră didactică.
Pentru a avea profesori motivaţi şi, mai ales profesori de
calitate, se va constitui o reţea naţională formată din cei
mai buni profesori care, la rândul lor, se vor ocupa de
formarea studenţilor-profesori. Este necesar să avem
şcoli de elită şi profesori de elită, pentru a învăţa meserie
de la cei mai buni.

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va
cuprinde: a) studii de licenţă într-o specializare; b)
masterat didactic cu o durată de 2 ani; c) stagiu practic cu
durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de
învăţământ sub coordonarea unui profesor mentor
(norma didactică a profesorului mentor ar trebuie să fie
de 14 ore săptămânal).

Cointeresarea absolvenţilor care au finalizat studiile
de licenţă pentru a urma o carieră didactică se poate
realiza prin acordarea, pe perioada masteratului didactic,
a unor de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat,
egale în cuantum cu salariul net al unui profesor
debutant.

Programele de studii ale masteratului didactic se
aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Absolvenţilor masteratului
didactic li se va elibera diplomă de master şi certificat de
profesor în domeniul programului de licenţă.

Ocuparea unei funcţii didactice pentru efectuarea
stagiului practic de un an şcolar se realizează prin
concurs pe posturi/catedre vacante sau pe bază de
contract individual de muncă cu durată determinată de
un an şcolar.

La finalizarea stagiului practic, profesorul debutant
trebuie să se prezinte la examenul naţional de
definitivare în învăţământ. Cadrele didactice care
promovează examenul de definitivat dobândesc titlul
profesori cu drept de practică în învăţământul
preuniversitar.

Persoanele care nu promovează examenul de
definitivare în învăţământ, pot participa la cel mult două
alte sesiuni ale acestui examen, în condiţiile reluării de
fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de
practică cu durata de un an şcolar, într-un interval de
timp care nu depăşeşte 5 ani de la începerea primului
stagiu de practică. Cei care nu promovează examenul de
definitivare în învăţământ vor fi angajaţi în sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar numai pe
perioadă determinată cu statut de profesor debutant.

Dezvoltarea profesională şi evoluţia în cariera
didactică se realizează prin gradele didactice II şi I.
Personalul didactic care a obţinut gradul didactic I, cu
performanţe deosebite în activitatea didactică şi
managerială, poate dobândi titlul de profesor–emerit în
sistemul de învăţământ preuniversitar, acordat în baza
unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului. Profesorul–emerit
beneficiază de: angajare automată pe perioadă
nedeterminată la unitatea de învăţământ; calitatea de
mentor pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiţii de
medii egale sau transfer; acordarea unui premiu anual în
bani din fondurile programelor naţionale iniţiate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în
management educaţional, constituit în urma selecţiei,
prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada
absolvirii unui program acreditat de formare în
domeniul managementului educaţional, cu minim 60 de
credite transferabile. Procedura şi criteriile de selecţie se
stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al
ministrului.

Pot ocupa funcţii de conducere, îndrumare şi control
în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai
cadrele didactice membre ale corpului naţional de
experţi în management educaţional. Recrutarea cadrelor
didactice se va face având la bază rezolvarea nevoilor
reale ale comunităţii. Profesorii vor fi angajaţi de către
consiliul de administraţie al şcolii, în funcţie de nevoile
resimţite în respectiva şcoală.

Inspectoratele şcolare trebuie să se ocupe de
armonizarea activităţilor între local şi naţional, de
respectarea normelor şi metodologiilor stabilite şi nu de
angajarea profesorilor. Decizia trebuie adusă cât mai
aproape de comunitate, şcolile ştiu cel mai bine care sunt
profesorii de care au nevoie pentru a avea un învăţământ
de calitate.

Noutatea deosebită a acestui proiect de lege este
acela că propune ca tot personalul didactic din
învăţământ să poarte aceeaşi titulatură şi să aibă studii
superioare. În învăţământul preuniversitar la toate
nivelurile de învăţământ este prevăzută numai funcţia
didactică de profesor.

Proiectul propune ca în termen de cel mult 10 ani de
la promulgarea legii să îşi finalizeze studii universitare în
profilul postului. Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai
şcolilor postliceale pedagogice sau ai colegiilor
universitare de institutori încadraţi în învăţământul
preşcolar şi primar, care până la intrarea în vigoare a
prezentei legi au absolvit şi studii universitare li se
consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor
didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar,
respectiv profesor pentru învăţământul primar. Deciziile
privind vacantarea posturilor didactice, organizarea
concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic
se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul
de administraţie al acesteia.

În învăţământul preuniversitar public, privat şi
confesional ocuparea posturilor didactice vacante şi a
celor rezervate se realizează prin concurs organizat de
unităţile de învăţământ cu personalitate juridică,
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individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare
la nivel local sau judeţean. Comisiile de concurs se
aprobă de consiliul de administraţie al unităţii/unităţilor
de învăţământ. Concursul constă în:

1. probă practică sau inspecţie specială la clasă şi
probă scrisă din didactica specialităţii la angajarea
personalului didactic cu contract individual de muncă;

2. prezentarea unui curriculum vitae şi interviu la
angajarea în plata cu ora a personalului didactic asociat şi
a personalului didactic pensionat.

În baza rezultatelor concursului, pentru candidaţii
care au dobândit definitivarea în învăţământ (profesori
cu drept de practică), angajarea se poate realiza pe
perioadă nedeterminată (ca personal didactic titular) sau
pe perioadă determinată. Pentru candidaţii care nu au
dobândit definitivarea în învăţământ (profesori
debutanţi) angajarea se realizează pe o perioadă de cel
mult un an şcolar. În situaţia în care, aceşti candidaţi
promovează examenul pentru definitivarea în învăţă-
mânt, consiliul de administraţie poate hotărî modificarea
duratei contractului individual de muncă din perioadă
determinată în perioadă nedeterminată.

Comunitatea şi viaţa şcolii

ealităţile dintr-un sat sau dintr-un oraş le cunosc
doar membrii comunităţii. Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

poate să recunoască valoarea şi pregătirea unui director
de şcoală, dar nu ştie cât de potrivit este acesta pentru
comunitatea în care activează.

Descentralizarea oferă şcolii oportunitatea de a-şi
câştiga rolul central şi poziţia de prestigiu în cadrul
comunităţii. Descentralizarea este concepută în interesul
elevilor.

Cel mai important element al conducerii unei şcoli
este Consiliul de Administraţie. Consiliul de
administraţie are un rol central în aprobarea
curriculumului, pus la dispoziţia şcolii, propus de
consiliul profesoral. Consiliul de administraţie al şcolii
organizează concursul pentru ocuparea postului de
director. Directorul va semna un contract de
management cu primarul, contract care va fi validat de
Consiliul Local.

Şcoala este o instituţie de educare şi formare, nu o
instituţie politică. De aceea, directorii trebuie să fie
oamenii comunităţii, nu ai vreunui partid politic.
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe dorinţa de a-i ajuta
pe elevi să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Se
creează astfel, în jurul elevilor, o comunitate de suport
care începe să funcţioneze.

Finanţarea

n prezent finanţarea şcolilor se face într-un mod
netransparent, criteriul unic fiind cel al acoperirii
costurilor şi nu cel al atingerii unor ţinte

educaţionale clare. Astfel, o şcoală cu elevi cu rezultate
slabe continuă să fie finanţată la fel ca o şcoală cu elevi cu
rezultate bune. Acest sistem descurajează performanţa şi
competiţia, iar şcoala are statut de asistat social.

Se va introduce principul „finanţarea pe elev” prin
care, alocarea banilor publici va deveni transparentă şi se
va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice.
Orice cetăţean al României va şti cât cheltuieşte statul
pentru educarea fiecărui copil. Legea fundamentală,
Constituţia stabileşte că toţii copiii României sunt egali.
Statul stabileşte anual costul standard pe elev. De această
sumă beneficiază toţi elevii din învăţământul obligatoriu
de stat sau particular.

Consorţii şcolare şi universitare

a bun gratuit, educaţia copiilor are nevoie de o
mobilitate sporită. Unităţile şcolare şi
administraţiile locale vor putea decide înfiinţarea

de consorţii şcolare, prin care să împartă şi să facă
schimb de resurse educaţionale (de la bază materială la
corp profesoral).

Consorţiile şcolare (parteneriate contractuale între
unităţile de învăţământ)  asigură: libera circulaţie a
personalului între unităţile membre ale consorţiului;
utilizarea în comun a resurselor unităţilor de învăţământ
din consorţiu; lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite
elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării
şi evaluării acestora.

În unităţile de învăţământ sau în consorţiile şcolare
personalul didactic poate fi angajat cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată
(personal didactic titular) sau pe perioadă determinată
de un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii contractului,
respectiv angajat prin sistem plata cu ora.

Se ajunge astfel la optimizarea resurselor: şcolile vor
putea împrumuta în condiţii de reciprocitate din bunele
practici şi din resursele partenerilor. Beneficiarii acestor
consorţii şcolare nu sunt însă numai copiii şi profesorii, ci
şi şcoala în sine. Profesorii dobândesc mobilitate. Această
măsură permite libera circulaţie a profesorilor atât pe
verticală (gimnazii-licee), cât şi pe orizontală (liceu-liceu).
Astfel, un profesor care predă matematica la gimnaziu va
putea să îşi completeze norma didactică cu ore de fizică
la liceul din cadrul consorţiului.

Şcoala devine mai puternică. Consorţiile vor avea
şanse mai mari de reuşită în accesarea programelor
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finanţate prin fonduri europene. Universităţile româneşti
trebuie să devină mai puternice pentru a oferi programe
de calitate, pentru a putea atrage finanţări mai
importante şi pentru a conferi prestigiu sporit propriilor
absolvenţi. Legea Educaţiei Naţionale va permite
organizarea de consorţii universitare. Concentrarea
resurselor va avea efecte pozitive şi va ajuta consolidarea
unor branduri universitare. Dispersia resurselor nu
trebuie confundată cu descentralizarea.

Cezar Sterpu

Părinţii – partenerii şcolii

rima clasă din învăţământul obligatoriu este
clasa pregătitoare. În clasa pregătitoare sunt
înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până

la data începerii anului şcolar, însă la solicitarea scrisă a
părinţilor pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care
împlinesc vârsta de 6 ani, până la sfârşitul anului
calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este
corespunzătoare.

Programul „Şcoala după şcoală”, prin care se oferă
activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru
consolidarea cunoştinţelor dobândite sau de accelerare a
învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, este
posibil datorită parteneriatului dintre MECTS şi
asociaţiile părinţilor.

Comitetul reprezentativ al părinţilor colaborează cu
unitatea de învăţământ în vederea stabilirii disciplinelor
de pregătire opţionale şi facultative. Părinţii sunt
informaţi în permanenţă despre situaţia copiilor săi, prin
comunicarea Portofoliului educaţional al elevului.

Un element de noutate adus de prezentul proiect de
lege îl constituie faptul că unităţile de învăţământ încheie
împreună cu părinţii, în momentul înmatriculării ante-
preşcolarilor, respectiv preşcolarilor sau elevilor, un
contract educaţional, în care sunt înscrise obligaţiile
reciproce ale părţilor. Responsabilitatea educaţiei copiilor
nu mai revine, în mare parte, doar cadrelor didactice, ci

şi părintelui sau tutorelui legal care este obligat să ia
măsuri pentru asigurarea frecvenţei şcolare a elevului, pe
perioada învăţământului obligatoriu.

Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de
învăţământ este format din 1/3 membri cadre didactice
alese de către personalul didactic al şcolii şi 1/3
reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 reprezentanţi ai
consiliului local, desemnaţi de către aceştia şi care nu pot
fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă. La
şedinţele consiliului profesoral participă, fără drept de
vot, şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi.

Anual, este prezentat un raport asupra calităţii
educaţiei din orice unitate de învăţământ în faţa
Comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa
autorităţilor locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti.

În lansarea competiţiilor între şcoli şi a competiţiilor
pentru desemnarea Profesorului anului, MECTS se va
consulta cu asociaţiile reprezentative ale părinţilor,
asociaţiile reprezentative profesionale ale cadrelor
didactice, Consiliul Naţional al Elevilor şi sindicatele
reprezentative.

În baza analizelor efectuate, Strategia „Educaţie şi
Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”, elaborată sub
auspiciile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sporturilor propune următoarele obiective specifice
care trebuie atinse până în 2015:

1. situarea performanţelor elevilor români la testele
internaţionale (PISA, PIRLS, TIMSS) în topul primelor 10
ţări ale lumii;

2. plasarea a cel puţin 3 universităţi româneşti în topul
primelor 500 de universităţi din lume;

3. creşterea de 5 ori a producţiei ştiinţifice şi triplarea
indicelui global de inovare, ceea ce ne-ar permite să
atingem media actuală a UE la aceşti indicatori;

4. reducerea ratei de părăsire prematură a sistemului
de educaţie sub 5 la sută (acum este de 15,9 la sută);

5. eliminarea diferenţelor esenţiale dintre învăţământul
rural şi cel urban, dintre oportunităţile de învăţare oferite
grupurilor dezavantajate (grupuri minoritare, copii cu
nevoi speciale etc.) şi cele oferite majorităţii;

6. transformarea educaţiei permanente într-o practică
socială curentă la nivelul fiecărei instituţii, publice sau
private. Creşterea până la 20 la sută a ratei de participare
a adulţilor la educaţia permanentă;

7. transformarea corpului didactic într-o elită
profesională a naţiunii;

8. centrarea şcolii pe nevoile beneficiarului
(elevi/studenţi, angajatori, comunitate);

9. alocarea a cel puţin 7 la sută din PIB pentru educaţie
şi cercetare şi condiţionarea cuantumului resurselor
alocate unităţilor din sistem de rezultatele efectiv
obţinute.



P
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Mihai BATOG-BIJENIŢĂ

Sănătatea înainte
de toate
Când ai depăşit şaptezeci de ani poţi
să te consideri sănătos dacă nu te
doare nimic atât de rău încât să nu te
poţi mişca sau, Doamne păzeşte, să
fii spitalizat că de acolo nu mai ai
scăpare. Cam asta cred eu, însă nu şi
vecinul meu Haralambie, om de
ispravă de altfel, cu care mai joc o
tablă seara şi care, deşi mecanic auto
la viaţa lui, probabil că este
reîncarnarea vreunui medic celebru
(cel mai probabil Asclepios!) fiind
capabil să vorbească despre
problemele de sănătate ale omenirii
zile în şir. Spre norocul meu, după
ceva păhărele de vin şi mai ales
după ce ia bătaie la table, uită de
unde a pornit şi o dă pe politică
întrucât şi aici se pricepe grozav.
Cam ca noi toţi, de altfel. Aşa se face
că, într-o bună zi, ca să mă convingă,
mi-a dat un dosar cu tăieturi din
ziare şi mi-a recomandat o emisiune
despre sănătate, la televizor,
spunându-mi, cu un rânjet suspect,
că n-o să-mi pară rău.

Prin urmare, am aruncat dosarul
pe o poliţă în garaj deoarece nu
citesc ziare pentru coafeze, dar la
televizor m-am uitat. Şi, aici m-am
ars! Gazda emisiunii medicale era o

doctoriţă tânără, provocatoare de
infarct (special aleasă deci!) care îmi
provoca aduceri aminte despre care
credeam că le-am uitat de mult.
Urmărind, recunosc, foarte atent,
emisiunea am aflat că:

1. Sunt obez! Un grafic întocmit
de savanţii americani şi prezentat de
superba doctoriţă îmi arăta că am
greutatea corespunzătoare unui om
înalt de trei metri. Cum nu aveam,
sigur, această înălţime înseamnă că
eram sferic. Ba mai mult, asta dura
cam de cincizeci de ani, dar pe atunci
nu erau savanţi americani
nutriţionişti. Am intrat la bănuieli…
Concluzia a fost că, în mod sigur,
ceaiul de tei pe care-l beau dimineaţa
şi ciorba de ştevie de la prânz,
mâncăruri de bază, erau pline de
calorii şi grăsimi încă
nedescoperite… Bizar… Totuşi, mi
se recomanda un medicament
minune plus un regim alimentar pe
bază de scoarţă de copac şi apă plată
cu lămâie, în urma căruia, în numai
cinci zile, ajungeam la greutatea
normală. Dacă ajungeam! Afirmaţiile
erau augmentate cu fotografii:
înainte şi acum. Însă medicamentul
costa cam cât o maşină de curse aşa

că am abandonat ideea de a arăta
precum Angelina Jolie, cea din
fotografiile de promovare.

2. Am colesterolul mare!  Foarte
firesc, fiind el corelat, de aceeaşi
savanţi, cu greutatea corporală. Aici
mi se recomanda insistent un alt
medicament, absolut revoluţionar,
care îmi aducea colesterolul către
zero. Nu ştiu cu ce consecinţe!

3. Sun alcoolic! De data aceasta
savanţii englezi descoperiseră faptul
că un pahar de vin pe zi este un
semn clar de alcoolism profund. Nici
nu m-am gândit la simpatica lor
regină-mamă care o ardea cu tăria zi
de zi şi murise fericită după ce
împlinise suta de ani. M-am îngrozit
fiindcă şi eu, dar şi nevastă-mea,
sugeam ca nimica toată o jumătate
de roşu la masa de prânz. Grav! Însă,
un medicament englezesc rezolva şi
beleaua asta… Cam scump, dar
merita!

4. Sunt hipertensiv! Vestiţii
cercetători americani (!!) constataseră
că o tensiune arterială cu numai un
punct peste cea normală până acum
măreşte cu 50% riscul de infarct.
Destul de mulţumit, constat că mă
aflu în aceeaşi situaţie cu peste 80%
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din populaţia globului şi nu mă
grăbesc să cumpăr  noul medicament
care…

6. Sunt predispus la cancer de
colon fiindcă, rareori, pun de-un
grătărel în fundul grădinii şi nici nu
vă mai povestesc ce otrăvuri înghit
ca un inconştient ce sunt. Voi
cumpăra, fără nici o îndoială, un

medicament pe care cercetarea
americană… Încep să-mi aduc
aminte de vremurile când
exista numai cercetare, savanţi
şi descoperiri sovietice. Cu
oarecare nostalgie chiar…

7. Am prostată! Însă un
miraculos medicament produs
de aceeaşi industrie americană,
după cam o mie de ani de
experimente, îmi va rezolva
problema, ba mai mult, îmi va
reda potenţa în proporţie de
cam 100%. Cu numai o pastilă
pe zi. Mamăăă! Ce furori voi
face printre zburdalnicele alea
de şaizeci de ani care mă
privesc pofticios când, la piaţă,
observă că am cumpărat oase
pentru ciorbă. E clar, cumpăr
pastilele, deşi costă cât un
avion mic!

Aşaaa, doar ca o mică
distracţie, mai aflu că mă paşte
cancerul anal deoarece îmi fac
nevoile stând pe tron (îl dărâm şi fac
turcesc!), diabetul (trebuie zilnic să
îmi fac analizele!), verucile şi negii
cancerigeni (trebuie să mă consulte o
dată pe săptămână un specialist!),
unghia încarnată (alt specialist!),

penfigusul vulgar (n-am înţeles ce
este, deci nu mă interesează!),
alzheimer-ul (se tratează cu alt
medicament minune cu numai zece
pastile pe zi!), guta (alte pastile),
atrofia cerebrală, reumatismul,
lombosciatica (o simplă loţiune
rezolvă!), plus încă vreo cinci sute de
boli pentru care trebuie să merg la,
cel puţin, un specialist, sau la un
laborator, zilnic, săptămânal la
tomografie, lunar, radioscopie şi să
înghit cam un kilogram de pastile
miraculoase. Tot zilnic! Evident fără
alcool, fără tutun, grăsimi, sare,
zahăr, cafea, carbohidraţi, efort,
enervări… Deci nici înjurături!

Sunt cam îngrijorat, însă
ticălosul de Haralambie râde şi-mi
spune satisfăcut:

- Eeee, ţi-am spus io că nu-i de
glumă… şi bea pahar după pahar
fără teamă de alcoolism.

Disperat, într-o bună dimineaţă,
îi mărturisesc soţiei drama în care
mă aflu şi chiar îi sugerez să
pregătească cele de cuviinţă, fiindcă
în scurt timp eu…

- Grigore, eu credeam că te uiţi la
panarama aia schiloadă doar aşa…
ca tot omul, dar văd că tu ţi-ai

pierdut minţile! De
mâine îţi interzic să mai
caşti gura la prostii! Hai,
du-te şi bate covorul şi
vezi c-am pregătit
pentru prânz friptură de
viţel la tavă şi avem şi o
sticlă de rubiniu, din cel
de anul trecut, de la
finu’ Georgel…

Curios! După o
dimineaţă de bătut
covoare mă simt mult
mai bine! Ba chiar mi-a
revenit şi pofta de
somn!

Am un singur
regret. Nevastă-mea nu-
i savant american, sau
cel puţin englez!


Eugen Mircea, Sfârșitul iernii
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Ernesto CARDENAL

rnesto Cardenal (Nicaragua, Gra-
nada, 1925) este unul dintre perso-
najele cele mai controversate şi

carismatice ale poeziei latinoamericane de
azi. În diversitatea experienţelor sale de
viaţă, menţionăm căutarea iubirii, adeziu-
nea la revoluţia sandinistă, conversiunea
religioasă, viaţa monahală, teoria şi prac-
tica unei teologii a eliberării, asimilarea
unor aspecte cheie ale marxismului, lupta
revoluţionară împotriva dictaturii, minis-
terul culturii din Nicaragua, atelierele po-
pulare de poezie, revoluţia cubaneză, con-
ciliul Vatican II şi proiecte ale  bisericii po-
pulare latinoamericane.

Identităţile poetului, preot, revo-
luţionar, profet şi trubadur, s-au in-
tegrat în persoana sa, reuşind o
adâncă legatură între poesie, viaţa de
zi cu zi, istorie şi trascendenţă.

Poesia lui a fost denumită ca
„exterioristă”, nu ca un „ism” nici ca
o şcoală literară, in propriile lui cu-
vinte, ci o poesie creată prin imagini
ale lumii externe, lumea pe care o
vedem şi o atingem, şi care este lu-
mea specifică poesiei. Exteriorismul
este acea poezie obiectivă, narativă şi
anecdotică făcută din elementele vie-
ţii reale, concrete, cu nume proprii şi
amănunte precise, exacte, cu cifre,
fapte şi zicale: este poezia necurată.

Această lirică, întemeiată pe
principiul că totul poate să se spună
în poezie, este o literatură de mare
amploare tematică şi lexicală, cu
sintaxe simple, referinţe variate şi
complexe, unele foarte clare pe înţe-
lesul tuturor, altele foarte specifice şi
citeodată aproape tainice, la îndemâ-
na cititorilor avizaţi sau persoane cu
adâncă experienţă în credinţa în
Dumnezeu, o poezie care tinde  să
cuprindă toate lucrurile, evenimen-
tele şi limbajele vieţii moderne şi
primitive, citadine şi monahiale, o
poezie ce participă la lupta elibe-

ratoare a popoarelor şi denunţa cu o
atitudine profetică păcătele sociale,
instituţionalizate, structurale, ale
societăţilor lumii actuale.

Este o poezie ce rupe şi totodată
integrează generele tradiţionale pe
texte de o mare amploare semantică,
extinse în configurarea lor, heteroge-
ne în construcţie, dezvoltând tema-
tici contingente, indigene, religioase,
şi de dragoste, o poezie care se expri-
mă de preferinţă prin versuri libere
de diverse dimensiuni, dar mai
aproape de versul biblic şi de proză
decât versul metric controlat şi pre-
cis clasic sau versului muzical şi so-
nor al modernismului, texte unite
prin vocea patimaşă, profetică şi tan-
dră a lui Ernesto Cardinal. Angajat
prin credinţă şi experienţă cu Dum-
nezeu în lume, înlăuntrul şi în afară
bisericii, cu iubire și subiecte cu
caracter intim, dar în acelaşi timp el
reprezintă comunităţile umane ce nu
au dreptul la exprimare, mii şi mii
de fraţi ce trăiesc în linişte pentru că
lumea să fie mai bună.

Cărţile lui Ernesto Cardenal sunt
concepte poetice în care părţile sunt
unite prin teme şi strategii textuale
globale. Epigramele de pildă, este un
ansamblu poetic foarte bine articulat

în jurul unui gen şi stil cunoscut ca
epigrama latină, şi reflectă suferin-
ţele provocate poetului şi poporului
sub dictatura lui Somoza şi a iubitei
sale. Aceste texte scurte scrise în anii
'50-'60 ai secolului trecut au avut o
mare influenţă în tânără poezie
latinoamericană de atunci până azi.

Acesta este Ernesto Cardenal,
poet cuibărit în inimile noastre de
când am citit Rugăciunea pentru
Marylin Monroe, Epigrame şi Psalmi.
În acei ani de utopie, credinţă şi
angajament faţa de cei sărăci şi de
revoluţie, în acele frumoase clipe ale
iubirii, căutarea Acelui în care încep
şi se sfârşesc toate căutarile, în mun-
ca de fiecare zi pentru a ridica o
lume mai bună din zilele întunecate
pline de frică, în clandestinitate și
chiar azi, îl citim pentru a cunoaşte
incotro mergem, pentru a înţelege
acea călătorie. În memoriile sale,
Ernesto Cardenal bănuiește că viața
fără o finalitate la capătul drumului,
fără proprietăţi, onoruri, putere sau
autoritate, precum Sandino sau Isus,
e o viaţă pierdută. Dar Cardenal a
„pierdut” viaţa sa pentru popor,
poezie şi, printr-un paradox divin, a
câştigat-o pentru noi, cititori săi.

Prezentare şi versiune în limba română de Mario Castro NAVARRETE

E



Primãvara 2012 | Contact international 485

Oración Por Marilyn Monroe
Señor

recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de
Marilyn Monroe

aunque ése no era su verdadero nombre
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a

los 9 años
y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)

y ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje
sin su Agente de Prensa

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos
sola como un astronauta frente a la noche espacial.

Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia
(según cuenta el Time)

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.

Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno

pero también más que eso…
Las cabezas son los admiradores, es claro

(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz)
Pero el templo no son los estudios de la 20 th Century-Fox.

El templo ?de mármol y oro- es el templo de su cuerpo
en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano

expulsando a los mercaderes de la 20 th Century-Fox
que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.

Señor
en este mundo contaminado de pecados y radioactividad

Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda.
Que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine.
Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor).

Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos
-el de nuestras propias vidas- Y era un script absurdo.

Perdónala Señor y perdónanos a nosotros
por nuestra 20 th Century

Por esta Colosal Super-Producción en que todos hemos trabajado.
Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes

para la tristeza de no ser santos
se le recomendó el Psicoanálisis.

Recuerda, Señor su creciente pavor a la cámara
y el odio al maquillaje ?insistiendo en maquillarse en cada escena-
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y cómo se fue haciendo mayor el horror
y mayor la impuntualidad a los estudios.

Como toda empleada de tienda
soñó ser estrella de cine.

Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva.
Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados

que cuando se abren los ojos
se descubre que fue bajo reflectores

¡y apagan los reflectores!
y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)

mientras el Director se aleja con su libreta
porque la escena ya fue tomada.

O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río
la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor

vistos en la salita del apartamento miserable.
La película terminó sin el beso final.

La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.
Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.

Fue
como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga

y oye tan sólo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER.
O como alguien que herido por los gangsters
alarga la mano a un teléfono desconectado.

Señor
quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar

y no llamó (y tal vez no era nadie
o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de Los Angeles

¡contesta Tú el teléfono!
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Oratoriu pentruMarilyn Monroe
Doamne

primeşte pe această fată cunoscută în toata lumea
sub numele de Marilyn Monroe

cât că acesta nu i-a fost adevăratul său nume
(dar tu îi ştii adevăratul nume, numele unei copile orfane,

care la fragedă vârsta de nouă ani a fost violentată,
şi-al unei vânzătoare de raion , care la 16 ani a încercat să se sinucidă)

şi care acum este în faţa ta, fără machiaj,
fără managerii ei de presă,

fără poze şi fără să semneze vreun  autograf,
singură ca un cosmonaut în noaptea siderală.

Copil fiind, visase că se afla goală într-o biserică
(cum scrie "Time")

în faţa unei mulţimi îngenuncheate, cu capetele plecate
până la pământ

şi era nevoită să umble în vârful picioarelor, să nu
calce acele capete.

Tu ne cunoşti visele noastre mai bine decât toţi psihiatrii.
Biserică, peşteră, casă, înseamnă siguranţa pântecului matern,

şi totuşi, mai mult decât atât...
Capetele, ăştia-s admiratorii, e clar

(masa capetelor în întuneric sub raza luminii)
Totuşi templul nu-i studioul lui 20th Century Fox.

Templul - din marmură şi aur - e templul trupului ei,
din care Fiul Omului, c’un bici în mână,
alungă negustorii din 20th Century Fox,

cei care din lăcaşul tău de închinăciune au făcut o speluncă.

Doamne,
în acestă lume, infectată de păcat şi radioactivitate,

nu declara vinovată o vânzătoare.
Una, care asemenea tuturor vânzătoarelor, a visat să ajungă

vedetă de cinema.
Şi visul ei se făcu realitate (realitate în tehnicolor).

Ea jucase numai după scenariul nostru
- al propriei noastre vieţi - iar scenariul era absurd.

Iart-o Doamne, şi iartă-ne şi pe noi
pentru 20th Century al nostru,

pentru super-producţia noastră monstruoasă, la care cu toţi
am lucrat
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Era înfometată de dragoste, iar noi i-am oferit calmante.
Era tristă că nu-i o sfântă

i s-a recomandat psihanaliza.
Gândeşte-te, Doamne, la sporita ei teamă în faţa camerei

şi la ura împotriva fardurilor - la fiecare scenă
stăruia asupra unui nou Make-up, -

şi cum mai creştea groaza
şi lipsa de punctualitate în studio.

Asemenea fiecărei vânzătoare
visa să ajungă vedetă de cinema.

Iar viaţa ei era ireală ca un vis, interpretată şi întregistrată
de un psihiatru.

Poveştile ei de dragoste erau sărutări cu ochii închişi,
la care dacă deschizi ochii

încremeneşti în lumina reflectoarelor,
şi apoi reflectoarele se sting.

Şi amândoi pereţii sunt demontaţi (era o scenă de film),
în timp ce regizorul pleacă cu scenariul

pentru că scena e gata turnată.
Sau asemenea călătoriei c’un iaht, o sărutare în Singapore,

un bal la Rio,
recepţii în vila ducelui şi a ducesei de Windsor

văzută din încăperea unei locuinţe umile.

Filmul se apropie de sfârşit, fără sărutarea din final.
Găsit-o au moartă în pat, mâna ei pe telefon.

Iar poliţiştii nu au descoperit nici azi persoana pe care a vrut s-o sune.
Era de parcă cineva alesese numărul singurului glas prietenos

şi aude numai vocea de pe bandă, care spune
WRONG NUMBER

Sau de parcă cineva atacat de gangsteri
îşi întinde mâna după telefonul întrerupt.

Doamne
orişicine ar fi fost acela pe care voise să-l cheme

şi pe care nu l-a găsit niciodată (şi poate că nu fusese
nimeni

sau poate era numai cineva al cărui număr
nu exista în cartea de telefon din Los Angeles)

hai! răspunde Tu la apel!
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Hazme Justicia
Señor

Hazme justicia Señor
porque soy inocente

Porque he confiado en ti
y no en los líderes

Defiéndeme en el Consejo de Guerra
defiéndeme en el Proceso de testigos falsos

y falsas pruebas
No me siento con ellos en sus mesas redondas

ni brindo en sus banquetes
No pertenezco a sus organizaciones

ni estoy en sus partidos
ni tengo acciones en sus compañías

ni son mis socios
Lavaré mis manos entre los inocentes
y estaré alrededor de tu altar Señor

No me pierdas con los políticos sanguinarios
en cuyos cartapacios no hay más que el crimen

y cuyas cuentas bancarias están hechas de
sobornos

No me entregues al Partido de los hombres
inicuos

¡Libértame Señor!
Y bendeciré en nuestra comunidad al Señor

en nuestras asambleas

Fă dreptate Doamne
(salmo 25)

Fă dreptate, Doamne,
Pentru că sunt  nevinovat

Pentru că am avut încredere în Tine
Şi nu în lideri

Apără-mă la Consiliul de război
Apără-mă la procesul martorilor falşi

Cu probe false
Nu mă aşez cu ei la mesele lor rotunde

Nici nu toastez la banchetele lor
Nu aparţin organizaţiile lor

Nici nu sunt inscris la partidele lor
Nici nu am acţiuni la companiile lor

Nici sunt asociaţii mei
Îmi voi spăla mâinile cu cei nevinovaţi
Şi voi fi în jurul altarului tău, Doamne,

Să nu mă pierzi printre dosare sanghinolente
Sub ale căror carapace nu există nimic altceva

decât crima
Şi ale căror conturi bancare sunt făcute din mită
Să nu mă predai partidului oamenilor nedrepţi

Eliberează-mă, Doamne!
Şi te voi binecuvânta în comunitatea  noastră

În adunările noastre
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Escucha Mis
Palabras Oh Señor

(salmo 5)
Escucha mis palabras oh Señor

Oye mis gemidos
Escucha mi protesta

Porque no eres tú un Dios amigo de los
dictadores

ni partidario de su política
ni te influencia la propaganda

ni estás en sociedad con el gángster.
No existe sinceridad en sus discursos

ni en sus declaraciones de prensa
Hablan de paz en sus discursos

mientras aumentan su producción de guerra
Hablan de paz en las Conferencias de Paz

y en secreto se preparan para la guerra
Sus radios mentirosos rugen toda la noche

Sus escritorios están llenos de planes criminales
y expedientes siniestros

Pero tú me salvarás de sus planes
Hablan con la boca de las ametralladoras

sus lenguas relucientes
son las bayonetas…
Castígalos oh Dios
malogra su política

confunde sus memorándums
impide sus programas

A la hora de la Sirena de Alarma
tú estarás conmigo

tú serás mi refugio el día de la Bomba
Al que no cree en la mentira de sus anuncios

comerciales
ni en sus campañas publicitarias, ni en sus

campañas políticas
tú lo bendices

lo rodeas con tu amor
como con tanques blindados.

Ascultă Cuvintele
Mele O, Doamne

(Psalm 5)
Ascultă cuvintele mele, o Doamne,

Ascultă gemetele mele
Ascultă protestul meu

Deoarece nu eşti tu un Zeu al dictatorilor
Nici partenerul politicii lor

Nici nu te influenţează publicitatea lor
Nici nu eşti în asociere cu gansterii

Nu există sinceritate în cuvântările lor
Nici în declaraţiile lor de presă

Vorbesc despre pace în discursurile lor
În timp ce măresc producţia de război

Vorbesc despre pace în conferinţele de pace
Şi tainic se pregătesc pentru razboi

Posturile lor de radio urlă toată noaptea

Scrisele lor sunt pline de planuri criminale
Şi dosare sinistre

Dar tu mă vei salva de planurile lor
Vorbesc din gura mitralielilor

Limbiile lor strălucitoare
Sunt baionetele...

Pedepseşte-i, o Doamne,
Pune piedici în politica lor
Încurcă memorandurile lor

Strică planurile lor
Când va suna alarma

Tu vei fi cu mine
Tu vei fi refugiul meu în ziua bombei

Celui care nu crede în minciuna anunţurilor lor
comerciale

Şi nici în campaniile lor publicitare, nici în
campaniile lor politice

Tu îi binecuvântezi
îi înconjori cu dragostea ta

ca pe cu nişte tancuri blindate
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Epigramas
Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su

dueña.
Los he escrito sencillos para que tú los

entiendas.
Son para ti solamente, pero si a ti no te

interesan,
un día se divulgarán tal vez por toda

Hispanoamérica…
Y si el amor que los dictó, tú también lo

desprecias,
otras soñarán con este amor que no fue para

ellas.
Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas,
(escritos para conquistarte a ti) despiertan
en otras parejas enamoradas que los lean
los besos que en ti no despertó el poeta.

Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo,
porque el gesto más leve, cualquier palabra, un

suspiro
de Claudia, el menor descuido,

tal vez un día lo examinen eruditos,
y este baile de Claudia se recuerde por siglos.

Claudia, ya te aviso.
Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido:

yo porque tú eras lo que yo más amaba
y tú porque yo era el que te amaba más.

Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:
porque yo podré amar a otras como te amaba a

ti
pero a ti no te amarán como te amaba yo.

Muchachas que algún día leáis emocionadas
estos versos

y soñéis con un poeta:
sabed que yo los hice para una como vosotras

y que fue en vano.

Epigrame
Îţi dăruiesc Claudia, aceste versuri,pentru că tu

eşti stăpâna lor.
Le am scris în formă simplă ca tu să le înţelegi.

Sunt doar pentru tine, dar dacă pe tine nu te
vor interesa,

Într-o zi poate se vor publica în toată
hispanoamerica...

Şi iubirea pe care le-a dictat, tu tot aşa o
dispreţuieşti,

Altele vor visa cu această iubire ce nu a fost
pentru ele.

Şi poate vei vedea, Claudia, că aceste poeme,
(Scrise ca să te cuceresc pe tine), vor trezi
În alte perechi de îndrăgostiţi ce le vor citi
Săruturile pe care în tine nu au putut să le

trezească poetul.
Ai grija de tine, Claudia, când eşti cu mine,

Pentru că gestul cel mai bizar, orice cuvânt , un
suspin

De al Claudiei, cea mai mica neatenţie,
Poate într-o zi va fi analizată de către înţelepţi,

Şi acest dans al Claudiei să fie amintit peste
secole.

Claudia, eşti deja în preaviz.
Când Eu t-am pierdut pe tine tu şi eu am

pierdut
Eu pentru că tu erai ceea ce Eu iubeam cel mai

mult
Şi Tu pentru că Eu eram cel pe care-l iubeai cel

mai mult.
Însă dintre noi doi tu pierzi mai mult decât

mine:
Pentru că Eu voi putea iubi pe altele aşa cum te

iubeam pe tine
Dar pe tine nu te vor iubi aşa cum te-am iubit

eu.
Fetelor ce într-o zi oarecare veţi citi emoţionate

aceste versuri
Şi veţi visa un poet:

Să ştiţi că eu le-am făcut pentru una ca voi
Şi că a fost în zadar.
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Donatella BISUTTI

ocuieşte la Loveno di Menaggio (Co). Este jurnalist profesionist
din 1970. A obţinut în 1984 Premio M ontale pentru un volum
inedit cu Inganno Ottico - Iluzie optică (Società di Poesia, 1985),

care a fost tradus  in Franţa în 1989 de către poetul  Bernard Noel,
Editiones Unes sub titlul Le Leurre Optique. Au urmat culegerea de
versuri Penetrali, (Boetti & C. 1989) şi poemul sacru Colui che viene,
numit de autoarea însăşi „oratoriu mistic ce rezumă o experienţă
spirituală (...) care m-a călăuzit până la grota Apocalipsei din insula
Patmos pe urma unor semne pe care le simţeam că-mi erau trimise” .

Cartea a apărut la Bruxelles în 1994 în ediţie bilingvă cu o prefaţă
de Mario Luzi, sub patronajul Comsiei Europene pentru Cultură.
Ulterior i-au apărut încă două volume de poezii, Violenza , (Dialogo
libri, 1999),  La nuit dans sa clộture de sang, ed. bilingue, traducere de.
Jean -Jacques Boin şi Bernard Noel, (Editions Unes, 2000). Poeziile sale
sunt prezente în diverse reviste şi antologii italiene şi străine. A îngrijit
un masiv volum de poezie din aproape toate ţările lumii dedicată în
special copiilor şi intitulat L'Albero delle parole - Arborele cuvintelor,
editat de Feltrinellí în 1978 şi apoi într-o ediţie adăugită (1996) în
colecţia Universale Economica a aceleiaşi Edituri. Este autoarea unui
eseu devenit bestseller, intitulat La Poesia salva la vita – Poezia salvează
viaţa (cu o prefaţă de Attilio Bertolucci, apărut la Mondadori, 1992,  şi
reeditat în 1998. Nici proza nu îi este străină poetei şi eseistei, dovadă
volumul Storie di Simona – Istorisirile Simonei, (cu o prefaţă de
Giuseppe Pontiggia), apărut în 1984 (Il Bel Paese), Voglio avere gli occhi
azzurri – Vreau să am ochi albaştri, Bompiani, 1997, o retrăire în cheie
psihana-litică a propriei copilării. Ca traducătoare, a făcut cunoscută în
Italia poezia unor Jon Silkin, Louis Simpson etc.; lui Edmond Jabès i-a
tradus şi îngrijit pentru editura Mondadori volumul La memoria e la

mano,1992. Lui Bernard Noel i-a tradus poemul La caduta dei tempi -
Căderea timpurilor, Ed. Guanda 1997. Traducerea respectivă a fost
distinsă cu Premiul Biella. Pregăteşte o ediţie completă a operei
Fernandei Romagnoli. Este membră a Pen Club-ului din Elveţia
Italiană, face parte din conducerea revistei “Poesia”.

Prezentare şi traducere din italiană de
Geo VASILE

Paura
Non della morte, ma

della metamorfosi
- accettare di privarsi di sé
come acqua che si lasci versare
e prende forma da ciò che la contiene
e corre via - e l'assorbe la terra
ed è e non è più - senza pena, forse
eppure non va persa.
Lenta, arrischiata
ogni cosa matura
per un attimo
di colma beatitudine
poi trabocca
come l'acqua di un vaso
fugge la pienezza.

Frică
Nu de moarte, ci

de metamorfoză
- a accepta lepădarea de sine
ca apa pe care o laşi să curgă
Şi ia forma a ceea ce o conţine
şi se scurge- şi-o absoarbe pământul
şi e şi nu mai e – fără să sufere, poate
şi totuşi nu se se va pierde.
Molcom, temerar
orice lucru atinge
pentru o clipă
culmea desăvărşirii
după care dă pe-afară
aşa cum apa dintr-un vas
nu-ndură preaplinul.

L
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Vivendo
Contro il vetro

il disegno di un respiro
- prima e dopo, invisibile.

Canzone
d'amore
cannibale

So che ti ritroverò
non potrai sfuggirmi
mia è l'immaginazione
catturato come un insetto e trafitto
immobilizzato spaventato rassegnato
comunque sarai
lì
farò di te quello che non vorrai
con calma mi appresterò a divorarti
l'amore non lascia niente sul piatto
neanche le chele.
Ti avrò mangiato e succhiato
svuotato
- non vorrei tuttavia che tu soffrissi
vorrei che godessi anche tu
della felicità immensa
dì essere cibo.

Trăind
Pe faţa geamului

conturul unei răsuflări
- înainte şi după, invizibile.

Cântec de
dragoste
canibală
Ştiu că  voi da din nou de tine
n-ai să poţi să-mi scapi
închipuirea e a mea
capturat precum o insectă şi străpuns
ferecat înspăimântat resemnat
oricum vei fi
aici
voi face din tine ceea n-o să vrei
tacticos am să m-apuc să te devor
dragostea nu lasă nimic în farfurie
nici măcar cleştii.
Am să te mănânc şi-am să te sug
Golit
n-aş vrea totuşi să te fac să suferi
aş vrea să te bucuri şi tu
de imensa fericire
de a fi fost hrană.
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Conoscenza
La conoscenza avviene per semplificazione
Non è un aggiungere, ma un togliere, fino alla
perfetta trasparenza. Lasciare depositare in

fondo
al vaso i detriti, il pulviscolo inutile che
si è mescolato all'acqua trasportando il vaso
da una parte all'altra della stanza. Anche
vivere non è aggiungere tempo al tempo

accumulato,
ma sottrarre l'eccedenza del tempo
fino alla perfetta consumazione
Anche in questo caso il pulviscolo inutile
viene depositato in un vaso.

Natura morta

Fuori nevica.
Una brocca
sul tavolo ha rosse trasparenze.
Sbucci piano la mela.
Ti tenta l'avventura
di quella buccia lucida
che avvolge
la luce della stanza.
Ogni oggetto
ha una sua consistenza inutile,
così rassicurante,
Il piatto dì lucida ceramica
se l'inclini
riflette un cielo nitido
di calce bianca.

Cunoaştere
Cunoaşterea are loc prin simplificare
Nici vorbă de adăugare, ci de o deposedare,

până
La perfecta transparenţă. Să lăsăm să se depună

pe fundul
Vasului zgura, pulberea inutilă care
s-a amestecat cu apa mişcând vasul
dintr-o parte în alta a încăperii. Până şi
a trăi nu-nseamnă să adaugi timp la timpul deja

strâns,
ci să sustragi excesul de timp
până la perfecta lui scurgere.
Şi în acest caz pulberea inutilă
Se va sedimenta într-un vas.

Natură
moartă
Afară ninge
O carafă
Pe masă are roşii transparenţe.
Cojeşti mărul domol.
Te ispiteşte aventura
Acelei coji lucioase
Ce înveleşte
Lumina încăperii.
Fiecare obiect
Are o consistenţă zadarnică,
atât de-odihnitoare,
farfuria de ceramică lucioasă
dacă o-nclini
răsfrânge un cer limpede
de var alb.
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Daniel CORBU

Intimitatea
publică a poeziei

cum vreo douăzeci de ani,
într-una din vitrinele unui
magazin din Paris se putea

vedea zilnic un scriitor de romane
poliţiste de mîna a doua, Georges
Siménon. El îşi propusese ca în două
săptămîni, între foi albe, pixuri,
maşină de scris şi ceşti de cafea, în
spaţiul strîmt al vitrinei, să scrie un
nou roman de succes. Romanul, cu
al cărui titlu nu mi-am încărcat
memoria, a apărut rapid, s-a vîndut
în cîteva sute de exemplare, deve-
nind best-seller. Amatorii de exhibi-
ţionism, ca să rămîn eufemistic şi să
nu le spun gură-casă, copleşitor de
mulţi, ca peste tot, se holbau în
vitrina cu pricina ca la menajerie,
ziarele comentau gestul ca afacere
financiară. Cum a şi fost. Romanul a
apărut rapid, într-un tiraj ameţitor,
şi a fost cumpărat la fel de rapid. La
fel de rapid poate ca a fost uitat. Dar
nu lucrul ăsta-i important în expo-
zeul meu, ci acceptarea de către scri-
itor a violării intimităţii, de dragul
micii glorii pasagere şi a banilor.
Artistul care nu-şi iubeşte turnul de
fildeş (secretul creaţiei), nu iubeşte
nici creaţia.

Poetul este, în fond, un cuceritor
de absolut, exerciţiile sale fiind repe-
tate exorcizări ale fiinţei. Viaţa lui e
condamnată la a fi o succesiune de
naşteri şi morţi repetate zilnic, ca un

rit iniţiatic. Dar el se
măsoară şi prin forţa cu
care suportă lumea, pen-
tru că există o realitate a
lumii în care e aruncată
fiinţa, şi o realitate poetică, magică,
ideală, autarhică, realitatea în care
omul „poate locui poetic”, cum
spune Heidegger2.

Într-unul din eseurile sale, pro-
fesorul estetician englez A.C.
Bradley face afirmaţia, preluată
după aceea de mulţi comentatori şi
fondatori de principii fumegoase din
Europa, că „poezia este limbajul
unei stări de criză”3, afirmaţie care
se poate găsi şi la Mallarmé4. Adevă-
rul e că oricît am încerca să detectăm
provocările, cauzele, să demonstrăm
mecanismele facerii, pornind chiar
de la sinapsele creierale, de la reac-
ţiile chimice, de la deformările pri-
mordiale, Poezia rămîne un feno-
men misterios care, oricît ar fi de
cercetat, lasă pe oricine la stadiul de
bănuială. De aceea, toate definiţiile
poeziei sînt metaforice, aparţin celor
care scriu şi pot fi urmate de zisa lui
Garcia Lorca: „Nici eu, nici tu, nici

2 Martin HEIDEGGER, Originea operei de artă,
Ed. Univers, 1982, în Hölderlin şi esenţa poeziei,
pag. 192-231.
3 A.C. Bradley, în Oxford Lectures on Poetry, VI,
1909.
4 Stéphane Mallarmé, Oeuvres complets, Paris,
1936, p, 766.

el, nimeni nu ştie ce este poezia”.
Poetul doar poate constata ca poezia
vine şi pleacă, lăsîndu-1 devastat şi
cu mîinile goale. Încercînd s-o reţii,
eşti în situaţia celui care vrea să
păstreze în pumn mireasma florilor

.
Întîlnirile cu poezia, scurte,

percutante, fulgerînde, înseamnă
ieşire din timp, depăşire de tine,
real-ideal, înseamnă sfîşiere şi auto-
distrugere. În acest sens, nu rostea
rău un poet din secolul trecut:
„Poezia sfîşie spornic”5. De aceea
noi punem versul lui Hölderlin
„Rareori în chip poetic locuieşte
omul” în relaţia cu fulgerantele
întîlniri cu poezia şi nu acceptăm
analiza existenţialistă prin Daseinul
heideggerian.

5 Mihai Ursachi, Poezia, în vol. Inel cu enigmă,
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1981:

„Poezia nu-i o brăţară de aur
Poezia nu-i frunzuliţă de laur
Poezia cu solzi de balaur

Poezia nu-i o caleaşcă
Poezia nu este pleaşcă
Poezia cînd vrea să te pască

Poezia nu-i un ceasornic
Poezia nu-i ornitorinc
Poezia ce sfîşie spornic”.

A
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Dar teoriile rămîn în afară.
Importante sînt stările, momentele
în care poetul e devastat şi se află în
„travaliu” şi, mai important, produ-
sul acestui act magic. „Nimeni nu
poate crea ca Dumnezeu”, spunea
Borges. Însă tot e ca poetul să rămî-
nă la „uneltele” sale sacre, să rămînă
e însuşi. Englezul Lascelles
Abercrornbie vorbea cîndva despre
„acea figură autentică şi personală
ce conţine unul dintre puţinele
lucruri de seamă ale poetului
timpului nostru: EL ÎNSUŞI”6.

Că importante şi valabile rămîn
pentru poet doar coborîrile în sine,
doar evadările, o spune şi Rîmbaud :
„J’ai eu raison dans tous mais
dédains : puisque je m’évade”7.

Intimitatea poetului vine mai
întîi din relaţia sa cu trupul, pe care,
pînă la urmă, şi-l jertfeşte cu bună
ştiinţă.

Pentru că primele divorţuri ale
poetului, artistului în general, sînt
între el, ca entitate spirituală, şi
trupul care-i uşor de pedepsit.

Relaţia noastră cu trupul nostru
se petrece ca-n politică, unde func-
ţionează acest principiu: cîştigarea
încrederii celuilalt cu scopul de a-l
distruge. Trupul e cea mai apropiată
opoziţie a noastră, este limita
noastră cea mai serioasă. Constantin
Noica vorbea de trup ca de „fratele
porc” - un alt mod de umilinţă!
Există un discurs al trupului, un
limbaj la care majoritatea oamenilor
rămîn indiferenţi, dar care nu
trebuie să rămînă necunoscut poetu-
lui, pentru că ritmul unui text, o
parte din vigoarea poemului e dată
de respiraţie, de temperament, de
educaţia trupului. Ura noastră
împotriva trupului nu încetează nici
în clipa morţii.

Cum spuneam, o operă scrisă în
singurătate, rod al intimităţii devine,
la aruncarea în lume, o cetate
împotriva singurătăţii. Oferind lumii

6 Lascells ABERCROMBRIE, apud Jorje Luis
Borges, Valéry ca simbol, în Alte investigări,
1952.
7 Arthur RIMBAUD, L’Impossible, în Une
saison en Enfer.

productele sale, artistul devine o
intimitate violată, o intimitate publi-
că. Este jertfa sa, şi aici avea dreptate
Erick Kassner, cînd spunea că
„drumul de la simţire la măreţie
trece prin jertfă”. De aici începe
degradarea. (Sau înălţarea?!) dar e
sigur că începe spectacolul social,
exhibiţionismul, speculaţiile ucigă-
toare de profunzime. Poetul şi-ar
dori, ca şi Goethe, un cititor care să
uite de sine, de lumea întreagă şi să
„trăiască numai prin cartea mea”.

Dacă postmodernismul de azi,
pletos şi atoatestăpînitor, a adăugat
la toate „calităţile” poetului timpu-
rilor noastre cinismul şi băşcălia, iar
el declară senin că se poate scrie
eseistic şi fără inspiraţie (consi-
derîndu-şi aceste declaraţii o viziune
de o profundă luciditate intelec-
tuală), legile degradării sale pot intra
în acţiune.

Aceste gînduri, nu pentru a
turna gaz pe focul mocnit al preju-
decăţilor despre postmodernism, ci
pentru a clarifica relaţia dintre
poezie şi metadiscursurile sale.

Ceea ce numim azi Poemul-eseu
sau poemul eseistic este realizat prin
schimbarea raportului de forţe
dintre teorie şi substanţă poetică, în
sensul ca teoria ca discurs secundar
devine discurs originar. Şi nu greşea
Monica Spiridon cînd afirma faptul
că, dorind să devină însuşi „modelul
Marii Naraţiuni postmoderne”, s-ar
putea să devină o practică discursivă
oarecare şi că „Lumea ca Text a
absorbit total Textul ca Lume”8.

8 Monica SPIRIDON, Postmodernismul: o bătălie
cu povestiri (în „Observatorul cultural” nr.
129, 19 august 2002): „O apropiere a ştiinţelor
exacte de umanităţi dă naştere aşa numitelor
epistemologii slabe. Acest tip de feed back
din partea ştiinţelor stimulează ambiţiile
literaturii de a deveni, iniţial, o Marea Teorie
şi, ulterior, de a se erija în însuşi modelul
Marii Naraţiuni post-moderne.

În sfîrşit, totul se repercutează asupra
structurilor instituţionale, fiind convertit în
curricula şi în activităţi academice. În acest fel
se desăvîrşeşte un proces anexionist care,
practic, nu duce la mărirea literaturii ci,
dimpotrivă, o înghite, reducînd-o la statutul
de - citez - „simplă literatură” sau „practică
discursivă oarecare”, una printre altele, ca să

„Tout est parole!”, obişnuia să
spună, mereu şi mereu, Francisc
Ponge. Dar ideea lumii ca text şi a
textului ca lume a produs, în poezia
lumii, avalanşe de grafomani bul-
versanţi şi o nemaiîntîlnită confuzie
de valori. Dar nu despre hahalerele
literare gloriolarde vreau să vorbim,
despre speculanţii şi arendaşii
literari, ci despre marile insule care
sînt poeţii adevăraţi, cei care
respectă sacralitatea inspiraţiei şi a
căror discreţie într-o lume angoa-
sată, cînd nicicînd conştiinţa n-a fost
mai tragică, preocupaţi în continu-
are de misterul fiinţei, ne face să-i
considerăm, prin condiţia lor, clasici
în sensul crud, original al vorbei.
Mulţi dintre ei urmează zisa lui
Baudelaire, cinică la vremea ei, după
care „este o anumită glorie în a nu fi
înţeles”. La aceasta, am adăuga o
aserţiune a lui Montale, care sună
astfel: „Nimeni nu ar scrie versuri,
dacă problema poeziei ar fi să te faci
înţeles”. Ne oprim cu gîndul acesteia
din urmă şi încercăm să dăm două
intenţii: 1. poetul crede prea mult în
blestemul sau, iar problema receptă-
rii şi înţelegerii îi rămîne în planul
secund; 2. vorbind în poezie despre
un lucru (orice lucru se pretează la
variaţiuni infinite), poetul nu clari-
fică nimic. O metaforă adaugă ceva
frumuseţii, dar nu înţelegerii. De
altfel, „poezia începe cînd un nebun
spune despre mare; Parcă-i
untdelemn!”9.

Oricum, poetului autentic îi
rămîne propria intimitate, care e şi
intimitatea poeziei, singura minciu-
nă care spune adevărul.

♠
♠

ne aliniem cu logica şi cu limbajul studiilor
comparatiste de ultimă oră, ilustrate de
faimosul Raport Bernheimer. Ne aflăm doar
la un pas de instrumentalizarea totală a
literaturii. Din chiar momentul în care, spre
deliciul teoreticienilor săi, literatura s-a lăsat
absorbită de turbionul similitudinilor şi al
omologiilor aparent flatante, traiectoria sa
totalizantă promitea deja să conducă direct
spre un proiect pragmatic şi politic. Lumea ca
Text a absorbit total Textul ca Lume.”
9 Cesare PAVESE, Meseria de a trăi, Ed.
Univers, 1980.
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Aurel POP

Bârfă virtuală
Am intrat pe messenger
Şi-am bârfit
Cu gura până la cer
Spre infinit

Căluşul din
gură

Am trecut
Prin câteva dictaturi
Am văzut
Anotimpuri
Cu zăpezile scut
Văd acum
Pomul căzut
Şi
Flori cu petale
Pistoale
La tâmple
Cuie bătute
În frunte
Şi- n palme
Treburi mărunte
Căluşul din gură
Răstigniţi prin metode vestite
Cu ură

De prea multă-
ngrijorare

Încărunţit-am de-atâta aşteptare
Cu toţii ducem dorul zăpezii
Şi troienelor de altădată în care
Săream primul în toiul amiezii

În oraş o tonetă cu fulgi s-a deschis
Stăm cuminţi la rând ca pe vremuri
Fluieră vântul peste noi şi-n vis
Îngrijorat sunt că vor trece - şi tremur

Aurel, Pop (n. 22 noiembrie 1949). Cetăţele, jud. Maramureş.
Doctorand, Institutul de Istorie "George Bariţiu" al
Academiei Române - filiala Cluj-Napoca. Redactor-şef al
revistei literare "Citadela"; Directorul editurii „Citadela”.
Cărţi publicate: “Pelerinaj de secesiune”- poeme, (2004);
“Calvarul cuvintelor”-poeme, (2006); “Sonete din regatul
disperării” – sonete, (2007) “La hanul verbelor” –critică
literară, (2008), “Cuvinte dintr-un noian de vorbe”-interviuri,
(2009). “Semne dintr-un trunchi de cuvânt”- poeme, (2009).
„Deschideri confesive” – interviuri, (2011). A publicat în
revistele literare: Tribuna, Familia, Vatra, Pan, Convorbiri
literare, Ateneu, Pleade, Poesis, Pagini bucovinene, Solstiţiu,
Pagini sătmărene, Bucovina literară, Reflex, Oglinda literară,
Plumb, Archeus, Cetatea culturală, Citadela, Marmaţia
literară, Banat, Sud, Dunărea de Jos, Nord Literar, Axioma,
Acasă, etc. Membru al Uniunii Scriitorilor din România
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Montăm la munte tunuri de zăpadă
La oraşe am pus baloţi de gheaţă
Vremurile ne-au aruncat în stradă
Trecem grăbiţi nepăsători prin viaţă

Ecoul, privirea
şi gura

Se-ndreaptă ziua spre apus
Lumina se pierde în zare
Unde sunt cei care s-au dus
Atunci când au dat ascultare?

Au plecat luând cu ei căldura
Noaptea mi-au închis-o între zări
S-au răcit ecoul, privirea şi gura
Aleargând peşapte cărări

Trag o linie şi văd ce-am făcut
În aşteptarea singurătăţii am obosit
Beu o vodkă dupăcare m-am prefăcut
Că scriu poemul privind spre răsărit

În pădure
Sunt lucruri ieşite
Din tipare
Sortite
A le privi din zare
Râul se-ntoarce la izvor
Însoţit de-un vânt rănit
Şi-un dor
Trăznit
Pierdut printre copaci
Un strigăt desfigurat de secure
Când unii vorbesc -tu să taci
În pădure

Lemnul crucii
Au inclus preţul vinului şi prescura-n meniu
Sărbătorile trec aşa precum au venit
În biserici vechi şi noi la-nceput de mileniu
Creştinii sparg clopote cu ciocan de lipit

O parte din sunet se aude aici pe pământ
Toaca-l repetă pentru voi la comandă
Ecoul acesta ne-nînsoţeşte-n mormânt
Semn că cineva mereu ne păzeşte - ne-ndeamnă

E Cel care vine de mii de ani în numele Lui
La Cină din urmă a fost trădat cu-n sărut
Mai curge sânge pe lângă ultimul cui
Lemnul a crescut - se cere - dar nu-i de vândut

Umbra
pereţilor reci
Demult n-am trecut prin satul natal
Ţin bine minte era vremea de coasă
Am găsit în curte doar potcoave de cal
Şi-un câine flămând ce lătra lânga casă
Timpul de aici s-a săturăt să-l vegheze
Căruţa a înfrunzit îmi şoptesc vecinii
Lovitu-l-a dorul şi-a-nceput sănecheze
Calul a murit de mult în fundul grădinii
În casă aerul stătea ascuns pe sub pat
Dojenitor Iisus măpriveşte atârnat de grindă
Umbra pereţilor reci dintr-o carte de colorat
Privea şobolanii hohotind în voie prin tindă

***
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Biruinţa
Ascultaţi şi priviţi - l
Acum
Judecaţi-mi poemul
Oricum

Cei
răscumpăraţi

Iată
Poetul stă undeva sus
Deodată
Dus

Pe altă scenă
În faţa cititorilor
De jenă
Încearcă
Să fie răscumpăraţi
Cititorii
Adevăraţi

Din priviri
Nu mă judecaţi
după poemul acesta scris într-o noapte
plecaţi
în Piaţa Someş lângă un zid
se mai aud şoapte
acolo sub cărămidă arsă
Am scris cu cretă colorată
dimineaţa am găsit-o ştearsă
dar iată

Eugen Mircea, Măr înflorit
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Cineva îndrăznise
să-mi umbrească cuvântul
Tocmai acum şi-au găsit şi-mi zise:
bate vântul
de-la o poştă
trei femei în negru
îmi fac semn disperate
din umbră
Să privesc mai departe
Acum două mii de ani
s-a încercat să se facă dreptate
fără bani
acum uitătura-i mai sumbră.
Cişmeau ne secă din priviri
Din umbră
Şi vodka curge-n draci pe gât
În pat ne ţine femeia
De urât

Mărşăluind
printre cuvinte

Mărşăluind printre cuvinte
Într-o dimineaţă răcoroasă
Am dat de cele sfinte
Şi-o femeie ce abia ieşise din casă
Văzând-o mă cuprinse
Ceva ce trebuia de mult
Şi totuşi mi - se aprinse
dorinţa s-o ascult
striga în gura mare
n-aţi mai văzut femeie
sau n-aveţi răbdare
la cheie
strângând din dinţi
mărşăluind printre cuvinte
stăm cuminţi
în faţa celor sfinte.

Eugen Mircea, Primăvara în livadă
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Făgăduinţa
Mai întâi a fost cuvântul
I-am păstrat
Începutul
curat
Aşa cum a fost
Păstra-l-oi
Fără sa mă ia-i la rost
Pentru voi
Î-l voi prinde cu-n cui
Într-o carte
N-am să spun nimănui
Mai departe

Omul vechi
sau
Formarea
omului nou
S-au dus vremurile acelea în care să dai
ascultare
nu-s vremurile în care stăteai la ocazie-n drum
povară eşti când ridici tonul prea tare
către prea marilor zilei acum
Oamenii puternici ai zilei
au nevoie de cei fără nicio dorinţă
să-i poată struni după bunul lor plac
să le jure credinţă
ca apoi să le vină de hac
S-au dus vremurile pline de ovaţii
înregimentaţi la instinctul de turmă
Apar la TV imagini ce-ţi creează senzaţii
facându-ne să regretăm anii “aceia” din urmă

Erau momente pline de iubire
sterp adunate într-un suflet de amor
acum se urlă-n stradă în neştire
în văzul nostru al tuturor
Ce n-au găsit atunci, ei bine
acum prinde ecou
în magazinul de la colţ se stă la rând la drog
şi uite aşa se naşte omul nou
Se simte bine în postura de şomer
sau în cea de pensionar de boală
dă semne că nuştie de Homer
şi nici nu-i pasăcă nu are ce să pună-n oală
Mai iese la vecini după-o ţigară
nevasta i-a pleca în vară la căpşuni
seara agaţă o paraşută în gară
să-şi elibereze trupul de hormone
trage des câte-o beţie
şi-i merge guraşi mai dă din coate
doar aşa arată ce poate şi ce ştie
omul nou, loveşte pe la spate
Sunt tot mai mulţi acei ce trag în ţeapă
oameni simpli, parteneri şi bănci
goi rămân de n-au după ce bea apă
înfundă puşcăria târându-se pe brânci
Omul vechi e omul nou de azi
e cel care striga ieri - ura, ura
e cel ce azi se bucură de cazi
din vârfuri, rostogolindu-se de-a dura.

Nunta
S-a vestit în biserică
de trei ori
o isterică fecioară
cuprinsă de fiori
se mărită.
Pregătiri de nuntă
lumea se irită
uneori se-ncruntă
mirii bucuroşi:
cei chemaţi
cântă.
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Răstignire
La margine de drum
Erau trei cruci
Acum
Răstignit - duci
Crucea poetului
A Cuvântului
A Poemului
În - sau
Înafară de
Volum (exclusă-i suprafaţa!)

Semnele
apocalipsei
Cad păsări negre moarte din cer
Apocalipsa la uşă ne bate
Sunt semne învăluite-n mister
Apărute din senin peste noapte

La ferestre colinda se-aude mai rar
Ne bat vânturi, ploi, căldură şi ger
E secetă mare şi praful se ridică-n zadar
Peste lucruri în care mai sper

Sunt destule necazuri cuprinse de jale
Bucuriile le-a înghiţit mormântul
Mai sunt comori acoperite cu zale
Şi lacrima lumii salvează cuvântul

Ne vom trezi urmând cu toţii altă cale
Credinţa-i şansa, nu poate s-o sufle vântul
Afară din fire
Din Sfinţi – Plămânii de Mire

Semn de
aducerea
aminte

Pune-mi deoparte câteva cuvinte
Necesare poemului pus la dospit
În luna aceasta spre aducere aminte
De clipa în care din robie am ieşit

Pune-mi semnul de carte în mână
Să nu uit pagina pe care am scris
Rânduiala de veacuri o poruncă divină
Pentru oricine e un subiect deschis

Pune-mi cititorule jurământul în gură
Că voi aduce pururea jertfă Celui de Sus
Nu voi privi niciodată aproapele cu ură
Voi răscumpăra pe cel care s-a dus

Semnul trădării
Seara la cină pentru ultima dată
Semnul trădării îmi joacă prin vine
Mă uit în jur şi privesc – dar iată -
E cel care vine şi mă vinde pe mine

Cineva ne toarnă în pahare cuvinte
Despărţite-n silabe atunci când le bem
Din maxilar uneori îmi cade un dinte
Rătăcit printre versurile unui poem

La cântatul cocoşilor l-am terminat de scris
Apoi prin mine bântuie somnul
Zorii lumii m-au prins încătuşat într-un vis
Dimineaţa zărind în depărtare pomul

Aud talanţii căzând zgomotos în Abis
E liniştea pe care-o îndură de milenii omul.
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Geo SĂVULESCU

Realitatea şi
imaginaţia

e este realitatea? Iată o
întrebare care nu are un
răspuns uşor de dat.

Realiatea este un cuvânt de care
avem nevoie. Realitatea ar însema,
intr-o primă aproximatie, conform
cu experienţa noastră repetată, ceea
ce este, ceea ce ne inconjoară, ceea  ce
poate fi văzut, pipăit, apropiat noua
de organele noastre de simţ. Reali-
tatea ar putea fi asemuită, mai
corect, cu un portret făcut de un pic-
tor, cu portretele făcute de pictori.
Unele sunt destul de asemanatoare,
cum sunt cele făcute în renaştere, în
altele te încântă felul cum pictorul a
redat persoana, cum este portretul
doctorului Gachet al lui van Gogh,
iar uneori trebuie să faci un oarecare
efort ca să recunoşti originalul, ca în
portretele făcute de Braque sau de
Picasso.

Dacă realitatea ar fi originalul,
modelul,  ce fel de realitate sunt
copiile făcute în mintea noastră prin
care noi refacem realitatea? Cred că,
oricum le-am imagina, sunt destul
de aproape (diverse apropieri şi
departări).  De aceia gânditorii, încă
din antichitate şi până în zilele
noastre, dau tot felul de definiţii ale
realitătii ca o corespondenţă, adevă-
rul corespondenţă. Dacă spun şi scriu

“ în faţa mea sunt
două mere roşii”,
numai şi numai dacă
în faţa mea sunt doua mere roşii, am
construit o propoziţie a adevărului
corespondenţă în acepţia lui Tarski.

Vedem ca pe nesimţite adevărul
s-a introdus în discursul despre
realitate. Este adevărat...dacă şi
numai dacă.....corespondenţa există.
Între ce? Între  ceia ce vedem şi ceia
ce este în fapt. Realitatea? care este
ea? Ceiace vedem sau ce este în fapt?
Unii ar vrea sa spună că realitatea
este ceia ce este în afara noastră
numai că accesul la ea este numai
prin simţuri. Alţii vor susţine că
numai ce ne este dat prin simţuri
poate fi adevărat pentru că ceia ce
este nu ştim decât prin simţuri, şi
asta nu trebuie să aibă o explicaţie
prea elaborată. Lucrul în sine nu
poate fi cunoscut, ne spune Kant.
Indiferent ce parte am lua trebuie sa
folosim si adevărul nu numai
realitatea. Există, oare, o legătura
ascunsă între realitate si adevăr? S-
ar părea că da! Atunci, imaginaţia,
visul, sunt ele false? Sunt ele
neadevărate?

Să vedem ce ar însemna imagi-
naţia şi visul. Ambele sunt activităţi

ale creierului nostru. Desigur că sunt
mai multe feluri de a imagina şi să
nu mai vorbim ce stufos poate fi un
vis. Imaginaţiam este ca şi când am
vedea ceia ce gândim. Îti poţi
imagina o călătorie în Africa, o casă
de vis, o întâlnire cu iubita sau o
nouă teoremă. Este ca şi cănd toate
simţurile, dar mai ales văzul, îţi fac
aevea gândurile. Poate că este una
din cele mai frumoase activităţi
umane. Noul, descoperirile, arta, n-
ar fi fost posibile fără de imaginaţie.
Cred că animalele nu au imaginaţie
sau ea este foarte redusă fiind legată
de principala lor activitate, nevoia
de subsistenţă pentru a exista. Poate
doar animalele  ce sunt îndrăgite de
om şi stau mult aprope de el să-şi
poată imagina, spre exemplu, că
sunt mângâiate. Se poate spune că
fără imaginaţie noi n-am fi fost
oameni. Evolutia inseamnă imagina-
ţie, lipsa de imaginaţie e stagnare.
Este adevărat că şi distrugerile
înseamnă imaginaţie, razboiul şi
toate ororile lui, terorismul, n-ar
putea fi făcute decât de oameni cu o
imaginaţie bogată. Minunile antichi-
tăţii, piramidele, sfinxul, templele,
catedralele gotice, bisericile pictate
in exterior din Bucovina, în general,

C
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pictura, muzica, dansul, nimic din
toate acestea n-ar fi fost fără
imaginaţie. Ştiinţa şi tehnologia n-ar
fi existat. Nimic din ce avem n-ar fi
existat fără imaginaţie. Putem oare
afirma că imaginaţia nu este ceva
real? Chiar şi imaginaţia bolnavă sau
trăirea în exces într-o lume
imaginară sunt reale. Bolile minţii
sunt o realitate. Atunci despre ce
realitate putem spune că este
adevărată? Cea din mintea noastră
sau cea din afara noastră (pe care nu
o putem cunoaşte decăt tot prin
mintea noastră)?

Dar visul care este de multe ori
dat ca exemplu ca opus realităţii. Ce
este visul? O activitate, uneori
semiconştientă a minţii noastre, a
creerului nostru, şi care se produce
deobicei în somn. Atunci când visăm
cu ochii deschişi suntem, de fapt,
mai aproape de ceea ce numim
imaginaţie. Decartes ne povesteşte
că nucleul întregii sala filosofii i-a
venit, i s-a arătat, în vis. Este acea
visare pe care oamenii o făceau
stând bine imfofoliţi într-un fotoliu
în faţa focului. Nu mai ştiai daca ai
adormit şi ai visat sau ai gândit
fascinat, încântat, de luminile
jucăuşe ale focului. Euler se trezea
dimineaţa cu propleme rezolvate,
“nuit porte conseil” spun fraţujii. Nu
este deloc uşor să separăm realitatea
de ceea ce numim imaginaţie şi vis. In
orice caz, visul şi realitatea sunt
folosite, în vorbirea curentă, în
opoziţie. Ceia ce este vis nu poate fi
realitate şi invers. Imaginaţia, tot în
folosirea curentă, este undeva
intermediar între vis şi realitate.
Visul, sau visarea,  par uneori
realitate. Cred că este destul de greu
să extragem din cuvinte înţelep-
ciunea cea de pe urmă pentru că
există, cu siguranţă, mai multe feluri
de a folosi un cuvânt. Cred că
această folosinţă multiplă a aceluiaţi
cuvânt este o necesitate pentru
diferitele grupe de oameni, pentru
diferitele preocupări sau meserii. De
aceia dicţionarele sunt foarte dificil
de construit şi au totdeauna lipsuri.

Heidegger a vrut să extragă din
cuvânt toată încărcătura lui de
gândire. A realizat studii minunate
folodindu-se de elină ca de o limbă
originară. Platon, în Cratylos, ne
atrage atenţia că în vechea limbă,
care nici nu ştim dacă  era elina
originară  sau o altă limbă ca origine
(pentru ce vrem să spunem
important este că o limba antică,
elina, consemnează aşa ceva), sunt
multe cuvinte a căror înţeles grecii
nu-l mai ştiau (cu 400 de ani înainte
de Chiritos). Este foarte greu să te
sprijini pe cuvinte şi să extragi
vechea înţelepciune din ele cu toate
că ele sunt singurul nostru sprijin
într-o comunicare care poate să nu
fie univocă, dar asta este cu atât mai
frumos. O anumită ambiguitate în
folosirea cuvintelor le dă farmec
chiar dacă deschide şi poarta
neînţelegerii sau a situaţiilor comice.
Ce bine că limba nu se lasă
matematizată! Poate că în aceasta
este şi frumuseţea limbajului natural
că un cuvânt nu este un număr.
Cum spunea Platon (subliniat şi de
Constantin Noica), “limba însăşi
este...zeul Pan în persoană, pe
jumătate raţiune pe jumătate
sălbaticiune.”

Multe volume s-au scris despre
realitate, imaginaţie, adevăr şi vis.
Aş vrea să găsesc o felie care să-mi
permită să spun ce mă interesează şi
care nu a fost prea mult bătătorită.
Dacă voi reuşi îmi veţi fi voi martori.

Poate că apriorismul a însemnat
o primă încercare de a spune ceva
nou în cunoaştere. Este vorba de un
filon al gândirii care pleacă de la
Platon si se continuă cu Descartes,
Leibnitz şi Kant. Sunt gânditori
pentru care ideile înnăscute sunt un
bun al nostru. Locke şi Hume se
opun acestui punct de vedere. Locke
susţine că la naştere creerul nostru
este “tabula rasa” şi că toate
cunoştinţele noastre se capătă prin
experienţă, prin învăţare.

Îmi cer scuze dacă voi face un
salt pâna la Kant, trecând peste

gânditori importanţi, pentru că el
este cel care a introdus a priorismul
în filosofie. Să vedem cam ce au fost
Categoriile pentru acest gânditor? “
....de aceea ele se numesc concepte
pure ale înţelegerii (folosesc înţelege-
re şi  nu intelect deoarece sunt de
părere că termenul intelect nu are un
denotat clar, ca termen filosofic,  în
limba română), care se raportează a
priori la obiecte...” (  Imanuel kant,
Critica raţiunii pure, Ed. Ştiinţifică.,
1969, p. 110). Kant era de părere că
puritatea raţiunii, adică ceea ce
avem noi în mintea noastră fără un
alt ajutor exterior nouă, sunt tocmai
aceste categorii care, împreună cu
diversul percepţiilor realizează o
sinteză, o unitate, înţelegând ceea ce
ne înconjoară. Această sinteză,
această înţelegere, este tot un con-
cept pur al minţii noastre pe care noi
îl numim realitate. Primele 3 cate-
gorii din tabela categoriilor kantiene
sunt: Unitate, Multiplicitate, Totalitate.
Este evident că toate conceptele,
toate fiinţele şi toate obiectele pe
care le percepem, sunt modelate,
înţelese, cu ajutorul acestor categorii.
Următoarele categorii sunt cele de
Realitate, Negaţie, Limitatie. Realita-
tea, la care iarăşi am ajuns, o găsim
în jurul nostru, dar ea este numai în
capul fiecăruia dintre noi şi la toţi.
Aici voi insista.

Alegerea categoriilor filosofice
este ceva mai greu de explicat sau de
susţinut. Platon a vorbit, şi nu foarte
explicit, de puţine categorii.
Aristotel a propus iniţial 10 cate-
gorii. Sigur că numărul rotund,
decada, a jucat probabil un rol în
această alegere. Mai târziu a mai
adăugat alte 5 categorii. Kant a
propus 12 împărţindu-le în grupe de
3 categorii. Poate că şi la el schema
spaţiala ca şi numărul au jucat un
rol. Kant a refuzat una din
categoriile importante propuse de
Aristotel, pe cea de mişcare, de
deplasare. Un refuz curios. Mai sunt
şi alte propuneri cu un numar mai
mare de categorii. Constantin Noica
ne arată că pâna acum au fost
propuse cam 32 de categorii. Lucian
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Blaga propune şi un dublet
categorial al inconştientului ceea ce
măreşte şi mai mult numărul
categoriilor. Nu cred că se poate
ajunge la un consens privind tabelul
categoriilor necesare pentru a
înţelege lumea. Poate că nici nu este
important. Individulizarea minţii
omeneşti lasă liberă variabilitatea
părerilor. Important este că foarte
mulţi gînditori, dintre cei mai
credibili, au ajuns la concluzia că
avem nevoie de unele idei, pe care le
numim concepte, şi care pot fi
înnăscute, mai corect spus sunt a
priori.

În lumea instinctelor toate
acestea sar în ochi. Uneori instinc-
tele, cum sunt cele de apărare, de
foame sau cel sexual, ne oferă
comportamente complexe sau
aproape de necrezut. Antilopa afri-
cană Gnu naşte în savană. Aici sunt
multe pericole pentru un animal
ierbivor ce stă culcat în iarbă şi nu se
poate apăra prin fugă. Mama Gnu
naşte cu o viteză incredibilă, în
câteva minute, iar puiul, nou
născutul, are nevoie de aproximativ
10 minute, după ce e născut, ca să se
pună pe picioare şi să înceapă să
fugă împreună cu mama sa şi cu

hoarda. Crabii de uscat din insulele
pacificului (insulele Cristmas) se
desvoltă în apele mici din jurul
insulei din ouăle depuse de mamele
crab. Când puii de crab sunt destul
de desvoltaţi ca să poată merge pe
picioruşele lor invadează plaja,
venind din ocean, şi toţi aleargă spre
pădure. Cei ce scapă de pescăruşi,
sunt salvaţi şi se vor putea desvolta
în continuare. Nu mai vorbim
despre instinctul păsărilor migra-
toare. Aceste comportamente limită
şi, după cum spuneam destul de
complicate,  nu ar putea fi posibile
fără anumite „depozite”, fără

anumite “cunoştinţe” cu care
animalele şi noi, oamenii, ne naştem.

Faptul că avem un bagaj de
cunoştinţe, sau de structuri-scheme
de cunoştinţe, cu care venim în
acestă lume, cu care putem cunoaşte
lumea ce ne înconjoară este cheia
înţelegerii a ce însemnă, pentru noi,
pentru fiecare din noi, realitatea.
Lumea exterioară, existentul, ceea ce
există, ne influenţează simţurile din
cea mai fragedă copilărie. Noi,
încetul cu încetul, folosind ceea ce
numim experienţa, ne recreem în
mintea noastă această realitate cu
ajutorul categoriilor înţelegerii. Asta

nu înseamnă că realitatea, ca ceva ce
este independent de noi, nu există.
Ea este, dar pentru noi va fi numai
după ce trece prin mintea noastă, a
fiecăruia.

Cred că am înţeles că realitatea
este o sinteză, cam aşa cum a spus
Immanuel Kant, a minţii nostre, a
creerului nostru, o sinteză indivi-
duală care ne permite să înţelegem
lumea înconjurătoare. Asta nu
înseamnă că mai mulţi nu pot avea
aceeasi “imagine” a realităţii.
Înseamnă altceva. Având aceeaşi
imagine a realităţii putem să avem,
fiecare din noi, mici sau mai mari
diferenţe în a cunoşte aceeaşi
realitate. Doi oameni pot vedea un
căţel dar, fiind acelaşi căţel, fiecare îl
poate vedea altfel. Ştiu că este vorba
de un câine, de unul alb cu pete
negre, numai că unul poate fi iubitor
de câini şi altul sperios. Fiecare,
vazând acelaşi câine îl vede altfel.
Da! Chiar aşa! Dacă fiecare din noi
are o imagine diferită, cu puţin sau
mai mult, asta nu înseamnă, după
cum am spus, că nu există un câine
în faţa noastră. Înseamnă cu totul
altceva. Acel câine este real, există
acolo. Numai că imaginea pe care
ne-o formăm, imagine vizuală,
auditivă, senzorială ca să vorbim în
general, poate fi diferită de la un om
la altul. Realitatea fiind aceeaşi
poate fi şi diferită.

Situaţia asta ce poate părea
bizară este întărită, ca structură a
funcţiilor minţii noastre, de punctul
de vedere al lui Lucian Blaga. El ne
propune, pe lângă categoriile
înţelegerii, ce sunt folosite de cele
mai multe ori conştient sau la limita
dintre conştient şi inconştient, şi
nişte categorii ale inconştientului
care pot şi ele ajuta la individu-
alizarea persoanei. Toate aceste
categorii împreună, ale conştientului
şi ale inconştientului, formează
Matricea Stilistică care pare să fie o
structură ce corespunde atât speciei
cât şi individului. Asta înseamnă că
prin categoriile conştientului şi ale
inconştientului fiecare fiinţă umană

Foto: David Mihăilă
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se deosebeşte de cealaltă, de toate
celelalte, fiind totuşi aceeaşi pentru
toate fiinţele umane.  Experienţele
neurofiziologice contemporane, la
care Blaga nu avea cum să aibă
acces, îi confirmă supoziţia că prin
structura sa mentală omului i  s-a
oferit universalul (pe care Blaga îl
numea transcendent, Marele Ano-
nim) rămânând o fiinţă singulară.
Neurofiziologia ne demonstrează că
avem arii specializate în cortex, cum
este cea optică, preponderent
localizată în regiunea occipitală sau
cum sunt ariile limbajului din
câmpurile lui Wernike şi ale lui
Broca. Este adevărat că acum mai
ştim, datorită scanner-ului care
filmează şi fotografiază ariile active
ale cortexului în raport cu stimulii
pe care-i dăm, că ariile vizuale ca şi
cele legate de vorbire, sunt mult mai
răspândite pe cortex decât se credea
şi anumite arii sunt mult mai
specializate. Studiindu-se maimuţe
care au reusit să înveţe să comunice
cu experimentatorul ( un subiect a
învăţat în jur de 200 de simboluri pe
care le folosea), maimuţe care n-au
vorbirea pentru că nu au un aparat
fonic, anatomic nu sunt dotate cu
aşa ceva, s-a constatat că  utilizarea
simbolurilor nu era legată de
regiunea temporo-parietală stânga,
ca la om. Maimuţa localizează
răspândit pe tot cortexul funcţia ei
de comunicare simbolică. Aceasta o
face mai puţin vulnerabilă posibi-
lelor accidente cerebrale. La om
localizarea stângă a ariei vorbirii cu
toate dimensiunile ei, sunt de părere
specialiştii, reprezină un câştig al
evoluţiei, o mai mare eficienţă,
asociată unei mari vulnerabilităţi în
situaţia unor accidente cerebrale. O
specializare asemanatoare cu cea a
limbajului, pentru om, o are câinele
în zona olfactivă. Câinele are o
sensibilitate olfactivă care o
depăşeşte cu aproximativ 17 ori pe
cea a omului. Aria lui corticală
oftalmică este foarte desvoltată
comparativ cu creerul. Câinele poate
mirosi doar câteva molecule dintr-o
substanţă având un univers al
mirosurilor nebănuit pentru noi. La

om funcţia limbajului, în situaţiile de
care am vorbit, de accidente
cerebrale în hemisfera stângă, poate
fi preluată de alte zone răspândite
pe cortex şi, după cum vom vedea,
nu mai au fineţea limbajului
articulat, asociind de pildă, comu-
nicarea extraverbală, prin semne,
gesturi sau prin arătarea obiectelor.

Pe corticala creerului nostru
sunt zone specializate nu numai
pentru limbaj ci şi pentru recu-
noaşterea figurilor, a diferitelor
obiecte uzuale, sau a altor obiecte,
zone care pot fi regăsite la toţi
membrii speciei, sau la majoritetea,
dar sunt şi zone care se desvoltă,
prin experienţă şi prin învăţare şi
care sunt ale individului. În noi, în
Matricea Stlistică pe care o purtăm
se întâlneşte, chiar conlucrează,
individualul cu generalul speciei,
chiar cu universalul, cu trans-
cendentul.

Aici apar nişte dificultăţi majore
pe care matematica nu le mai poate
depăşi, măcar pâna acum, din câte
ştim. Când pot spune că A= A? Nu
totdeauna pentru că există mici
diferenţe între două obiecte ce par
identice. Echivalenţa poate avea un
grad? Nu poate exista o echivalenţă
tare, care să nu fie deranjată de

diferitele noatre organe de sinţ? Este
o întrebare la care nu se poate
răspunde usor. Cu toate acestea
diferenţele de care vorbim uneori
nici nu sunt sesizabile. Nici nu avem
nevoie să le obsevăm. De aceea
echivalenţa funcţionează foarte bine
în matematica folosită de ingineri,
de pildă. Nu este important un fir de

praf ce se depune pe un aparat
electronic cu toate că acelaşi aparat
poate cădea în pană dacă este plin
de praf.

Cu siguranţă noi percepem
diferit obiectele, fie ele fiinţe, plante
sau pietre. Aceste diferenţe ţin de
organul, de organele de simţ. Ele
diferă la mine faţă de prietenul meu,
aşa cum şi percepţiile venite prin
aceste organe de simţ diferă. Mai
mult. Neurofiziologii au constatat,
nu fără stupoare, că localizarea
cerebrală a aceluiaş concept, cuvânt,
noţiune, este diferită la diferiţii
oameni. Cu ocazia intervenţiilor pe
creer în cazurile de epilepsie au avut
nevoie să verifice funcţia normală a
unor arii cerebrale pentru a nu le
distruge din greşală. Cu această
ocazie au constatat că imaginile şi
cuvintele ce le însoţesc, spre
exemplu imaginea de casa şi
cuvântul exprimat, dar şi multe alte
imagini şi cuvinte, au diferite

Foto: David Mihăilă, Rugăciune
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localizări la oamenii operaţi
(obsevaţii pe 200 de cazuri). Dacă
era vorba de un poliglot cuvântul
casă avea o altă localizare pentru
fiecare limbă folosită.

Oare cum se poate armoniza
această diversitate funcţională pe
care ne-o oferă creerul nostru cu
principiul logic al identităţii?
Eventual cu o identitate de grad.
Asta ar însemna că mai mulţi putem
recunoaşte un câine, îl recunoaştem
că este alb cu pete negre, că are un
anumit ton al lătratului, îi
recunoaştem stăpânul, dar putem să
avem o altă părere despre calităţile
acestui câine. „Ce e într-un nume
când oricum am numi trandafirul
miroase la fel”, asta nu înseamnă că
nu putem avea o părere diferită,
prietenul meu şi cu mine, poate
chiar să ne certăm pe acest subiect-
mai ales dacă suntem destul de
încăpăţânaţi- când admirăm
trandafirul din faţa noastră.

Veţi spune că diferenţele sunt
mici şi nu influenţeză imaginea
noastră ca un tot. Aşa este, dar sunt
diferenţe. Să le neglijam? Să nu le
luam în calcul? Se poate şi aşa ceva.
Dar unde ne oprim? Cine ne spune
care sunt diferenţele esenţiale şi care
sunt cele neesenţiale? Cred că oricât
orgoliu am avea tot nu putem da un
răspuns consistent. Creerul nostru
face, totuşi, această diferenţiere. Din
acest motiv criteriul adevărului
corespondenţă pare solid. “ Este
adevărat că „în faţa mea este un
câine”, dacă şi numai dacă în faţa
mea este un câine”. La fel se
întâmplă şi cu alte obiecte sau fiinţe,
de fapt cu toate obiectele şi cu toate
fiinţele. Cum ar putea fi luate
mărturiile, în tribunale, dacă nu ar
exista un astfel de criteriu? Cum este
posibil aşa ceva când diversitatea
este destul de mare? Nu ştiu dacă
cineva poate răspunde direct cum
face creerul să aleagă caracteristicile
pe care le numim esentiale şi să le
elimine pe cele întâmplătoare sau să
le lase în planul doi. Să le lase pe
mai târziu, când şi dacă va fi

necesar. Numai o identitate cu grad
ar putea să ne dea o modalitate
destul de riguroasă de a ne plimba
într-un astfel de domeniu.

Ceea ce ştim, ceea ce ne
comunică experienţele neurofizio-
logice, este că experimentatorii
amintiţi mai sus arătau subiecţilor o
schema a unei case, o schema a unui
câine, a unui scaun, a unei mese, şi
nu fotografii cu case, mese, scaune,
câini. Subiectul răspundea de fiecare
dată corect. Asta înseamnă că nouă
ne ajunge doar un simbol al unui
nume pentru a avea o percepţie a
unui obiect, a unei fiinţe. Se pare că
avem această posibilitate de
abstractizare. Creerul nostru poate
face abstracţie de calităţile neesen-
ţiale ale unul obiect recunoscând
obiectul. Poate că pe această
caracteristică corticală se bazează şi
Geschtalt teorie lansată în secolul XIX
de W. Wundt. S-a constatat că noi
deducem realitatea din experienţele
trecute. 75% din oamenii sănătosi nu
observă ce se întâmplă în jurul lor.
Noi selectăm din percepţiile primite
numai ce ne interesează. Uneori
vedem, simţim, puţin un obiect, il
vedem parţial, în mintea noastră ne
imaginăm restul, inventăm realita-
tea, dacă pot spune aşa, din puţinul
perceput, pe baza cunoştinţelor
anterioare. Experienţele neurofizio-
logice recente confirmă localizări
corticale specializate, cum am mai
spus, pentru diverse funcţii optice.
Observaţiile pe pacienţi cu
distrugeri parţiale ale ariei optice au
arătat, la o bolnavă care avea
vederea păstrată şi care vede
chipurile, poate descrie amănunte,
dar nu poate să le recunoască. Vede
trăsăturile individuale însă îi lipseşte
ansamblul. Nu poate avea o
interpretare corectă a lumii. Nu
poate asocia informaţiile vizuale cu
ceea ce cunoaşte deja. Îi lipseşte
Geschtaltul, îi lipseşte posibilitatea
de a sintetiza mental întregul. O altă
pacientă vede imaginile dar nu le
poate asocia cu mişcarea. Vede un
tren la momentul x si apoi la
momentul x+10 secunde. Se sperie

când îl vede aşa de aproape. Nu
poate face legătura între cele două
poziţii pentru că nu poate sesiza
deplasarea. Este tot un defect al
memoriei vizuale deoarece din
experienţa ei, pe care a avut-o
înainte de accident, avea şi imaginile
legate de deplasare, de mişcare. Un
alt caz, un bărbat, vede şi recunoaşte
chipuri dar nu poate recunoaşte
obiecte casnice chiar dacă le vede.
Vede un desen al unei perii, o reda
corect desenand-o dar nu ştie ce
este. I se arată un disc de 45 de
turaţii, îl descrie dar nu ştie ce este.
Dacă-l pipăie spune imediat că este
un disc de patefon. Alt caz are o
leziune occipitală a ariilor vizuale
care-i permit să vadă în continuare.
Nu mai distinge formele ci numai
culorile. Pe un teren de fotbal el
vede verde, gazonul, şi ceva alb care
se mişcă, mingea. El poate realiza
întregul, la care îl ajută probabil şi
memoria auditivă, şi reuşeşte să
antreneze o echipă de fotbal.

Din exemple studiate de
neurofiziologi cred că se poate
înţelege că percepţiile noastre sunt o
sinteză a tuturor simţurilor, o sin-
teză în care sunt asociate informa-
ţiile receptate de simţuri din exterior
cu cele depozitate in memorie.
Atenţie! Prin această receptare şi
memorizare, de fiecare dată când a
fost făcută (ceea ce înseamnă
experienţă şi învăţare), au fost
folosite categoriile înţelegerii şi ale
inconştientului care au modelat, au
memorat, au stocat, toate aceste
vechi perceţii, după “chipul şi
asemănarea lor”. Ce înseamnă asta?
Că percepţiile noastre au fost filtrate,
au fost triate, după cum se potriveau
mai bine cu unitatea, cu multipli-
citatea, cu totalitatea, cu negaţia, cu
limitaţia, cu mişcarea, cu cauza, cu
Matricea Stilistică, care păstrează în
ea toate aceste categorii, şi pe care o
avem fără s-o învăţăm. Mai
înseamnă şi individualizarea a tot ce
percepem. Se pare că avem
Universalul în noi după care se vor
“forma” şi toate percepţiile noastre.
Se pare că lumea reală există dar noi
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nu vom şti niciodată cum arată ea de
fapt pentru că suntem forţaţi s-o
recreem de fiecare dată. Asta nu
înseamnă că realitatea ca “lucru în
sine” diferă prea mult de realitatea
noastră. Poate să fie chiar la fel,
numai că nu avem de unde să ştim.
Ceea ce ştim este că pentru unii este
complet alta şi că, vorbind în
general, ea, realitatea, diferă de la
unul la altul dintre noi. De cele mai
multe ori aceste diferenţe sunt foarte
mici dar ele sunt regula. Deaceea
cred că putem spune că Realitatea
este, fără să greşim prea mult.

Imi cer scuze pentru textul care
este cam încâlcit. Este vorba de ceva
foarte simplu şi, cred eu, clar, dar
defectul în exprimare nu mă
ocoleşte.

Felul în care putem noi înţelege
lumea depinde de un bagaj con-
ceptual cu care ne naştem. Prin el
avem universalul în noi care va
modela percepţiile noastre individu-
ale, recreând astfel lumea. Platon ar
spune ca lumea transcendentă a ideilor
ne domină şi prin ea ne facem o
părere aproximativă despre lume.
Luciam Blaga m-a convins că acest
universal îl avem în noi chiar dacă
are o posibilă legătură trans-
cendentă.

Legatura necesar transcendentă
apare foarte clar in toate formele
religioase care ne înconjoară. Ilie în
carul lui de foc împrăştie fulgere şi
tunete în iulie. Creştinii l-au
transformat în sfânt recuperând,
astfel, un idol vechi de care nici azi
poporul nu poate scăpa şi pe care-l
sărbătorim pe 20 iulie. Ilie
întrupează frica omului primitiv,
dar şi a celui de mai târziu, de focul
venit din cer şi de care nu se putea
apăra. Este un concept general, al
tunetului şi al fulgerului! Donner
sau Tonner din Valhala, Jupiter sau
Jovis din Olimp, erau aceleaşi
întrupări ale aceluiaşi general. Ileana
Cosânziana şi Făt Frumos sunt
prototipul, generalul, chiar
universalul, feminin şi cel masculin

în splendoarea lor tinerească.
Afrodita este şi ea reprezentanta
frumuseţii feminine, aşa cum a fost
şi Nefertari căreia Ramses al II-lea i-
a ridicat un templu al dragostei şi al
frumuseţii la Abu Simbel. Apolo,
întruparea frumosului şi tânărului
masculin. Diana, zeiţa animalelor
pădurii şi a vânătorii, Osiris, regele
şi zeul fertilităţii, a revarsării
Nilului care făcea, în fiecare an, să
renască Egiptul (fiţi atenţi la matricea
stilistică a populaţiei din deşert şi de
pe malurile Nilului, diferită de cea a
celor ce trăiau în pădurile Europei,
în ploile de vară cu tunete şi
fulgere). Toţi aceşti zei, ce poartă cu
ei un general sau un universal, ca şi
mulţi alţii, au fost şi uneori mai sunt
o nevoie a omului trecător pe acest
pământ de a da viaţă universalului,
generalului, pe care-l simţea în el.
Acest general, acest universal, care
nu ştiu cum s-a cuibărit în om sub
forma categoriilor şi care l-a făcut,
încă din cele mai vechi timpuri, cum
spune Blaga “atunci când a devenit
om”, să simtă nevoia transcenden-
tului. Aceasta îl face pe om, chiar
atunci când nu înţelege ceva, sau
mai ales atunci când nu înţelege
ceva pe care-l simte prezent, să fie
mai liniştit, mai împăcat cu el însu-
şi, dacă se simte legat cu ceea ce a
numit Dumnezeu, legat de
transcendent.

Pentru că tot am vorbit de
realitate, nevoia de transcendent este
umană şi este o realitate. Nevoie ce a
apărut, cum spune tot Blaga, când
omul şi-a dat seama că este
înconjurat de mistere, că necunos-
cutul îi depăşeşte întelegerea şi că
este dependent, ca fiinţă, de aceste
mistere.

Vreau să remarc, folosind un
citat din Upanişade, o tulburătoare
cunoaştere a sinelui. Călătorul ce
merge pe drumul zeilor (devayana)
după moarte ajunge la Brahma.
Acesta îi pune o serie de întrebări la
care călătorul trebuie să răspundă
dacă nu vrea să recadă în cascada
reîncarnarilor:

“ Cine eşti?”
“ Sunt…..Sinele (atman) fiecărei

fiinţe. Sinele fiecărei fiinţe eşti tu.
Orice eşti tu, sunt şi eu”.

“ Cine sunt eu?”
“ Realitatea (satya)”
“ Ce este realitatea?”
“ Ceea ce este diferit de simţuri

(deva)....”
(Kausitaki Brahmana Upanişad, în

Upanişad, Ed. Herald, Bucureşti,
traducere din sanskrită: Ovidiu
Cristian Nelu. Pg.80).

Este de remarcat, acest citat din
Upanisade, acest punct de vedere
modern al începutului metafizicii în
India, începuturi nu se ştie când,
poate acum 1.500 de ani, poate acum
3000 de ani? Nu asta este important
pentru noi ci faptul că se apropie
până la identitate cu punctul de
vedere a lui Immanuel Kant
Realitatea în Upanişade are funcţia
lucrului în sine, ce nu poate fi
cunoscut, aşa cum Brahma nu poate
fi cunoscut, cunoştinţele noastre fiind
cele ce ne sunt date prin simţuri.
Realitatea, aşa cum o înţelegem noi,
ne este lucrul în sine ci tocmai ceea ce
ne este dat prin simţuri.  Două feluri
de a gândi atât de apropiale fără o
aparentă filiaţie. Dacă există o filiaţie
ea s-a realizat numai printr-o
matrice stilistică. Studiul acestei
matrici stilistice, dacă cineva o va
face vreodată, ar trebui să ne ducă
foarte departe. Sau, poate acesta este
unul din marile adevăruri la care,
dacă ajungi, nu contează din ce
parte a globului eşti şi nu este
nevoie de nici o filiaţie.

Să mai înaintăm cu un pas şi să
vedem ce ar mai putea fi Imaginaţia.
Imaginaţia şi iluzia! Care să fie
limita, limitele, între imaginaţie,
iluzie şi realitare?

Mai întâi, imagine. Imaginaţia
este legată, deci, de simţul vederii.
Nu este o imagine văzută direct ci
una văzută indirect, aşa cum vedem
în vise, un fel de imagine a
memoriei, o imagine interioară, nu
una a exteriorităţii. De aceea poate fi
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foarte aproape de iluzie. Numai că
imaginaţia este o facultate a
creerului nostru care este cel mai
aproape de inteligenţă, de
creativitate. Îţi imaginezi ceea ce nu
este şi reuşeşti să-l faci să fie. Îţi
imaginezi o minune şi mâine ea va
fi. Iluzia este şi ea un fel de
realitate, dacă pot spune aşa o
realitate falsă, o imaginaţie falsă.
Imaginaţie falsă! Este o imaginaţie
care nu se poate realiza, care ştii că
nu se poate realiza. Nu ştiu cum să
vorbesc despre aşa ceva. Dacă vă
amintiţi, a fost un film cu Tom
Curtney, Billy the Lier (Billy
mincinosul). Eroul, fără să fie
nebun, îşi imagina tot felul de
situaţii pe care nu le putea realiza
datorată resurselor sale limitate sau
convenţiilor. Era, ceea ce spunem,
cineva care se minţea singur
creându-şi o lume, sau momente de
lume, iluzorie. Poate că este vorba
de cea mai periculoasă minciună
pentru că merge mână în mână cu
laşitatea. Deci, iluzia este un fel de
minciună pe care ţi-o asumi, în care
ajungi să crezi. Este o încipuire pe
care o crezi aevea cu toate că ea nu
va fi, ştii bine că nu se va realiza.
Realizarea ei depinde de tine. Sigur
că pot fi şi iluzii ne voluntare numai
că ele nu sunt regula.

Închipuire, poate că este o
exprimare mai aproape de ce se
întâmplă într-o falsă imaginaţie,
într-o iluzie. Dai chip, în-chipueşti,
închipuieşti întru ceva ceea ce ai
vrea să vezi cu toate că eşti sigur că
nu eşti în stare de realizare.
Închipuirea este iluzie dar nu este
imaginaţie. Am prins o delimitare, o
limitare realizată, între imaginaţie şi
iluzie.

Pâna aici ne-am aflat pe un
tărâm al normalităţii, al sănatăţii
mintale, dar ce ne facem când acest
nivel este depăşit? Ce ne facem, aşa
cum am mai pomenit, cu lumea
imaginară, a iluziilor, din bolile
psihice? Ce ne facem cu căutarea
iluziilor prin droguri?

Iluziile bolnavilor psihici sunt o
realitate a lor, a fiecăruia. Boala
respectă individualitatea percep-
ţiilor.

În cazul drogurilor, o situaţie
periculoasă, care ridică cel putin o
întrebare care ar trebui analizată. De
ce sunt căutate drogurile? Cum se
explică tentaţia lor? Întradevăr,
problema drogurilor ce produc iluzii
plăcute ne poate duce pe un drum
interesant. Este drumul care ne
spune că omul are nevoie de iluzii,
de imaginaţie. Să nu uităm că
tavernele unde se fuma opiu in
China erau o realitate cotidiană. Nu
ştiu dacă vizitatorii în căutarea de
iluzii erau numai cei lipsiţi de
imaginatie? Dar, cu siguranţă, aceşti
căutători de iluzii uşor administrate
simţeau nevoia acestei lumi
imaginare care le lipsea din varii
motive. Chiar când imaginaţia nu
merge pe un drum artistic sau
ştiinţific, pe un drum creator, şi se
apropie mai mult de iluzie, ea există
ca o necesitate. Ce înseamnă
aceasta? Simplu. Dacă institutorii ar
şti să dea tinerilor, elevilor, motive
să-şi imbogăţească imaginaţia
creativă, fie ea artistică, fie tehnică,
ar fi mai puţini utilizatori de
amfetamine, de opiu, de cocaină, de
haşiş, de marihuana. Imaginaţia

omului ar trebui susţinută şi
încurajată prin orice mijloace. Daţi
frâu liber imaginaţiei ar trebui să scrie
pe toţi pereţii, în scoli sau pe stradă.
Învăţarea eliberării imaginaţiei ar
trebui predată copiilor de cei mai
buni profesori posibili şi ar trebui
considerată la fel de importantă,
dacă nu mai importantă, decât
acumularea cunoştinţelor.

Dacă vrem să fim consecvenţi,
cu cele spuse ceva mai sus, ar trebui
să dăm valoare de realitate atât
iluziei cât şi imaginaţiei. Chiar aşa
este. Amândouă ne aparţin nouă,
noi ne imaginăm, noi avem iluzii aşa
cum tot noi imaginăm. Numai că,
am văzut, că între ele este o de-
limitaţie, o limitare realizată. Imagi-
naţia este, de cele mai multe ori,
creatoare pe când iluzia este o
retragere în şi din neputinţă, în şi
din laşitate, din faţa unui act creator.
Ne imaginăm ceea ce nu este încă
dar va fi. Nu este chiar o obligaţie.
Ne putem imagina ceva şi să nu-l
putem realiza, să nu poată fi
realizat, din varii motive. Jules
Vernes şi-a imaginat ceea ce deabea
noi am văzut. Literatura SF de azi,
după părerea mea, fabulează de cele
mai multe ori în cel mai rău sens
construind iluzii după iluzii,
construind lumi oribile şi speculează

Yuriy Kovachev, Primăvara
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la maximum nevoia omului de a fi
speriat, de a fi îngrozit, oferind iluzii
morbide. Este mai aproape de drog
decât de Jules Vernes. O salvare ar
putea fi religia, legătura omului cu
transcendentul. Nu voi intra mai
mult în acest subiect plin de
dificultăţi şi de spini. Voi aminti
doar că omul are nevoie de
transcendent, de acestă legătură,
religo, care înseamnă şi teamă,
scrupul de conştiinţă, teama celui ce
are conştiinţa încărcată şi care-i oferă
protecţia transcendentului. Ce s-ar fi
întâmplat cu poporul evreu, în miile
de ani ce au trecut, fără religie. Iar
noi creştinii, care datorăm evreilor
credinţa noastră, ce ne vom face fără
această credinţă în lupta, din ce în ce
mai aprigă, cu terorismul. Numai
credinţa ne va ajuta să nu ne predăm
în mâna celor ce vor să ne siluiască
trupurile, mintea, şi spiritul nostru.
Această nevoie de transcendent, de
care a vorbit Lucian Blaga, ne va
salva. Nevoie care începe cu mirarea
în faţa misterelor ce ne înconjoară şi
care continuă şi după ce am dat la o
parte vălurile ce acopereau unele
mistere. Aceasta este moştenirea
lăsată de Lucian Blaga, şi ea este
frumoasă, este înălţătoare, este lupta
noastră de zi cu zi, creativitatea
noastră, este ceva ce se poate realiza
şi chiar o realizăm prin toate

ştiinţele si prin manifestările artis-
tice.

Încă ceva despre iluzie şi
legătura ei cu minciuna. Am văzut
că reconstruirea realităţii, de fapt
construirea realităţii, în mintea
noastră este o funcţie normală a
creerului. Nu ştiu dacă în sinteza
realităţii participă, poate participa, şi
un anumit grad de iluzie? De ce nu?
Pentru că iluzia însemna o realitate
cu care ne îndepărtăm de realitate!
Se pare că avem mai multe feluri de
realitate. Dar şi minciuna înseamnă
depărtare de realitate. Numai că, de
fapt, atât iluzia cât şi minciuna sunt
o altă realitate, am văzut că sunt o
realitate falsă, o imaginaţie ce nu se
poate realiza sau o realitate falsi-
ficată, de aceea o şi numim altfel, o
numim iluzie şi nu imaginaţie.
Minciuna ca şi iluzia pot fi supuse
voinţei noastre, pot porni din ea, sau
pot să ne fie administrate. Iluzio-
nistul este un fel de mincinos dar un
mincinos pe care-l plătim noi să ne
mintă. Minciuna ocoleşte sau vrea
chiar să deformeze adevărul (un
cuvânt mare cu care toţi suntem de
acord, numai că atunci când vrem
să-l prindem, să-l ţinem bine strâns,
este ceva mai greu să-l definim), asta
nu înseamnă că nu este şi ea cât se
poate de reală. Tocmai pentru că

minciuna, ca şi iluzia, sunt reale sunt
şi atât de periculoase şi uneori cu
greu le putem disocia de ceea ce
numim adevăr.

Imaginaţia şi iluzia, indiferent
dacă ambele sunt reale, vor desem-
na, vor exprima, situaţii opuse, chiar
contrare. Cu toate acestea imaginaţia
ţine pasul cu realitatea. Am văzut că
imaginaţia este o funcţie benefică a
minţii noastre. Imaginaţia este
creatoare. Cu ajutorul acestei imagi-
naţii creatore s-a realizat tot ce
avem, toate minunile lumii, întreaga
noastră civilizaţie, tot ce ne
înconjoară. Este şi o parte pe care o
numim imaginaţie bolnavă, nebună,
imaginaţia care creează ceea ce
numim răul. Războaiele, distruge-
rile, crimele, furturile, şi ele necesită
imaginaţie, chiar imaginaţie crea-
toare, dar creatoare de rău. Rău şi
bine. Iarăşi cuvinte greu de explicat
când ne îndepărtăm de om şi de
ceea ce el reprezintă. În lumea
naturală unde nu intervine omul, în
junglă sau în unele rezervaţii destul
de mari pentru a scăpa de intru-
ziunea omului nu există noţiunea de
rău şi de bine, decât dacă noi de
raportăm la faptele ce se întâmplă
acolo. Când vorbim de poluare sau
de bolile pe care omul le favorizează
în lumea animală doar atunci apare
noţiunea de rău legată de viaţa
animală. Animalele nu se omoara
niciodată numai pentru plăcerea de
a omorâ, ele omoară ca să mănânce,
să supravieţuiască. Răul şi binele
sunt noţiuni strict legate de om, de
relaţiile dintre oameni, de ceea ce
omul face sau nu face naturii, de
acţiunea lui creatoare sau
distrugătoare.

Să ne reîntoarcem putin la
neuro-fiziologie şi la posibila ei
relaţie cu realitatea. După cum am
mai vorbit, aria corticală a
limbajului este în hemisfera stângă,
câmpurile lui Wernicke şi Broca.
Am văzut că animalele care nu sunt
vorbitore dar care, aşa cum sunt
cimpanzeii, pot învăţa simboluri şi
pot, cu ajutorul lor, să comunice cuYuriy Kovachev, Primăvara (2)
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experimen-tatorul, au o distribuţie a
acestor zone cortical pe ambele
hemisfere. Aceste date au fost
înregistrate cu ajutorul
cinematografiei prin scanner.
Cimpanzii pot asocia un simbol cu
un cuvânt. Controlul s-a făcut
urmărind abilitatea de a apăsa pe o
tastă corespunzătoare. Aduc aminte
că încă în anii 50-60 s-au făcut astfel
de experimenţe pe cimpanzei cu
rezultate asemănă-toare. Ceea ce a
lipsit atunci a fost posibilitatea dea
vizualiza acti-vitatea cortexului.

Un caz de care am pomenit, în
trecere, anterior este cel al unui om
de ştiinţă care a suferit un accident
vascular cerebral în hemisfera
stângă care i-a limitat, i-a alterat
vorbirea. Pacientului i s-a făcut un
program complex de recuperare
care a avansat lent şi greu. Ajunge
să folosească corect cuvintele dar
vorbirea pacientului nu are
conţinut. Ca să se facă înţeles este
nevoit să apeleze la expresia feţei, la
diferite semne, gesturi, să arate
obiectele, pe scurt la comunicarea
extraverbală. Zona specializată
corticală a pacientului este distrusă.
Se practică o explorare cu scanner-ul
şi se observă că alte zone ale
cortexului sunt active şi preiau
limbajul, înţelegerea lui şi
comunicarea înţele-găroare, de data
aceata  zone răspândite pe ambele
hemisfere. Problema este că aceste
noi zone folosite de comunicare, ca
să sprijine limbajul deficitar, nu mai
sunt comparabile cu ariile
specializate. Recuperarea s-a făcut
cam în felul în care cimpanzeii
reuşesc să înveţe să comunice.

De aceea neuro-fiziologii sunt
de părere că specializarea vorbirii la
om nu se putea face decât
limitându-se la o hemisferă. Prin
aceasta fineţea folosirii cuvintelor, a
ariei lor de înţelesuri, a putut să
evolueze, probabil mai evoluează
încă, făcând din vorbire o funcţie de
mare valoare. Aceste experienţe sunt
şi un stimulent pentru cei ce ne

spun, de foarte mult timp, că
educaţia este foarte importantă.
Copilul este apt de a forma aceste
arii ale vorbirii, de a le perfecţiona.
Atunci este bine să înveţe să
vorbescă corect, să  se exprime fru-
mos, să scrie corect, să înveţe mai
nulte limbi (a căror arii corticale se
vor ajuta una pe alta şi nu se vor
încurca, pentru că folosesc localizări
separate), numai astfel un copil va
evolua frumos.

Arheologii care ştiu neuro-
fiziologie şi au studiat compor-
tamentul uman au putut să descifrze
posibilele  mutaţii ale crerului uman
în timpul evoluţiei. Evoluţie poate fi
studiată prin abilităţile acestor
oameni, care aveau probabil un
limbaj, aveau deci raţiune, realizau
unelte, le inventau. Din acest punct
de vedere se poate observa o
diferenţă mare între oamenii de
Neandertal şi Homo Sapiens, omul
de Cro-Magnion. Descoperirile
arheoogice legate de neandertalieni
ne arată că foloseau piatra cioplită ca
unealtă dar nu au folosit osul. Nu au
prelucrat oasele de animale. Nici

pietrele cioplite nu sunt diversi-
ficate. Omul de Neandertal era
foarte puţin inventiv. Pare că-i lipsea
nevoia de a crea ceva nou. Probabil
că foloseau un vocabular redus de
cuvinte şi nefiind inventivi  par
lipsiţi de imaginaţie. In schimb, omul
de Cro-Magnion  şi-a diversificat
mult uneltele. Foloseşte şi uneltele
de os care au o mare varietate.
Probabil că vocabularul lui era mai
bogat decât al neandertalienior şi a
ajuns să fie stămoşul nostru.

În loc de concluzii aş spune că
realitatea, imaginaţia, iluzia, adevărul,
răul şi binele, nu sunt numai nişte
cuvinte ci chiar cheia trăirii noastre
pe acest pământ. De aceea au şi fost
un subiect constant de preocupare.
Aceste cuvinte vor fi întotdeauna, şi
de acum în colo, subiectul unor
comentarii, unor desbateri, unor
păreri contradictorii din care se va
alege, se va lămuri, aurul înţelep-
ciunii.

◙

Foto: David MihăilăVis de argint
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Carmen PALLADA

Alese căi de
alint

dincolo de mireasma nopţilor
apar
zările parfumate

de Luceafăr

Itinerar
dimineaţă pustie
inimă (neagră) frântă
zâmbet încovoiat

abis

Escolhidas vias
de afago

para além da fragrância das noites
aparecem
os horizontes perfumdos

pela Estrela d’Alva

Itinerário
manhã vazia
coração (preto) partido
sorriso torto

abismo
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Zbor în
controverse

rouă de lumină
teamă în zborul pădurii

eu
bucurie şi întuneric

tu
rouă

Corabie de foc
alerg

picioare desculţe
nisip rece
apă liniştită

alerg

Voo em
controvérsias

orvalho de luz
temor no voo da floresta

eu
alegria e escuridão

tu
orvalho

Nau de fogo
estou a correr

pés descalços
areia fria
água calma

estou a correr
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Dansul
poetelor

fulgere şi rime
horă de cuvinte

poem
născut din dans

la miezul nopţii
vrajă

A dança das
poetisas

raios e rimas
roda de palavras

poema
nascido da dança

à meia-noite
feitiço
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Ard trandafirii
patima nopţii
despică firul gândului
aruncând rugile
pe altarul dragostei

Nor adormit
plâng

pe faţa mea de nor
suspine
prelungind aleanul

bârfe

As rosas estão a
arder

a paixão da noite
racha o fio do pensamento
atirando as súplicas
para o altar do amor

Nuvem
dormente

estou a chorar

no meu rosto de nuvem
suspiros
prolongando a mágoa

bisbilhotices

Traducere în portugheză de
Iulia BARAN

Ilustrațiile pp.510-513 sunt realizate prin reproducerea lucrărilor de pictură semnate de
Elleny Pendefunda:

511 sus – Cer cu maci
511 jos – Panseluţe în apus
512 – Dansul violetelor
513 – Lalele pentru mama
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Marina-Raluca BACIU

Moarte astrală

Ca un delfin cu suflul eşuat la mal
Ai pierit
Când ai venit la nuntă
Şi ai cunoscut mirele Nopţii.
Copilă,
Ai murit
Odată cu rochia albă
pe care atât o visai
Lucind în Luna plină!

Phoenixul bate
la uşă

Noaptea, pe puntea senină
Bate aripa
Cu-o moarte lină
dar înviată.
Ce vine după ea.
E-o aripă vie?
Sau gheara neagră

Şi stinsă?
Frica  mă cuprinde
Şi mă face  iluzie.
Tocmai de aceea
Pheonixul bate la uşă.
Chiar dacă eu i-am deschis
El  bate…
Şi tot bate…

Curcubeu
paginat
Hoţul de inimi
Nu ţine jurnal.
Are doar carte
De colorat,
căci culorile sale
Sunt aidoma vieţii lui:



Primãvara 2012 | Contact international 517

Roşul e inima furată cu proprii săi ochi
Galbenul e suferinţa pe care o simte
Iar albul
E inima sa,
care aparţine altcuiva.
Astăzi, hoţul a colorat
Cu alb şi cu verde,
Speranţa.

Şi parcă
Ar vrea
Să folosească şi roşul.
Dar nu ştie
cum să o facă.

Filmul poliţist
Lacrimi vrute
şi cerute,
se împletesc aripilor mele frânte
dar cusute.
Frântura,
Odinioară, se numea INIMĂ.
Amar ceai cu infuzie
de iubire,
mi-a fost furat
într-o zi cu ploaie.
Cine altcineva
Să fie prădătorul
afară de tine?
Aştept anchetă
Zadarnică.
Ştiu deja
că prădătorul a fugit
cu tot cu dorul meu.
Se mai întoarce?
Iată-l! A intrat pe uşă
să ne readucă
împreună:

Pe mine şi pe dorul meu

Mariana Vârtosu, Marina-Raluca Baciu şi Ştefania Oproescu pregătesc lansarea de carte a lui
Elleny Pendefunda la Focşani

Marina-Raluca Baciu, Mariana Vârtosu, Gheorghe Neagu, Elleny Pendefunda şi Elena
Cristina Potop, două redacţii, Oglinda literară şi Contact international – o acţiune comună în
care pictura şi literatura asigură existenţa unui viitor culturii române la Teatrul din Focşani
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. Elleny PENDEFUNDA

De ce?
Ştiu că i-ai trimis pe îngeri să răstoarne
din sacii dintre stele seminţele de munţi.

I-am văzut plantaţi printre râuri şi ape adânci,
trecând dincolo de nori.
Am trecut peste ei ca un zbor dintr-un vis.
M-am oprit împlinită de o tandră frumuseţe...

Nu mă întreb cine a îngrijit răsadul munţilor
şi nici cum au crescut
sau ce se va întâmpla când vor îmbătrâni,

ci doar:
de ce?

Inimă de înger
Eu ce să fac, magia când

o simt pe-un pod
de ani cu el trecând,

când pot și când nu pot?

Cum poate oare, cu aripile lui,
printre atâtea nedreptăți să zboare?

Bătute de vânt,
muiate în apă,
arse de foc,
aripile-i sunt tot o răsuflare,
lumina scoasă din fântâni
şi aruncată prin ferestre înspre zare.

În inima mea, acum
e o rază de soare.
În inima mea acum
o altă lacrimă răsare.

Între soare şi lună
mi-ar trebui o hotărâre. De ce
stă toată ziua în gând cu mine?
De ce culori
şi cuvinte presară
în râuri şi coline,
din lumea-n mare frământare
în inima ce-i aparţine?

Vulcani şi tornade -
cerurile goale.

Zilele-s aproape noapte
şi îngerul mă doare.
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Non-Curaj
În suflet am un vers
şi nu ştiu
să-l scriu sau să nu-l scriu.
Mi-e tare teamă:
e un cuvânt
ce-l simt atât de des
şi care mă tot cheamă.

Curajul parcă
a plecat din mine deodată
şi îngerul pe sub pământ
din aripi dă: frumoasă fată,
ce simţi e doar o încercare.

Ştiu, îi răspund, să scriu
nu sunt în stare...
şi sunt atât de speriată:
în mine e un cânt
care nu ştie cum să zboare.

Balada
copacilor

Sărmanii copaci !
i-au doborât.
Prea groşi, prea umili.

Învăţaseră să privească oamenii
ca pe nişte copii
şi-i lăsau
să le culeagă crengi întregi cu flori.

Acum, coline-ntregi
stau dezgolite,
flămânde inimi mor ... rănite
Şi-i noapte-n zi
ca din amurg până în zori.

Citesc pe-o stâncă
litere clocite:
Capul plecat
sabia-l taie mai uşor.

Lumina din adânc
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David MIHĂILĂ

Despre
suprarealism
ca fenomen
religios
Prolegomene la Salvador Dali

Nostalgia Originilor.

Salvador Dali

xistă о idee preconcepută, aceea de a considera
artele ca „neserioase", pentru că ele nu constituie
instrumente de cunoaştere. Poeţii, romancierii

sunt citiţi, muzeele şi expoziţiile vizitate pentru distracţie
şi relaxare. Această prejudecată, care începe din fericire
să dispară, a creat un soi de inhibiţie ale cărei rezultate
principale sunt stânjeneala sau ignoranţa erudiţilor si a
oamenilor de ştiinţă faţă de experimenţele artistice
moderne. Este о naivitate să crezi că şase luni de lucru

„pe teren", în mljlocul unui trib căruia abia îi cunoşti
limba, constituie о treabă „serioasă", capabilă să facă să
progreseze cunoaşterea omului - şi, în acelaşi timp, să
ignori tot ceea ce suprarealismul sau James Joyce, Henry
Michaux şi Picasso au adus în materie de cunoaștere a
omului. Experienţele artistice contemporane sunt în stare
să-i ajute pe istoricii religiilor în cercetările lor, şi invers,
orice exegeză istorico-religioasă veritabilă este menită să-
i stimuleze pe artişti, pe scriltori şi critici, şi asta nu
pentru că e vorba despre „acelaşi lucru" şi într-o parte, şi
în cealaltă, ci pentru că este vorba de întâlnirea cu situaţii
care pot să se clarifice reciproc.

Nu este lipsit de interes să notăm, de pildă, că în
revolta lor împotriva formelor tradiţionale de artă şi în
atacurile lor la adresa societății și moralității burgheze,
suprarealiștii au elaborat nu numai o estetică
revoluţionară, ci au formulat şi о tehnică prin care
sperau să transforme condiţia umană. Or, numeroase din
aceste „exerciţii" (de pildă, efortul de a dobândi un „mod
de a fi" care să participe și la starea de veghe și la aceea
de somn sau efortul de a realiza „coexistența conștiinței
și a inconștientului") ne amintesc de anumite practici
yoga sau zen. În plus, în acel prim elan al supra-
realismului și, mai ales, în poemele și manifestele
teoretice ale lui Andre Breton, se descifrează nostalgia
„totalității primordiale". Dorința de a efectua în concrete
coincidența contrariilor, speranța de a fi capabil de a
anula istoria spre а о putea reîncepe în forță și puritatea
originară -nostalgii și speranțe destul de familiare
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istoricilor religiilor. De altfel, toate mişcările artistice
moderne urmăresc, conştient sau inconştient, distrugerea
universurilor estetice tradiţionale, reducţia „formelor" la
stări elementare, germinale, larvare, în speranţa recreării
unor „lumi proaspete": altfel spus, aceste mişcări caută
să abolească istoria artei şi să recâştige clipa aurorală
când omul vedea pentru „prima dată" lumea." (Mircea
Eliade, Nostalgia Originilor, Humanitas, 1994:108)

Simbolul ca formă de
cunoaştere în artele plastice

entru a înţelege mai bine arta ca fascicul de
semnificaţii, trebuie să clarificăm de la început
faptul că simbolurile nu mai sunt utilizate doar

cu funcţia lor de semn şi corespondent. Arta ca formă de
cunoaştere priveşte simbolul mult mai larg, ca un
mănunchi de semnificaţii, ci nu ca pe o simplă trimitere
la obiect. Simbolul aici se referă la un concept mental
care de cele mai multe ori poate fi recunoscut sau nu, dar
el mereu va stârni reacţii în planul incoştient al inter-
locutorului. Nu mai vorbim de simboluri particulare,
specifice unei anumite culturi, ci vom opera cu conceptul
de Simbol Universal, ancestral, care este înscris în
materialul genetic al omenirii. Vom opera cu simboluri
general valabile şi universale.

Salvador Dali, Ispitirea Sf. Anton, sursa internet

„Fiind universal, simbolul are capacitatea de a ne
introduce simultan atât în inima individului, cât şi în cea
a grupului social." (Jean & Alain, 1994:4)

Simbolul va fi privit ca energie creatoare a stării de
visare ce se vrea reflectată în planul conştient atât cât
este posibil. Aşa cum spunea Ernest Cassirer urmărind
progresul uman în gândire şi experienţă, omul nu mai

înfruntă realitatea în mod nemijlocit, adică faţă în faţă,
pentru că această realitate fizică se substrage pe parcurs
ce activitatea simbolică a omului înaintează, aprofun-
dează în cunoaştere. (Ernst Cassirer, 1994: 43) Restul
cunoaşterii se va face prin atingere, prin contagiune pe
cale intuitivă, sau prin contaminare într-o formă
nemijlocită. De exemplu, pentru un om care şi-a pierdut
simţul olfvactiv, o simplă imagine a unei flori poate să
trezească în mintea lui senzaţia aromei respective.
Acelaşi rol îl are şi simbolul în momentul în care îl
conştientizăm, el stârneşte anumite reacţii la nivel
perceptibil, senorial, tactil, mental, etc. E asemeni unui
reflex necondiţionat. Conştiinţa nu ia seama de aceast
lucru, dar neuronii tranmit excitaţiile la creier, iar mâna
reacţionează instantaneu când se arde cu ceva cald. Abia
apoi conştientizăm actul reflex în doi timpi. Cam aşa stă
treba şi cu simbolurile pe care le întâlnim în creaţiile
artistice. Când revenim asupra lor, le conştientizăm, dar
natura lor este una incoştientă, arhetipală. Când nu mai
putem cunoaşte senzorial natura lucrurilor, atunci
simbolurile vin să umple această lipsă.

Chiar dacă se poate cădea în superstiţiile simţului
comun, această cunoaştere nu trebuie privită ad literam.
Ea trebuie analizată în spiritul în care a fost creată. Ca act
fondator, arta ca fascicol de semnificaţii se apropie mai
mult de valoare mitului, ca întemeietor al originilor şi
are un efect psihologic integrator. Cunoaşterea aici nu
priveşte un domeniu practic, exceptând valoarea ei
terapeutică, ci un domeniu universal, spiritual.

Simbolurile fundamentale unifică axele existenţei
umane, condensează întreaga experienţă a omului
(religioasă, cosmică, socială, psihică); Astfel, simbolul va
fi privit ca o punte intre raţional şi iraţional unificând
axele existenţei umane. Simbolul concentraza întreaga
experienţă a omului (religioasă, cosmică, socială, psihică)
într-o singură formă.

De aceea, în funcţie de trăirile fiecăruia, în funcţie de
epoca, de religie, etc. simbolul va emana noi semnificaţii,
acestea fiind imposibil de epuizat printr-o enumerare
exhaustivă. "Numai cine a ajuns să înţeleagă în
profunzime simbolurile folosite de o persoană, sau de un
popor, cunoaşte cu adevărat persoană sau poporul
respectiv”. Niciodată nu vom ajunge să descifrăm în
totalitate semnificaţiile simbolurilor, de aceea va exista
mereu un log gol al interpretarii. După cum am aminit,
funcţia terapeutică a simbolurilor priveşte "unitatea
fundamentală a celor trei planuri ale existenţei (inferior,
terestru, celest); realizează unitatea omului cu lumea,
plasându-l pe acesta într-o imensă reţea de relaţii şi
excluzând sentimentul de singurătate a omului în
univers." (apud Imagologie istorică: Jean Chevalier, Alain
Geerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, Bucureşti,
Editura Artemis, 1994, p. 43)

Fără simboluri viaţa omului ar părea o continuă
deruta şi rătăcire prin oceanul obiectelor. Simbolul
centrului evidenţiat atât de bine de Mircea Eliade, este

P



522 vol. 22, no. 2 (94-96)| Primãvara 2012

punctul arihmedic ce pune ordine în Univers.
Simbolismul centrului tranformă energia incoştientă în
energie necesară omului pentru a-şi struni viaţa socială şi
activitatea psihică. Energia incoştientă se transformă
într-o energie care poate fi integrată în comportamentul
conştient datorită simbolurilor, provenite fie din vis, fie
din oricare altă manifestare a incoştientului.

În studiul de caz vom evidenţia pe fiecare pictură în
parte acele simbolurile ca act de punere în relaţie a
mijlocului cu obiectul. a semnificantului cu semnificatul,
expresiei cu semnficiaţia, dar şi ca energie creatoare a
stării de visare ce vom încerca să o reflectăm, pe cât
posibil, în planul coştient.

Dar înainte de aceasta, o să facem o scurtă clasificare
a simbolurilor:

„Mircea Eliade distinge între simbolurile uraniene
(fiinţe cereşti, zei ai furtunii, culte solare, mistică lunară,
epifanii acvatice etc.) şi simbolurile chtoniene (pietre,
pământ, femeie, fecunditate etc.), la care se adaugă
simbolurile spaţiu şi timp, precum şi dinamica veşnicei
întoarceri.”

„Sigmund Freud stabileşte drept criteriu pentru
clasificarea simbolurilor un termen din psihanaliză:
plăcerea. Constituind axa în jurul căreia se articulează
simbolurile, plăcerea le focalizează pe acestea la nivel
oral, anal sau sexual, sub presiunea unui libido cenzurat
şi refulat.” (Ion & Bogan, 2008:55)

„G. Durand clasifica astfel simbolurile:
 teriomorfe (bestiarul, arhetipul căpcăunului);
 simbolurile nictomorfe (tenebre, simbolul apei triste,

femeia fatală, păianjenul şi plasa);
 simbolurile catamorfe (frica, căderea, eufemismul

cărnii, pântecele digestiv şi pântecele sexual);
 simbolurile ascensionale (sceptrul, spadă, scara

permanentă, muntele sacru, aripa şi angelismul,
îngerul, pasărea, arcaşul, săgeata, arcul, suveranul,
războinicul, legiuitorul);

 simbolurile spectaculare (lumină şi soare, albul,
auriul şi azurul, coroana, ochiul şi verbul);

 simbolurile diairetice (armele războinicului, botezuri
şi purificări, ca „arme” spirituale şi rituale, focul
purificator).

Regimul nocturn cuprinde, prin absorbţie în interiorul
lui, următoarele simboluri:
 imbolurile inversării (simbolurile eufemismului,

încetineala viscerală, pântecele sexual, pântecele
digestiv, încastrarea, dedublarea, noaptea, culoarea
nopţii, muzica nopţii, Marea Mamă Acvatică, Marea
Mamă Telurică);

 simbolurile intimităţii (mormântul şi odihnă,
locuinţa şi cupă, alimente şi substanţe: migdala,
laptele, mierea,vinul cosmic, aurul alimentar);

 simbolurile ciclice (ciclul lunar, calendarul, triada
sacră, androginul, satana, ciclul vegetal, iniţierea,

mutilarea iniţiatică, jertfă, orgia, Haosul, Potopul,
melcul, crisalida, scarabeul, broasca, şarpele falic,
tehnologia ciclului, roata, jugul şi carul).” (Ion&
Bogan, 2008:55)
De asemenea, viaţa noastră de zi cu zi abundă de

simboluri. În creştinism, de exemplu, simbolul porumbe-
lului ce reprezintă Duhul Sfânt. In publicitate, simbolul
"bunastării", în mass media, peste tot lumea noastra este
semnificată. Pentru că nu trăim in lumea "obiectelor" aşa
cum se crede, ci într-o lume a "simbolurilor". Pentru a
face însă distincția între simboluri și semne, între
imagine și conceptul mental, vezi caracterul iconic al artei
(http://artcomview.blogspot.com/). Trebuie însă să
faceți diferența între simbol ca formă de comunicare și
simbolul ca formă de cunoaștere. Aici, în pictură, ca și în
credințele populare, simbolul are o funcție de cunoaștere
și revelare. Așadar, vă las pe voi să distingeți simbolurile
din tabloul Ispitirea Sfantului Anton, și să realizați ce
simțiți, cum credeți că ar trebui interpretate. Ca să aveți
cheia interpretării puteți pleca chiar de la numele
tabloului. Puteți trece de-asemenea printr-o analiză
psihologică. Legați-vă de termenul "ispită" și gândiți-vă
la ceea ce spune Freud despre "reprimarea instinctelor".
Nu uitați de vis și de cruce!

Halucinaţie parţială. Șase
apariţii ale lui Lenin pe un
pian

n Halucinaţie parţială: Şase apariţii ale lui Lenin pe
un pian. (1931), Dalí trece la metoda paranoico-
critică şi o descrie ca metoda spontană de

cunoaştere iraţională bazată pe asocierea interpretativ
critică a fenomenelor delirante. (Fiorella Nicosia,
2009:44).

Asa cum ştim, suprarealiştii îl aleg pe Freud drept
protector, datorită teoriilor lui care corespundeau cu
spiritul mişcării. Freud analizează viaţa psihică a indivi-
dului care nu mai este stăpân pe propriul sine, pe
propria-i voinţă, pe dorinţele şi impulsurile sale, ci totul
se rezumă la incoştient. Însă rămâne sceptic cu privire la
caracterul "revelatoriu" al celor mai mulți Suprarealiști
din vremea lui. Numai în fața "tânărului" Dali scepticis-
mul lui este înmuiat.

Astfel, suprarealiştii găsesc un sprijin în Freud
pentru acţiunea lor de a exalta iubirea, acea iubire
sexuală, pentru promovarea visului ca mod de revelare,
pentru valorificarea formelor incoştiente ca forme de
cunoaştere valabile, legitime.

Ca să evidenţiem mai bine rolul psihanalizei în
creaţiile artistice ale suprarealiştilor, ne vom opri asupra
tabloului Halucinaţie parţială: Şase apariţii ale lui Lenin pe
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un pian şi vom încerca să evidenţiem acele forme de
cunoaştere spontane, cât şi rolul psihanalizei în artă ca
formă de cunoaștere.

Salvador Dali, Şase apariţii ale lui Lenin pe un pian, sursa internet

Observăm în tablou că cele şase capete ale lui Lenin
pe claviatură sunt înconjurate de o aură galbenă. La fel
ca şi psihanaliştii care folosesc în tratarea pacienţilor
hipnoza, pentru a pătrunde în camerele obscure ale
Sinelui, Dalí foloseşte în pictură imaginea hipnotică.
Reproducerea celor şase capete crează un efect optic
delirant. Culorile închise, macabre, şi stilul sumbru al
încăperii, luminată parţial, contrastul interiorului care
reprezintă ca o alegorie Sinele, cu lumina şi albastrul de
afară, denotă o amtosfera de mormânt, calmă, liniştită.
Negru reprezintă starea depresiei celei mai profunde.
Acest interior capătă forme dure, casante, logice. Numai
cireșele, rod al pasiunii și al dorințelor erotice, sunt moi.
Descoperind astfel interiorul sulfetului, totul căpăta sens
în comparaţie cu lumea de afară, exterioară, cu lumina
care orbește, pentru că întunericul reduce vizualul până
devine una cu sine. (Nu văd lumina de-afară ca
"luminare" a Obiectului). Astfel, ajungem să credem că
în pihanaliză imaginea corespunde cu imaginarul.

Vă întrebați de ce tocmai Lenin? Nici titlu nu e
întâmplător, nici apariția lui Lenin pe claviatură. Lenin,
ca toți marii conducători a avut acel dar de a absorbi
energiile maselor. Imaginea arhetipală al "tătucului
eliberator" se suprapune perfect peste imaginea colectivă
al unui Mesia. Această ipoteză este întărită de aura din
jurul capului, aura de Sfânt. Chiar dacă Lenin nu avea un
spirit carismatic ca Hitler și nu era atât de bun orator în
vrăjirea mulțimilor, imaginea lui în mentalul colectiv a
găsit echivalențe. Pentru că un "tătuc" nu numai că
eliberează energiile maselor, luând asupra lui "destinul
unei țări", alegerile care sunt povara pentru cei mulți,
libertatea care provoacă angoase, temeri, dar răspunde și
unor nevoi sociale, practice, nevoile unei "națiuni", nevoi

de securitate. Lenin se instalează în incoștient. Altfel nu
ne putem explica atrocitățile marilor dictatori.

Ușa deschisă crează o anumită "neliniște" în mijlocul
"liniștii". Poate fi vorba de agorafobie, sau de
schizofrenie. Vrei să fii lasat în pace în forumul interior,
să nu fii trezit din mijlocul gândurilor. Afară e gălăgie,
forfotește lumea de viață, iar doamna din fața ușii parcă
nici nu intră, parcă nici nu pleacă, ci discută. Zgomotul
de fond care de cele mai multe ori ne abate de la ceea ce
e profund. Sa discuți în ușă, adică în doi peri, în grabă.
Ușa deschisă ar mai putea fi privită ca o tentație. Să ieși
din încăperea rece, al cărui volum te sperie ca un ecou, și
să te duci afară, la lumină. Însă ieșind afară riști să nu
mai înțelegi ce se întâmplă cu tine. Pur și simplu discuți.
Căci, spre deosebire de meditația din cameră, discuția nu
implică reflexivitatea momentului și nici analiza lui.
Discuția se desfășoară ca o abatere de la gânduri.
Discutăm pentru a uita de noi înșine.

Atavismul în crepuscul
(Fenomen obsesiv)

Salvador Dali, Atavismul in crepuscul, sursa internet

n Atavismul în crepuscul observăm chipul morţii în
descompunere a personajului masculin, şi umbra
care îi cade pe piatră. Umbra poate fi privită atât ca

un index, cât şi ca un simbol. Ca index nu ne spune mai
mult decât faptul că scena se petrece în asfinţit. Ca
simbol, umbra este considerată imagine a sufletului,
umbra reprezintă dublul omului, un fel de fiinţă astrala
care îşi continuă existenţa şi după moartea materială; de
aceea sufletele morţilor sunt imaginate ca nişte umbre,
vizibile doar în condiţii speciale (caii nechează când văd
umbra morţii, calul ca simbol al morţii în imagologia
populară). Încă din cele mai vechi timpuri omul privea

Î



524 vol. 22, no. 2 (94-96)| Primãvara 2012

moartea ca pe o umbră. Chiar de-ar fi să trec prin valea
umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu
mine, spunea psalmistul David.i[3] În poveştile populare,
lângă comori se înalţă adesea o umbră ce se conturează
în lumina lunii sau din cauza strălucirii aurului. În
folclor apare şi motivul umbrei înlocuite de duhurile
rele; de pildă Muma-Pădurii poate lua locul umbrei unui
copil, înoculându-i teama şi aducându-i vise urâte.
Umbra este de fapt nefiinţă, reflexul eternităţii. Nu
degeaba moartea are umbră.  În imagologia populară, se
spune că atunci când umbra morţii trece prin ogradă, caii
nechează. Ei văd spiritele, văd ceea ce ochiul nostru nu
poate vedea. Această umbră pe care noi nu o vedem,
supraralistii încearcă să o scoată în evidenţă, ca pe un
lucru concret. Numai simţul sensibl al artistului poate
vedea dincolo de ceea ce par lucrurile. El vede simbolic.
Prin umbră, sufletul este capabil să se metamorfozeze
luând diverse forme, de păsări, de fluturi, de animale,
dar şi apa poate fura umbra omului atunci când îi
reflectă chipul. În culturile primitive, oamenii aveau
convingerea că oglinda sau pozele le fură sufletul şi
umbra.

Ca porţiune întunecată a uscatului, umbra poate fi şi
simbol al culorii negre, al imperfecţiunilor şi al greşelilor
comise în viaţă. Ea reflectă conturul întunecat al unei
fiinţe sau al lucrului proiectat pe o suprafaţă luminată.

Tabloul este de fapt o alegorie după originalul lui
Jean Francois Millet, Îngerul(1857-1859) şi reprezintă
ambiguitatea şi personalitatea contradictorie a lui Dalí,
contrastul dintre raţiune şi imaginaţie, agnosticism şi
catolicism, anarhie şi conservatorism care au creat în
operele sale o alternantă bipolară intre exterior şi
interior, intre dur şi male.ii[1] Dacă e să ţinem seama de
artist, pentru că orice creaţie este obiectivarea sinelui
creator,  Dalí reuşeşte să determine cauza acestei
duplicităţi psihologice. Înainte să se nasaca, Dalí a mai
avut un frate care a murit. Când s-a născut, ca un fel de
omagiu adus fratelui său mort, părinţii i-au pus numele
răposatului, adică Salvador. Aşa cum avea să
conştientizeze mai târziu, Dalí va considera acest
incident cauza alterităţii şi identităţii lui. Faptul că
părinţii lui îi asociau o dublă identitatea, cea a copilului
Dalí şi cea a fratelui mort, îl făceau să se privească ca
fiind mort înainte de a conştientiza porpia lui existenţă.
Acesta nu putea să-şi formeze o imagine de sine datorită
identităţii atribuite de cei din exterior, cât şi datorită
perceptiei lui asupra propriului corp  intrat în
putrefacţie, moale, stricat şi devorat de viermi.iii[2]

Această explicaţie psihanalitică justifica creaţiile sale.
Artistul crează cu frenezie opere artistice tocmai pentru a
se întâlni cu prorpiul eu, cel adevărat.  În plus, faptul că
părinţii păstrau un loc important într-un colţ al casei, ca
un fel de cult al fratelui mai mare, chiar lângă tabloul lui
Velasquez, intitulat Răstignirea, l-a făcut pe Dalí să
picteze acest tablou, obsesie de care a devenit conştient
mai târziu şi care a fost chinestenţa picturii sale. El a

intuit bine ca în spatele Îngerului lui Millet, se află de
fapt înmormântarea copilului decedat al celor doi
agricultori.

iv[1] Fiorella Nicosia, Viaţa si opera lui Dali, Traducere Cameleon, Editura
Adevarul Holding, Bucureşti, 2009, p. 120
v[2] Fiorella Nicosia, op. Cit. p. 120
vi[3] Biblia, Vechiul Testament, Traducere Dumitru Cornilescu, Psalmul
23: 7

Metoda paranoico-critică
n pictură obişnuiesc să materializez cu o precizie
maniacală imaginile concrete ale lipsei de
raţiune…care nu pot fi explicate sau reduse prin

intermediul logicii sau al mecanismelor raţionale". vii[3]

Salvador Dali, Metamorfoza lui Narcis, sursa internet

Salvador Dalí recurge la propriul său stil ca metodă
paranoico-critică, pe care o defineşte drept o metodă
spontană a cunoaşterii iraţionale care constă în
interpretarea critică a reveriilor delirante. Astfel,
imaginile pe care pictorul încearcă să le fixeze pe pânză
derivă din agitaţia tulbure a inconştientului (paranoia) şi
reuşesc a căpăta formă numai datorită raţionalizării
delirului (momentul critic).viii[1] Imaginea multiplă sau
paranoică se concretizează prin mai multe niveluri ale
lecturii sau prin percepţia unui singur obiect în mai
multe forme.ix[2]

În Metamorfoza lui Narcis, aşa cum o evoca titlul,
tabloul este legat de legenda lui Narcis, tânăr care fiind
atât de frumos, se îndrăgosteşte de propria lui imgine ce
se reflectă în apă. Visând la o dragoste absolută care
rămâne neîmpărtăşită, îşi găseşte împlinirea în iubirea de
sine. Ducându-se în fiecare seară să se privească în apa
limpede, el sfârşeşte prin a-şi îmbrăţişa chipul reflectat în
apă şi moare înecat de propria iluzie.  Legenda spune că
în locul în care a murit, a crescut o floarea care îi poartă
numele.
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În Metamorfozele lui Narcis observăm în plan
îndepărtat chipul unui om care se priveşte în apă, iar în
prim plan pare o mână care ţine un ou. Această
reflectarea nu este fidelă primei imaginii, reprezentând o
metodă paranoică de a vedea lucrurile. Cu alte cuvinte,
vezi ceea ce eşti dispus să vezi prima dată. Dacă te
iubeşti, vei vedea în oglindă un chip frumos, sau din
contră, plin de complexe. În testele psihologice metoda
paranoică are o utilitate practică. Ne face să ne dăm
seama ce fel de imaginatei avem, dacă avem una
concretă sau una abstracată, una de asamblu sau una de
detaliu. Acest lucru se poate reflecta şi în viziunea
aspura lumii dar şi în idealul de raţionalitate pe care ni-l
alegem în vaiaţă, pragamatic sau idealist. De asemenea,
etapele transformării sunt lente, culorile îmbinându-se
într-un mod treptat. "Culorile opace şi formele
transparente şi efemere capăta treptat o conotaţie reală şi
concretă, asemenea deşteptării dint-run vis" x[5] Această
idee paranoică, de multiplicare a imaginii şi de  care
artistul o organizează fizic, dar neuronii optici schimba
aspecultul ei multiform, era în acord cu ideea
suprerealista asupra percepţiei. xi[6]

Un simbol foarte important e apa, ca element al
metamorfozei. De această proprietate a apei este legat
mitul lui Narcis, erou al mitologiei greceşti. Acesta a
rămas îndrăgostit de chipul său, privindu-l în unda unui
lac şi vrând să se apropie de el, a căzut în apă şi s-a
înecat. Trupul său s-a metamorfozat sub proprietatea
magică a apei, într-o narcisă.xii[7] Apa simbol al materiei
prime, al stihiei regenerării şi al izvorului vieţii. Este un
simbol ambiva-lent: substanţa primordială din care iau
naştere toate formele şi în care ele revin prin regresiune.
Basmele noastre vorbesc de apă vie şi apă moartă. E
stihie purificatoare (apa lustrală). Este asociată
principiului feminin, matern şi lunar, inconştientului,
tenebrelor psihismului feminin, adâncurilor. E arhetipul
tuturor legăturilor; e liant universal, dar şi un element
care separă şi dizolvă. E un simbol al inconstaţei şi
perisabili.xiii[8]

•  1. Apa, ca element al genezei; În concepţia multor
popoare, dar şi în Biblie, Dumnezeu a despărţit apele de
uscat, astfel a format pământul.

•  2. Apa, ca element al vitalităţii, al regenerării şi al
învierii. Motivul botezului, simbol al morţii şi al înverii.

• 3. Apa ca element al nemuririi, al tinereţii veşnice
şi al invincibilităţii. În baseme, izvorul nesecat era găsit
de prinţ, care o dată ce bea apa nu mai moare. Iisus, apa
vieţii. Cine va bea apă de la mine, în veci nu-i va fi sete.
(Evanghelia după Matei)

•  4. Apa, ca element al distrugerii;  Simbolul
potopului, pe care îl regăsim în mai multe culturi, ca
simbol al distrugerii lumii. Din apă se nasc lucrurile, la
fel cum şi imaginea lui Narcis capătă contur în
reflectarea apei. Natura lucrurilor fiind o imagine
întoarse pe dos, mică şi răsturnată. Lucrurile în sine sunt
doar sugestii, copii a ceea ce ar trebui să fie.

xiv[1] accesat 07.20.2010
xv[2] Fiorella Nicosia, Viaţa şi opera lui Dali, Traducere Cameleon, Editura
Adevarul Holding, Bucuresti, 2009, p. 63
xvi[3] Ibidem.
xvii[4] Fiorella Nicosia, op.cit. p. 44
xviii[5] Fiorella Nicosia, op.cit. p. 74
xix[6] Ibidem, p. 77
xx[7] accesat 07.15.2010
xxi[8] Ivan Evseev, Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, TIMISOARA, 1994,p.14
xxii[9] Ibidem

Metoda cibernetică
e vedeţi în aceasta imagine dacă o priviţi atent?
Se spune că fiecare vede ce poate, cei mai mulţi ce
vor… Aşa este şi cu cei care analizeză intensiv şi

nu extensiv lumea, în adâncime, dar nu şi în asamblu.
Acei oameni nu au viziunea generală asupra lucrurilor.
Pentru că ceea ce pare, nu este mereu ceea ce este.
Tocmai aici vine simbolul, să ne spună că ceea ce vedem
de fapt semnifică altceva, ceva al cărui sens noi l-am
pierdut prin activitatea minţii. Numai incoştientul ne
poate readuce, sau nu mai prin simbluri putem recăpăta
sensul primordial al lucrurilor.

Salvador Dali, Palatul vvânturilor, sursa internet

Modelul cibernetic se diferenţiază însă de metoda
paranoico-critică. Îl consider mai mult o tehnică sau o
poantă, neavând la bază un concept. Este mai mult un
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meşteşug. Însă trebuie să admitem, natura lucrurilor prin
descompunerea lor în episteme, poate fi înşelătoare, mai
ales dacă nu o privim ca un tot unitar, unind contrararile
sau activităţile incoştiente şi cele conştiente. Pentru că
omul este mai mult decât om psihologic, simbolic,
inventator, inteligent, raţional, logic, etc. Când ne vom
depărta de tablou, când vom avea viziunea integratoare,
atunci vom vedea şi Chipul lui Abraham Lincoln. Nu
degeaba artiştii se îndepărtează de pictură să o privească
mai bine atunci când o termină. Ei au intuiţia aceasta,
văd dincolo de ceea ce nu putem vedea noi.
Aşadar, e bine să nu subestimăm importanţa actului
crator, cu atât mai mult să o reprimăm cu raţiunea
noastră, cu scepticismul şi necredinţa noastra. Ca să
avem viziunea de asmblu e bine să ne îndepărtăm de
vechea paradigmă, de vechiul ideal de raţionalitate ca să
vedem Lumea de Sus, lumea sensibilă.

Simbolul creştin, culoare şi
tehnică în pictura
suprarealistă

imbolurile creştine deseori s-au suprapus peste
simblistica vechilor culturi arhaice. Simbolul
Centrului, al stâlpului totemic a fost preluat de

simbolul crucii, care face legătura între Cer şi Pământ,
care mijloceşte între om şi Dumnezeu, între cele de Jos şi
cele de Sus. Omul Isus Cristos a fost suspendat între Cer
şi Pământ pe muntele Golgota (simbolul munelui
primordial, muntele Sion pentru Evrei, dealul Golgota
pentru creştini). Aşa cum observăm în Inima
Preasfântului Isus, crucea este încadrată într-un pătrat
galben, în centrul imaginii. Crucea vine să separe două
Universuri, sau să le lege prin nodul ei ratiunea de a
exista, sa dea sens. Motivul nodului care leaga lucrurile,
ingredientul care tine aluatul omogen. Crucea pune
ordine în Univers, ea este Centrul de la care trebui să se
pornească, anul de referinţă zero, începutul unei noi ere,
o lume nouă întru Cristos.

„Crucea înseamnă ordinea opusă neordonatului,
respectiv haoticului mulţimii amorfe. Ea este de
fapt unul dintre simbolurile originare ale
ordinii… În domeniul proceselor psihice, ea
îndeplineşte funcţia unui punct central care
generează ordine şi apare, de aceea, în stările de
dezordine psihică, sub forma mandalei împărţită
în patru.”[1]

De asemenea, un simbol al centrului este chiar inima,
ea fiind centrul vital al fiinţei umane, locuinţa lui
Brahma în India, este templul Duhului Sfânt în
creştinism şi iudaism, Tronul lui Dumnezeu în lumea
islamică. Inima mai poate fi interpretata ca un indiciu a
faptului ca lucrurile spirituale nu pot fi cunoscute
rational, ci doar simtite prin "ratiunea inimii". Cu ochii
spirituali trebuie sa vezi dincolo de lucruri, dincolo de
obiecte si sa te apleci asupra unei lumi sensibile. Inima
este centrul sensibilitatii. Inima simbolizeaza dragostea
Agape, dragostea neconditionata si irationala, dragostea
absurda care este impotriva firii noastre.

Salvador Dali, Inima Preasfântului Isus, sursa internet

Ca şi crucea, inima este încadrată în pătrat. Deoarece
are patru unghiuri, pătratul semnifică oprirea, fixarea în
spaţiu şi în timp, rezistenţă şi permanenţă. Baza
bisericilor e pătrată sau dreptunghiulară, iar partea
superioară (cupola) e circulară (sferică). Careul înscris
într-un cerc semnifică, de asemenea, conjuncţia dintre
pământ şi cer, dintre principiul feminin şi cel masculin.
Crucea înscrisă într-un pătrat este o expresie dinamică a
stabilităţii pătratului. Această figură are o simbolică
preponderent spaţială, în timp ce spirala sau cercul sunt
dominate de un simbolism temporal.[3] In China antică
pătratul era considerat ca fiind armonia lucrurilor,
aşezarea lor in spaţiu. Probabil că şi dintr-o nevoie
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psihologică de a fixa, de a rămâne într-un loc stabil,
pătratul era des folosit în arhitectură.

Ca tehnică a cromaticii, observăm un albastru adânc
amestecat cu un verde ce reprezintă la Bohme libertatea,
adică împărăţia divină interioară a unui suflet renăscut.
Roşu duce către regiunea de foc şi către prăpastie, care
formează periferia mandalelor lui Bohme. Culoarea albă
indica aerul pneuma, iar orientarea către stânga indică o
întărire a influenţei inconştiente. Auriul exprimă lumina
solară, ba chiar divinitatea. [4]Aura din jurul capului
reprezintă lumina, vitalitatea şi Dumnezeirea. La
naşterea sa omul este înzestrat cu lumina deplină a
naturii. Lumina e dată omului lăuntric respectiv trupului
lăuntric.[5]

Ca tehnică, imaginea este clară, realistă, asemeni
unei fotografii. Tehnica adoptată este aceea a picturii din
Renaştere, din care preia doar exactitatea desenului şi
cromatismul, nu însă măsura echilibrului formal. În
picturile sale prevalează efecte iluzioniste şi o comple-
xitate tematică care amintesc empfaza şi exuberanţa
barocului iberic. Negrul reprezintă starea depresiei celei
mai profunde.[8]

Este prea probabil ca Dali să fi fost influenţat de
teoriile orientale, new age, brahmanism, hinduism, în
perioada sa mistică. Această afirmaţie nu e deloc
hazardată dacă suntem atenţi la privirea lui Isus. El arata
spre sine, spre centrul de greutate al inimii, spre omul
lăuntric. Conform acestor teorii, Dumnezeu se află în noi
iar noi suntem Divinitate. Aceaste idei nu sunt tocmai
"ortodoxe", pentru ca Isus mereu "indrepta privirea spre
Tatăl". Daca mergem pe aceast fir, am putea spune că în
loc de inimă Dali a pictat Ochiul Iluminist într-o variantă
iraţională. De asemenea, vedem in Isus o imagine
aproape protestantă ce aproprie mai mult Dumnezeirea
de Umanitate. Încruntarea sprâncenelor este indexul
neliniştii, al nervozităţii dar şi un semn al contrariilor,
dar probabil că şi semnul suferinţelor acute.

[1] Jung, C.G. Opere Complete- Arhetipurile şi inconştientul colectiv, trad.
de Dana Verescu, Vasile Dem. Zamfirescu,Ed. Trei, Bucureşti, 2003, 1,
p.87
[2] 07.12.2010
[3] Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, TIMISOARA, 1994, p.135
[4] Jung, C.G. Opere Complete- Arhetipurile şi inconştientul colectiv, trad.
de Dana Verescu, Vasile Dem. Zamfirescu,Ed. Trei, Bucureşti, 2003, 1,
p.87
[5] accesat 07.12.2010
[6] Fiorella Nicosia, Viaţa şi opera lui Dali, Traducere Cameleon,
Editura Adevarul Holding, Bucuresti, 2009, p. 56
[7] Ivan Evseev, op, cit. p. 137
[8] accesat 07.20.2010

Marele masturbator

Salvador Dali, Marele masturbator, sursa internet

n Marele masturbator (1929) observăm acelaşi chip
morbid din Enigma dorinţei, (vezi jos) dovadă a
stării de visare. Aceeaşi tehnică de a concentra

simbourile în centru, de a încărca tabloul în contrast cu
spaţiul liber pe fond albastru. Observăm simboluri şi
forme aluzive care fac trimitere la dorinţele erotice. [1]
Apare iar lait-simbolul capului de leu, de data asta cu
limba scoasă.

Femeia pe care am văzut-o ziua mirosind un crin,
poate provoca un vis erotic. Crinul alb ca simbol al
purităţii, al virginităţii, asociat cu organele genitale
crează un contrast puternic şi alimentează dorinţele
ascunse şi inhibate ale libidoului. Crinul alb semnifică
puritatea, inocenţa, virginitatea. În creştinism e simbolul
Sfintei Fecioare.

"Simbolismul acestei flori în formă de cupă, ce adună
rouă nopţii, este permanent lunar şi feminin, legat de
dragoste, regenerare şi prosperitate. Poate datorită
pistilului său puternic şi proeminent, crinul, mai ales cel
roşu,are şi latura unui simbolism masculin, ceea ce
asociază acestei flori conotaţii androgine".[2]

C. G. Jung precizează cum crinul roşu reprezintă
bărbătescul, aşa cum cel alb reprezintă femeiescul în
conjuncţie, prin urmare perechea divină care se leagă în
hieros gamos.[3] Tot Jung, în Opere Complete -Tipuri
psihologice, ne informează că senzaţia concretă a unei
flori, de pildă, transmite nu doar percepţia florii înseşi, ci
şi a tulpinei, a frunzelor, a habitatului etc. Ea se amesteca
imediat cu sentimentele de plăcere sau neplacere trezite
de vederea florii sau cu percepţii olfactive simultan
determinate sau cu gânduri privind clasificarea ei
botanică. [4] Un alt simbol e lăcusta mâncată de furnici,
aluzie la descompunere şi la moarte. [5] Iar observăm
motivul leului, pe care o să îl vom mai întâlni şi în
portretul lui Paul Eluad.

Ca tehnică şi procedeu artistic de comunicare, atât
Enigma Dorinţei cât şi Marele Masturbator, marchează
stilul morbid şi dur pe care Dalí îl va aborda în creaţiile
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sale, evidenţiind proprietăţile antitetice ale materiei
văzute ca metaforă a impulsului sexual, morbid şi dur în
acelaşi timp, simbol al morţii şi al învierii. Salvador Dalí
recurge la spaţii largi în care include o mare cantitate de
elemente - oameni, animale obiecte - într-o combinaţie
iraţională a raporturilor şi deformare a realităţii.

[1] Fiorella Nicosia, Viaţa şi opera lui Dali, Traducere Cameleon, Editura
Adevarul Holding, Bucureşti, 2009. p. 41
[2] Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, Timisoara, 1994, p. 50
[3] accesat 07.12.2010
[4] Carl Gustav Jung, Opere complete Psihologia Bolilor Spiritului,
Traducere de Dana Verescu, editura Trei, Bucuresti, 2005
[5] Fiorella Nicosia, op. Cit. p. 41

Trandafir sângerând

n tabloul, Trandafir Sângerând, primul lucru care m-a
frapat a fost roşul trandafirilor. M-a dus inevitabil
cu gândul la simboul sacrificiului suprem,

trandafirii prefacandu-se în picături de sânge. Roşul lor
simbolizând sângele vărsat, asemeni acelor martiri care
se lasa prada multimilor. Un alt indiciu ar fi faptul ca
trandafirii se afla în stomac, centrul dragostei feminine,
simbolul virginităţii şi al castităţii. „Fecioara Maria este
simbolizată prin măslin, crin, mărgăritar, trandafiri albi
şi roşii.”[1]

Pentru că din centrul pântecului se naşte sacrificiul
suprem, jertfa care face din femeie un martir prin faptul
că naşte, că da viaţă din viaţa ei. În pântecul femeii se
reiterează facerea, geneaza acestei lumi cu fiecare etapă a
evolutiei sale. Femeia rămâne grea de întreaga
Umanitate. Ea poartă în pântece Universul primordial,
ancestral, anistoric. În culturile arhaice întâlnim un
adevărat cult al fertilităţii. Mama-pământ, din care am
luat naştere, din care am crescut şi din care ne-am tras
seva, ca simbol al echilibrului, al fertilităţii şi al
continuităţii, al eternei reîntoarceri de unde ne-am
zămislit. Sacrificiul femeii este dat şi de orientarea
privirii spre cer, lăsându-şi zona intestianala descoperită,
vulnerabilă. Goliciunea ei nu este decât un foc aprins,
dovada dragostei care o arde şi o mistuie dar şi a
dorinţelor erotice. Părul de culoare roşie, ca para focului,
simbol al erotismului şi al frumuseţii, pentru că o jertfă e
valabilă doar atunci când preţul este pe măsură. Mai este
surprinsă fertilitatea femeii prin voluptatea sanilor aflati
la maturitate, in stadiul "fructului ce da in copt."
Ca în cazul mitului Meşterul Manole, doar acea jertfă
egală cu actul creator este primită, la fel cum pentru
mântuirea oamenilor nu putea muri decât Fiul lui
Dumnezeu. Ar fi putut să se sacrificie miei pentru

întârirea temeliei Bisericii, dar nu ar fi fost suficient dacă
obiectul sacrificat nu are conştiinţa sacrificiului. Se spune
că nici un Înger nu ar fi echivalat cu jertfa supremă
pentru răscumpărarea omului. Ioan 3:16 " „Fiindcă atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul
său fiu, ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viaţa
veşnică". Ioan 3:16 Biblia

Salvador Dali, Trandafir sângerând, sursa internet

Ca şi în tabloul Marele Masturbator, femeia are
aceeaşi aluiură de visare, abandonată propriilor dorinţe
erotice. Un alt obiect cu functie simbolică pe care l-am
observat, a fost stâlpul, care m-a dus cu gândul la stâlpul
totemic al lui Eliade. Observăm aici simbolismul
Centrului, ca stâlp de care se ţine faţa. In jurul ei se leaga
un intreg univers, de la ea porneşte Centrul Lumii, si tot
in pantecul ei sfârşeste, pentru că omul e sămânţă. Un alt
gest ar fi îmbrăţişarea femeii ce pare ca se leaga de bună
voie de stâlpul castităţii sale. Ea este astfel vulnerabilă,
iar umbra din spate o pândeşte gata să o devoreze. Toţi
ochii sunt aţintiţi pe ea, fiind în centru. Stilul rece şi dur e
în contrastat cu căldura corpului febril. Astfel, dorinţele
noastre sunt focalizate pe un singur punct, cel al
sexualităţii femeii, cel care arde pântecul.

Pântecele deschis al femeii este un simbol catamorf
(frica, căderea, eufemismul cărnii, pântecele digestiv şi
pântecele sexual); [2] Observăm umbra ca un index, o
sugestie a unei prezenţe umane. Umbra pentru om fiind
ceea ce este fumul pentru foc. Nu cred că aici umbra are
o conotaţie simbolică asemeni tabloului Atavismul în
crepuscul. Umbra exprimă doar prezenţa umană, care e
gata să devoreze trupul femeii în descompunere,
asemeni unei haite de lupi gata să sară asupra prăzii
când aceasta e mai vulnerabilă.

După cum ştim în ritualurile de înmormântare ale
românilor există şi astăzi obiceiul de a se pune în sicriu
frunze sau flori de Rosa canina (trandafir sălbatic), ca
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simbol al renaşterii dincolo de moarte. În general, florile
simbolizează regenerarea, însa trandafirul, născut din
sângele lui Adonis, exprima sacrificiul, suferinţa,
renaşterea şi iubirea ca dimensiuni majore ale vieţii.
Impus încă de ritualurile misterice de la sfârşitul
antichităţii trandafirul a fost preluat în creştinism ca
efigie a iubirii şi a solidarităţii, fiind considerat imagine a
sufletului şi a lui Cristos. .[3]

[1] Jacques Le Golf, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1982
[2] Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, Editura Meridiane,
1991, p. 6.
[3] Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, Timişoara, 1994, p.187

Enigma dorinţei

Salvador Dali, Enigma dorinţei, sursa internet

nigma dorinţei sau Mama mea reflectă o temă
fundamentală în creaţiile suprearealiste. Com-
plexul eudipian şi dorinţele sexuale sunt motive

exploatate din plin de pictorii suprarealişti. Sexualitatea,
incestul şi orgiile, simbolurile onirice, sunt privite ca
dorinţe reprimate ale eului. Conştientizarea lor nu mai
este reprimată în actul creator. Nevrozele dispar, eul se
obiectivează prin actul creator şi se poate înţelege pe
sine.

În Enigma dorinţei observăm că pe un fond clar,
asemeni unei picturi renascentiste, apare chipul morbid
al artistului. El pare că doarme, fiind într-un profund vis
care se materializează în dorinţe erotice tulburi.[1] În
tablou "Enigma Dorinţei" apare dorinţa oeudipiană a

mamei de a-şi inhiba şi castra fiul. Acest coşmar este
reprodus prin repetiţia cuvintelor mama mea, mama
mea, în celulele asemeni unui fagure de miere (simbol al
reproducerii). [2]

Dorinţa ia forme celulare, în descompunere şi cu
goluri ale imginatiei şi ale memoriei. Aceste goluri
reprezintă incoerenţa gândirii, piese lipsă dintr-un
puzzle. Şi aceste goluri celulare poate nu vor fi umplute
niciodată. Celulele, ca sertare ale cunoaşterii, omul nu
mai este un tot, ci prizintă camere obscure, sertare ale
fiinţei care trebuie deschise. Metafora omului sertar care
nu mai poate fi cunoscut ca Întreg, ci doar deschizând
anumite încăperi obscure, omul psihologizat, omul
ispitit de dorinţe amorfe. Aceste dorinţe sunt adesea
dezantropormofizate, pentru că ele se scurg prin
camerele obscure ale incostientului.

"Cu cât există mai mulţi termeni antropomorfi şi
teriomorfi, cu atât mai manifestă este partea care revine
jocurilor imaginaţiei, deci inconştientului."[3]

Pentru a completa analiza acestui tablou, observam
că Dalí a adăugat anumite simboluri cum ar fi Leul,
simbol pe care îl vom mai întâlnit în operă sa, capul de
femeie, peştele, şevaletul, mâna cu pumnalul,
îmbrăţişarea cu tatăl său. Vom observa că acest cap de
leu apare ca un laitmotiv în opera artistului. Ca simbol al
puterii, al seducţiei şi al activităţii sexuale, leul se bate
pentru supremaţie şi pentru a se reproduce. Complexul
lui Oedip mai este accentuat în planul îndepărtat de
imaginea fiului care se îmbrăţişează cu tatăl, iar mama
are un cuţit care îl injunghe pe la spate.

Analizând complexul lui Oedip în viziunea lui S.
Freud, Jung spune că relaţia dintre părintele de sex opus
, adică relaţia fiu-mamă, fiică-tată nu poate fi integrată
complet, medicul fiind pus întotdeauna de către pacient
în locul tatălui, al fratelui, ba chiar al mamei.[4]

Singura modelitate de depăşire a nevrozelor este
funcţia de transfer care are o şi o valoare terapeutică.
Aici poate fi indentificata cu obiectivarea dorinţelor şi
conştientizarea lor din moment ce sunt puse pe pânză.
Funcţia de transfer se produce de la artist la opera sa,
fiind mai mult o eliberare de obsesiile copilăriei. (Se
spune că pentru a picta acest tablou, Dalí s-a inspirat
dintro poezie a lui Tristan Tzara din 1917)

[1] Fiorella Nicosia, Viaţa si opera lui Dali, Traducere Cameleon, Editura
Adevarul Holding, Bucureşti, 2009. p. 39
[2] Ibidem, p 40
[3] C.G.Jung, Psihanaliza fenomenelor religioase(editie critica) Selectie de
texte, introducere si note de Jean Chiriac Editura Aropa, Bucuresti,
1998, p. 99
[4] Ibidem pp. 105-106

http://artcomview.blogspot.com/

E
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Petrache PLOPEANU

„Ş-are oi mai multe,
Mândre şi cornute”

IX
între ele şi-au rostit rugăciunea
abia învăţată
despre apă
despre iarbă
despre câini şi asin şi vânt şi zăpadă şi târlă şi
cuţit şi foc şi
în cele din urmă despre el ciobanul cu
suflet înfrigurat privind fără să ştie la celălalt

din
piciorul plaiului
împreună fala şi cele ne-veşnice
veşmintele strălucitoare cuvintele strigate către

zări necunoscute
aşa sunt aici fără limpezimea ochiului blând
aplecat peste munte
urcuşul încetează să-mi fie azimă
astăzi nu vreau mai multe degete
nici mai multe buze
nici picioare aproape de gura de rai atât de
aproape fără teamă de ea mă văd acolo
într-un timp în care eram turmă nesimţitoare
eram animal de povară fericit în raţiunea mea
răzvrătită şi ce dacă sunt presărate pe toate

potecile pete albe de
oi şi miei gata să fie jertfiţi
odată cu el nu încape în târlă durerea lor
fără păstor nu vor dormi la noaptea
tuturor nopţilor întoarse cu faţa spre sânge

„Cel mai bărbătesc
Şi cel mai frăţesc”

XIX
bărbaţii se întâlnesc de obicei pe la ceasuri de

seară
când chipurile lor au colţurile întreite
în lumina întreită a amurgului
înserarea cade încet de pe chipurile lor şi
femeilor lor le place să spună a venit seara şi
se uită cu drag la ea la înserarea virilă ce
aminteşte de strigăte încă nescoase
de suspine încete şi molatice
aşa cum iarba se apleacă sub botul umed
al celui ce ştie să o soarbă în poarta de rai ce
aşteaptă cu sevă şi mană
bărbaţii ştiu despre înserarea ce se scurge de
pe chipurile lor şi
ştiu şi drumul către cele ce-i aşteaptă
cu vârful muntelui pregătit de răstignire
frate al meu
bărbate al meu
om al meu uită femeia să strige către munte
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şi muşcă cu poftă din pomul ispitei
omule al meu strigă la fel şi sufletul de pe

munte unde
crezi că vor merge turmele tale fără un bărbat

care
să ştie a doini spre luare aminte
luaţi aminte că aceasta este ziua obişnuită a
mântuirii
aşa va cânta fluierul ce-l porţi la brâu pentru
fiecare suflet ce a uitat calea spre plaiul
muntelui dintre
norii de rai

„Fluieraş de soc,
Mult zice cu foc!”

XXXI
minunile se prefac pe înserat în cuvinte
demne de adormit pruncii bălai cu plete
vânturate de
mirări neduse până la capăt
la care margine de fierăstrău se perpeleşte

veghea celui
nedus de aici
întârzierea ceasului rămas în piatră ca o peşteră
cu coastele în sus spre lumini oarbe nu
spre noaptea apei din străfunduri de stâncă
copilul bălai cu obrajii amurgiţi de
focul unei singure poveşti
repetate la intrarea în cuvântul sfinţit
s-a făcut înger de păzit paşii
celui ce nu ştie să-şi folosească golul memoriei
de unde se întreabă el
ceilalţi la fel de unde această goliciune

cântătoare
de unde straiele acestea roase de vânturile sării

de demult
dizolvate în anafura dospită
căci pâine se cheamă acel trup al nostru
căci trup se cheamă acel dans stins de mult

viaţa şi-a înjghebat pe vârf de mare trecută prin
sare

colibă
cu axă a lumii drept stâlp
acolo el a închis ochii săi albaştri şi
mâinile sale au căutat singura lui coastă

străpunsă

„C-o mândră crăiasă,
A lumii mireasă”

XXXVI
singur în grota cea plină de îngeri
a cântat până spre ziua aceea de început
uriaşii şi fetele oamenilor s-au încins în hora
spiralei
au ajuns târziu să creadă în căile înălţate
au înţeles şi mai târziu sunetele de ţimbale
căutătoare de sfinţenie şi
strigau oamenii aceia către înalt
spunea acel suflet de pe munte
şi mă bucuram şi eu cu mâinile strânse căuş în
jurul făpturii de nisip
ce-mi întindea una dintre clepsidre
am fost şi eu în grotă şi
am fost vinovatul din urmă
marea de nisip chip se făcea şi mână cu degete
uscate peste
toate veacurile nemişcate
ne-cântate necăutate şi
neîntrebate de cineva
au plecat feţele în ţărână şi
piatră sfărâmată şi
grohotişuri măcinate de cruce
unde-i ora cea pierdută printre stâlpii de la
poarta raiului
s-a mai întrebat odată cu prima închidere
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„Preoţi, munţii mari,
Păsări, lăutari,”

XL
alunecarea limbii a prezis întunecarea
cu miez încins spinările cerşeau bicele întreite
înşesite
pânza era în vârful cuvântului şi
suspina din aburul văii de deasupra
tăcerea căuta gura să o închidă
strigătul căuta rărunchii să arunce văzduhul

din
penele ultimului înger de taină
iat-o a spus cântecul de peste deal

undeva spre tronul de pe muntele roşu iar tu
stai aici şi aştepţi poarta să se închidă fără tine
chiar de priveşti în adâncul tău o să vezi cnutul

ce
se încordează
silinţa ieşirii spre moarte dar
pleacă
lasă ispitele acolo unde sunt ale lui
sprijină-ţi psalmul pe acel păstor păstrător de

ceilalţi
păstrător de sine şi de toţi
doamne toarce dimie groasă
pentru frigul veacurilor noastre de necredinţă

şi
dă-ne căciulă să aruncăm cu ea peste vale

Romeo IOnescu
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Petre MANOLACHE

Undă rece

Ne-am vândut la neuitare
undă rece, undă rece,
umbra noastră care trece
dintr-o zare-n altă zare

învățăm ce se petrece –
colo floare, colo floare –
acum chiar că-ți dau crezare –
unda asta totuși trece.

Cât să dărui?
ce să-mi nărui?
toate, toate-s prea de tot

lasă-mi-te-nrourată
de pe viță să te scot
strugure strivit de roată.

Mountoliv
Mă despodobești
până la stingere
vino acum, îngere,
să îmi vorbești

adu-mi un ram
de la Mountoliv
pune-mi neliniștea pe portativ
să nu mă destram

te ascult
freamăt tulbure
de demult-

acum unde ești?
abia te văd
furtună și pulbere.

Vină
Câtă nestatornică vină –
noapte-n cristalul sărac –
așmai vrea să te-mpac
într-un bob de lumină

în raiul meu trist
te aduc
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să adormi pe patul
din frunze de nuc

să nu plângi
cu amurg
de sub genele lungi

du-i doar depărtării
zbuciumul
aripelor mării

Romeo Ionescu

La ţară
Târzie seară
la țară
cu mere și nuci
ca bunica-n capot și papuci;

cu apa limpede-n pahar,
cu dulceață de cireșe amare,
cu luceafărul trezit de un bondar,
cu stelele-n cer, ca-ntr-o mare

un fluture vibrează pe minutar
și ceasul uită să mai măsoare

ori clipa s-o scoată din disperare –

cuvinte șoptite, povești
și ca drept al vacii divine
cafeaua aburește în cești.

Migală
Ai zâmbetul obosit
nu poți fi altfel, e iarnă
zăpada poate să cearnă
vulpile s-au adăpostit

de ce oare atâta migală?
de ce e prea mare tăcerea?
curge din gura fulgilor mierea
în chihlimbarul cu inima goală

fierbe la focul liliachiu
un răspuns venit mai târziu
la o întrebare banală –

te cuprind, rămâi aproape
cât Dumnezeul acesta alb
e viscolit peste ape.

Romeo Ionescu
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Elleny PENDEFUNDA

Nostalgie şi
simeze

iarăși frig. Când toamna se
sfârșește și copacii devin mă-
nunchiuri de crengi aruncate

spre cer, artiștii plastici se strâng în
galeriile de artă ale orașului. Să se
încălzească ? Să mai piardă timpul
(și așa e mai tot timpul noapte !) sau
să etaleze creațiile lor ochilor dornici
de culoare ? Nu știu. Dar eu, sunt
invitată și așteptată la multe dintre
ele. Colega mea mai mare, doctorița,
mi-a dat chiar telefon să nu uit,
după ce ies de la școală, să vin la
galerie.

Afară nu se
mai vedeau clă-
dirile orașului,
dar se mutaseră
pe simeze. Viața
cetății era acum
in interior și
tablourile -
ferestrele spre o lume plină de
nostalgie. Balcic, Bârlad, Iași, călăto-
riile Angelicăi Pagu sunt pentru
mine o invitație la cunoaștere.  Parcă
aș doris ă nu mai plec, să mă plimb
pe străzi, prin parcuri… Parcă aș
vrea să ajung cât mai repede acasă

să scriu câte ceva despre ce am
văzut sau să pun o pânză pe șevalet
și să pictez și eu. Mă trezesc într-un
vis, simt bucurie și tristețe, dar mă
simt și copleșită.


Balcic spre castel

E
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Case vechi pe Copou

Bărci la mal

Balcic - Belvedere
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Floarea soarelui și cobza
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Barcă la liman în Balcic

Daca utilitatea vasului este
golul dinlăuntrul său, în cazul unor
locuințe utilitatea derivă din plinul
prezenței umane, ideea de confort
familial fiind decisivă, conexată cu
sugestia existenței unui veritabil
microcosmos atasant si ocrotitor.

Intimitatea presupune firescul
și armonia, bucuria de a fi
împreună. Evocarea caselor de
altădată recuperează pentru cei de
acum nu numai arhitecturi devenite
istorie, ci și evoluții stilistice ale
unui timp privit intotdeauna prin
filiera nostalgică.

Lucrările anilor din urmă, mai
ales cele derivind din impactul
modernității cu pitorescul Balci-
cului, dar și din aceea a recuperării
spațiului bârladean natal, tratatBiblioteca
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artistic din perspectiva adultului de
acum sunt edificatoare pentru
configurarea unui profil artistic
coerent și expresiv. Medicul si
pictorul Angelica Mirela Pagu evocă
Balcicul ca pe un topos, unde relația
dintre munte și mare asigură
raportul dintre orizontală și

verticală, trecut și prezent, amintire
și ficțiune. Dominanța unui pitoresc
motivat prin cadrul natural ce
sugerează iluzorii depărtări, atracția
unui orientalism somnolent și
seducător o fac să viseze cu ochii
deschiși la o lume care a fost și care
supraviețuiește încă prin capodope-

rele artiștilor din perioada inter-
belică. Prezența la Balcic a Reginei
Maria, prietenă a oamenilor de
spirit, a stimulat un veritabil exod
estival unde unii dintre artiști și-au
configurat opera. In raport cu
temele anterioare, creațiile având ca
pretext exclusiv pitorescul unui loc
invecinat mitologiilor Orientului,
redescoperirea unui posibil dialog
interetnic și pluricultural au
fertilizat imaginația și au primenit-o.
In perioada interbelică, Tonitza
evada pur și simplu de la Iași și se
abandona in contemplarea intin-
derilor marine și conversa, pictân-
du-i, cu cei care se dăruiau privirii
pictorului.

Compozițiile Belvedere, Barca la
liman sunt, desigur, exponențiale in
cariera artistei. Balcicul a fost și
este, fără indoială, un moment rar al
artelor frumoase românești, redes-
coperit in anii din urmă prin
nenumăratele tabere de creație
estivale. Mentalitățile sunt insă
altele, mijloacele de expresie
diferite. Schimbarea are sensul
identificării permanentei innoiri.

Angelica Mirela Pagu si-a cautat
locul și expresia potrivite culturii și
temperamentului său, fiecare com-
poziție fiind o sugestie de apropiere
de o enigma a locului, identificată
prin uimire și devoțiunea unui
dialog cu orizontul larg și cu pro-
funzimile propriei ființe. Mai intot-
deauna prim-planurile se deschid
catre infinitul depărtărilor asemă-
nate cu o chemare tainica pe care o
onoreaza cu sentimentul celui care
știe că fiecare tușă de penel dezleagă
o enigmă. In volumetria subtilă a
unui vas de lut aude sunetul adânc
al mării, ca o chemare a timpului
geologic și spiritual. Pensulația
armonizată cu ansamblul spațial și
afectiv face din fiecare tușă o formă
de asumare a unui loc și, mai ales, a
unei istorii de demult. Interesată de
rigoarea consemnării unei impresii,
pictorița construiește schema grafică
in așa fel incât să evite spre a
determina o forma de solidaritate

Casa  roșie

Casă veche în Bârlad
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intre oferta realului și ideea
compoziționala. Din loc în loc, turla
geamiei cheama privitorul la
rugăciune, indiferent cum se face
acest semn sau dacă se face. Balcicul
ei are șansa de a fi diferit de cel al
iluștrilor antecesori și vrea să se știe.
Oricum, asemenea experiențe con-
duc nu numai la schimbarea moti-
vului, ci, mai ales, la o schimbare a
modului de a privi.

In orizontul amintirilor privind
evocarea provinciei, dar și a
dimensiunii culturale a Bârladului
interbelic, Angelica Mirela Pagu,
privește retrospectiv mărturiile

arhitecturale ale unui trecut ce-și
prelungește fascinația și astazi.
Feluritele case ale oamenilor
prosperi de altadată, instituțiile
timpului devenite acum muzee sau
spații publice conving prin
dimensiunea lor spirituala, Bârladul
ei fiind, deopotriva, o amintire de
adolescenta, dar și o formă de iubire.
Casa rosie, de pilda, in arhitectura ei
insolită, originală are sensul unui
reper spiritual, dupa cum altele
amintesc de marile personalități ale
locului. Pictura ei, in expresie
cromatica, ține de o anume tandrețe,
timpul inveșnicind imaginea prin
oamenii importanți ai locului dăruiți

lumii. Se dovedeste incă o data că
prin cultura gestului de reverență
față de trecut putem motiva
imediatul și prefigura viitorul….

In anii din urma am avut șansa
unor întâlniri estivale in taberele de
creație organizate în spațiul
Bucovinei. Lumina nordului se afla
și pe paleta sa ca un elogiu adus
celor care, prin dăruire și
devotament, fac ca viața noastră să
aibă, permanent, un sens...

Valentin CIUCA
Călătorii afective sau spiritul locului: Ziarul de

Iași, 21/12/2011

Iarna în grădina publică
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Fereastră la Balcic
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Metal roșu
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Mario Castro NAVARRETE

Simbologie
precolumbiană

e-a lungul istoriei omul, a încercat să găsească
un răspuns satisfacător despre originea sa, mai
mereu s-a întrebat… De unde venim? Cine

suntem ? Şi Încotro mergem?, cu alte cuvinte propria sa
origine, despre lucrurile care îl înconjoară. Cheile de
care s-a servit pentru a da răspuns acestor intrebări, au
rămas  în mâinile religiilor, cărora înainte de a stabili
codurille  moralei şi eticii, le-a revenit prezentarea
“Genezei” asupra cosmosului şi omului.

Omul, într-o analiză strictă în legătură cu pământul
pe care locuieşte, cu fiinţele care îl populează, deci
despre tot ceea ce este sub talpa piciorului şi tot ceea ce
este deasupra capului său, are un simțământ ciudat, el
simte singuritatea şi îi este teamă, simte ca este o fiinţă
infimă, simte slăbiciunea în faţă mareţiei şi forţa
elementelor, se mişcă, se bucură de independenţă şi
totuşi se ştie un prizioner al pământului. În faţa acestui
miraj, se repliază în sine insăşi, şi în felul acesta se
regăseşte în sinele său. Fie prin diferitele condiţii
climaterice sau topografice, sau prin distincte condiţii
alimentare sau de viaţă socială, prin tot felul de fapte ce
îl influenţau fizic şi mental, cauze care i-au schimbat
gândirea, analiza din diferite unghiuri de vedere şi se
exprima într-o manieră complexă în toate faptele, în fața
fenomenelor terestre sau umane. Dar la această
“geneză”, obiect al îndoielilor sale, deşi exprimată în
diferite forme, răspunsul era acelaşi: Omul era
rezultanta, nu şi causa. Prin analogie deductivă, a înţeles
că lumea în care trăia prin elementele sale constitutive
era de asemenea o rezultantă şi nu o cauză sau un
principiu.

Observarea diferitelor fenomenelor cosmice,
naturale sau umane a provocat naşterea miturilor şi
cunoaşterii, filosofía a ocupat un loc privilegiat în
conştiinţa omenească, precum studiul și analiza cerului a
dat naştere astronomiei, agronomiei, ș.a.m.d.

Aforismul lui Hermes şi Tabula Smaragdina au fost la
timpul lor compendiul tuturor ştiinţelor, raspunsul logic
și clar al incertitudinilor omului şi sinteza cunoaşterii ce

numai gândirea omenească, generatie după generatie le-
a putut aduna.

Înţeleptii erei antice, pentru a cunoaşte omul,
cosmosul şi legile lui, s-au folosit de introspecţiune,
omul s-a cunoscut pe sine și ca atare a cunoscut
universul. Anticii nu au lăsat instrumentele , dar au lăsat
cunoaşterea. Aforismul lui Hermes „aşa cum este sus e şi
jos, cum este ceea ce-i mare este și ceea ce-i mic”, aceasta era
cheia sau metoda folosită de antici, știinţa confirmând
prin cuceririle cunoaşterii obţinute de către savanţii de
azi.

Raţiunea omenească este supusă erorii, dar
„raţiunea” cosmică nu poate să iasă din matca ei, din
legile sale, căci oriunde s-ar opri mintea umană, lumina
gândirii va vedea că numărul şi măsura geometrizează
în creaţie, într-un limbaj de perfecţiune: Totul este unul şi
unul este totul.

Luând în considerare cele mai sus spuse putem
afirma că omul din toate timpurile a vrut, chiar printr-o
marcă a mâinilor sale pe o piatră, sau cu un semn  pe
nisip ori pe lemn, să reprezinte ceea ce simţea. Omul în
afară de a avea sete de apă, are şi setea eternității, mereu
a vrut să se eternizeze. Până şi în micile „grafitti” pe care
le vedem pe pereţi, pe locuri publice sau chiar în aule, un
tânăr scrie „Eu am fost aici” în cutare an. Intr-o oarecare
manieră încearcă de a redă lumea sa interioară, încearcă
să spună că a fost acolo. Cu toţii vrem, cu toţi simţim
nevoia de a ne eterniza. Omul primitiv de asemenea a
avut acea necesitate, toate popoarele antice l-au
plăsmuit. Inalte culturi, firesc, au plăsmuit întreaga lor
concepție, întreaga lor cosmogonie, cosmoviziune,
printr-o serie de simboluri, multe dintre el fiind
universale, adică există simboluri care trec granițele și
care mai sunt pentru noi o enigmă; deci, cum am putea

D
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vedea în ce manieră a existat vreo conexiune între
popoare atât de îndepărtate, ce putem găsi de pildă,
cultura nodică în epoca pre Hang la chinezi, şi putem
găsi de asemenea un tip de cultură nodică printre
americani nativi, în epoca Incaşilor, în care se comunica
printr-o serie de noduri cu distincte culori şi agăţatoare
de diferite lungimi. Să ne amintim de asemenea acel
faimos nod gordian despre care se spune că Alexandru l-
a taiat cu sabia lui când trebuia să cucerească Asia, in
care se spunea că in acel nod se afla în păstrare sau
rezumată toată înţelepciunea Asiei antice; este firesc,
deci, că există elemente comune peste tot în lume.

Dar este un lucru ştiut că, societatea contemporană a
pierdut conştiinţa sensului simbolic al lucrurilor, chiar
aceaşi idee de simbolism a fost relegată la o simplă
reprezentare sau alegorie. Chiar şi limbajul scris,
începând cu litere, ca semne de mare putere ce manifestă
energii care sunt transcendentale, a căror combinaţie dă
sens cuvintelor, cu care se numesc lucrurile, şi că acestea,
înlănţuite exprimă toate ideiile ce pot fi exprimate, toate
acestea au pierdut azi puterea lor magică, au devenit
literă moartă, cuvinte goale şi idei ce nu merg mai
departe de ele însele, de literalitatea firească, fără chip de
mister şi trascendenţă. În această epocă modernă, numită
de asemenea „era imaginii”, cinematografia, video-ul,
televiziunea, internetul, reclamele, ar părea că ne-a
prostit prin asemenea cantitate de imagini, care în mod
paradoxal, prin acest limbaj a determinat ca celui scris să
le luăm valoarea simbolică şi codificată. Valoriile noastre
simbolice au devenit foarte reduse şi în schimb acordăm

o valoare semnificativă la alte mijloace de exprimare, în
special la acele semne şi gesticulaţii a căror mare
simplitate nu mai este o virtute şi se atribuie unei
simplităţi o gravă lipsă de profunzime. In acest fel,
pentru omul contemporan, semnele au o valoare
profană, utilitară sau pur şi simplu decorativă, o formă
de descriere a varietății lucrurilor şi sinele însuşi, în
individualitatea sa, tinde în progresia sa spre
multiplicitate haotică şi nu tocmai către conexiunea sa cu
unitatea primordială. Pentru vechiile culturi americane,
precum pentru toate societăţile arhaice, „primitive” şi
tradiţionale este cu totul altceva aceasta punere în
valoare a semnelor, a simbolurilor.

Deci, pentru a pătrunde în lumea simbolică
precolumbină putem spune că în America există două
mari nuclee culturale, unul dintre ei care am putea să-l
denumim tiahuanacota, adică, ceea ce este astazi partea
actuală a Boliviei, Peru și nordul din Chile (vezi harta),
sudul Ecuatorului, şi alt mare nucleu care am putea să-l
denumim mexican, situată între peninsulă Yucatan  până
în nordul Mexic-ului; mai sunt şi alte zone secundare,
precum cultura Marañón în Brazilia. Dar nu vom dă
multe amănunte, ci ne vom opri la cele două mări culturi
ce le găsim în America.

Aşadar, ne vom referi aici, la cele două mări grupări
de cultură şi civilizaţie. Cultura de Tiahuanacota are
peste 11.000 de ani, găsim aici  nişte construcţii minunate
şi simboluri care şi azi trezesc interesul şi curiozitatea, de
pildă Poarta Soarelui; ce nu se ştie dacă e chiar o poartă,
întrucât croniciile spaniole nu fac nici o referinţă; s-ar
parea că acea poartă ar fi stat în partea interioară a
clădirilor ce au fost demolate după „conchistă”. Aceasta
poarta a Soarelui are în partea sa centrală o figură ce se
identifică cu zeul Virachocha, acel Viracocha care pe
urmă Incaşii aveau să-l numească ca a treia persoană a
trilogiei lor (Kon, Quilla şi Vitracocha), care pentru
incaşii Kon era zeul înalţimilor, de aici provin numele
vestite azi ca acel vârful Anzilor - Aconcagua, Kon era
fiinţa antichităţii, zeul suprem. Quilla era zeiţa
feminităţii, zeiţa lunii, echivalent cu zeiţă Isis în Egipt,
sau Maria în iconografia creştină. Şi Viracocha este zeul
Şoim, sau zeul Condor, ce este reprezentarea soarelui
propriu zis şi care răsare tocmai în aceasta poartă. Mai
sunt şi alte figuri alăturate ce mărşăluiesc, unele
îngenunchiate, ce azi s-au identificat cu diverse
simboluri stelare.

Există de asemeni, alte simboluri ce s-au perpetuat
prin ceramica din Tiahuanaco, faimoasele vase Keros, cu
guri mari, mai late decât baza vasului, unde sunt pictate
nişte animale geometrizate, o haită de jaguari mergând
sau nişte struţi sprijiniți într-un singur picior. Culoarea
tipică a ceramicii, adică o ceramică unică, este culoarea
portocalie, pe care merg animale simbolice. Este evident
că vasul în toate culturile, şi în acest caz, a reprezentat
universul, adică, spaţiul universal, ceva care ca și vasul
conţine gaura primordială, de acea în limba greacă

Regiunea Tiahuanacota
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cuvintul okeanos înseamnă nu doar ocean, cum am
spune azi, ci însemna gaură, negrul, aceea ce este
misterios, întunericul, ceea ce este înăuntrul tutoror
lucrurilor. Vasele în toate culturile amerindiene
reprezintă într-un fel universul, suprafaţa universului. În
vasele din  cultura Nazca din Peru găsim aceaşi formă, în
care pe acea linie universală este zeul vânturilor ce
aleargă, un zeu cu cap de felină, cu mari nări de aur, în
jurul vasului, ducând capete tăiate, simbolul vântului ce
taie şi distruge toate lucrurile. Vântul este și simbolul
timpului, seamană cu ceea ce la cabbala ebraică se
înţelege ca Nefesh; el nefesh nu-i doar vântul fizic, este și
vântul spiritual, vântul ce duce toate lucrurile, este
vântul care împinge pe profeţi și de asemenea este
vântul ce doboară templele.

Cultura Chancay, pe coastele din apropiere de Lima,
care se deosebeşte prin folosirea culoarii albe cu figuri
obscure, maronii, având multe simboluri, ca de pildă
svastica. Cuvîntul svastică este sanscrit. În India se
cunoşteau două svastici, shiva ca simbol al distrugerii, ce
se învârtea spre stânga şi vishnu ca simbol al
construcţiei, rotîndu-se spre dreapta. Tot aşa o găsim în
mitologia nordului europei şi în mitologie germană.

Cu aceste exemple am vrut să arătăm ca o
sumedenie de simboluri găsite în culturile precolum-
biene se găsesc în alte culturi din alte continente, ceea ce
ar putea fi o conexiune ori o simplă coincidenţă.

Urmărind aceeaşi idee, în Mexic găsim un bogat
sortiment de simboluri. Vom lua un exemplu, cel din
zona Teotihuacan. Bătrânul zeu al focului Huehueteoti,
Teoti în limba teotihuacană înseamnă Zeu, tot aşa ca
Theos; şi hue bătrân. Aceasta reprezentare se arată ca un
bătrân aşezat, cu picioarele încrucişate în felul lui
padmasana din yoga Hindu, şi pe cap susţine un uriaş
alamar, cu care se asocia simbolul stelelor.

Un alt zeu  ce era foarte important, cel mai vechi şi
cel mai pătrunzator, dar şi cel mai popular, cel care este
des în legatură cu oamenii este Quetzacoatl, un şarpe  cu
pene, quetzal înseamnă păsare, coatl şarpe. Acest şarpe
cu pene reprezintă pe omul, a acelui om care se târie mai
toată pe pământ, dar care nu îşi pierde memoria a
penelor sale, adica , să –şi aducă aminte   că vreodată a
fost în ceruri. Acea memorie este promisiunea că se va
întoarce în ceruri, acest zeu Quetzacoatl are o serie de
figuri teologice, cele care coboară coboară în iad, pentru
un timp de trei zile, atunci ia forma de om cu cap de
câine, ceea ce în aproape totalitatea iconografiei antice
reprezintă pe cel ce poartă sufletele, adică acel pastofor,
acel psihopomp ce va duce sufletele în partea cealaltă, cel
care va salva sufletele rătăcite din partea pământeană şi
le va duce în partea celestială.

Pe platoul înalt al  anzilor în nordul boliviei, la vreo 7o de km de la La Paz şi la 15 km de lacul Titicaca, se găseşte centrul arheologic din Tiahuanaco, la 3.845 de înălţime.
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Desigur există o mulți zei ce nu au fost aici amintiți,
dar putem spune că ei, într-o oarecare masură percepeau
misterul, în fenomenele fizice, precum un cutremur,
aceasta este motivul existenţei unui zeu numit Ollin
Tonatiuh, zeul cutremurelor, dar și al pământului, fiind
cel care determina în oameni un tremor interior, ceea ce
cu toții am simţit uneori. Există un ceva care face să se
cutremure pământul, apoi trece ca un elan mistic,
câteodată poate să fie o ieşire necontrolată de furie, ori
uneori ideea pe care nu am avut-o, versul pe care nu am
putut să-l scriem, prietenia de care nu am putut să ne
bucurăm. Cu toţi avem un Ollin Tonatiuh interior.

Aztecii credeau şi ei că existau cele patru elemente
pe care le numeau cei patru sori, şi omul într-o oarecare
masură putea să controleze cu conştiinţa lui, cei patru
sori într-un Quincunce, adică cele patru focuri cu soarele
în mijloc, soarele conştiinţă; ei spuneau că la om există
aceleaşi fenomen, ca există patru elemente în trupul
omenesc: o parte pământească, una acvatică, o parte
aeriană, una a focului, dar că există şi un al cincelea
element, cel al inteligenţei, adică acel element al
conştiiţei că trebuie să ne trezim pentru a ne elibera
puţin câte puţin de acel pătrat terestru: şi aşa se naşte
conceptul de piramidă, aşadar, cel de ascensiune
verticală pe mijlocul pătratului lumii ce va forma primul
triunghi de ascensiune către cer.

Desigur am arătat aici o infimă parte a simbolis-
mului aborigen din America, care ne permite să
pătrundem în identitatea noastră ca popor, în legătura cu
pământul, cu marea şi cu resursele sale într-un raport
spiritual. Ceea ce ne permite să avem o altă viziune decât
cea obişnuită a lumii occidentale. Aceste elemente
simbolice (puţin difuzate până acum) ne ajută să
elaborăm o viziune particulară, proprie, în care putem să
ne îndepartăm de concepţia predominantă azi în lume, şi
să înţelegem că „ nu ne corespunde nouă aborigenilor să
zicem: acest pământ este al meu. Doar ne folosim de el.

Este omul alb cel care cumpară pământul şi îl
îngrădeşte. Aborige-nii nu pot face asemenea
lucru, căci pământul aparţine tuturor şi
aparţine lui Dumnezeu, aşa cum voi îl
numiţi. Pământul este parte din trupul
nostru, şi noi suntem parte de acest pământ”
(Aborigen Miccosukee.)

„Cuceritorii” au încercat să şteargă
imaginea lor despre lume, despre spaţiul şi
timp, concepţia lor despre viaţa şi omul,
miturile lor, ritualurile lor, în această
încercare au distrus aproape întreaga lor
cultură. Şi din pacăte aceste culturi
precolumbiene sunt în mod aparent moarte,
dar trebuie să se urmărească un proces foarte
dificil de reconstrucţie prin fragmente, coduri
şi monumente parţial întregite, prin croniciile
celor nepoftiţi, precum şi prin elementele

folclorice pentru a le putea înţelege, dar mai ales prin
simbolurile lor, prin mituri cosmogonice şi teogonice, ca
să nu fie în continuare privite ca simple ruine, ce nu ar
însemna mai nimic, ci din contra aceste tradiţii
precolumbine continuă să fie vii şi cu o infinită bogăție
culturală demnă de a o studia, de a-o  analiza  în vederea
înţelegerii unei alte viziuni decât cea a eurocentrismului.

mario.castro.n@gmail.com

Poarta Soarelui

Quetzacoatl
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Dan HUDESCU

Nostalgie
Tu omule, cu părul nins
De vremuri bune sau ostile
N-ai observat cum s-a prelins
Pe lângă tine viaţa-n sine.
Şi-acum cu teamă de priveşti
In luciul fluturat de ape
Nu mai găseşti acelaşi ins
Cu strălucirea din pleoape.

C-un tremurat de teamă-n vis
Mai retrăieşti clipe trecute
Făr' să observi că spre abis
Alunecai în salturi scurte.
Ai vrea ca sufletul pribeag
Să-ademenească eternitatea
Şi să agăţi în colţ de stea
Nolstalgic clipa ta de viaţă.

Dialog în tăcere
Intreb?!

Nu intreb…
Ma chem?!

Nu raspund!…
Linistita se aseaza-ntre noi
Asteptarea venita-n ecou
Ne privim in adancul din noi
Si vorbim in taceri
Rostind un destin

ce se vrea de-mplinit
Iubesc si doresc?!

Da! (fara tagada)

Ma incearca sentimente stranii
Deslusite in ceasul de taina .
Cand apropierea ne vrea in iubire…
Interzisi,!
Nu auzim timpul  ce curge in noi
Ca sa ne gaseasca in contopirea

soroacelor!
Ma chem?!

Nu m-aud…
Sunt strainul din mine
Caruia nu-i dau binete
Cand imi deschid ziua, de peste zi…

cu asteptare
Doar il stiu

cum s-alinta cu vis
ca sa mai culeaga in fala
inca o farama din crezul

spre Acolo…
Ma strig?!

Nu raspund
Ecoul chemarii se pierde-n neant…
Chiar vreau sa-l opresc
Dar e de negasit
Caci a inghetat in strigare

orice bariera…
… spre nemurire…
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La marginea
nopţii

Suflete alb,
la marginea noptii

tresalta imberb
gandul de duca…
Asculta,

trambita zorilor!...
Insusi in neavant

Se-neaca un vis
si-n rotocoale zglobii
lumini ne inund.

Sufletul alb,
la marginea noptii

se-nchina luminii
irizate-n genuni
si isi asculta
soptita trezire
strecurata in iures

din neavenire.
Grabit se despoaie

de pacatele firii
si-n cearca sfios
sa-si gaseasca iarasi
vrajit si dorit
fagas de iubire.

Si-n tacerea soliei
ce se vrea stiutoare
ajunge in suflet
cu multa vigoare
incendiara
luminoasa

raza de soare!
………………………….

La marginea noptii
acolo,

unde o fi
suflet ratacit

in uitare

se zbate agonic
intre
vis si iertare

Dan Hudescu

Ritual
Din hauri nebanuite

Noaptea se strecoara
perfida

printre genuni irizate cuminti
intre soapte nerostite

Le va da in curand vis
sa rumege speranta
si sa creada
ca mai au o viata…
… mai grozava
decat cea fara de lumina!
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Elegie
Imi alatur tristetea
clipei acelea
cand intunericul
imi stinge iar ziua
si teii cei tandri
mereu plangatori
primesc dur pe frunze
sarutul inoptarii…
As vrea sa urasc
acest sacrilegiu
neschimbat niciodata
de nimeni hulit
si sa sparg din inalturi
oglinda astrala
gasind consolare
intr-un gest de profet…
Si simnt iar din mine
cum zboara fluienta
o ruga de-nalturi
ce aduce-n teama
supreme-nchinari…
Tremurand in tagada
si strigand neputinta
absolv o jelire
ce m-a incoltit
Si privesc in deruta
cum un calm infinit
isi deshama iar timpul,
sa ma supuna
cu avida trufie
in gaoacea mea…

de nimic…
Rasara din umbra
o teama tenace
ce-nfinge in suflet
prea multe nelinisti
si ca-ntr-o veste
ce vine din veacuri
s-adune in verva
doar dragi amintiri.
Tristetea s-abate
din calea prezisa

napadind fara noima
un suflet vexat
Nu stiu de-or sa vina
cu pacea din suflet
doritele talcuri
ce-aduc linistiri

Periplu închis
Nebanuita visare

se chinuie-n deriva
Sa lase o urma

in orizontul perfid
Ramana-n prezent

o taina in treceri
Spre lumi fascinante

si salturi in timp
Multiplu-infinit

se trezeste din haos
Si-ncearca-n deruta

navalnic sa fuga
intr-un vast nestiut.

Cad in delir
si-n spaima m-alatur

Sperantei uitate
in crudul destin…

Echilibrul de caut
gasesc indoiala

Si-aman optimismul
pe mult mai tarziu…

Infrant in speranta
inchid o chemare…

Si supus ma intorc
de unde-am plecat…

Singuri…?!
Suntem singuri…
Tot deauna … singuri?!
Chiar şi atunci…

când ne-mpreunăm
cu jumătatea predestinată
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ca sa lungim viaţa…
Atunci…

trăim plăceri
ce le smulgem lacomi

Din freamătul nebunesc
Al celui de-aproape…
Nu te-am găsit, încă,

în acea clipă
Când strigăm înrobit
Dorinţa în şoapte
Şi-alungam disperat

teama de moarte!
Suntem singuri…
Singuri de singuri…
Trup în cetate
Suflet în noapte
Singuri de singuri…
Singuri!

Marea trecere
Hău astral!
Hău launtric!
Hău de sine

In mine şi-n tine
Vom sfida un oracol
Ce viaţa intină
In spirit găsi-vom

sprijin
de-o clipă

Cât să bucurăm
“Marea trecere”…

De-Aici…
In tihna de-Acolo!
Necuprinsuri celeste
Fără margini prea clare
Ne inundă dorinţe
Si ne-nchinga in fiare
Ne cufunda in taină
Ne-ametesc fără milă
Nu se ştie de vină
In vreo viaţă desşrtă
Noi dorinţe-n păcate
Noi plăceri printre şoapte!

Un destin ne semnează
Un oracol de taină
Nesperat iar vom arde
Intr-o clipă de spaimă.
Mai rămână din noi
Vagi contururi de umbră
Ce se şterg fără noimă
Nelasând nici o urmă.

Dan Hudescu

Bacoviană
Gol sus!...
Gol jos!...
Gol de jur împrejur!...
Mă resemnez derutat!...

în fiinţa-mi interioară
Şi mă acopăr indecent
Cu timpul ce mi-a rămas!

Gandul despuiat
de oracol

Se stinge mocnind
fără noimă

Halucinând neştiut
un gol in gol…

…solitar…
pe măsură!...
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Roger CHARTIER
Daniel ROCHE

Cartea -
o schimbare de
perspectivă

Traducere de Daniel CORBU

rogresele analizei cantitative
au implicat noi perspective
pentru istoria cărţii. Calculul

s-a instalat în cele două modalităţi de
abordare a textelor tipărite: ca marfă
produsă în vederea comercializării şi
profitului; ca semn cultural, suport al
unui sens transmis prin imagine sau text.
Din analiza economică, istoricii cărţii au
împrumutat vocabularul, utilajul
conceptual, metodele statistice.
Evaluarea producţiei presupune
elaborarea de serii; aprecierea
circulaţiei cărţii face necesară
reconstituirea reţelelor şi volumului
schimburilor. Pe de altă parte, unei
istorii literare fidelă capodoperelor şi
dominată, în consecinţă, de ideea de a
privi cartea în calitate de purtătoare a
noutăţii estetice sau intelectuale i s-a
substituit ambiţia, oarecum prometeică,
de a şti ce scrie sau ce citeşte o întreagă
societate. Din acel moment, cartea nu
mai e doar acea armă privilegiată de
luptă a umaniştilor sau a Iluminismului,
ci, în aceeaşi măsură, oglinda
arhaismelor unei epoci. A calcula nu
este, de altfel, un proiect recent: de la
începutul secolului, critica lansoniană
spera să găsească în cifre soluţia
problemei influenţelor, fie că e vorba de
cele ale epocii sale asupra scriitorului
sau de influenţa operei asupra
publicului. Dar recensămîntul a
dobândit astăzi o nouă semnificaţie: a
situa, faţă de istoric, într-un câmp
omogen, neierarhizat şi neexclusiv, toate
discursurile care devin într-un anumit

moment cărţi. Pusă  în temă datorită
contribuţiilor semanticii şi sociologiei
culturale, istoria cărţii a luat în final
parte activă la elaborarea noţiunii de
obiect literar.

O altă solicitare a venit din
partea bibliografiei materiale, care a
transformat în obiect de cercetate
ştiinţifică tot  ceea ce, ţinând de aspectul
de „ suprafaţă” al cărţii, reţinea
odinioară pasiunea bibliofilului.
Refuzând să privească sensul pentru a
nu lua în considerare decât mărturiile,
această „new bibliography” nu este mai
puţin fecundă pentru cel ce vrea să redea
materialul tipărit în mrejele istoriei
sociale. Ocolul prin erudiţia tehnică nu
este doar problema specialistului, fie el
colecţionar, librar sau bibliotecar, ci o
sursă de noi cunoştinţe în ceea ce
priveşte editarea şi circulaţia produselor
culturale.

Sensibilă la aceste multiple
apeluri, istoria cărţii, care îşi considera
totuşi bine definite obiectul şi metodele,
s-a văzut profund bulversată – cel puţin
în Franţa, Olanda şi ţările anglo-saxone,
Germania rămânând un conservator
erudit al ştiinţei bibliografice. Tocmai
bilanţul acestei aventuri, tot atât de
pasionante pentru istoricul societăţilor
ca şi pentru cel al mentalităţilor
colective, e cel pe care am dori să-l
evocăm, axându-ne cercetarea asupra
acelor secole de cucerire a cărţii care au
fost secolele al XVII-lea şi al XVIII-
lea1.

Această cucerire este mai întâi
înscrisă într-un spaţiu. Începuturile
secolului al XVII-lea auz văzit succesiv
reculul imprimeriei italiene pe pieţele
Europei nordice şi destrămarea reţelelor
ce făceau din Anvers şi din oraşele
germane focare active ale producţiei şi
schimbului de carte. Ştafeta a fost
preluată de editurile protestante: după
îndrăznelile precoce ale lui Elzevir,
Leyda şi Amsterdamul triumfă în cea
de-a doua jumătate a secolului al XVII-
lea2; editorii genevezi şi societăţile
tipografice elveţiene preiau, în secolul
următor, dezvoltatea Luminilor. Această
creştere a centrelor reformate e  în
acelaşi timp cea a cărţii civile, adesea
contrafăcută şi, uneori, interzisă; ea îşi
atinge apogeul în activitatea Cramer-
ilor, editori fideli ai lui Voltaire3, sau în
cea a Societăţii tipografice din
Neuchatel, care şi-a extins reţeaua
comercială în întreaga Europă. În
secolul al XVIII-lea, ruptura dintre două
Europe ale cărţii e netă: lumea
mediteraneană , mai ales iberică, unde
actvitatea editorială e prea restrânsă
pentru a satisface necesităţile religioase
şi universitare, şi acea Europă
deopotrivă batavă, franceză şi elveţiană
ce furnizează lecturile zonei de centru4.

Permanenţă a schimburilor, aşadar,
în acelaşi timp repliere înăuntrul
cadrelor naţionale. Pretutindeni în
Europa modernă se afirmă limbile
laice5. Imprimeria pariziană asigură, în
secolul al XVII-lea, triumful limbii
franceze: la jumătatea secolului, un sfert

P
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din numărul cărţilor tipărite sunt încă în
latină; în anii 1660 însă, doar una din
zece6. Cărţile puse în vânzare în centrele
germane indică, la începutul secolului al
XVII-lea, un raport de doi la unu în
favoarea limbii latine, apoi o inegalitate
în deceniul 1680, iar în cele din urmă o
preponderenţă definitivă şi mereu mai
bine consolidată a limbii naţionale ( în
1765 sunt 1100 de titluri în germană faţă
de 200 în latină)7.  Lecţia este identică
până şi pentru acea frontieră a
creştinătăţii care este Ungaria regală,
unde, de la mijlocul secolului al XVII-
lea maghiara înlocuieşte latina în
lucrările de teologie8. Librăriile şi
bibliotecile confirmă această concluzie ,
deoarece produsele editoriale cu caracter
naţional domină net şi aici. În 1770,
librarul lionez Rruysetpropune clientelei
sale 5000 de titluri, din care 63% au fost
tipărite în Franţa; anul următor,
inventarul celor 3400 de volume în
proprietatea lui Dortous de Mairan,
secretar perpetuu al Academiei de
ştiinţe, arată că 62% sunt ediţii
franceze10. Spaţiul cultural al savantului
parizian e deci tot atât de naţional ca şi
cel al librarului de provincie. În schimb,
chiar în regiunile anexate regatului,
cartea franceză se loveşte de rezistenţa
limbii germane: când, în 1786, la
Strasbourg, Camera de lectură
Treitlinger fondează o bibliotecă de
împrumut, ea propune cititorilor mai
multe cărţi în germană decât în
franceză11. Republica literelor există,
dar poate doar ca o compensare a acestei
divizări a culturilor pe care o relevă
piaţa cărţii.

La scara regatului Franţei, spaţiul
cărţii subliniază preponderenţa capitalei.
Sunt complexe motivele care, începând
din anii 1660, anemiază încetul cu
încetul activitatea editorială provincială.
Exigenţele centralizării se intersectează
acum cu cu recesiunea economică, cu
edificarea unui serviciu cultural întru
gloria monarhiei, cu speranţa unei mai
bune poliţii a cărţii. Promovarea
Parisului e vizibilă deopotrivă în
limitarea numărului de ateliere şi în
concentrarea privilegiilor de tipărire.
Compararea anchetelor din 1701 şi 1777
atestă cu forţă reducerea numărului total
de imprimerii: la Paris, numărul lor
scade de la 51 (în 1666 era de 79)la 36,
la Lyon de la 30 la 12, la Rouen de la 28
la 1012. Dar, paralel cu acest recul
general, şi conferindu-i sens, politica

puterii în materie de privilegii de tipărire
asigură primatul câtorva puternici
editori parizieni. De la sfârşitul secolului
al XVII-lea, domeniul public al cărţii
dispare şi totul devine privilegiu sau
continuitate a privilegiilor. Doar prin
hotărârile din august 1777 e oarecum
limitat monopolul pe care parizienii îl
fortificaseră la adăpostul regulamentului
din 1723 şi a hotărârii din 174413.
Lansaţi întru cucerirea pieţei naţionale14,
întreprinzătorii din capitală suscită
reacţiile provinciei. Dorinţa este
domeniul comun al tuturor tipografilor
din regat15, unii caută însă parada mai
eficace în contrafaceri şi în activitatea
de piaţă.

Exemplul oraşului Lyon e tipic în
această privinţă: producătoare activă de
contrafaceri pariziene la sfârşitul
secolului al XVII-lea16, librăria lioneză
îşi orientează în secolul următor
activitatea spre comerţul de redistribuţie
şi de schimb. Puţin interesaţi de
posibilităţile de reeditare oferite din nou
în 1777, lionezii preferă să caute în
expedierea spre Midi-ul mediteranean a
cărţilor aduse de la Paris sau din Europa
de Nord o soluţie la declinul ce pare
iremediabil17.

Ca marfă produsă, schimbată sau
vândută, cartea nu scapă fluxului
conjuncturii. Dezvoltarea actvităţii
editoriale e un fapt comun întregii
Europe, a cărei măsură o putem avea
pornind de la exemplele olandez şi
portughez. În ceea ce priveşte editarea
neerlandeză în limba naţională, numărul
volumelor ce costă mai puţin de un
florin tipărite anual arată o creştere
lentă, dar regulată în secolul al XVII-
lea, apoi o creştere rapidă în secolul
următor: 150 de titluri după 1660, mai
mult de 450 la mijlocul secolului al
XVIII-lea, peste 800 în deceniul 1770.
În Polonia, evoluţia e mai târzie, dar tot
atât de strălucită în secolul al XVIII-lea:
numărul global de cărţi editate se
triplează între 1700 şi 1780, iar media
anilor 1781-1790 nu va fi regăsită decât
în 184019. Seduşi însă de modelele
analizei economice, istoricii francezi au
vrut să stabilească ciclurile care, de la
sfârşitul secolului al XVI-lea până la
începutul celui de-al XIX-lea, ritmează
creşterea producţiei naţionale.
Întreprindere dificilă, care pune din start
problema alegerii unui corpus. În
această privinţă, există două posibilităţi:
registrele de administraţie ale Librăriei

(care sunt cele ale diferitelor permisiuni
de editare sau ale depunerii legale) şi
bibliografiile producţiei conservate. Şi
într-un caz ca şi în celălalt,
incertitudinea se insinuează în inima
statisticii. Producţia conservată nu poate
oferi decât o reflectare deformată a
producţiei reale, în măsura în care
supravieţuirea cărţii vechi pare să se
supună unor legi ce privilegiază, de
exemplu, in folio-ul latin pe socoteala
cărţii franceze de mic format; cererile de
permisiuni de tipărire mărturisesc o
dorinţă de a edita, şi nu realitatea
tipăririi; ele nu permit estimarea tirajelor
şi adesea nu dau nici o informaţie
asupra cărţilor clandestine  sau doar pur
şi simplu tolerate care circulă de-a
lungul regatului.20 Discontinuitatea sau
lacunele materialului, foarte sensibile
pentru studiul unui singur atelier sau al
fluctuaţiilor  scurte, nu împiedică totuşi
degajarea fazelor majore ale tendinţelor
de lungă durată.

În secolul al XVII-lea, pornind de la
producţia pariziană păstrată, unei
perioade de creştere dintre 1601 şi 1643,
dar foarte nete mai ales după 1635, îi
succede o criză violentă, marcată de o
scădere brutală până în 1650 şi o
recuperare dificilă de-a lungul celor
patruzeci de ani ce vor urma; sfârşitul
secolului depăşeşte nivelul anilor 1640,
dar curba producţiei, departe de a se
regla, trasează o scădere persistentă21.
Aşadar, dacă numărul cărţilor tipărite
creşte pe ansamblul secolului, ritmurile
producţiei concordă aproape cu
conjunctura manufacturieră a Franţei de
nord: o creştere moştenită din secolul
precedent şi prelungită tardiv, o
schimbare de conjunctură la mijlocul
secolului, recesiune până la începutul
secolului al XVII-lea.

După 1700, conjunctura cărţii se
desenează invers în raport cu cea a
preţului: creştere a producţiei până spre
1730, stagnare de la 1730 la 1770, din
nou creştere de la 1780 la 1820.
Desigur, nu regăsim aici schema
labroussiană a unui elan de prosperitate
începând  în 1730 şi distrus apoi de
refluxul interciclic al deceniului 1770;
trebuie însă să explicăm această
diferenţă printr-o contrarietate a
tendinţelor se ar opune producţia
tipografică mişcării preţurilor agricole23

În orice caz, unele convergenţe apar la
sfârşitul Vechiului Regim, deoarece o
criză a editării pare să însoţească criza
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economiei franceze.24 Ordonanţele de la
Vergennes din iunie 1783, ce făceau
obligatorie pentru orice transport de
cărţi venite din străinătate inspectarea
lor numai de către Camera sindicală din
Paris, indiferent de destinaţia lor, pot să
fi afectat realmente nu doar comerţul
clandestin, ci şi traficul legal al
schimburilor, şi prin urmare şi
producţia. Cum se poate vedea din acest
exemplu, cartea considerată ca marfă se
supune unor solicitări multiple, în mare
parte politice; de aici o conjunctură ce
poate fi relativ independentă în raport cu
tendinţa economică a epocii moderne;
de aici, poate, şi dificultatea eforturilor
ce vizează decuparea tendinţelor majore
într-o serie prea fină de cicluri decenale.
Ambiţia serialăă e legitimă pentru
istoria cărţii, dar ea trebuie să rămână cu
toate acestea lucidă, deoarece materialul
ei, prin natura sa, nu poate trasaa decât o
parte a realităţii trecute, iar rezultatele
sale nu se pot rezuma mecanic doar la
determinismul economic.

Evoluţia tematică a producţiei
tipografice, reconstruită pornind de la
titlurile de lucrări , permite regăsirea,
într-un cadru naţional, a căilor de
progres a unei culturi. Avansul francez
în acest domeniu al cercetării permite
profilarea imaginarei „librării” a
regatului, de la Henric al IV-lea la
Ludovic al XVI-lea25. Cartea religioasă
constituie categoria fundamentală, dar
echilibrul intern al acestei categorii se
modifică odată cu ritmul reformei
catolice. „Invazia mistică” de la
începutul secolului se hrăneşte dintr-o
literatură de oraţiuni şi spiritualitate, la
început mediteraneană şi conformă
regulilor, mai apoi franceză; totuşi, doar
după anii 1660 procentul cărţii
religioase creşte până la a ajung aproape
la jumătate din producţia pariziană.
Acest nivel înalt al sfârşitului de secol
traduce difuziunea în profunzime a
evenimentului tridentin, şi, până în
prima treime a secolului a al XVIII-lea,
o veritabilă „invazie a devoţiunii”
comandă librăriilor ghidurile spirituale
ale unei Franţe religioase ce nu se mai
confundă doar cu elitele urbane, ci se
descoperă în calitate de ţară misionară.
Triumful cărţii de mic format în limba
vulgară asigură promovarea unui nou tip
de comunicare cu sacrul care păstrează
literatura de devoţiune, puternic
impregnată de jansenism, de la
începuturile secolului al XVIII-lea.

Criza  conştiinţei europene rămâne fără
mare efect asupra producţiei catolice de
masă (mai mult de o treime din
activitatea editorială franceză la sfârşitul
anilor 1720); exact invers, lunga eră a
reformei religioase îşi anexează zorii
Luminilor. Reculul vine mai târziu, lent
dar regulat: încă un sfert din producţie la
mijlocul secolului, dar mai puţin de 10%
spre 1785.diminuare sensibil, dar care e
în acord cu cronologia decreştinării pe
care o propune exemplul provensal.
Anemia confreriilor de penitenţi
abandonate de notabilii lor, ca şi
scăderea dramatică a cererilor de slujbe
religioase în testamente26 ilustrează
acest recul al religiozităţii, pe care
producţia de carte ne invită să o privim
în termeni de laicizare.

De fapt, ca prin compensaţie,
secolul al XVIII-lea trăieşte dezvoltarea
ştiinţelor şi artelor, categorie plină de
multiple curiozităţi, dar a cărei temă
unificatoare este raportul omului cu
lumea naturală sau socială. Nivelul său
rămăsese scăzut în secolul al XVII-lea,
în măsura în care marea revoluţie
ştiinţifică, întreprinzând descifrarea unei
lumi de acum înainte scrise în limbaj
matematic, nu s-a întrupat într-o creştere
a apariţiilor. O ocazie pentru noi de a
medita asupra semnificaţiei
cantitativului: incapabil de a da
socoteală de invenţie şi ruptură, ce sunt
aproape  întotdeauna marginale şi
minoritare, el nu ne informează cu
certitudine decât asupra noutăţii
acceptate. În acest sens, curba secolului
al XVIII-lea este pertinentă: dezvoltarea
tuturor componentelor ştiinţelor şi
artelor este semnul unei ambiţii
enciclopedice ce tinde spre inventarierea
clasificatoare şi dominarea unui univers
desacralizat.

Alături de această mare tendinţă de
inversare a rolului între teologie şi
ştiinţe şi arte, există de-a lungul celor
două secole permanenţe cantitative:
dreptul, istoria, artele frumoase.
Instrument privilegiat în definirea unei
istorii naţionale ce se caută în timpul
propagandei monarhiste, erudiţiei
moriste şi nostalgiilor mobiliare, cartea
susţine în acelaşi timp triumful esteticiii
clasice. Doar la adăpostul permisiunilor
tacite îi va fi permis romanului să
sfărâme această tiranie. Afundându-se în
„pădurea” de titluri, cercetătorul istoriei
cărţii nu înţelege să pună la îndoială
concluziile istoriei literaturii, filozofiei

sau ştiinţelor, ci consideră doar că ar
putea aprecia mai exact dominantele
culturale la nivelul difuziunii. Plasat în
inima raportului dintre creaţia
intelectuală şi posibilităţile de
vulgarizare a acesteia, el măsoară mai
bine decât oricare altul rezistenţele şi
poate data mai net abandonurile şi
pătrunderilee.

Evoluţiile culturale citate sunt mai
ales cele ale producţiei pariziene,
deoarece, din vremea colbertismului
capitala concentrează esenţialul
activităţii economice. Nu este totuşi
lipsit de interes să ştim ce anume
furnizează cititorului modesta actvitate
editorială provincială, ce profită de
permisiunile tacite acordate (este cel
puţin cazul oraşului Rouen, unde Primul
preşedinte al Parlamentului local e un
protector esenţial), înainte de a putea,
datorită edictelor din 1777, să acapareză
cărţile căzute în domeniul public,
privilegiile de editare şi vânzare fiind
limitate la timpul vieţii autorilor27.
Orizontul acestei producţii este în mod
esenţial religios şi local. Manualele de
devoţiune, „cărţile orelor”, lucrările
religioase de dioceză au o preponderenţă
netă; procentul lor în producţia din
Rouen este mereu superior celui pe care
îl ocupă în producţia pariziană şi, din
1778 până în 1789, elefurnizează
aproape două treimi din reeditările cu
permisiune simplăă . Restul producţiei
provinciale e puţin important,
repartizându-se între tratate de drept
provincial, almanahuri de oraş şi romane
ieftine. Provincia îşi acuză întârzierea,
iar declinul  cantitativ limitează cărţile
tipărite la arhaismul devoţiunii sau la
utilitatea urbană.

Pentru a găsi noul, trebuie să ne
întoarcem spre această a doua lume a
editării care e producţia clandestină?.
Dintru început se impune distincţia
dintre cărţile contrafăcute şi cărţile
interzise, chiar dacă le reuneşte aceeaşi
interdicţie. Contrafacerea este o apărare
economică împotriva monopolului
parizian şi nu face decât să reia titlurile
privilegiate, pe când circulaţia cărţii
prohibite poate modifica echilibrele
culturale reconstituite pornind de la
producţia păstrată sau de la registrele
oficiale ale Librăriei. În acest domeniu,
certitudinile sunt încă prea puţin sigure,
iar cercetările abia la început28. O
geografie sumară a editării clandestine
permite recunoaşterea priorităţii precoce
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a Provinciilor-Unite prin libelistica
antifranceză, activitatea lui Comtat,
mereu mai interesat de contrafacere
decât de tipărirea cărţilor subversive29,
strălucirea europeană a marilor librării
sau a societăţilor tipografice elveţiene.
La sfârşitul secolului al XVII-lea şi până
în primii treizeci de ani ai secolului
următor domină în această circulaţie
clandestină tipăriturile religioase,
reformate sau janseniste. Dintre lucrările
interzise confiscate la Paris între 1678 şi
1701, 625% sunt cărţi religioase,
expuneri doctrinale sau texte de
controversă, atât protestante cât şi
janseniste, 18% sunt lucrări literare,
12% pamflete sau lucrări politice, 6%
scrieri istorice30. Lecţia furnizată de
confiscările din Languedoc este absolut
identică, şi târgurile din Beaucaire vor fi
de-a lungul secolului centre active de
distribuire a literaturii protestante31.
Totodată, la scara întregului regat,
caracterul cărţilor interzise pare să se fi
modificat către 1750. Oferta nu rămâne
inactivă: de exemplu, Societatea
tipografică din Neuchatel , aflată în
relaţii cu foarte numeroşi librari
francezi, propune în cataloagele sale
manuscrise, sub acelaşi titlu de „cărţi
filozofice”, atât luptele raţiunii cât şi
voluptăţile imaginarului.32 Clientela
pare să fi reacţionat pozitiv, deoarece
confiscările practicate în Lorene în a
doua jumătate a secolului cuprind cărţile
erotice în acelaşi timp cu literatura
Luminilor33. Sunt foarte complexe
circuitele de difuzare ce duc aceste cărţi
interzise din tipografia străină până în
marile antrepozite din Paris, şi de aici în
boccelele colportorilor, în vehiculele
librarilor de bâlci sau în încăperile din
spate ale librăriilor orăşeneşti. O
întreagă societate de figuri pitoreşti
trăieşte din acest comerţ prohibit; printre
mulţi alte sute, Reguillat, librar lionez
destituit în 1767; Jean-Baptiste Leclerc,
capturat în acelaşi an la Nancy de către
d’Hemery şi închis timp de opt luni la
Bastilia; Noel Gille, arestat în 1774 la
Montargis, pe când îşi vindea marfa.
Dincolo de elementul anecdotic, miza
culturală este important, mai ales pentru
secolul al XVIII-lea: nu putem pretinde
că cunoaştem în întregime lecturile unei
societăţi doar prin intermediul
producţiei autorizate. Mărturiile literare
care ne pun în gardă abundă, dar până
acum istoria căţii n-a putut anexa printre
cuceririle sale calitative circulaţia

clandestină, iar raportul cantitatv dintre
lucrările permise şi cele interzise
rămâne încă necunoscut. Cercetarea este
dificilă, dar rămâne posibilă pentru cei
doi termeni extremi ai acestei serii: în
fondurile librarilor şi tipografilor străini
, deoarece ele pot indica volumul
producţiei, destinaţiile şi tipul cărţilor
interzise34; în arhivele Bastiliei, unde
poate fi reperată uneori clientela celor
nenorocoşi.35

Inventarul cărţilor nu îşi capătă
totuşi pe deplin sensul dacă nu poate fi
înrădăcinatt într-o cunoaştere sigură a
societăţii cititorilor. Istoria cărţii, pe
urmele ssciologiei culturale, s-a străduit
să traseze mai multe profiluri
intelectuale, în funcţie de lecturile
presupuse. Acest demers trebuie
întreprins cu precauţie: nu orice carte
posedată este neapărat şi citită,
dupăcum, invers, lectura nu implică şi
cumpărarea, deoarece accesul la carte se
poate produce atât pe calea comerţului
de librărie, cât şi prin intermediul
bibliotecilor publice pentru anul 1764,
ancheta lui Sartine furnizează o hartă a
librăriilorr din întreaga Franţă.36 Putem
vedea aici  o puternică implantare în
oraşele cu parlament, universitate sau
colegiu; goluri sensibile în regiunile
muntoase sau costiere; rămânerea în
urmă a Franţei meridionale, în care
jumătate din oraşele-reşedinţe
episcopale şi sunt lipsite de librării.
Librăria nu este de altfel singurul mijloc
de vânzare a cărţii, şi negustorii de bâlci
asigură difuzarea acesteia în satele şi
oraşele ce nu au librării şi în jurul
reşedinţelor senioriale. Identificarea,
făcută adesea, dintre literatura vândută
prin colportaj şi literatura populară este
deci ilicită; clientela negustorilor
ambulanţi, cunoscută din exemplul lui
Noël Gille, e formată din ofiţeri civili,
magistraţi, medici, foarte numeroase
feţe bisericeşti şi câţiva nobili.37

În oraşele mari însă, bibliotecile
publice făceau posibil un altfel de
contact cu cărţile. Citind Franţa literară
din 1784, aflăm că 17 oraşe, lăsând la o
parte Parisul, posedau o atare înzestrare
culturală (dar cifra nu pare decât parţial
adevărată).38 În capitală, din 18biblioteci
publice, 4 sunt proprietăţi ale corpurilor
urbane sau universitare (Oraşul,
Avocaţii, Universitatea, Şcoala de
medicină), 4 sunt fundaţii de mecenat
regale sau aristocratice, 10 sunt
biblioteci religioase. În provincie,

dominaţia ecclesiastică este încă şi mai
netă: 20 de biblioteci din 29 sunt
administrate de un capitul, un colegiu
sau o mănăstire, cel mai adesea
benedictină; 6 depind de o academie sau
de o societate literară; 2 de o facultate;
doar una singură este municipală. La
Orleans, sunt puse astfel la dispoziţia
cititorilor aproape 30000 de volume; la
Toulouse, în jur de 50000; la Nantes,
mai mult de 10000. aceste dimensiuni te
fac să te gândeşti la fastul rococo al unor
biblioteci, publice sau nu, precum cea
construită de F.J. Holzinger pentru
mânăstirea bavareză din Metten.
Serviciul cultural asumat de cler rămâne
o mare constantă a Europei
Iluminismului.

Oferta de librărie şi cea a
bibliotecilor publice , aşa cum dovedesc
unele cataloage provinciale din secolul
al XVII-lea, urmează, dar cu un decalaj
net, evoluţiile producţiei. În ceea ce
priveşte fondurile de librărie, criteriile
majore ale acestei reticenţe sunt
amploarea redusă a avântului ştiinţelor
şi artelor (sunt foarte rare cataloagele
din Rouen sau din Lyon în care această
categorie depăşeşte un sfert din total) şi
mai ales procentul copleşitor al cărţii
religioase până la sfârşitul secolului:
aproape 30% în catalogul lionezului
Bruyset, în 177039, 47, 5% în cel al lui
Briquet, în 1782, la Chalons-sur-
Marne40, 35% în librăria lui Jeanne şi
Anne Ferrand la Rouen în 178941; în
vreme ce cărţile teologice deţin mai
puţin de 10% din autorizaţiile de
publicare ale anilor 80. Presiunea
cererii locale, ce este în masă religioasă,
şcolară şi practică, e prea sensibilă
pentru a umple rafturile cu noutăţile
pariziene. Conţinutul bibliotecilor
publice e strâns legat de modul lor de
constituire: e o mare distanţă, de
exemplu, între cataloagele marilor
instituţii religioase şi biblioteca
academiei din Lyon, al cărei echilibru
trădează în special gustul fondatorului
său, Adamoli,  pentru istoria naturală,
ştiinţele auxiliare ale istoriei şi poezie.42

Prin gestul cumpărării sau aranjării
în biblioteca privată, omul de cultură
mărturiseşte, fără îndoială, interese
intelectuale, dar tot atât de mult un
ansamblu de motivaţii ce transfigurează
posesia cărţii tipărite. Rolul iconografic
pe care artistul îl atribuie, în pictură,
cărţilor este poate un mod de abordare
pentru a destăinui ceea ce evocă obiectul
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cultural. Adesea, acesta este atributul
necesar pe care o conştiinţă a istoriei îl
asociază, pentru a-i sublinia mai bine
lecţiile, marelui portret religios (Sf.
Ieronim de Carpaccio, Florenţa, Ufizzi)
sau umanist (Erasmus de Quentin
Metsys, Roma, Galleria nationale). În
portretul unui contemporan însă, el
trebuie , laolaltă cu alte semne, să
mărturisească superioritatea socială, ce
se justifică prin şiiinţă (Jaco. Bar,
portret de Luca Pacioli, 1495, Napoli.
Museo di Capodimonte), prin funcţie
(Rafael- Portretul lui Tommaso
Inghirami, secretar şi bibliotecar
pontifical, Boston, Isabella Stewart
Gardner Museum) sau prin bogăţie.
Cartea permite o recunoaştere, deoarece
ansamblul obiectelor în cadrul căruia e
plasată trimite de fapt la practici sociale
ce situează individul în evantaiul
condiţiilor sociale. Simbol al tuturor
puterilor, ea poate înfăţişa pervertirea
Cuvântului (Berruguete, Miracolul
Sfântului Dominic, muzeul Prado-
pictură în care cărţile eretice ard, pe
când cele ale sfântului rămân intacte) şi
seducţiile vanităţilor moderne. În jurul
craniului şi oglinzii, cartea reprezintă,
împreună cu jocul de şah, ghitara şi
monezile , ceea ce permite omului, care
nu a putut vindeca moartea, să nu se mai
gândească la ea  (Vanitas, anonim,
muzeul Louvre, şi Vanitas de Herman
von Steewijck, muzeul Lakental din
Leyden).

Odată cu pictura franceză a
secolului al XXVIII-lea, cartea este
investită cu alte semnificaţii de folosire
sau de reprezentare. Adesea ea apare ca
îmsoţitoaer a intimităţii, suscită reveria

romanescă (P.A. Baudoin, Lectura) sau
întăreşte sufletul aflat în nenorocire
(Hubert Robert-Camille Desmoulins în
închisoare). Acesstă inserare a cărţii în
universul familiar datează din vremea
copilăriei, când ea este ecranul dintre
inocenţă şi lume, obiectul iniţiatic prin
care e introdusă cunoaşterea (Fragonard-
Studiul).Cartea  îşi impune prezenţa şi în
lumea modernă, deoarece furnizează un
centru vieţii de salon (De Troy, Lectura
lui Moliere, 1728) sau un decor
îndrăznelilor galante (De Troy, Jartiera,
1724). Dar secolul îi rezervă mai ales
rolul de însemn al puterii: putere a
cunoaşterii asupra unui univers
inventariat, deci dominat; putere a
ideilor, ce pot, dacă nu să schimbe
lumea, cel puţin să reformeze statul
(Aved-Marchizul de Mirabeau în
cabinetul său). Puterea nu mai poate fi
concepută fără volumele ce cuprind
regulile bunei guvernări sau memoria
secolelor (D-na Vigée-Lebrun, Charles-
Alexandre de Colonne, 1784); armele
prin intermediul cărora se stăpâneşte
lumea nu mai sunt cele ale lui Marte, ci
cartea puterii prin excelenţă,
Enciclopedia (Quentin de la Tour, D-na
de Pompadour).43

Putem folosi mai întâi conţinutul
bibliotecilor ca indice al clivajelor din
cadrul elitei. Pentru secolul al XVIII-
lea, o ipoteză seducătoare opune
nobilimea de spadă nobilimii de robă,
concepute nu ca două societăţi distincte,
ci ca două tipuri posibile de destin
individual.44 Biblioteca omului de robă
se construieşte în lumea autorităţii şi în
primatul eticii, în timp ce spada
promovează, în faţa acestui umanism de

referinţă, valorile noutăţii. Gentilomii,
cititori modeşti la sfârşitul secolului al
XVI-lea, acced  progresiv , prin
pătrunderea micului format în rândul
cărţilor de prestigiu, la modele literare,
la cuceririle cartezianismului, la cărţile
ştiinţifice. Nobilimea de spadă devine
astfel la sfârşitul  secolului purtătoarea
idealului omului onest, dar acest model
cultural va fi distrus datorită circulaţiei
cărţilor de morală; lecturile fidele ale
nobilimii de robă, aşa cum le putem
vedea în bibliotecile parlamentare
pariziene din secolul al al XVIII-lea45,
adăpostesc o rezistenţă prea puternică.
Inspirându-se din ambele tradiţii,
Iluminismul elaborează o ambiţie nouă,
ce valorizează tipăritura ca mod
privilegiat al cunoaşterii şi al autorităţii.

Semn al diversităţii intelectuale,
cartea poate fi de asemenea şi un criteriu
de trasare a ierarhiilor socio-culturale
ale unui oraş sau ale unei provincii.46

Trei exemple ne pot reţine atenţia:
oraşul mic, în acest caz Chalons-sur-
Marne; capitala provincială, Lyon, cu
cei o sută de mii de locuitori ai săi; în
sfârşit, o întreagă provincie, precum
Bretagne. La sfârşitul Vechiului Regim,
în societatea din Chalons, cărţile se
întâlnesc în inventarele întocmite după
deces în mai puţin de un caz din zece, cu
atât mai prezente şi mai numeroase cu
cât urcăm pe scara socială.47 Aceste
două date, prezenţa şi importanţa cărţii,
definesc de asemenea cezurile capitale
pentru cadrul lionez: cărţile apar în 20%
din inventarele meşteşugarilor şi în 75%
din inventarele ofiţerilor sau
practicanţilor profesiunilor liberale, iar
raportul dintre categorii, în privinţa
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numărului de volume, este de 1 la 10.
Dar oraşul mare permite şi alte ipoteze:
nu sunt anumite tipuri de lecturi cele
care definesc un nivel cultural? Cazul
romanului este sugestiv, deoarece nu îl
întâlnim nici printre puţinele cărţi ale
meşteşugarilor, nici în bibliotecile
notabililor academicieni; el pare în
schimb să acopere întreaga pătură a
burgheziei medii. Raportul dintre
alfabetizare şi lectură este o altă
problemă: deşi aproape 70% dintre
meşteşugarii şi lucrătorii lionezi în
domeniul mătăsii ştiu să se semneze,
doar 20% posedă câteva cărţi. N-am
putea trage de aici concluzia că prezenţa
cărţilor este un bun criteriu pentru a
defini un anumit prag de cultură, mult
mai mult decât alfabetizarea, care poate
fi adesea o necesitate impusă de
meserie?48 La scara întregii provincii
Bretagne, putem stabili ierarhia
cititorilor pornind de la numărul de
volume, modul de constituire şi evoluţia
bibliotecilor. Nici o sociologie culturală
nu trebuie să piardă niciodată din vedere
faptul că lumea cititorilor rămâne
restrânsă Până cu mult înaintea secolului
al XVIII-lea.

Nu avem totuşi la dispoziţie
lecturile populare pentru a defini o
cultură a celor dominaţi? Descoperirea
pasionată a Bibliotecii albastre şi a
almanahului a putut să o sugereze, fie că
ne imaginăm o lectură cu voce tare, în
timpul serilor, sau o „lectură”
elementară ce descifrează mai mult
figurile şi semnele decât textul.50 Prea
fragila anchetă Maggiolo (prea fragilî în
măsura în care criteriul semnăturii la
căsătorie nu este poate un indicator al
instruirii) autorizează o asemenea
ipoteză, deoarece Franţa alfabetizată de
la Sfârşitul Vechiului Regim coincide
aproximativ cu cea a tipografilor de
almanahuri. Subzistă totuşi o îndoială,
deoarece nu regăsim deloc micile cărţi
cu copertă albastră acolo unde era de
aşteptat să fie prezente: la Lyon, de
pildă, cele câteva cărţi ale lucrătorilor în
domeniul mătăsii sunt aproape exclusiv
religioase, vieţi ale sfinţilor.51 În
schimb, almanahul „popular” pare
prezent în mare măsură la notabilii
micilor burguri provinciale, furnizat de
un colportaj ce suplineşte absenţa
librăriei şi ajungă adesea până la porţile
castelelor. Ne este deci îngăduit să
credem că clientela acestei literaturi,
specifice ca formă şi tematică, este

constituită tot atât de mult de această
burghezie ce nu cumpără cartea savantă,
cât şi de poporul de rând de la oraş şi de
la ţară. Între cei excluşi de la lectură şi
cei excluşi de la cultură există un loc
liber pentru un public median, incert în
contururi, dar coerent în aşteptări.

Temele, uneori surprinzătoare, ale
acestui corpus sunt acum bine
cunoscute: în almanah predomină
astrologia profetică, judiciară sau
naturală, ce dezvăluie viitorul apropiat;
secolul al XXVIII-lea introduce însă aici
povestea de actualitate şi sfatul utilitar.
În ceea ce o priveşte, Biblioteca albastră
se mişcă în spaţiul miraculosului şi al
legendarului medieval, şi farmecul
traversează deopotrivă basmul cu zâne,
miracolul religios şi epopeea
carolingiană, în care e exaltată o nobleţe
ideală. Secolul al XVIII-lea modifică şi
aici repertoriul temelor, înlocuind
adesea fantasticul printr-o înţelepciune
cu totul umană. Problema ce se pune
este cea a progresului apariţiei unor
astfel de motive. Este literatura
„populară” o adaptare a lucrărilor
savante, sau , dimpotrivă, ea este cea
care se manifestă uneori în operele
literaţilor? Întrebare încă fără răspuns,
dar importantă pentru a a situa cartea în
raport cu cultura unui număr mai mare
de oameni. A voi să cunoşti
mentalităţile unui grup social pe calea
lecturilor sale este în definitiv un proiect
ambiţios, pe care îl poate valida doar o
cunoaştere clară a marjelor de difuziune.
Dacă e relativ uşor de ştiut ce citesc
preoţii sau magistraţii, este mult mai
dificil să cunoşti publicul unor cărţi ca
Pierre de Provence sau Griseledis.
Printr-o viclenie a istoriei, sociologia
cărţii profită de încă un privilegiu.

Dintr-un inventar al aspectelor de
suprafaţă ale cărţii reies un anumit
număr de simboluurii ce trimit la tot
atâtea folosiri: titlul, ilustraţiile,
tipografia. Este bine ca fiecare să fie
studiată de o istorie a cărţii ce nu se
teme să se aventureze până la frontierele
altor discipline. Mai întâi titlul, ce poate
da naştere multor interogaţii. El poate fi
privit ca un indicator în general fidel al
conţinutului, mai ales în epoca modernă,
în care domină titlul lung, şi pornind de
la el poate fi efectuat imensul travaliu
calitativ de clasificare tematică a
lecturilor; însă funcţia sa principală este
de a asigura vânzarea: reunind cele două
aspecte ale cărţii, de vehicul cultural

care e în acelaşi timp şi o marfă, el
trebuie să permită elaborarea unei istorii
regresive a stereotipurilor publicitare.
„Proxenetul” cărţii, cum scrie Furetière,
poate releva imaginile pe care le poartă
în mod colectiv un public. Dincolo de
acest demers se situează analiza
limbajului. A contabiliza totalitatea
titlurilor unei perioade înseamnă a-ţi
procura un stoc considerabil de
vocabular acceptat şi a pătrunde în
miezul noţiunilor pe care le acoperă.
Absenţele sunt în aceeaşi măsură
pertinente, deoarece relevă o ignorare,
lipsa unui concept sau greutatea unei
interdicţii, atunci când domeniul de
studiu ales e la fel de sensibil în faţa
cenzurii sociale ca noţiunile referitoare
la dragoste şi sexualitate.52 În fine, şi
mai ambiţios este proiectul ce vizează
tratarea ansamblului titlurilor ca o vastă
listă de enunţuri, în care fiecare cuvânt
nu prezintă interes decât în funcţie de
poziţia sa în totalitatea câmpului lexical
în care se întâlneşte. Cercetările asupra
corpusului de titluri ale cererilor de
permisiuni de tipărire din secolul al
XVIII-lea , pornind în special de la
cuvintele „istorie” şi „metodă”,
ilustrează cât de mult poate aduce
semantica istoriei cărţii prin analiza
contextelor sau a metodelor
gramaticale.53

Imaginea a atras de mult timp
atenţia bibliofililor şi istoricilor.
Începuturile secolului al XVII-lea
marchează un nou punct de plecare
pentru ilustraţie, întrucât forma uşoară
înlocuieşte gravura pe lemn, rezervată
de acum înainte almanahului sau
Bibliotecii albastre, iar gravorul în
cupru, veritabil artist care îşi semnează
operele, ia locul autorului anonim. Până
în anii 1650, Contrareforma foloseşte,
pentru scopurile sale didactice şi de
convingere, imaginea, fie că e vorba de
stampă, pânză pictată pentru misiuni sau
figură de carte, însă la sfârşitul secolului
cărţile liturgice şi de specialitate nu mai
sunt ilustrate. Dificultăţile economice
ale editării furnizează o explicaţie, dar,
mai în profunzime, regăsim aici urma
eforturilor reformei catolice de a reduce
excesele sensibilee ale anumitor imagini
pioase din prima jumătate a secolului al
XVII-lea. Comentariul textului sacru
elimină alegoria frontispiciilor pentru a
se dezvolta în interiorul unui discurs
omogen Cuvântului.54 Odată cu secolul
al XVIII-lea, ilustraţia este
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documentară, însă pe două scări.
Dominaţia formatelor mici duce la
transformări estetice ale imaginii:
gravura devine locul reuşitelor tehnice,
în care excelează un Fragonard
(Fabulele lui La Fontaine) sau un
Conchin (Fastele lui Ovidiu). Relatarea
de călătorie, romanul, albumul de modă
sunt cărţile ce atrag cel mai mult vinieta,
pitorească sau sugestivă.55 În paralel,
imaginea tehnică triumfă în marile cărţi
influente. Enciclopedia marchează
triumful acestei „iconografii autonome a
obiectului” cu multiple semnificaţii, pe
care scopurile sale de instruire nu le
epuizează. Planşa enciclopedică pretinde
să exalte puterea creatoare a unei
umanităţi încă prietene a a naturii şi a
ustensilei, mărturisind în acelaşi timp o
credinţă generoasă în universalitatea
mesajului său, deoarece inventarierea
lumii prin imagine nu înseamnă
tezaurizare egoistă, ci transmitere către
genul uman şi generaţiile viitoare.
Textul nu epuizează astfel toate valorile
cărţii, în care sunt înscrise mai multe
limbaje: limbaj al ilustrării, ce poate fi
descifrat ca un ansamblu de semne, dar
de asemenea ca suport al reprezentărilor
ideologice; limbajul dispunerii
tipografice, a cărei evoluţie, în epoca
modernă, către o organizare mai clară a
lecturii traduce şi favorizează în felul
său progresul unei noi logici.

Bibliografia materială (physical
bibliography a anglo –saxonilor) este
poate cea mai recentă dintre disciplinele
pe care doreşte să şi le anexeze o istorie
socială a materialului tipărit. Apărută în
Anglia între cele două războaie
mondiale, în jurul „Bibliographical
Society” şi a revistei sale The Library,
ea a păstrat mult timp urma motivaţiilor
sale originale, anume a descurca iţele
complexe ale diferitelor ediţii ale
autorilor elisabetani. Originală în ceea
ce priveşte proiectul său, noua ştiinţă a
cărţii neglijează total sensul semnelor
tipografice şi nu se confundă cu
cercetările asupra tehnicilor de
tipărire.57 Această modalitate de a privi
cartea ca pe un corpus de trăsături fizice
este într-un fel o arheologie ale cărei
utilizări, încă de pionierat, se distribuie
în trei direcţii: ea permite, în primul
rând, stabilirea notiţelor bibliografice, ce
constată nu numai diferenţele dintre
ediţii, ci şi caracterele specifice fiecărui
exemplar, fapt capital pentru epocă
modernă, în care constrângerile de

compoziţie autorizează corectările în
cursul tipăririi. Se înţelege în consecinţă
că bibliografia materială furnizează
istoricului literaturii singurul ghid cu
adevărat sigur pentru o ediţie a textelor
clasice.58 Pe de altă parte, întregind
cercetările de arhivă, ea va clarifica
poate într-o zi problema circulaţiei
contrafacerilor şi a cărţilor interzise.
După ce au fost definite caracteristicile
de paginare, broşare şi ornamentare
specifice tipăriturilor dintr-un atelier sau
un oraş, producţia păstrată poate fi
studiată, du sau fără ajutorul
ordinatorului, în funcţie de aceste
norme, pentru a vedea dacă în spatele
adreselor false nu se ascund lucrări
clandestine sau interzise. Este o sarcină
de lungă durată, dar sondajele în curs se
dovedesc deja fructuoase.59 În fine,
physical bibliography permite studierea
într-o nouă lumină a istoriei funcţionării
atelierelor. În măsura în care arhivele o
autorizează, minuţioasa erudiţie a unei
discipline austere duce la o reînnoire
completă a studiului muncii sau
întreprinderii tipografice. Pe de o parte,
devine posibilă urmărirea pas cu pas a
lucrătorului  în sarcinile sale succesive,
aducerea la lumină a felului său specific
de a lucra şi a ticurilor sale personale; pe
de altă parte, strategia economică a
tipografului devine mult mai clară
atunci când atelierul său este urmărit în
diacronia producerii unei anumite cărţi
sau, într-un moment precis, în
ansamblul activităţilor sale.60

Obiect de o bogăţie inepuizabilă,
cartea îşi exercită de mult timp
fascinaţia. Pe timpul unui pozitivism
triumfător ce reducea istoria la discurs,
ea părea să închidă în manuscris tot ceea
ce cercetătorul trebuia să descifreze
pentru a ajunge la fapte. În momentul
debarasării de acest neajuns textual,
atunci când istoria s-a vrut economică şi
socială, cartea nu s-a numărat printre
victime: nu era ea o marfă de produs şi
vândut, nu releva ea rupturile dintr-o
societate? Locul său a fost şi mai bine
asigurat odată cu înflorirea „ştiinţelor
umane”, deoarece era o pradă facilă
pentru studiul cuvintelor şi al semnelor.
Această eternă tinereţe, înrădăcinată în
chiar originile sale, deoarece există
discurs asupra cărţii încă de la apariţia
sa, traduce în fond surpriza fericită a
unei lumi uimită de puterea sa de a
înţelege în prezentul său limbaje atât de
vechi.
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franceză la 1700”, Revue francaise d’historie du
livre, 1972, nr.3, pag. 3-43; B.N., Mss. F.F.
22832, Starea tipografiilor îm 1777.
13. J.Brancolini şi M. –T. Boussy, La vie
provinciale du livre à la fin de l’Ancien Régine,
Livre et société dans la Framce du XVIII-e siècle,
II, Paris – La Haye, Mouton, 1970, pp. 1-37.
14. Comparaţie dintre registrele de debitori
ale lui Jean Libet ân 1636 şi Frédéric Léonard
în 1706 (H. –J. Martin, op.cit., registrele nr. 5
şi 8) ilustrează această lărgire a circulaţiei
cărţii pariziene.
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15. Multiple exemple în L. Tresiard,
Commerce et culture. Le livre à Lyon au XVIIIe

siècle, Lyon, Album de Crocodile, 1953, şi
„Sociologie du livre en France (1750-1789)”,
Actes du Ve Colloque de la Sociéte française de
litterature comparée, op.cit. pag. 145-178; J.
Queniart, l’Imprimerie et la librairie à Rouen au
XVIIIe siècle, Paris Klincksieck, 1969, pag. 59-
70.
18.Y. Z. Duborg, Le livre françaiseet son
commerce en Hollande de 1750 à 1780,
Amsterdam, 1925 (cifrele producţiei olandeze
în limba naţională, pag. 41-42).
19.M. Czarnowski, Polska Narodiny
Novoczenesgo Narodu 1764-1870 („Polonia.
Naşterea naţiunii contemporane”), Varşovia,
1967, p. 480; E. Rostoworowski, „Franţa lui
Ludovic al XV-lea şi Polonia (politică, limbă,
cărţi şi Acta Poloniae historica, t. XXII, 1970,
p.84.
20.O critică pertinentă a surselor utilizate de
istoria cantitativă a cărţii a fost adusă de J. –F.
Gilmont, „Livre, bibliographie et statistique.
A propos d’une etude recente”, Revue
d’historire ecclésiastique, vol. LXX, nr. 3-4,
Louvain, pag. 797-816 (autorul analizează
supravieţuirea în 240 de biblioteci a unei cărţi
din secolul al XVI-lea, Le Martyrologe du Jean
Crespin, editată de optsprezece ori între 1554
şi 1619); şi R. Darnton, „Reading writing and
publishing in Eighteenth Century France:
„Case Study in the Sociology of Literature”,
Daedalus, Historical Studies Today, iarna
1971, pag. 214-296, în special pag. 219-221.
21.H. –J, Martin, op.cit., pl. I
23.R. Estivals, „La production des livres dans
les dernières annèes de l’Ancien Régine”,
Actes du Xce Congrès national des sociétès
savantes, Nice, 1965, secţia de Istorie modernă
şi contemporană, Paris, Biblioteca Naţională,
1965, pag. 11-54 bis, în special pag. 38-42.
24.Este ipoteza sugerată de R. Dernton, în
articolul citat, pag. 231-238; „... far from
flourshing as a result of virtual freedom of the
press as et is usually montained, French
publishing underwent a severe crisis on the
eve or the Revolution”, p. 277 („... departe de
a înflori ca rezultat al libertăţii virtuale a
presei, cum se susţine în mod curent, acţiunea
tipografică franceză a suferit o criză severă în
timpul Revoluţiei”).
25.Evoluţia tematică a producţiei e trasată
pornind de la H. –J. Martin, op.cit., şi F. Furet,
La „librairie” du royaume de France du XVIII-e
siècle, I, Paris, La Haye, Moriton, 1966, pp.3-
32.
26.M.Agulhon, Pénitents et franc-maçons de
l’Ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968,
pp.139-160, şi M. Vovelle, Piété baroque et dé
christimisation en Provence, au XVUUU-e
siècle. Les atitudes devant la mort d’apès les
clause des restamenmts, Paris, Plon, 1973.
27.Despre întîrzierile provinciale în materie
de editare, J. Queniart, op.cit., p. 107-124 şi
125-135, şi J. Brancolini şi M.T. Bouysy, articol
citat.
28.Le livre classique (Cartea clasică) de J.P.
Balin, Le Commerce des livres prohibés de 1750 à
1789, Paris, 1913, n-a fost încă înlocuită.

29.R.Moulinas, L’Impremerie, la librairie et la
presse à Avignon au XVIII-e siècle: les
Delorme, în Revue française d’histoire du livre,
1972, nr. 3, p.46-78.
30.După A. Sauvy, Livre saisis à Paris entre
1678 et 1701, Arhivele internaţionale de istorie
a ideilor, La Haye, Mortinus Nijhoff, 1972,
remarcabilă ediţie critică a manuscrisului
21743 a F.F. în cadrul B.N.
31.M.Ventre, L’Impremerie et la librairie en

Languedoc du dernier siècle de l’ancien
Régine, 1700-1789, Paris, Mouton, 1958, p.
269-298.
32.R. Darntin, articol citat, p. 238-239. Se
poate găsi, de exemplu, în acelaşi catalog
numeric: Venus dans le doître ou la
Religieuse en chemise; Système de la Nature,
8,2 vol.; La Fille de joie, 8; Contrat social pur
Jean-Jacques Rousseau, 12.
33.A. Rousin, La Lorraine et le commerce
international du livre au XVIII-e siècle, in
Actes du Cologne organisé par la faculté des
lettres et des sciences  humains de l’université
de Nancy (Nancy, 24-27 octombrie 1967),
Annales de l’Est, nr. 34, 1968, p. 138-175 şi p.
161-166.
34.Se poate semnala ancheta întreprinsă
actualmente de R. Damton asupra activităţii
Societăţii tipografice din Neuchâtel, a căror
arhive excepţionale sînt descrise de J.
Ryehner, în „Les Archives de la Societe
typographique de Neuchâtel”, 1969, nr. 3.
35.J.P.Belin, op.cit., p.100-104.
36.F.De Daincile, „D’aujourd’hui à hier. La
geographie du livre en France de 1764 à
1945”, în Le Courrier grafique, 1951 ianuarie,
pag. 43-52, şi martie, p. 33-36. Se va găsi în
acest articol o hartă a hibrizilor funcţionabile
(B.N:::Mes. FF. 22,184 şi 22.185).
37.A. Sauvoy, Noël Gille dit ka Pistole –
marchand forain librairie roulant pur la
France” în „Bulletin des bibliothèque de France”,
mai 1967, p. 177-190, în special p. 184-185.
38.La France Littéraire, 1784, Slatkin Regrinte,
p. 451-479.
39.R. Chartier, articol citat, p. 101.
40.D. Roche, „La diffusion de Lumières. Un
exemple l’Académie de Châlon –sur-Marne”,
Annales, 1964, p. 887-922, în special p. 919-922
şşi tabelul III.
41.J. Queniart, op.cit. pag. 138-146, şi fig.
Nr.15.
42.R. Chartier, L’Academie de Lyon au XVIII-
e siècle, Etude de sociologie culturelle”, în
Nouvelle études lyonnaises, Geneve, Droz,
1969, pp.192-250, în special p. 228-229.
43.Catalogul marii expoziţii din 1968, Londra,
„France in the eighteenth century” constituie
un corpus complet, unde se pot găsi toate
tablourile citate de Pompadour prin Tour), nr.
312, 335m, 298, 108, 106, 87, 168, 26.
44.H.J.Martin, op.cit., analizează 600 de
biblioteci private, repartizate egal în trei
perioade, 1601-1641 (p.472-551), 1642-1670 (p.
651-661); 1671-1700 (p. 922-958).
45.F. Bluche, Les Magistrats du Parlament de
Paris au XVIII-e siecle. Paris, les Belles
Lettres, 1960, p. 289-296.

46.Pentru a avea cartea înainte de a fi tipărită,
H.Bese, Livre et sociéte en Sicile (1299-1499),
Centro di Statdi filologici et linguistici
siciliani, Supplementi al Bolléttino, 3,
Palermo, 1971; pentru achiziţionarea în
provincie a producţiei Renaşterii, A. Labarre,
Le livre dans la vie ancienoise du XVI-e siecle.
L’enveigment des inventaires apre déces 1503-
1576, publicaţii ale Facultăţii de litere şi ştiinţe
umanhiste, publicaţii ale Facultăţii de litere şi
ştiinţe umaniste Paris-Sorbona, scria
„Recherches” tom tXII, Paris, Lourain, Ed.
Nauwelwwest, 1971.
47.D. Roche, art.citat, Annales, 1964, p. 989 şi
graficul nr.8.
48. Despre aceste chestiuni, M. Gordon, Lyon
et Lyonnais au XVIII-e siecle, Paris, Les Belles
Lettres, 1970, p. 457-468 şi graficele LXX,
LXXI, LXXII.
49.J. Meyer, La Noblesse bretone de XVIII-e
siecle, Paris, S.E.V.P.E.N., 1966, p. 1156-1177.
50.R. Mandrou, De la culture populaire aux
XVII-e et XVIII-e siecle: la Biblioteque bleue
de Troyes, Paris, Stoex, 1964; G. Bolleme,
Litterature populaire et litterature de
colportage au XVIII-e siecle”, G. Bollème, Les
Almanachs populaire aux XVII-e et XVIII-e
siecles. Essai d’historire sociale, Paris – La
Haye Moutons, 1969.
51.M.Garden, op.cit., p.460.
52.J.L. Flandrin, „Sentiments et civilisation.
Sondage au niveau des titres d’ouvrages”,
Annales, 1965, p. 939-962.
53.Livre et sociéte dans la France de XVIII-e
siècle, II, partea a II-a: Pentru o semantică
istorică, de consultat mai cu seamă F.Furet,
L’Ensemble „histoire”, pag. 101-120 şi A.
Fontana, L’Ensemble „méthode”, p. 151-228.
54. Pentru toată această evoluţie, vezi H.J.
Martin, op.cit. p. 161-169, 381-386, 702-704.
55.G. Janneau, l’Epoque de Louis XV, le Lys
d’Or, P.U.F., 1964.
56.LâUnivers de l’Encyclopedie, Paris, Les
Librairies associés, 1964, şi mai ales R. Bertres,
Image, raison, déraison, p.11-16 şi Mangi,
Une éphémere souveraineté, p. 19-22.
57.P. Gaskell, A New Introduction to
Bibliography, Oxford, Clarendon, Press, 1972.
58. R. Laufer, „La bibliographie materielle
dans ses suport avec la critique textuelle,
l’histoire littéraire et la formalisation”, Resue
d’histoire littéraire de la France,
Méthodologies, septembre-decembre 1970,
p.776-783. Introduction à la textologie,
vérification, étublissement, édition des textes,
Paris, Larousse, 1972.
59.R.A. Sayce, Comppositional Practices and
the Localisation of Printed Books 1530-1800,
The Library, Seria 5,XXI (1966, nr. 2), p. 1-45.
G. Pargucz, art.cit., Nouvelles Etudes
lyonnaises, p.93-130; a se vedea, de asemenea,
două numere consacrate de Australian
Journal of French Studies, vol. III, nr.3, sept.-
dec. 1966 şi vol. VII, nr. 3, sept.-dec. 1970.
60.D.F. Mac  Kenzie, The Cambridge
University Press, 1696-1712. A bibliographical
study, Cambridge, University Paris, 1966 şi,
de asemenea, lucrarea lui J.Rychner la
Neuchâtels
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Cătălin BORDEIANU

Liber
Amicorum

e obicei, studiind repercusiunile umanismului
european în Ţările Române ne concentrăm
atenţia mai ales asupra figurilor reprezentative

ale mişcării postrenascentiste de la noi: Nicolai Valahul,
Petre Cercel, Ioan Honter, Miron Costin etc. Pentru a
aprecia justele proporţii şi repercusiuni ale acestui curent
cultural este necesar să cunoaştem numeroasele figuri ale
„oştenilor de rînd” — cărturari, oameni ai şcolii, oratori,
publicişti, dascăli — a căror activitate e mai puţin
strălucitoare, mai puţin vestită decît aceea a corifeilor
mişcării. Aceşti zeci şi sute de modeşti cărturari
alcătuiesc insă baza largă a mişcării umaniste de la noi în
veacurile al XVI-Iea şi al XVII-lea.

O cercetare atentă a fondului bibliotecii „Gh. Asachi"
din Iaşi mi-a pus la îndemînă un curios album manuscris
legat în pergament şi avînd 192 foi de dimensiunile
145X95 mm., mai toate scrise de diferite mîini. Nu are
titlu – nu e decît un album de familie – dar pe dosul
coperţii e reprodus un citat din „Liber amicorum” (Car-
tea prietenilor) a celebrului umanist german Phileppus
Melanchton. Prezenţa semnăturii autografe a lui
Melanchton pe ultima filă a albumului ne-a dat emoţii.
Închipuiţi-vă, un autograf melanchtonian într-o
bibliotecă ieşeană. Se ivise însă o încurcătură. Semnătura
era din 1601, iar semnatarul murise încă din 1560! Şi
totuşi această semnătură era aidoma cu cea reprodusă în
marile enciclopedii. Ulterior s-a lămurit că ea aparţine
fiului marelui umanist, care purta acelaşi nume şi era
secretar al consiliului orăşenesc din Wittenberg şi a
murit la cîteva luni după data semnării în album.

Albumul aparţinea pedagogului Martin Weigmann
născut în oraşul slovac Bordiov (Bartpha, Bartfeld pe
vremuri). Acolo el a studiat şi a activat mai toată viaţa şi
a jucat un rol de seamă ca om al şcolii.

Parcurgerea albumului ne mijloceşte o serie de ştiri
despre dînsul. În 1598-1600 era încă un elev studios şi

erudit al „Academiei” din oraşul natal. În 1601 era
student la Wroclaw, iar în 1603 la Wittenberg, celebru
centru al luteranismului. Aici a întîlnit studenţi din
diferite ţări europene, care i-au semnat în album. Acest
microcosm studios este o oglindă a intenselor relaţii
dintre erudiţii umanişti ai epocii.

Terminînd studiile în 1605, Weigmann a fost numit
profesor în 1605, iar în 1607 rector al şcolii unde îşi
făcuse ucenicia; pînă în anul 1620, ultimul an care
figurează în album, dînsul este  directorul gimnaziului
din  oraşul natal.

În cursul vieţii sale Weigmann a făcut dese călătorii
in străinătate unde a cunoscut mulţi intelectuali ai
vremii. Mult mai des se ducea la Presov, numit pe atunci
Epperiex. O frumoasă miniatură în culori de pe fila 112
înfăţişează o vedere a fortăreţei oraşului în timpul unor
lupte cu „curuţii".  În timpul unei astfel de lupte a murit
şi un amic al său, căpitan de oştire.

Însemnările din album oglindesc mentalitatea,
preocupările de ordin filozofic, etic-religios, filologic,
nivelul de cultură al semnatarilor. Cele mai multe din
citatele înscrise în album provin de la filozofii elini şi ro-
mani, din Vechiul şi Noul Testament, din moraliştii
antici, toate reproduse în limba originalului – greacă,
latină, ebraică. Preocupările cultural-pedagogice sînt
exprimate cu precădere în limba maternă a semnatarului
respectiv: germană, italiană, franceză, maghiară…

Un deosebit interes artistic şi heraldic îl prezintă cele
17 miniaturi în tuş sau în culori, presărate de-a lungul
albumului, 15 din ele fiind blazoane ale unor colegi sau
prieteni ai lui Weigmann. Din cele 148 iscălituri
descifrate, am putut identifica cîteva de provenienţă
transilvăneană, care merită a fi relevate şi întregite cu
ştiri din alte izvoare.

D
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O primă însemnare, însoţită de blazon, este în
directă legătură cu Hans Benckner, judele Braşovului,
proprietar al unei mori de hîrtie şi al tipografiei unde s-
au imprimat ediţiile coresiene. El este acel „Hanăş
Becnăr” pe care Coresi îl aminteşte în una din prefeţele
sale ca pe un sprijinitor al său în munca de publicare a
cărţilor româneşti. Un fiu al acestui jude braşovean,
Wilebald Christian a semnat în albumul prieteniei la 30
aprilie 1604. Alături de blazon el notează tipica cugetare
umanistă „Uomo sum, a me nihil alienum puto" ...
(Nimic din ce este omenesc nu-mi este străin). Sîntem
departe de asceza medievală şi de dispreţul pentru cele
pămînteşti.

Alt transilvănean, sibianul Petru Bisodner, îl intîlnise
pe Weigmann la Frankfurt pe Main. Alături de alte
cazuri similare, vizita sibianului ne aminteşte de
intensele relaţii culturale dintre Transilvania şi centrele
culturale din Apus, ceea ce a favorizat cunoaşterea şi
răspîndirea culturii umaniste în cele trei Ţări Române. La
acest schimb de idei, preocupări şi activităţi contribuie
cu modestele sale posibilităţi şi braşoveanul Iakob Griff,
care semnează în 1601 o dedicaţie în ebraică.

Să amintim că pentru o bună parte din umaniştii
eropeni – Reuchlin, Erasm, Buxtorf – cele trei limbi
clasice: greacă, latină, ebraică erau baza culturii
umaniste.

Luca Hrăjilă, alt jude braşovean, ne este cunoscut
prin relaţiile sale cu Ţara Românească. Un fiu al său,
Georgius Hirsch a reprodus în 1601 în albumul prieteniei
un cunoscut citat din „De amicitia" a lui Cicero.

Un „rector scholae Coronensis”, deci un director al
şcolii din Braşov, figurează în album cu un blazon al său
şi cu un citat bilingv,  pe care 1-a scris la Wittenberg în
1610.  Ar fi interesant de urmărit activitatea acestui peda-
gog braşovean.

Simon Massa junior, fiul prim-pastorului braşovean
cu acelaşi nume, îl vizitează pe Weigmann la „Bartpha"
în anul 1604. Dedicaţia din album ni-1 prezintă ca pe
unul ce preţuieşte sănătatea sufletească mai presus decît
cea trupească.
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Transilvăneanul W. Puddler ne împărtăşeşte, în
1607, cugetările sale relative la nestatornicia destinului
omenesc. El şi alţii de seama lui au jucat un rol important
în răspîndirea ştiinţei de carte în popor, întrucît de multe
ori pastorii luterani conduceau şcolile începătoare din
parohiile lor sau erau profesori la şcolile medii din
oraşe. Aşa este cazul şi cu Daniel Ripehius, ulterior
pastor la Ghimbav, care 1-a cunoscut pe Weigmann în
1604.  Alt transilvănean, Nicolaus Schwarz „Gucensis”
notează în 1602 un citat din Cicero. Cu  ocazia sinodului
luteran din Sibiu, în anul 1618, Weigmann se întîlneşte
cu unii colegi, care-1 omagiază în album. În 1607 un sas
din Transilvania, Valentin With îşi exprima în scris senti-
mentele sale prieteneşti.

2

În album figurează numeroase semnături din
Slovacia. Lucrul nu e de mirare căci oraşul Bordiov
(Bartpha) în care a trăit Weigmann fusese întemeiat în
veacul al XII-lea şi se mîndrea cu monumente gotice din
veacurile al XIV-lea şi al XV-lea, fiind şi un însemnat
centru economic şi cultural.

În veacul al XVII-lea, adică în perioada cînd s-a
alcătuit „Liber amicorum”, oraşul a fost centrul unor vii
dispute religioase şi culturale cu grave repercusiuni.
Şcolile din oraş erau cunoscute şi peste hotare graţie
strînselor legături dintre pedagogii umanişti.

Prezenţa manuscrisului „Liber amicorum”în
biblioteca G. Asachi din Iaşi, manuscris provenind dintr-
o colecţie particulară transilvăneană, ar putea prilejui
studierea relaţiilor dintre pedagogii umanişti ai Europei
Centrale şi de Sud-Est, precum şi a artei miniaturii pe
aceste meleaguri.
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Liviu PENDEFUNDA

Crucea
întrandafirată
3. René Descartes şi Regina
Christina

ndiferent de trupul care
poartă un cuget luminat,
timpul demonstrează că,
asemenea esenienilor, creşti-

nismului incipient şi chiar a reli-
giilor străvechi, rosicrucianismul a
fost îmbrăţişat deopotrivă de femei
şi bărbaţi, constituind factorul de
dezvoltare spirituală predominant în
istorie. Chiar dacă Imperiul Bizantin
influenţase noua putere care prelu-
ase Constantinopolul, ca şi Renaş-
terea europeană, înţelepţii care
defineau epoca, cu ajutorul aurului
alchimic, cu tainele ştiinţifice şi
credinţa moştenită prin templieri şi
documentele secrete, au orientat
prin spirit o nouă cale omenirii.

Regina Margareta a Danemar-
cei realizase Uniunea de la Kalmar,
cu Suedia şi Norvegia sub dominaţia
sa în 1620, care se încheie cu baia de
sânge a nobililor de la Stockholm ce
a avut atunci un singur fugar,
Gustav Erickson, care cu ajutorul
armatei formate din răzeşii vremii,
pe schiuri în nordul extrem, recapătă
independenţa Suediei şi devine
regele Gustav al II-lea (regele "spic
de secară" – casa domnitoare Vasa).

Povestea sa de dragoste1 este
relatată pe larg în istorie şi se încheie
cu cerebrarea căsătoriei pe 25
noiembrie 1620. Astrologii au prezis
în acele vremuri un moştenitor al
tronului, dar regina naşte pe 26
decembrie 1626 o fată, numele ei
fiind Christina. Promiţând curteni-
lor că fata va fi crescută şi educată ca
un băiat, ea este prezentată poporu-
lui ca succesorul regelui la tronul
Suediei. Fenomene întâmplătoare
sau nu, unele interpretate ca ten-
dinţă de eliminare fizică comandate
chiar de mamă, o grindă căzută
peste leagănul copilei, scăpată din
braţe de doică etc., duc la o
dezvoltare asimetrică a trupului.
Inteligentă, vioaie, dornică de
cunoaştere şi extrem de băieţoasă,
când tatăl său moare în 1632,
parlamentul suedez, Riksdag, o
proclamă “Rege”, coroana fiind
acceptată de Christina abia la
optsprezece ani. Din război, regele
s’a întors în sicriu şi cea mai mare
durere a fost pricinuită soţiei care îl
vizita zilnic, neţinând cont de starea
de alterare a trupului iubit. Mort pe
6 noiembrie 1632 a fost înmormântat

1 Maria Eleonora de Brandenburg,
descendentă a familiei Hohenzollern

abia pe 22 iunie 1634, cu multă
dificultate regina fiind înduplecată
să accepte despărţirea. Ea s’a retras
apoi în camere lipsite de lumina
soarelui, iar fata-rege, care la cinci
ani îi scria ades scrisori tatălui pe
front în limba germană a fost
crescută de Catharina, sora tatei
măritată cu Jan Casimir.

Nu puteam vorbi despre
influenţele benefice şi chiar cruciale
ale lui Dimitrie Cantemir sau
Johannes Kelpius fără a privi asupra
Europei secolului în care aceştia s’au
născut şi a marilor personalităţi care
i-au pregătit strălucirea. Iată de ce
ne-am oprit asupra acestei regine
iniţiate şi de ce îi subliniem modul
în care prin erudiţie şi înţelepciune a
legat destinul Europei şi marile
personalităţi ale timpului.

Iniţierea şi legăturile
esoterice ale reginei

egina Christina "spic de
secară" a lansat imediat
după prelua-rea tronului
reforme nemaiîntâlnite în

regat. Dorind o legătură permanentă

I

R
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cu poporul, asemenea tatălui ei, a
fondat primul ziar suedez şi în ciuda
tuturor s’a ambiţionat să instaureze
pacea în Europa. Astfel ea pune
capăt Războiul de treizeci de ani,
aducând părţile la semnarea Trata-
tului din Westphalia. Deci regina
Christina are meritul istoric că a
propus, cu două sute de ani mai
devreme, o viziune mai corectă
decât Napoleon Bonaparte spre
construcţia unei Europe moderne.
Pe data de 6 iunie 1654, regina
Christina abdică. Părăseşte Suedia,
atrasă de sudul Europei şi de
catolicism. Pacea westphaliană
impusă Europei marca nu doar
sfârşitul “războiului de 30 de ani”, ci
şi începutul de epocă pe care
Leibniz2 o caracteriza ca fiind cea
mai bună dintre lumile posibile,
frază pe care Voltaire3 în Candide
ou l’optimisme, o atacă maliţios.
Leibniz realizase o sinteză a filo-
sofiei aristotelice cu filosofia carte-
ziană, având natura unei teologii
pozitive. Dar, în alt chip, el merge pe
urmele părinţilor filosofi cappado-
cieni care incorporaseră filosofia
greacă într- o teologie nouă. Această
sinteză a sfinţilor părinţi ai bisericii
constituie unul dintre pilonii
civilizaţiei create în Imperiul Roman
de Răsărit din secolele IV, V, şi VI.
Odată cu lucrările lui Galileo Galilei,
care de asemenea pleacă de la
părinţii filosofi cappadocieni, şi de
la prietenia sa cu John Doe şi
William Shakespeare, secolul XVII
devine o epocă de speranţă, rosi-
cruciană. Supralicităm, afirmând că
Europa Occidentală din secolul XVII
devine mai puternică tocmai pentru
că incorporează valori teoretice
create de civilizaţia bizantină aso-
ciată elementelor maure şi ebraice,
de alchimie şi Kabbală. Dincolo de
pamfletul voltairian, este o realitate
faptul că pacea westphaliană de la
1648 a impus în aproape toată
Europa intelectuală redefinirea
conceptului de naţiune, concept ce
stă alături de globalizarea iniţiatică,

2 Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)
3 François Marie Arouet Voltaire (1694-1778)

pe aceea de redeşteptare a civili-
zaţiilor lingvistice pe areale largi,
Germania, Italia, România ş.a.,
definind totodată şi începutul revo-
luţiilor ştiinţifice pe care templierii şi
francmasonii le precedaseră.

Luând tronul la şase ani, într’o
audienţă a ambasadorului Rusiei,
acesta rămâne impresionat de viva-
citatea şi capacităţile intelectuale ale
copilului. Incepe lecţii de călărie,
luptă şi vânătoare, cu tot handicapul
fizic pe care îl căpătase de mică.
Tutorele său, desemnat de tată, a
fost teologul Johannes Matthiae
Gothus care i-a predat lecţii de
religie (protestantă, catolică, dar şi
islamică), filosofie, istorie, greacă,
latină, cât şi pentru învăţarea unor
limbi moderne (franceză, italiană pe
care le cunoştea ca şi cum ar fi fost
limbi materne!). La paisprezece ani,
strălucind de inteligenţă, ajunsese să
se compare cu cei mai învăţaţi de la
curte (unii, alături de tatăl său,
îmbrăţişaseră gândirea promovată
de Galileo Galilei). Din exilul său, de
la castelul Gripsholm şi apoi la
castelul Makalös mama sa îi scria,
dorind mereu să se reîntoarcă în
ţinuturile sale natale, într’un doliu
etern care a durat până la moartea sa
în 1655.

Portretul reginei (1840) sursa internet

Un extraordinar destin face ca
ambasadorul Chanut, cel care
remarcase erudiţia copilei să fie în
corespondenţă cu René Descartes şi

să iniţieze astfel discuţii prelun-gite
pe baza ideilor lui. Corespondenţa a
fost preluată de Christina, foarte
interesată de gândirea filosofului şi
care în timp s’a completat cu
invitaţia lui în Suedia. Cu toate
avertizările de a nu veni în vizită
decât vara, Descartes soseşte la
castelul regal în 4 octombrie 1649.
De la 5 dimineaţă şi până târziu în
biblioteca, Chanut, regina, bibliote-
carul Johan Freinsheim şi filosoful
francez discutau filosofie. Frigul din
februarie 1650 l’a îmbolnăvit pe
Descartes de pneumonie, boală care
I-a adus moartea în zece zile şi i-a
dat Christinei un sentiment adânc
de vinovăţie.

Tolerantă cu toate religiile ea a
adoptat tacit catolicismul. Oscilând
între calvinişti şi luterani, nobilii
suedezi nu au reuşit să’i zdruncine
viziunea asupra credinţei. Datorită
ambasadorului Portugaliei, o
misiune iezuită secretă a avut
numeroase întâlniri cu regina, decisă
sâ’şi continue iniţierea luminată şi
de marile ideie de avangardă ale
timpului cu care venise deja în
legătură. Curtea începuse să fie un
centru de cultură europeană. La 25
de ani spiritul său rebel ideatic şi
politic nu mai corespundea îngus-
timii mulţimii de nobili mărunţi care
nu vedeau cu ochi buni orientarea
unei femei, cărturar iniţiat, rege
(regină), care iubea viaţa precum o
adolescentă. Piesele de teatru, cum
ar fi cele scrise de Pierre Corneille şi
baletul au atras-o, organizând
numeroase reprezentaţii la palat. A
invitat numeroase trupe şi orchestre
italiene, franceze şi germane, creând
teatrul naţional. Au fost invitaţi
numeroşi artişti de referinţă ai
Europei. Chiar ea a jucat ca actriţă
amatoare în piese scrise de poetul
Georg Stiernhielm, piese scrise în
suedeză. Christina a fondat ordinul
de dans Amaranterordern în 1653.

Să nu uităm că mai târziu a luat
atitudine împotriva Regelui Soare,
Ludovic al XIV-lea, care revocase
Edictul de la Nantes prin care abolea
drepturile hughenoţilor (protestanţi
francezi) şi înrâurirea sa asupra
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Papei Clement al X-lea de a opri
vânătoarea evreilor din timpul
carnavalului de pe străzile Romei. În
epocă ideile sale filosofice au fost
interpretate doar ca fiind susţinute
doar de orientarea sa religioasă, dar
timpul demonstrează influenţa gân-
dirii filosofice rosicruciene, necunos-
cută în totalitate, ca şi în prezent,
decât de cei iniţiaţi.

Momente de biografie
uitată

u toate că scria în auto-
biografia sa că femeile n’ar
trebui niciodată să dom-
nească, a fost o foarte abilă

politiciană. Verişorul său Carol îi
devenise logodnic şi ţara aştepta de
la ea un urmaş la tron, Christina
avea însă o aversiune totală faţă de
căsătorie. Faptul că nu se măritase şi
avea o prea mare apropiere faţă de
contesa Ebba Sparre a fost suspi-
cionată de lesbianism. Comporta-
mentul, vocea şi hainele purtate îi
dădeau un aer masculin, deşi
cercetătorii antropologi din secolul
XX nu îi găsesc nicio modificare
structurală în afară de cea feminină.
Îşi dorea compania oamenilor
extrem de inteligenţi indiferent de
sex.Dormea doar câteva ore pe
noapte şi restul îl dedica studiului,
uitând să se şi gătească. În final, cu
toate că era solicitată ca soţie de
multe capete încoronate al vremii, ea
a desemnat pe Carol să’i fie succesor
la tron (octombrie 1650). La încoro-
narea vărului ei, ea a sosit într’o
caleaşcă drapată în voal negru
brodat cu aur, trasă de şase cai albi,
într’un cortegiu uriaş, fără sfârşit,
scriu cronicarii şi fântânile pieţei
centrale aruncau în loc de apă vin,
mesele erau pline de friptură iar
participanţii din toate clasele sociale
erau îmbrăcaţi în costume de
carnaval. În cadrul ceremoniei de la
castelul Uppsala ea era îmbrăcată în
alb cu regalia pe care a aşezat-o
piesă cu piesă, împreună cu coroana

pe vestimentaţia de culoare neagră a
celui care a devenit astfel Regele
Carol al X-lea al Suediei, ea
rămânând în memoria asistenţei
suavă şi delicată, simplă şi impună-
toare ca un înger. În vara anului
1654 ea părăseşte Suedia, trece prin
Danemarca şi soseşte în august la
Anvers, unde sub protecţie spaniolă
şi înconjurată de vechi prieteni şi
mari demnitari din multe ţări
occidentale este primită ca o regină,
deşi călătoria o efectuase îmbrăcată
în straie bărbăteşti. Nerecunoscân-
du-i-se încă statutul catolic4, pleacă
şi de aici cu o suită formată din 255
de persoane şi 247 de cai (ceea ce se
spune că l-ar fi rui-nat pe ducele
Tirolului pentru găzduirea ei) către
Italia unde este primită cu un fast
deosebit. Simbolistica vestimenta-
ţiei sale, a carului proiectat de
Bernini5 cu inscripţii de binecuvân-
tare, anturajul plin de poeţi şi artişti,
toate erau un simbol al puterii
minţii. La intrarea în Roma, Porta

4 deşi pe 24 decembrie se convertise la
credinţa catolică în capela dib Bruxelles a
arhiducelui Leopold, lucru pe care îl face
cunoscut Paăei Alexandru al VII-lea şi vărului
său Carol al X-lea
5 Gian Lorenzo Bernini (1593-1680), arhitect,
pictor şi poet, unul dintre cei mai mari
maeştri ai barocului

Flaminia6 era decorată cu însemnele
heraldice ale Christinei şi Papalităţii.
Inscripţia este şi azi aceeaşi: Felici
Faustoq Ingressui Anno Dom
MDCLV7, şi a fost reali-zată de
Bernini, care i-a rămas un fidel
prieten până la moarte.

Sebastien Bourdon, Christina a Suediei, 1653 (sursa
internet)

De Crăciun Papa însuşi îi
conferă sacramentul, cea mai vestită
femeie a secolului primind astfel
numele de Alexandra Maria, nu
numai după numele naşului ci şi în

6 azi, Porta del Popolo
7 pentru o fericită şi binecuvântată intrare în
anul 1655

C
Vizita lui René Descartes la Stockholm (sursa internet)
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onoarea modelului său antic,
Alexandru Macedon. Înţeleapta
personalitate, vârf de cultură şi
iniţiere avea o poziţie privilegiată,
nefiind obligată să se supună tuturor
precep-telor unei credinţe obişnuite
faţă de biserică, ci doar în faţa Papei
şi a lui Dumnezeu. Este important
de subliniat că ştiinţa, esoterismul,
apartenenţa la filosofia elevată a
iluminismului nu constituiau bariere
sau negarea credinţei, ci dimpotrivă,
ca şi azi, marii cărturari şi gânditori
aprecia-ză ca necesară apropierea şi
înţelegerea prin credinţă a divini-
tăţii.

Ceremonii pentru Christina a Suediei în 1656 (sursa
internet)

În cinstea ei s’au organizat jocuri
de artificii, întreceri cavalereşti,
dans, circ cu acrobaţi, cămile şi
elefanţi, dar şi spectacole de operă.
Festivităţile baroce au durat câteva
luni (cuprinzând uneori şi şase mii
de spectatori). La palatul Farnese,
reşedinţa sa, a deschis o academie
numită Arcadia, unde muzica, tea-
trul, literatura şi studiul limbilor
străine erau la loc de cinste. Francis-
cani, cărturari din întreaga lume
creştină (printre care aflăm şi un
anume Francesco Negri!), cardinalul
Decio Azzolino (bănuit a’i fi fost şi
iubit şi cu care a purtat o cores-
pondenţă încriptată al cărei cod a
fost relevat abia după 250 de ani).
Banii împuţinându-se, Christina
începe să călătorească. Oraşele Itali-
ei, sudul Franţei şi apoi Parisul îşi
deschid porţile în faţa ei. Viaţa
politică şi manevrele regilor o
înconjură (eventuala sa numire ca
regină a Neapolelui, implicarea în
execuţia instructorului ei de călărie
sub acuza de lesmajestate împotriva
lui Ludivic al XIV-lea, implicarea în

disputele papalităţii şi regatelor
Spaniei şi Franţei), dar a fost mereu
sub protecţia spirituală a lumina-
ţilor vremii, dovedită mai târziu şi
de Gottfried Leibniz.8 Întoarsă la
Roma locuieşte în palatele Rospigli-
osi şi Corsini, aparţinând lui
Mazarin şi respectiv familiei Sforza.
Pentru doi ani se reîntoarce în
Suedia unde nepotul său Carol al XI-
lea de numai cinci ani fusese urcat
pe tron la moartea tatălui său. Dar se
reîntoarce la Roma prin Hamburg.
Aici dă o uriaşă petrecere la aflarea
veştii că Papa Clement al IX-lea
fusese înscăunat. Cu multe peripeţii
intră din nou în triumf prin poarta
Romei. Aflată în plină glorie intelec-
tuală înfiinţează primul teatru
public, dar papii care îi urmează
instituie norme severe de legislaţie
morală care contravin viziunii
rosicruciene ale Christinei. Ea şi
bunul său prieten Azzolino îşi conti-
nuă cercetările de alchimie în
laboratorul aflat la reşedinţa sa, scrie
o autobiografie şi eseuri despre
Alexandru Macedon şi Iulius
Caesar. Întreţine o corespondenţă în
toate ţările Europei, cu mari
compozitori, Alessandro Scarlatti9 şi
Acangelo Corelli10. În 1689, pe patul
ei de moarte cardinalul Azzolino îi
cere prietenei lui să’l binecuvânteze
prin cuvinte pe care doar Dumnezeu
le poate înţelege. Îmbrăcată în alb cu
însemne regale în trei rânduri de
sicrie ea este aşezată pentru vecie în
Catedrala Sfântul Petru din Roma.
Uriaşa’i bibliotecă şi colecţia de
tablouri este parte din patrimoniul
Vaticanului şi al multor mari muzee
din lume.

Anul de graţie al Europei
moderne este considerat de istorici
1648, dar oamenii, iniţiaţii care au
participat şi continuat marea lecţie a
Tradiţiei din străfundul creaţiei
pământene, rămân adeseori ano-

8 Gottfried Wilhelm von Leibniz (1648-1716)
mathematician şi filosof german
9 Alessandro Scarlatti, (1660-1725),
compozitor, fondator al şcolii napolitane de
operă
10 Arcangelo Corelli, (1653-1713), violinist şi
compositor care’i şi dedică o sonată.

nimi. După prăpastia culturală din
perioada fanariotă, Epoca Luminilor
s’a revărsat din nou peste pămân-
turile româneşti, italieni, francezi,
germani au adus binecuvântarea
societăţilor secrete şi iniţiatice. Radu
Gyr scria despre concepţia emines-
ciană a timpurilort trecute: Te-au
văzut: voevodând voroave,/ ciobă-
nind genune şi zăpezi,/ potcovar de
fum bătând potcoave/ negurilor
strânse în cirezi. Ginerele lui Con-
stantin Brâncoveanu (1654-1714),
iluministul Enache Văcărescu,
sanctificat de biserica ortodoxă
română ne lasă un minunat epitaf:
Urmaşilor mei Văcăreşti!/ Las vouă
moştenire/ Creşterea limbei
româneşti/ Ş-a patriei cinstire.
Remarcabilul studiu “Poezia româ-
nească în epoca lui Asachi şi Eliade”
al lui Paul Zarifopol demonstrează
convingător legătura dintre poezia
lui Iancu Văcărescu (1786 – 1863) şi
poezia lui Mihai Eminescu. Opera
lui se racordează nemijlocit la
realizările lui Dimitrie Cantemir, cel
puţin prin scrierile: Istorie a prea
puternicilor împăraţi otomani şi
Gramatica greacă completă, dar şi prin
Observaţii sau băgări de seamă
asupra regulelor şi orânduielilor
gramaticii româneşti, –observaţii ce
ţin cont de gramatica filosofică a
lumii plină de efrvecsenţă iniţiatică
şi glorie spirituală căreia i-a făcut
cinste şi Christina, "Spic de secară".

Monumentul Reginei de la Roma
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Petru POPA

Petru Popa s-a născut la Tătărăuca Veche, Soroca,
Republica Moldova pe 7 mai 1958. A absolvit Institutul
de Arte de Stat din Republica Moldova (1987-1991) și
Academia de Administrare Publică, Chişinău  (2007-
2009). După ce a fost printre altele Şef al Direcţiei
judeţene și raionale de Cultură la Soroca, azi este
director artistic al Teatrului „V. Apostol”, or.Soroca.

Autor al volumelor de poezie: „Rădăcinile aripilor” –
1993,  „Prinţul Moştenitor” – 1998, „Puiul Ursului de
circ” – 1999, „Intuiţie” – 2000, „Ritmuri şi anotimpuri”-
2007. Aiuciundeva” -2008; „Dor pribeag” & „Asimetrii”
-2009, a fost inclus în numeroase antologii și volumule
colective. Este colaborator la versurile a peste 50 de
cântece; a realiyat numeroase pagini literare și a
publicate în reviste literare și de cultură din Moldova și
România. A fost laureat al Festivalului Naţional
„Eminesciana” și al Festivalului Naţional de poezie de
la Sighetul Marmaţiei - 1990.

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al
filialei din Moldova a Uniunii Scriitorilor din România.

Cheile
Nu mi s-au dat alte chei,
Deşi
Mi se arată mai multe
Uşi.
Fiecare încercare
de a le deschide
se asemănă cu o spargere,
iar eu
mă simt parte
din  posibila pradă
uitată intr-un colţ
după uşă.

Gelozie
Trestia  nu mă va ierta
Niciodată -
i-am descifrat
limbajul
în care discută
Cu lebedele.
Nici apele
nu mă vor ierta -
m-au găsit
cu sufletul alipit
la murmurul izvorului,
descifrând tainele
pământului
de unde se iau:
elixirul vieţii,
seminţa tristeţii
semnele sorţii
şi virusul morţii.
Femeia iubită,
Nu mă va ierta
Niciodată
Pentru cerul inventat
cu soare-răsare
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care nu ştie
că există asfinţit.
Am întins un fel de cupolă
din foşnetul nocturn
al trestiei,
culcat pe faţa de ape
unde luna îşi scoate
chipul la oglindit,
razele la ghilit,
Cupola – un văl de vis
Pe spatele unei potcoave
Pierdute întins,
Pe interiorul căreiea
Aleargă tropotul nesfârşit
Al hergheliilor,
Ca mireasma vinului
În paharul degustătorului
(se vede, de-aceea,
potcoavele pierdute
sunt purtătoare de noroc –
libertatea e pusă în joc.)

Cine?
Cum să mă ierte?
Deşi am desenat,
Pentru o noapte posibilă,
Două stele mari
Ca şi ochii acestei femei...
Asemenea lucruri
Nu se iartă nimănui.
Chiar dacă există temei.

Drumeţule
În mine
Şi-au făcut vizuină:
un lup sătul
care râde
şi un leu obosit
care plânge.
Frică mi-i de unul,
Milă mi-i de altul.
Drumeţule,
De pe unde vii

Ai mai întâlnit
Ai mai auzit,
Pe unde-ai trecut
Om cu un leu,
Om cu un lup.
Om-vizuină
Umblând prin lumină?

Singurul joc
Părinţii ne-au  învăţat
să ne jucăm cu timpul:
puneau într-un pahar
ceapa, o aşezau la lumină
în geamul prin care intrau
veştile cereşti fără vină,
(Toţi ne bucuram)
Când încolţea stufos:
Grăbeam, primăvara,
(la altceva nu gândeam,
doar că înverzeşte frumos)

Să avem bucurii proaspete,
altădată, nucile verzi
le aruncau din vară, la întuneric
sub căpiţa cu fân-
Să înceapă lecţiile cu bine
despre iod, clorifilă,
cu vitamine,
fără pete negre pe mâini.
Când zilele o luau razna
toamnă târziu, merele
în paie aşezate atent,
în locuri umbroase şi reci
aşteptau sărbătoarea de rând
în şură, sub laviţă-n beci,
ascuse parcă de timp.
În iernile cu fulgi puţini,

timpul patinelor
Ca să nu treacă,
să nu scâncim pe la uşi,
tata stropea  cărarea
din spatele casei cu apă
să se făcea mai degrabă gheţuş...
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Jocul cu timpul a plăcut reciproc,
chiar dacă numai noi ne ascundem,
iar El stă totdeauna pe loc.
Dar nu mai reuşim ca să-l prindem.
Şi nu mai reuşim ca să-l ţinem.
Şi nu mai reuşim ca să-l spunem.
Şi, poate, e singurul joc.

Înger împărţit
în două

Mi s-a părut totdeauna
Că am avut un înger împărţit în două
(oare aripile să fie de vină ?).
Când una  înclină pe traiectoria căderii
mele
Cealaltă  aripă cu toată puterea se agaţă
de cer.
După asemenea exerciţii interminabile,
istovit
Se aruncă în gol ca o lebădă
Din legenda despre fidelităte. Îngerul.

Întind cele două braţe
(aripile mele infantile)
Gata să împedic o moarte fără rost,
Îi aştern inima pentru aterizare,
Însă, de fiecare dată, îngerul lui
îi desfăce aripile ca pe o paraşută de
rezervă
Înainte ca inima mea cât un purice
să cunoască gustul căderii.
Pentru intenţia bună, El îmi aruncă
un ram cu poeme în floare,
mă scuteşte de ornicul secundelor
căzătoare,
Şi imediat mă penalizează pentru
provocare la cădere în gol.

Două aripi cu atâtea sensuri de zbor
şi unul  singur de cădere.

Albul ca o
salvare

Azi am văzut-o pe mama,
albă ca o primă ninsoare
aşezată pe ramul de toamnă,
cu ochii plini de visare
în ocne adânci de-aşteptare.
Despre marii poeţi dispăruţi,
despre pereţii reci şi  tăcuţi,
necontenit
mi-a vorbit ,
despre stâlpul proptit al porţii,
despre curajul frunzei în faţa morţii
care a luat-o şi pe tanti Agafia,
femeia care
în ziua ceea de mai,  atunci,
în alt secol, laptele ei ca pe o salvare
împărţea la doi prunci...
Un pic de tângă învelită-n lumină,
simţeam în rostirile ei
(în prima zi de viaţă mai întâi
am gustat din laptele altei femei)
Fericită, zâmbea puţin vinovată,
mă ţinea ca un copil de mână,
(cum făceam şi eu altădată)
Şi tot întreba senină:
- Nu  cumva ai tăiat liliacul
Ca să poţi ara cu tractorul grădina?

Azi a fost cald.
Am văzut-o pe mama,
albă ca o ninsoare.
De mâine s-ar putea să se facă şi frig,
atât de târziu mi se pare
şi nu ştiu pe cine să strig,
departe-i deacuma şi toamna.
De la geamul casei, cu mama,
priveam trecătorii, ograda
şi topeam cu ochii zăpada.
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El
De atâta alergare printre oameni
Inima mea a luat forma
Unei cămăşi
Cu poale lungi
Sub care poţi intra
Ca în clopotniţa bisericii,
Biserica în care se roagă
bunii şi răii
cu aceleaşi cuvinte.
Omului crescut în mine,
De atâta alergare printre oameni,
I se potriveşte cămaşa
Cu putere, fierbinte pulsând -
El
creşte şi mereu întinereşte,
El
creşte şi mereu întinereşte,
cu fiece zi
cu fiece gând
şi pas
de trecere printre oameni.

Vreau să ajung bătrân,
uitat de cuvinte din  care
s-au construit, în vreme,
piramide de blesteme.

Vreau să ajungă copil,
El,
Omul fugit din lume
Tiptil-tiptil.

De atâta alergare ...
*    *    *
Nimic mai trist decât aşteptarea în care nu
locuieşte nimeni.

Răscruce
Masa mea de scris rămâne
în calea copiilor
Ei  trec din odaie-n odaie,
Ca şi mine dintr-un an în altul.
Vin tristeţile,
Ei trec gălăgioşi în stânga,
Vine, pe neaşteptate,
bucuria cuvântului.
Copiii se întorc,
fluturând o eşarfă incoloră
peste care, preţ de câteva clipe,
s-ar putea năpusti puhoaie
de culori,
fie şi frumoase,
pentru pânza incoloră
ele vor fi pete, pete, pete...
La răscrucea de unde copiii
saltă spre stele, coboară
în inima pământului,

adorm în miezul cuvântului,
e o gălăgie infernală
şi o linişte până la somnul lebedei
plutind cu capul sub aripă.
Vin oaspeţi. Se miră
De răbdare.
Mă compătimesc,
Apoi pleacă acasă
Şi plâng  până adorm.
În vis îşi scot patul la răscruci
În calea copiilor de soare,
De iarbă, de stele, de vânt,
Zburdând între cer şi pământ.
La masa de scris,
Copiii citesc
peste umărul meu:
„Lume frumoasă,
de la răscruci...
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Romeo Daniel BOTEZATU

Conspiraţia
teoriei

poca întemeierii Iaşilor se pierde în noaptea
vremurilor. Se vorbeşte despre prima atestare
documentară care a ajuns până la noi. Se vorbeşte

despre cea mai veche biserică care a rămas în picioare,
până în zilele noastre. Oare nu a fost nimic înainte? Câte
documete şi construcţii mareţe vor mai fi fost înaintea
lor? Nu avem de unde şti. Solul Iaşilor nu a dat luminii
vreo piatră, un document, sau un alt semn din vremuri
străvechi, care să ne spună de când dăinuieşte acest oraş
(chiar dacă sunt semne de acum o mie sau alte mii de
ani, nimeni nu le-a dat vreun nume!). Nimeni şi nimic nu
ne poate spune cu siguranţă când şi prin ce împrejurare
s-a fondat, întemeiat şi mărit această urbe; daca ea a luat
fiinţă prin porunca unui cârmuitor de gloate, sau prin
trebuinţa de aşezare a unor triburi pribege, dacă a răsărit
prin propăşirea sau oploşirea unor indivizi, ori a unor
familii răzleţe, la o răspântie de drum, la un mal de râu,
pe un pisc de deal sau la un capăt de pădure, crescând şi
sporind apoi necontenit, ca dintr-un sâmbure un copac,
dintr-un copac o pădure...

Una din cauzele posibile a acestor lipsuri de vechi
marturii, sunt popoarele migratoare, care timp de un
mileniu s-au perindat pe aceste meleaguri, distrugând
sate, oraşe, provincii. Aceşti nomazi au năvălit,
părăduind tot ce le-a ieşit în cale, arzând până în temelii
oraşe, omorând, siluind... Toate marile oraşe din istoria
lumii, au avut nevoie de perioade lungi (secole) de linişte
pentru dezvoltare şi creştere. Aceste pământuri, in aceast
mileniu frământat, au avut multe, dar linişte, cu
siguranţă nu. Toate aceste năvăliri de triburi şi popoare
migratoare au întârziat, au încetinit  dezvoltarea
localităţilor prin care au trecut, lăsând răni adânci in
trecutul lor. Din toate aceste furtuni şi valuri ce clocotesc
asupra oropsitului pământ al Daciei, populaţiile şi
târgurile lor, când se distrug, când se refac, când se urcă
spre munţi, când se coboară în văi. Un oraş infiinţat de
veacuri, e distrus în câteva zile de năvălitori.

Vechii slavi au fost un popor de fermieri şi
păstori, trăind in zona ocupată azi de estul Poloniei,
vestul Rusiei, Belarus şi Ucraina. Din anul 150, triburile
slave au inceput să se extindă in toate direcţiile. La nord
au urmat râurile din pădurile ruse, ocupând teritoriile
ocupate de popoare baltice şi finice, asimilând multe
dintre ele. La vest au intâlnit triburile garmanice şi
celtice, ocupând o mare parte din Europa centrală. In
jurul secolului al VII-lea, slavii au ajuns la marea
Adriatică şi Egee. In următoarele două secole, s-au aşezat
in Peninsula Balcanică, apoi în Imperiul Bizantin,
dizlocând populaţii sau slavizând noi triburi, cum ar fi
bulgarii.

In secolul al IV-lea A. D. încep marile migraţii in
Europa ale popoarelor asiatice nomade, mai exact în anul
375.

In secolele de dinainte de Cristos, în nordul Chinei şi
ţn nesfârşitele deşerturi şi stepe ale Mongoliei şi Asiei
centrale trăiau popoarele mongole nomade şi
semisălbatice. Acestea atacau mereu regatele chineze, in
condiţiile in care China era divizată prin războaie in mai
multe state. An de an, nomazii prădalnici năvăeau in
fertilele teritorii chineze udate de fluviul Galben şi
jefuiau tot ce găseau, ucideau bătrânii şi copiii, îi făceau
sclavi pe ceilalţi şi nimiceau toata recolta. Regii chinezi
erau preocupaţi mai mult de meschinele şi perfidele lor
războaie fratricide decât de ameninţarea de la nord.

După o perioadă, chinezii nu au mai fost dispuşi
să rămână pasivi şi să plătească sângeroase tributuri
neamului Xiognu. China avea un împărat şi acesta a decis
construirea Marelui Zid Chinezesc. In pofida zidului,
Xiognu cuceresc nordul Chinei iar suveranul Mao Dun
întemeiază propiul regat. Dar chinezii nu i-au mai

E
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suportat pe acesti barbari prădalnici. La începutul sec. al
IV- lea, 200.000 de xiognu, femei si copii, au fost
măcelăriţi fără milă de regele Wei (Wudi).
Supravieţuitorii au fugit dincolo de Altai şi au început să
migreze spre vest, stabilindu-se in Asia Centrală. Dar aici
nu au fost cruţaţi de capriciile naturii. In anul 373, o
modificare climatică le-a distrus recoltele, iar animalele
au murit in urma unei ierni năpraznice.

Sub conducera hanului Balamir (Balamber),
poporul Xiongnu (Xiungnu), hotăraşte să migreze spre
vest. In stepele din nordul Caucazului, xiongnu îi lovesc
pe alani. In urma unor bătălii sângeroase, alanii sunt
supuşi de xiogni. Atunci a aflat Imperiul Roman şi
seminţiile europene de xiongnu, şi le-au dat numele de
huni. Hunii au continuat să înainteze spre vest,
ciocnindu-se de Regatul Ostrogoţilor. Intalnirea a fost
fatală pentru cei din urmă, Regatul Ostrogot fiind
spulberat. Bătrânul rege Ermanarich a fost umilit şi s-a
sinucis. Ostrogotii supravieţuitori au ales un nou rege,
pe Withimer. Acesta adună o nouă armată cu care îi
înfruntă pe huni. Aceasta armata va avea însă aceeaşi
soartă în faţa hunilor. Invingătoriii au năvălit peste
vizigoţii din sudul Moldovei şi estul Munteniei.
Surprinşi de acest atac neaşteptat, vizigotii s-au retras în
preajma Dunarii. După ei însă, veneau hunii. Speriaţi de
atacurile hunilor, vizigoţii au cerut împăratului roman
Valens să-i primească în imperiu (la sud de Dunăre).
Valens a acceptat, şi vizigoţii trec Dunărea. Hunii îşi
continuă drumul pustiitor spre vest. Armatele lor au
intrat in Muntenia, au trecut Carpaţii Meridionali, au
traversat podişul Transilvaniei, au trecut Carpaţii
Apuseni şi au ajuns pe valea Tisei. Traversînd raul Tisa
au intrat în campia Panoniei, ce le amintea ca relief
geografic de locurile de baştină din Asia Centrală. Hanul
lor si-a aşezat tabăra acolo şi toti hunii s-au oprit in
Pannonia. De aici au avut multe incursiuni de jaf în
Imperiul Roman. In anul morţii împăratului roman
Theodosiu I, se nastea fiul hunului Mundzuk. Numele
acestui fiu s-a pierdut. Cercetatorii nu stiu cum îl chema
în realitate. Gotii i-au dat o poreclă, Attila – în turca
veche şi in gotă - „tatucul”.

Avarii erau un popor migrator provenit din Asia
Centrală, a cărui limbă era, probabil, din grupul de limbi
turcice. In jurul anului 463 sunt menţionaţi ca făcându-şi
apariţia in zona Mării Negre. In 560 ajung la graniţele
Imperiului Bizantin, iar in 562 ei ajung la Dunăre. Carol
cel Mare i-a invins pe avari in anul 800. Sub presiunea
francilor, şi în urma înfrângerilor militare suferite, avarii
acceptă să se creştineze. Cu toate acestea, imperiul avar
nu a putut fi salvat. In anul 803 hanul Krum al bulgarilor
suddunăreni invinge armata avarilor intr-o bătălie
decisivă.

După mongolii huni şi avari, urmează invaziile
unei alte populaţii mongole, bulgarii, care subjugă pe
slavii suddunăreni. Acest neam turco-mongol din Asia
Centrală, migrează în Balcani, unde, sub conducera lui

Asparuh au cucerit teritorii slave şi bizantine, formând
un banat suddunărean balcanic în anul 680.

Pe teritoriul Sloveniei de astăzi, în secolele VI-
VII, se stabilesc triburile slovenilor, aparţinand slavilor
meridionali, ce se vor amesteca cu populaţia autohtonă
(romani, iliri, celţi). In sec.olul al VII-lea se constituie
Marele Ducat al Karantaniei (Karinthiei), dependent de
Bavaria, apoi de Regatul Francilor, temporar supus pe
atunci de unguri.

La sud de sloveni, s-au afirmat în plan politic,
croaţii. Există astazi mai multe teorii privind numele şi
originile poporului croat. Anumite surse sugerează o
origine iraniană a croaţilor, alte surse vorbind despre
sosirea unor triburi slave din nord. Aceste triburi,
stabilindu-se în aceste teritorii, au intrat într-o sinteza cu
elementele ilire, romanice si slave, dând naştere
actualului popor croat.

In condiţiile istorice de după marea migraţie a
slavilor, s-a petrecut procesul etnogenezei croaţilor şi in
paralel al primelor manifestări de viaţă statală, având la
bază obştile agrare şi uniunile acestora.

La sfârşitul secolului al IX-lea, în Europa îşi fac
apariţia maghiarii. Ei veneau din nordul Mării Negre,
unul din locurile unde au staţionat în cursul migraţiei lor
asiatice. Etnic, ei sunt inruditi cu mongolii, de care se
deosebeau în perioada migraţiei, prin amestec finic. In
890 erau aşezaţi în nordul Mării Negre, de unde făceau
raiduri de pradă în jur, inclusiv in Europa Centrală. In
895, sub Arpad, fugind de frica pecenegilor, trec Carpaţii
de Nord (trecătoarea Veretke), pe traseul Nistru-Tisa şi
se aşează în Bazinul Panonic. Maghiarilor li se mai
spunea şi onoguri (în mongolă „poporul celor 10 săgeţi")
sau unguri. După ce se stabilesc, şi înfrânţi cu vlahii
carpato-dunăreni, se orientează spre Europa de Vest.
Pustiesc Germania, Lombardia, Franţa şi Spania. În 955
sunt înfrânţi de Otto Germanicul. Efectuează misiuni şi
in Bulgaria ori Transilvania. În anul 1000, Vaik,
conducătorul ungur, se creştinează sub numele de Ştefan
cel Sfânt şi pune bazele regatului „apostolic”, cucerind
Transilvania şi Croaţia.

Khazarii, popor turcic, de origine din Asia
Centrala şi Siberia de Sud, migrează in Europa alături de
maghiari şi alte popoare turcice. In 890, o parte din ei îl
însoţesc pe Arpad şi ceilalti maghiari, in Panonia.
Khazarii au fost însă singurul popor din istorie care s-a
convertit la iudaism. Khazarii se retrag în final în
Caucazia şi de acolo urmele lor se pierd în negura
istoriei.

Pecenegii, un popor din Turkestan, ramură a
turcilor, au migrat in zona Volgăi, neacceptand islamul.
(In secolul al X-lea, sub presiunea triburilor selgiucide,
turcii s-au islamizat). In 895, în acelaşi timp cu khazarii şi
maghiarii, au migrat in Europa, stabilindu-se parţial in
Muntenia şi sudul Moldovei, unde cu timpul, s-au
integrat populaţiei valahe autohtone. Acici, ei au
întemeiat mai târziu, temporar, un hanat alături de
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cumani. In 1091, pecenegii s-au infiltrat la dud de
Dunăre, în Balcani. Impăratul Constantinopolului
(Alexios Comnen) îi înfrânge şi pecenegii dispar (militar)
din istorie, după o ultimă confruntare cu Bizanţul în
1122.

Piatra din biserica Armeană din Iași

Cumanii erau si ei un popor turco-mongol ca şi
pecenegii. Originea lor era tot din Asia Centrală şi
Turkestan. Hanii cumani au migrat în Europa cu
pecenegii, maghiarii şi khazarii. După căderea hanatului
peceneg, cumanii le-au luat locul în Dacia. Atacau şi
jefuiau periodic cnezatele ruse şi Ungaria. In anul 1227,
cumanii sunt înfrânţi şi ei de mongoli şi dispar în istorie.

In secolul al XII-lea, triburile mongole formaseră o
uniune de triburi sub Qabul Han. In 1210, Temudjen, fiul
lui Yisugei, nepotul lui Qabul, uneşte triburile, cucerind
teritorii intinse. Moartea lui Genghis Han (1227) nu
opreşte însă expansiunea tătaro-mongolă. Dupa
cucerirea Rusiei, ocupă Buda şi Szekesfervar, capitala
ungara. Polonia este si ea jefuită.  O bună parte a Europei
este jefuită de hoardele tătaro-mongole. Abia moartea lui
Ogodai han întrerupe invaziile triburilor (popoarelor)
asiatice, dar invaziile vor fi continuate de cele 3 regate
mongole europene: Crimeea, Kazanul si Asrahanul.

Istoria consemnează că după 1241, anul marii invazii
tataro-mongole, se încheie perioada acestor invazii
asiatice.

Popoarele migratoare au fost foarte puternice, lăsând
urme adânci în limba, comportamentul şi civilizaţia
popoarelor europene, teritoriul fostei Dacii fiind
permanent in drumul lor. Cu toate acestea, originea şi

dăinuirea neamului nostru pe aceste locuri au fost mai
uşor de stabilit datorită unor dovezi vii şi documentare:
graiul nostru, moravurile, tipul, credinţele, tradiţiile,
apoi cele câteva cronici, oricât de incomplete se găsesc
aici sau aiurea, si unele scrieri din apusul european ce au
putut străbate până la noi. Acestea dovedesc originea şi
descendenţa noastră latină, cu toate amestecurile şi
prefacerile survenite in ţară. De originea şi drepturile
oraşelor, şi în principal ale capitalei Moldovei, era mai
greu de vorbit, întrucât pentru aceasta lipseau aproape
cu totul dovezile sau izvoarele istorice.

Poziţia şi aşezarea Iaşilor sunt o alta cauză a lipsei
mărturiilor arheologice, a lipsei dovezilor mai sigure ce
ne-ar putea vorbi despre epoca întemeierii sau de
vechimea însăşi a localităţii. Din cate se ştie, vechiul târg
era asezat la poalele pădurosului deal Copou, a cărui
margine sudică forma un mic promotoriu sau mai bine
zis o insulă, în mijlocul unor "pâraie, iazuri sau mlastini".
Cu două veacuri în urmă, se putea vedea încă cum
centrul - cea mai veche zonă cunoscută a Iaşilor, pe care
a fost zidita cândva Curtea Domnească - şi câteva alte
clădiri apropiate, erau legate de dealul Copoului numai
printr-o punte lungă, de lemn, care astăzi nu mai există,
fiindcă râpile şi mlaştinile din jurul curţii, spre deal şi
spre laturile de răsărit şi apus s-au astupat, nivelat sau
canalizat. Multor străzi şi mahalale vechi li s-a ridicat
nivelul cu mai multi (zeci de) metri înălţime. Rupturile
sau ponoarele formate de vremuri, şi elementele de relief
de pe dealul Copoului de asemenea au dat o altă
configuraţie terenului pe care era aşezată vechea
localitate. Prin toate aceste schimbări sau lucrări din
diferite vremuri, nu putine pietre, ori alte obiecte cu
inscriptii, sau cu orice indicii despre existenţa trecută a
acestui oraş, se vor fi zdrobit, nimicit, distrus ori
inmormântat la adâncimi mari. Focurile, furturile, ruina
datorată vremii şi alte întâmplări ce s-au perindat în
răstimpuri asupra Iaşilor, au distrus desigur multe alte
dovezi.

Să luăm lucrurile aşa cum şi câte le găsim, şi să
expunem ceea ce s-a putut culege din diferite documente
ori scrieri răzleţe, pe care le credem de un oarecare
interes pentru întemeierea şi dăinuirea oraşului Iaşi.

Pe raza oraşului s-au găsit obiecte de cult, idoli de
pământ ars, fragmente de unelte casnice, case şi vetre,
din care unele suprapuse, unele datate cu o vechime de
mii de ani. Dacă mai punem la socoteală că în apropiere
de Iaşi, la Cucuteni, s-au găsit obiecte din epoci
preistorice, nu mai rămâne nici o îndoială ca pământul
pe care e clădit oraşul, cum şi pământurile
înconjurătoare, au fost locuite cu câteva mii de ani
înainte. Localitatea aceasta trebuie să fi fost prielnică
pentru hrănirea şi ocrotirea fivilizaţiei umane din vremi
necunoscute.

Herodot (unul din cei mai vechi şi mai de seama
istorici şi geografi ai lumii - sec. al V-lea I. C,) se pare ca
nu avea cunoştinţe despre pământurile pe care mai
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târziu s-a întemeiat Moldova, închipuindu-şi chiar că pe
aici viaţa e cu neputinţă, din cauză "că văzduhul e
populat numai de albini"!

Strabon, alt geograf grec, născut cu o jumatate de
veac I.C., arată că ţările noasre erau ocupate atunci de
daci, împărţiţi în două naţii: Dacii propriu-zişi, şi Geţii.
Aceştia din urmă ocupau părţile dinspre răsărit, aproape
de Pontul Euxin (Marea Neagră), iar cei dintâi, din munţi
până spre izvoarele Istrului (Dunărea). De asemeni, se
mai găseau prin părţile acestea şi o naţie numită Iazygi,
în parte, învinsă de daci, rătăcea dintr-un pământ într-
altul, sau se amesteca cu cuceritorii săi.

Cea mai veche pecete cu cal a urbei ieșene

Poetul Ovidiu, care pe la începutul erei creştine
fusese exilat din Roma prin localităţile din apropierea
gurilor Dunării, relatează în poemele sale „Tristele şi
Ponticele”, că pământul Moldovei actuale era locuit de
diferite neamuri ca Sarmaţi, Iazygi, Corali, Geţi, şi că
viaţa era foarte grea pe aici din cauza frigului îngrozitor
ce domnea în cea mai mare parte a anului.

Pecetea cu zimbru și cal a Iașilor din 1834

Ptolemeu, astronom şi geograf grec care a trăit între
87-165 A.D., întocmeşte un atlas general al continentelor
cu o hartă mai amanunţita a localitaţilor dintre Carpaţi şi
Dunăre unde se descoperă ca existând pe suprafaţa
actualei Moldove, mai multe oraşe sau târguri. In această
hartă, pe locul unde sunt aşezaţi astăzi Iaşii, se găseşte
însemnat oraşul Petrodava, pe care diferiţi autori de mai
târziu îl arată ca fiind actualul Iaşi.

Pecetea municipalității din 1862

Dintre toate naţiile şi hoardele ce s-au perindat pe
pământul Moldovei, mă opresc acum asupra acelora ce
poartă numele de Iazygi, nume ce a fost atribuit de mai
mulţi autori că ar putea sta la originea denumirii
târgului Iaşilor.

Iazygii, zice Paul Guerin, sunt un popor de origine
sarmată, ce au venit din pământurile sciţilor (Rusia
meridională) şi s-au stabilit între Don şi Prut, iar pe la
începutul erei creştine s-au stabilit şi ei prin câmpia
roditoare a Panoniei.

In 1593, Stefan Zamoscius zicea că în Regatul Dacilor
se cuprindeau şi Iazigii, care se mai numeau şi Iazy, care
acum au pierit în întregime ori s-au "prefăcut" în alte
naţii.

Steme dacice, reproducere după N. Bogdan, Istoria Orașului Iași

De Peyssonel, in anul 1765 în lucrarea sa intitulată
Observations historiques et geographiques, descrie astfel
originea şi numele vechii capitale a Moldovei: „cei mai
apropiaţi de geţi erau iascii care au dat numele lor
oraşului Iassi, capitala Moldovei, care este situată în
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acelaşi loc unde Ptolemeu aşează antica Petrodava,
oraşul principal al iassienilor.

In Novum Lexicon Geographicum de Ph. Ferrarius şi M.
A. Baudrant, din 1677, găsim o altă versiune, prin care se
arată ca Iassium ori Iassy, este o urbe a Daciei, în
Moldova, in apropiere de râul Prut, întărită cu ziduri,
unde fusese odinioara Augustia, cetate romană!

In 1682, Baubrand tipăreşte o altă carte a sa Parisini
Geographia, în care completează cele de mai sus: ... Iaşii,
urmaş al oraşului Augustia, fondat, după cum numele ar
preciza, de împăratul roman Octavian Augustus.

Stema oraşului Iaşi a fost total diferită de stema
Moldovei. Cea mai veche stemă a Iaşilor - care a ajuns
până la noi - este o pecete din 1650, ce reprezintă un cal,
ca de altfel toate peceţile şi mărcile ce au urmat până în
ziua de azi, inclusiv. Nu se cunosc vechi crescătorii de
cai pe cuprinsul judeţului Iaşi.  De unde prezenta calului
pe scutul oraşului şi a ludeţului Iaşi? Nu poate fi decât
continuitatea calului simbolic ce se găseste pe cea mai
mare parte din monedele dacice! Dacă ne întoarcem in
timp, putem vedea vechiul Iaşi drept capitală a Daciei
Răsăritene dintre Carpaţi şi Nistru!

Stema Principatelor unite, Moldova și Țara Românească din anul 1854, în timpul ocupației ruse

Dupa scrierile lui Dimitrie Cantemir, capitala
Moldovei a fost mutată din Suceava în Iaşi de Stefan
Voievod, iar numele i s-ar trage de la un morar sau un
văcar. Bineînţeles nu este nici un document istoric
pentru a întari cele spuse.

Cea mai veche atestare documentara a oraşului
modern se află în Biserica Armenească: o piatră, păstrată

bine, care, tradusă din limba armeană, ne înştiinţează: Cu
mila lui Dumnezeu s-a pus temelia bisericii Sfintei Nascatoare
de Dumnezeu, prin staruinta parintelui Iacob, a hangiului
Marcar. E. K. R. 1395. Prima biserică ortodoxă Sfântul
Sava era construită pe la 1330, biserica catolică fiinţa şi ea
poate din vremea voievodului Lascu (domnitor creştin
romano-catolic), de la începuturile Moldovei după
"descălecare". Ruinele oraşului (biserică şi ateliere de
prelucrare a aurului) descoperite pe Bulevardul Ştefan
cel Mare Şi Sfânt datează din secolele X-XI...

Universitatea din Bologna - cea mai veche instituţie
de învăţământ modern din Europa – a fost înfiinţată în
1088! Are o istorie foarte bogată, care se cunoaşte pas cu
pas. Catedralei Ely, din Anglia, i s-a pus piatra de
temelie în anul 652! Se mai numeşte Catedrala
Mlaştinilor. I se cunoaşte întreaga istorie, de la
întemeiere până azi, ca şi istoria Angliei, de altfel.

Ocupaţia romană în Britania a fost mai lungă decât
în Dacia. Luptele purtate de romani cu britanii sunt
descrise de istorie cu amănunte. Luptele purtate de daci
contra romanilor sunt însă descrise vag.

De la plecarea (învăluită în mister) trupelor romane
din Dacia, timp de aproape 1000 de ani, despre acest
teritoriu nu se cunoaşte nimic. Istoria românilor, din
România, nu conţine nimic aproape un mileniu! Chiar
dacă Iasul este mai vechi, nu putem şti pentru ca pur şi
simplu este în Romania şi nu în Anglia. Tăbliţele de la
Tărtăria anterioare scrierii sumeriene, cultura astrologică
dacică asemănătoare celei din Albionul vechi de mii de
ani, scrierea dacică păstrată în arhivele maghiare nu
reprezintă, oare, nimic? Pe acest teritoriu a fost vid? Nu a
fost nimeni? Latinitatea limbii române demonstrează că
românii precursori ai civilizaţiei europene au fost aici
dintotdeauna. Atunci de unde vidul acesta? Popoarele
migratoare pot fi o cauză sau o scuză? Posibil. Dar nu
singura...

Istoria Greciei e foarte bine cunoscută. Grecii ştiu
foarte bine că au fost sub ocupaţie turcă timp de câteva
secole. Asta nu i-a făcut să fie mai slabi, ba din contra.
Cunoscându-şi istoria, au conştiiţa că aparţin unei lumi
străvechi. Cu plusuri şi minusuri, cu defecte şi calităţi.
Avantajul pe care îl capeţi când îţi cunoşti istoria, este că
poţi învăţa din lipsuri, devenind mai puternic. Tot mai
multe glasuri, conştientizate de importanţa pe care o au
românii în Europa, pornind de la particular spre
generalizare, strigă astăzi:

Ajutaţi-ne să cunoaştem istoria noastră adevărată şi
în particular a Iaşilor!

♥
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Bogdan Constantin DOGARU

Francmasoneria,
Focşanii şi Unirea

mplicarea Francmasoneriei în
special şi a societăţilor
conspirative ale paşoptiştilor

în general în pregătirea terenului
pentru Mica Unire a constituit şi
constituie un episod intens dezbătut
în istoriografia referitoare la
perioada modernă a României.
Precizăm mai jos câteva aspecte pe
care le considerăm esenţiale.

Până în prezent nu a fost
documentată existenţa unei loji
masonice la Focşani în epoca Unirii
dar există totuşi unele indicii în acest
sens. Este vorba despre loja Dimitrie
Cantemir menţionată la Focşani
începând cu 1826 despre care ar
exista unele informaţii în arhivele
din Rusia.

Avem certitudini istorice însă
despre unele prezenţe masonice în
acest spaţiu. Remarcăm astfel
personalitatea poetului Grigore
Alexandrescu care a lucrat o
perioadă, ca militar, la Vama din
Focşanii Munteniei (1835 – 1837)
unde supraveghea hotarul între cele
două Principate. A părăsit Focşanii
la 1837, dându – şi demisia din
armată. Încă dinainte de a sosi la
Vama din Focşani poetul era deja
implicat acţiuni conspirative. La
1835 este menţionat ca membru (cu
o contribuţie de 6 galbeni) al
Societăţii Filarmonice (constituită
la 1833 în Bucureşti) în spatele

căreia activa aşa – zisa Societate
Secretă, în fapt o lojă masonică la
care face referire Heliade
Rădulescu în lucrarea sa Echilibru
între antiteze. Pe la 1848 Grigore
Alexandrescu este menţionat ca
membru al unei loji din Bucureşti
pentru ca la 1866 să figureze ca
membru al lojii Înţelepţii din
Heliopolis (Bucureşti).

În noiembrie 1844 poetul îl va
însoţi pe domnitorul Gheorghe
Bibescu la Focşani asistând la
întâlnirea pe care acesta a avut – o
cu Mihail Sturza, domnul Moldovei.
Din suita domnului muntean mai
făcea parte şi scriitorul Simion
Marcovici, francmason şi el, iniţiat
în 1830 în Italia, în vremea studiilor
universitare de filologie la Pisa,
afiliat în acelaşi an unei loji din
Bucureşti după întoarcerea în ţară.
De altfel, o bună perioadă de timp
acesta a fost secretar particular al lui
Gheorghe Bibescu. În suita
domnului moldovean Mihail
Sturza se afla nimeni altul decât
poetul Vasile Alecsandri, iniţiat la
rândul său în tainele
Francmasoneriei. Acesta semna pe
la 1843 în „Albina românească”
folosind asteronimul format din cele
3 puncte, specific francmasonilor iar
în 1857 este menţionat ca membru al
unei loji din Iaşi. A dus o intesă
activitate în cadrul societăţii
conspirative Asociaţia Patriotică

care era în fapt o ramură a societăţii
secrete Frăţia din Ţara Românească.

Aşadar 3 dintre cei mai
importanţi conspiratori ai
generaţiei de la 1848 s – au aflat în
1844 la Focşani în anturajele ale
celor doi domnitori. Profesorul
universitar dr. Nicolae Isar în
lucrarea sa Sub semnul
romantismului. De la domnitorul
Gheorghe Bibescu la scriitorul Simion
Marcovici menţionează rolul
important pe care Simion
Marcovici l – a avut în relatarea
evenimentelor de la Focşani,
informaţii preţioase fiind trimise
spre publicare gazetei „Vestitorul
românesc”.

În după-amiaza zilei de 2
noiembrie 1844 domnitorul Bibescu
sosea în oraşul Focşanii Munteni,
unde oaspeţii erau întâmpinaţi de
un “norod numeros”, cu
“veselitoare strigări de ura”. Celălalt
domnitor, Mihail Sturdza, al
Moldovei, sosise cu trei ore mai
devreme, în partea
“moldovenească” a oraşului
Focşani, de unde, la aflarea ştirii
venirii lui Bibescu, trimite imediat în
întâmpinarea acestuia pe beizadelele
Dimitrie şi Grigorie, primul, şef al
oştirii, al doilea, colonel şi aghiotant.
Apoi, împreună cu suita sa, şi în
compania beizadelelor, Gh. Bibescu
se deplasează în cealaltă parte a
oraşului pentru a vizita pe domnul

I
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Moldovei, evenimentul prilejuind în
oraşul Focşani o intensă sărbătoare
patriotică.

După ce îşi prezintă, reciproc,
membrii suitelor, cei doi domnitori
se retrag în cabinet, în convorbiri de
peste trei ceasuri. Ce au discutat cei
doi, autorul relatărilor nu ne
comunică, şi chiar dacă ar fi avut
cunoştinţă de conţinutul discuţiilor
nici n-ar fi putut s-o facă, într-un
text destinat publicităţii. În ziua
următoare, la 3 noiembrie, Bibescu
vizitează “canţelariile publice şi
şcoala” din oraş, apoi, la amiază, are
loc o nouă întâlnire, de data aceasta
la reşedinţa domnului muntean.
Domnitorii, cu suitele lor, iau masa
împreună, cu care prilej se ţin
toasturi, însoţite de “sunetul
frumoasei muzici naţionale şi
strigările de ura ale celor ce au avut
cinste a fi părtaşi la acea masă”.
Apoi, după ospătare, cei doi se
retrag din nou în cabinet, rămânând
în convorbiri “până la 9 ceasuri din
noapte”. A treia zi a şederii la
Focşani, la 4 noiembrie, masa
comună de prânz se ia la “reşedinţa
domnului Moldovii, cu aceleaşi
închinăciuni veselitoare”, în seara
aceleaşi zile, după despărţire,
domnul muntean, cu suita, luând
drumul de întoarcere.

Trebuie subliniat faptul că
întâlnirea de la Focşani din toamna
anului 1844 dintre cei doi domni a
avut un anumit ecou în presa
vremii, reflectând, de fapt, efectele ei
asupra spiritului public românesc, la
o dată când ideea unirii celor două
principate era în plin proces de
maturizare. Întâlnirea de la Focşani
era relatată şi de “Albina
românească”, de la Iaşi, a lui Gh.
Asachi, care semnala prezenţa în
suita domnului muntean a celor doi
“literatori însemnaţi”, S. Marcovici
şi Gr. Alexandrescu, iar în suita
domnului moldovean, prezenţa
poetului Vasile Alecsandri.
Semnificative în mod deosebit
pentru importanţa care se conferea
evenimentului, în sensul
coincidenţei lui cu aspiraţiile de

unitate naţională ale românilor, erau
comentariile apărute în principala
publicaţie de peste Carpaţi, “Gazeta
Transilvaniei”, condusă de George
Bariţiu.

De o atenţie deosebită se va
bucura în presa vremii întâlnirea
următoare dintre domnitorii ţării
Româneşti şi Moldovei, din toamna
anului 1845, prilejuită de căsătoria
lui Gh. Bibescu cu “Mariţica cea
frumoasă”, născută Văcărescu,
ceremonia căsătoriei şi cele mai de
seamă sărbători legate de ea
desfăşurându-se în oraşul Focşani
la Biserica Sf. Ioan. Ţinând seama
de obiceiurile tradiţionale, de
împrejurarea că Domnul şi Doamna
Moldovei patronau evenimentul,
alături de Bibescu, în calitate de
nuni, de larga încurajare pe care
autorităţile au dat-o în întreaga ţară
ceremoniilor şi serbărilor în cinstea
perechii domneşti, acest eveniment
s-a aflat zile în şir în atenţia
publică, în conştiinţa
contemporanilor fiind corelat cu
sentimentul încurajator al
trainicelor legături stabilite între
conducătorii celor două ţări
române.

Principalele relatări despre
serbările de la Focşani, precum şi
despre noua întâlnire dintre cei doi
domni, de asemenea, apar în
“Vestitorul românesc”, tot fără
semnătură, şi ele aparţin, foarte
probabil, după opinia noastră,
aceluiaşi S. Marcovici, prezent şi de
această dată în suita domnitorului
muntean. În fapt şi la urma urmei, la
Focşani scriitorul Simion Marcovici
nu făcea decât să pregătească
spiritele de pe ambele maluri ale
Milcovului pentru înfăptuirea
marelui act istoric de la 1859. Este
vorba despre o punere în practică a
principiilor teoretice enunţate de
acesta la 1839 în lucrarea intitulată
sugestiv Datoriile omului creştin
(capitolul Unirea) în care pleda
pentru acea unitate moral –
spirituală care trebuia să
pregătească unitatea politică –
aceeaşi unitate morală pe care avea s

– o reclame peste aproape un
deceniu, fostul său elev, Nicolae
Bălcescu, în cunoscuta cuvântare
ţinută de Anul Nou 1847, în cadrul
Societăţii studenţilor români de la
Paris, când el vorbea de unitate mai
întâi în idei şi sentimente, care să
aducă apoi cu vremea unitatea
politică”.

Leibniz – note pentru construcția calculatorului

Cununia celor doi, care trebuia
să constituie momentul de vârf al
serbărilor, era anunţată în dimineaţa
zilei de 9 septembrie 1845 de
“tunetul” a 21 de tunuri, în mod
deosebit atmosfera de intensă
sărbătoare a acestei zile fiind
descrisă cu talent de autorul
reportajului. Căsătoria religioasă,
ospăţul de prânz care i-a urmat, apoi
petrecerea de seară la reşedinţa
nunilor moldoveni, “o soaré
strălucită cu cele mai frumoase
focuri de artifiţie, pregătite cu mare
iscusinţă”, toate acestea au fost
completate a doua zi, la 10
septembrie, ultima zi a serbărilor, cu
o “manevră cu focuri”, executată la
marginea oraşului de tânăra oaste
munteană, cu unităţi combinate de
infanterie, cavalerie şi artilerie, în
prezenţa celor doi domni, precum şi
a unor ofiţeri străini, veniţi de la
Brăila şi Galaţi.
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Sentimentul de “dragoste şi
înfrăţire” care domnise în aceste zile
în oraşul de pe Milcov era atât de
puternic încât, după autorul
relatărilor, “pomenirea aceştii
solemnităţi se va păstra cu drag în
toată întinderea generaţiilor
rumâne”. Oricum, acestea, cum am
menţionat, au avut un larg ecou în
conştiinţa publică. Le-au relatat nu
numai “Vestitorul românesc”, prin
articolele trimise de corespondentul
său, membru al suitei, ci şi alte
periodice. “Curierul românesc” al
lui Heliade, de asemenea, a publicat
mai multe reportaje de la Focşani,
autorul lor, nesemnat (poate
Grigore Alexandrescu, mai degrabă
decât Heliade!), încorporând în ele
şi numeroase versuri de diferiţi
poeţi ai timpului. Pe larg au fost
relatate manifestările de
solidaritate dintre moldoveni şi
munteni de la Focşani de “Albina
românească”, de la Iaşi, unele dintre
reportaje având ca autor pe Vasile
Alecsandri, membru, şi de această
dată, al suitei domnitorului
moldovean.

Remarcăm, în jurul acestui vals
diplomatic moldo – muntean din
toamna anilor 1844 şi 1845, prezenţa
constantă în Focşanii de pe ambele
maluri ale Milcovului a aceluiaşi
„triunghi masonic” (metaforic
vorbind) format din fraţii: Grigore
Alexandrescu, Simion Marcovici şi
Vasile Alecsandri.

Un alt aspect important care
merită a fi subliniat este acela că
terenul pentru unificarea vamală a
Moldovei şi Ţării Româneşti a fost
pregătit tot la Focşani. În fapt
semnarea Convenţiei Vamale din 8
iulie 1835 vine în principal ca un
rezultat al lucrărilor Comisiei Mixte
moldo – muntene de la Focşani din
perioada 7 decembrie 1832 – 23
februarie 1833. Cei doi delegati din
partea Moldovei erau spătarul
Săndulache Stamatin şi paharnicul
Asanache Dan, menţionaţi în
documente ca preşedinţi ai
Judecătoriei Ţinutului Putna,
primul în perioada ianuarie 1832 –

aprilie 1833 iar cel de – al doilea în
perioada aprilie 1833 – februarie
1837.  Din partea Munteniei
reprezentanţi erau postelnicul
Constantin Suţu şi căminarul
Grigore Mavrodoglu.

Pentru a veghea punerea în
practică a prevederilor Convenţiei
de la 1835, tot la Focşani au
funcţionat în perioada 1836 – 1837
trei comisii mixte de revizie
compuse din câte un reprezentant
pentru fiecare principat.

Leibniz – teoria monadelor

În ceea ce priveşte semnarea
Convenţiei de Uniune Vamală care a
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1848,
ea se datorează în special lucrărilor
Comisiei Mixte de la Focşani care şi
– a desfăşurat activitatea în
perioada 16 octombrie 1842 – 4
februarie 1843. Membri în Comisie
din partea Moldovei erau Asanache
Dan (menţionat mai sus) şi
postelnicul Iordache Pruncu,
ispravnic al Judeţului Putna iar din
partea Ţării Româneşti, logofătul
Ioan Manu (menţionat ca membru
al Societăţii Filarmonice la 1835 cu o
contribuţie de 12 galbeni) şi clucerul
Dimitrie Fălcoianu, ocârmuitorul
judeţului Slam Rîmnic ce îşi avea
reşedinţa în Focşanii Munteni.

Nu avem certitudinea că în
timpul întrevederii celor doi domni
la Focşani din 2 – 3 noiembrie 1844 a
fost abordată şi chestiunea unificării
vamale. În schimb, ne este atestată
documentar, intenţia lui Mihail
Struza de a discuta câteva dispoziţii
din textul noii convenţii cu prilejul
întâlnirii de la începutul lunii
septembrie 1845, când domnitorul
Ţării Româneşti urma să vină la
Focşani pentru a celebra căsătoria sa
cu Maria Văcărescu. Astfel, la 30
august 1845, Stărostia Putnei cere
Vistieriei Moldovei să – i trimită
actul convenţiei solicitat de
domnitor care, urmând să sosească
la Focşani la 3 septembrie,
intenţionează a „tratarisî din el
câteva puncte”.

Nu vom insista asupra unor
evenimente precum telegramele de
felicitare din partea reprezentanţilor
ambelor oraşe de pe Milcov adresate
lui Alexandru Ioan Cuza cu ocazia
dubeli alegeri şi a serbărilor
organizate la Focşani la 5 februarie
1859 cu ocazia prezenţei domnului
Unirii aflat în drum spre Bucureşti,
acestea fiind cunoscute şi publicate
în numeroase lucrări de specialitate.

În ceea ce priveşte simbolistica,
să nu uităm că după unificarea
Focşanilor munteni cu cei
moldoveni în urma semnării de
către Cuza a Decretului domnesc nr.
485 din 10 iulie 1862, sigiliul
oraşului a fost schimbat. Acesta
reprezintă două femei îmbrăcate în
costume populare care îşi dau mâna
pe sub faldurile steagurilor celor
două principate. În partea de jos
apare deviza: UNIREA FACE
PUTEREA. Imaginea sugestivă va fi
preluată şi în heraldică.

Cât priveşte vexilologia
remarcăm prezenţa tricolorului în
timpul Revoluţiei de la 1848 la
Focşani şi Râmnicu Sărat cu prilejul
unor manifestaţii de înfrăţire între
moldoveni şi munteni. Ceva mai
târziu, la 1867, imaginea celor două
femei cu mâinile împreunate va
figura pe drapelul tricolor al Gărzii
Civice din Focşani.
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Un alt aspect care trebuie
subliniat este faptul că numeroşi
francmasoni au fost membri ai
Comisiei Centrale de la Focşani în
perioada 1860 – 1862, instituţie care
elabora proiectele de legi de interes
comun pentru ambele Ţări Române:

Grigore Alexandrescu
(menţionat mai sus) numit membru
al Comisiei în 1860 din partea Ţării
Româneşti; cu acest prilej el o
cunoaşte la Focşani pe Raluca, fiica
banului Toma Stamatin, ctitorul
Bisericii Sfinţii Voievozi –
Stamatineşti din oraş (1789 – 1798)
unde, de altfel, se va oficia şi
căsătoria religioasă a celor doi, naşul
fiind nimeni altul decât fratele
Ştefan Golescu; Ştefan Golescu
(preşedinte al Comisiei Centrale; la
1848 este menţionat ca venerabil al
lojii Frăţia din Bucureşti); Mihail
Kogălniceanu care a fost ales în
două rânduri, la 1858 şi 1860,
deputat de Focşani în Adunarea
electivă a Moldovei (venerabil al
unei loji din Bucureşti la 1848);
Christian Tell (1836 – 1837 membru
fondator al lojii Regeneraţiunea –
Bucureşti; la 1843, împreună cu fraţii
Nicolae Bălcescu şi Ion Ghica,
aprinde luminile lojii Frăţia din
Bucureşti). La 1857 îl regăsim într –
o lojă din Bucureşti, probabil Steaua
Dunării. Stăruia ca în Divanul ad –
hoc al Ţării să fie aleşi deputaţi aceia
care au primit „lumina” (adică erau
iniţiaţi francmasoni); Constantin N.
Brăiloiu (jurist, ministru de externe,
ministru de justiţie, primar al
capitalei, senator; membru al
Societăţii Filarmonice; la 1836
figurează ca secretar al lojii din
Bucureşti fondată de A. Tavernier);
Sturza Grigore M. (fiul
domnitorului Mihail Sturza; iniţiat
la 16.04.1866 în loja Steaua României
în Iaşi iar la 1877 este menţionat ca
venerabil al unei loji din Iaşi);
Grigore Cozadini ( la 1866 figurează
în loja Steaua României din Iaşi);
Manolache Costache Epureanu
(membru al unei loji din Bârlad la
1859).

Leibniz în laboratorul său alchimic

Unii dintre aceşti fraţi nu s – au
limitat doar să asigure bunul mers al
lucrărilor Comisiei Centrale, ci au
căutat să aducă lumina prin
intermediul ştiinţei de carte în
rândurile locuitorilor urbei de pe
Milcov. Astfel, la 1860, Mihail
Kogălniceanu făcea o donaţie de
1600 de galbeni autorităţilor din
Focşanii Moldovei pentru
deschiderea unei şcoli de comerţ
(suma reprezenta salariul său pe
perioada cât fusese membru al
Comisiei Centrale). Datorită faptului
că oficialităţile locale nu şi – au
respectat făgăduinţa, demnitarul a
fost nevoit să îşi retragă donaţia.

Leibniz De ars combinatoria

La rândul său, fratele Ştefan
Golescu a donat la 24 ianuarie 1861
(cu ocazia aniversării Unirii) o sumă
de 1000 de lei Municipalităţii
Oraşului Focşani – Moldova pentru
ajutorarea populaţiei sărace.

Rolul deosebit al Focşanilor în
realizarea Unirii a fost recunoscut şi
în şedinţa Adunării Elective a

Moldovei din 28 ianuarie 1859 unde
fratele Mihail Kogălniceanu a dat
citire adresei către „Adunarea
suroră din Valahia” în care se
preciza: „Vă rugăm dar ca să vă uniţi
şi voi cu noi cererea ce am adresat lui
Alexandru Ioan I., ca aşa în curând,
povăţuiţi de marea idee şi sub steagul
unirii, să ne întâlnim la Focşani, unde,
puind mână în mână, să ne legăm atât
de strâns, încât chiar soarta cea mai rea
să nu le mai poată despărţi. (…)

La Focşani, la Focşani dar ! Şi
acolo, împreună, cu binecuvântarea
Dumnezeului părinţilor noştri, să
serbăm marea sărbătoare: învierea
României”.

Leibniz la lucru

Două decenii mai târziu de la
realizarea Micii Uniri, la 14 martie
1882, s – a constituit la Focşani loja
Unirea aflată sub obedienţa Marelui
Orient al Italiei, cu o denumire
simbolică care aducea aminte de
înfăptuirea marelui act istoric.

În concluzie putem afirma cu
certitudine că, în epoca Unirii,
Francmasoneria a fost prezentă în
Focşanii de pe ambele maluri ale
Milcovului şi a lucrat pentru
împlinirea idealului unităţii Naţiunii
Române.

Surse din
Arhivele Naţionale Vrancea
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Sandra Cristiana
PENDEFUNDA

Pecetea
venerabilului
de Galatzi

m călătorit cu tatăl meu într-
o lume care îmi era
cunoscută din cărțile citite de

când eram copil și pe care le găsisem
în bibliotecă. Mi le-am însușit și
nimic nu a mai fost de atunci secret
pentru copilul care eram și
îndrăzneam să visez mai departe de
zâne și feți-frumoși. Istoria, de la
dinozauri și animale fantastice din
mitologie, de la zeii egipteni și până
la domnitorii principatelor române,
devenise cu totul altceva.
Evenimentele timpurilor de câteva
mii de anis au mult mai recente
aveau altă desfășurare și mai ales
altă semnificație. La Paris, prima
mea călătorie între oamenii care
făuresc și azi istoria, am pătruns
între monumente, cărți, bijuterii,
medalii și săbii, clipe de amintire
fantastică. L-am văzut și pe tata
dăruind și primind însemne ale
recunoașterii sale de mare cărturar.
Poate, atunci, am înțeles mai multe
și am devenit conștientă că tot ceea
ce citisem despre simboluri,
artefacte, semne și oameni care nu
aparțin unui anume timp sau loc,
face parte dintr-o realitate implicită
umanității dar necesar ocultă.

Ceea ce m-a atras în mod
deosebit n-au fost tablourile de la
Louvre sau arhitectura și secretele
de la Saint Sulpice ori St. Germain, ci
pecetea venerabilului de Galatzi,
ajuns prin voință divină, sub bine-
cuvântarea Împăratului Napoleon al
III-lea și acceptul poporului,
principe al Moldovei și Țării

Românești. Am fotografiat-o în
exclusivitate în casa în care au
poposit de-a lungul timpului
numeroase personalități ale
secolului XX și M.S. Regele Mihai
împreună cu M.S. Regina Ana a
României. Imaginile demonstrează
timpul unui spirit care aparținea
vechilor precepte și idealurilor înalte

A

Printre cărți, medalii, săbii şi bijuterii, Marcel Schapira și Liviu Pendefunda primind de la el medalia Al.I.Cuza
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ce au animat pe Gheorghe Asaki,
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălni-
ceanu, Vasile Alecsandri, Nicolae
Gane și mulți alții. Devenise, pentru
mine, o lume tainică în care erau și
sunt și azi prezente principiile
libertății individuale și naționale, ale
respectării egalității dintre oameni
în cadrul frăției universale a celor
care au împlinit vise și făuresc
civilizația contemporană, din păcate
pentru mulți lipsită de sens și fiind
necunoscută și aparent stranie. ◙

Pe aversul sigiliului se observă monograma A (Alexandru) I
(Ioan) C (Cuza), şi simbolurile infinitului sau a celor doi pești,
domnitorul fiind născut în 20 martie 1820 și fiind venerabil în
Galatzi, numele orașului și data de 1860 fiind pe revers. Tot pe
avers se remarcă Compasul așezat cu vârfurile peste două
ramuri de accacia ce sugerează un echer.

Sandra și Doamna Schapira în același decor al liniștii tainice în care au fost primiți de cei doi soți Schapira, Majestățile
Lor Regale, Regina Ana și Regele Mihai al României, pe când se aflau cu toții în exilul impus de administrația de la
București (Fotograsfiile realizate de Liviu Pendefunda)
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Horia NESTORESCU-BĂLCEȘTI

Cele 44 de zile
ale lui Bălcescu
la Palermo
(continuare din numărul trecut)

Antecamera lui Hades
-am coborât cele câteva zeci de trepte spre
subteranul catacombelor cappuccine plătind
taxa de trecere a Styx-ului, aici sub forma unei

taxe de intrare ca la orice muzeu, aşa cum o fac miile de
turişti sosiţi zilnic din toate colţurile lumii, în Piazza dei
Cappuccini.

Am intrat ca om de ştiinţă. Deosebirea? Cadavrele
mumificate n-au mai exercitat asupra mea acea
extraordinară impresie pe care o produc de obicei asupra
turistului. Pentru mine ele erau «obiect de studiu», piese
de muzeu; poate era şi aceasta o deformaţie profesională.
Eram doar muzeograf…

Fusesem însă şi prevenit de însemnările
academicianului Alexandru Balaci, de filmul lui Ioan
Grigorescu; aveam să intru «…în cea mai stranie dintre
lumi, în viziunea nebunească a lui Hyeronimus Bosch. În
lungile coridoare subterane, agăţate de corzi în zidurile
laterale, într-o halucinantă paradă, opt mii de cadavre
mumificate privesc pe vizitatori de peste două
secole».291

Ioan Grigorescu, amintindu-şi de forfecarea filmului
său Umbra lui Bălcescu la Palermo, arată că motivul – real
sau imaginar – a fost că multe cadre «erau prea tari»:

291Alexandru Balaci, Jurnal Italian, Bucureşti, 1973, p. 34-35.

«Univers de Hyeronimus Bosch. Aşa ceva nu se poate
descrie. Aşa ceva nu se poate imagina. Sufletele slabe nici
măcar nu pot vedea aşa ceva… Cadrele filmate nu erau tari, ci
insuportabile. Morţii aceia mumificaţi, culcaţi pe stelaje
suprapuse – ca nişte priciuri într-o cabană a vieţii de apoi -, ori
spânzuraţi în sârme, ca într-un panopticum al
purgatoriului…» 292

Şi totuşi…
Şi totuşi 16 zile am studiat, împreună cu doctorul

Cantemir Rişcuţia293, fiecare mumie, fiecare culoar,
fiecare cameră şi cămăruţă; am citit mii de fişe legate de
mâini, de gât, lipite pe scrie ori atârnat pur şi simplu de
hainele celor care au fost…

În această adevărată antecameră a lui Hades – cum a
numit-o Ioan Grigorescu în Spectacolul lumii – ne-a
revenit sarcina de a afla:
1. Grupul celor trei mumii pictate de L. A. Ring în 1894
dintre care, afirma dr. Alexandru Culcer, prima din
dreapta ar fi Bălcescu;
2. Identificarea şi studierea din punct de vedere
antropologic a mumiei din fotografia ofiţerului Şerban
Gheorghiu;
3. Aflarea cartonaşului – şi, implicit, a mumiei – despre
care a scris arhitectul Robert Kisch; studierea mumiei
identificate astfel de Joseph Matristotto;

292Ioan Grigorescu, Moare şi casa în care a murit Bălcescu. III. În
catacombele capucinilor, în «Luceafărul» (Bucureşti), 24, nr. 23(997), 6 ian.
1981. Cf. şi Ioan Grigorescu, Spectacolul lumii, vol.3. Al cincilea punct
cardinal, Bucureşti, Cartea Românească, 1983, p. 188.
293Şi în 1985 şi 1987, singur, timp de câte o lună, în fiecare an.

N
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4. Studiu antropologic pe scheletele ori numai pe
craniile care ne-au fost accesibile, fără aprobări speciale,
în vederea identificării osemintelor lui Bălcescu;
5. Localizarea osuarului în care ar fi putut fi depuse
rămăşiţele pământeşti ale lui Bălcescu.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost o ridicare
topografică a spaţiului supus studiului şi cartarea
acestuia.294 Rezultatul? Aproape 500 de metri liniari de
culoare295 şi 3.500 mp.suprafaţă de expunere pe două şi
trei registre – uneori şi pe şase – a cadavrelor
mumificate, în poziţie orizontală ori verticală. Se adaugă
acesteia suprafaţa de pardoseală, în mare parte placată
cu pietre tombale.

În imensitatea culoarelor am catagrafiat, stabilind cu
deosebire timpul căruia, de la 1599 la 1877, îi aparţinea
fiecare mumie datată.296 Nici urmă de grupul celor
trei;297 nici urmă de cartonaşul lui Joseph Matristatto.298

Nu ne-a rămas decât să studiem mumia propusă de
ofiţerul Şerban Gheorghiu. Am arătat, în capitolul
respectiv, motivele pentru care am respins – documentar
şi antropologic – posibilitatea ca acest cadavru să
aparţină lui Nicolae Bălcescu.

Prezentăm în continuare sinteza studiului
antropologic efectuat de dr. Cantemir Rişcuţia, cercetător
ştiinţific principal la Institutul «Victor Babeş» din
Bucureşti, reprezentant pentru România în Consiliul
European al Asociaţiei Antropologilor.

În raportul de expertiză antropologică, dr. Cantemir
Rişcuţia precizează că a supus craniul mumiei respective
unei diagnoze de vârstă, precum şi că  a efectuat un studiu
privind indicii faciali.

1. «…în ceea ce priveşte diagnoza de vârstă, pe baza
sinostazării suturilor ectocraniene, situaţia se prezintă mai
clară: Nicolae Bălcescu a decedat la vârsta de 33 de ani. La
această etate în majoritatea cazurilor sutura sagitală este
sinostazată complet pe porţiunile S₂, S₃ şi S₄ şi parţial pe

porţiunea S₁. Craniul mumiei semnalată de ofiţerul de marină
Şerban Gheorghiu prezintă sutura sagitală complet
nesinostazată… Aceasta demonstrează că individul a avut o
etate situată în jurul la 20 de ani. După Todd şi Lyon
sinostaza la S₁ încep la 20 de ani şi se încheie la 29 de ani, S₂ şi

S₃ începe să se osifice la 21 de ani şi se sfârşeşte la 26 de ani,

iar S₄ începe sinostazarea la 26 de ani şi o încheie la 29 de ani.

294Vezi planul catacombelor.
295Les catacombes du Coinvent des Capucins – pliant.
296Cu excepţia primei mumii datate, cunoscute, cea din 1599, celelalte
(aflate acum în expunere) sunt din 1775-1877 (cu mici excepţii - înainte
şi după).
297În galeria cea mai veche, aflată sub biserică şi despărţită de restul
culoarelor printr-un grilaj, câteva mumii par să aducă foarte vag cu
imaginea pictată de L. A. Ring.
298Din relatările călugărilor, «copii rup mereu tăbliţele». De aceea astăzi
accesul este limitat de grilajul casetat din plasă de sârmă.

Deci, în general, la vârsta de 29 de ani (ori Bălcescu a decedat
la 33 de ani!) sutura sagitală este complet sinostazată.»

2. «… concordanţa la doi indici faciali, rezultat incert la
un al treilea şi discordanţă semnificativă la patru indici. În
concluzie, judecând după indicii faciali (care concordă frapant
între ei la toate fotografiile lui Nicolae Bălcescu şi la cele două
reconstituiri grafice craniene după aceste fotografii),
probabilitatea este redusă ca mumia semnalată de ofiţerul de
marină Şerban Gheorghiu să reprezinte pe marele
revoluţionar».299

Concluzia expertului este categorică, chiar dacă
avem în vedere ipoteza emisă de către ofiţerul Şerban
Gheorghiu în timpul unor dezbateri publice pe care le-
am organizat la Râmnicu Vâlcea300 cea a influenţei bolii
acestuia (tuberculoza pulmonară) asupra sinostazării
craniene:

«Ţinând seama de faptul că în secolul 19 existau pe o
scară mai întinsă afecţiuni ce ar fi putut întârzia sinostazarea
suturilor craniene (tuberculoza, etc.) şi că eroul nostru s-ar fi
putut încadra printre aceste cazuri, totuşi discrepanţa mare
dintre suturile mumiei şi cea pe care ar fi trebuit s-o prezinte
Nicolae Bălcescu la vârsta decesului infirmă cu maximă
probabilitate ipoteza că mumia semnalată de ofiţerul de
marină Şerban Gheorghiu l-ar reprezenta pe marele
revoluţionar».301

Şi acum, ne aflăm în situaţia de a lua în discuţie o
ipoteză care nu este susţinută documentar, ci care – ca şi
în cazul celei prezentate de dr. Alexandru Culcer – se
bazează pe simpla impresie produsă asupra celui care o
susţine.

Nu expertiza doctorului Rişcuţia exclude, de fapt,
mumia propusă de Şerban Gheorghiu şi Giuseppe Lo
Cicero – ca şi oricâte altele s-au propus ori se vor mai
propune de aici încolo – ca reprezentând scheletul lui
Bălcescu, ci documentele absolut certe, incontestabile,
din arhiva cimitirului palermitan, care indică în mod
indubitabil înhumarea, şi nu mumificarea acestuia.

Din nefericire, aceasta nu este nici prima nici ultima
mumie propusă a fi Bălcescu. Există chiar pericolul
apariţiei «căutătorilor de mumii» în catacombele
cappuccinilor care ar putea cădea uşor pradă
entuziasmului lor.

Adăugăm acestor date şi un fapt care nu este deloc
neglijabil. Nu avem cunoştinţă ca în vreo împrejurare
oarecare, în perioada ante şi postbelică, călugării de la
Mănăstirea Cappuccinilor să fi susţinut, public sau în
particular, că sunt depozitarii cadavrului mumificat
expus al lui Bălcescu.

299Anexa nr. 153.
300Şi la care au participat: istoricii dr. Dan Berindei şi Horia Nestorescu-
Bălceşti, antropologul dr. Cantemir Rişcuţia, ziaristul dr. Michael
Kroner, ofiţerul de marină Şerban Gheorghiu şi publicistul Doru
Moţoc.
301Anexa nr. 153.
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De la 1863, aceştia au arătat verbal ori în scris că
rămăşiţele pământeşti ale lui Bălcescu se află în groapa
comună.

Să rememorăm:
1. O spun, în 1863, profesorului Nicolae Ionescu;302

ca şi Salvatore Ragusa,303 de altfel, care, ţinând minte o
serie de detalii, cum ar fi putut să nu precizeze unul de
importanţa acestuia celui venit să readucă în ţară
osemintele lui Bălcescu !);

2. O spun, în 1942, profesorului Gaetano Falzone;304

3. O spun lui Petru Iroaie;305

4. O spun, în 1946, lui Alexandru Marcu;306

5. O spun, în 1947 şi 1949, lui Scarlat Lambrino;307

6. O spun, în 1949, canonicului Aloisie Tăutu308 şi lui
D. Giul.

7. O spun, în 1956, delegaţiei de istorici români
formată din Petre Constantinescu-Iaşi, Constantin
Daicovici şi Bànyai Laszlo;309

8. O spun călugăriţei Aurelia Cosima Minneci, care-
şi realizează aici teza de licenţă, în anii 1975-1976;310

9. Ne-o spun nouă, în 1977, membrilor delegaţiei de
istorici români formată din dr. Dan Berindei, dr.
Cantemir Rişcuţia şi Horia Nestorescu-Bălceşti. Şi nu
oricine: superiorul Mănăstiri, Francesco Trapani, padre
Beniamino, din conducerea Mănăstirii, Domenico
Flaviano Farella, arhivist, Mario Sciortino, bibliotecar;

10. O spune atât de categoric, în 1982, padre Farella
în Istoricul bisericii şi catacombelor cappuccine.311

Ce-ar fi fost mai uşor şi mai simplu pentru ei, pentru
aceşti călugări, să ne arate şi nouă – aşa cum afirmă
susţinătorii mumificării lui Bălcescu că le-a fost arătată –
mumia lui Bălcescu !

Dar nu s-a întâmplat aşa !
Tragedia pe care numai o intuiam că se va petrece

atunci când scriam, în decembrie 1977, Adevărul asupra
mormântului lui Nicolae Bălcescu, pentru revista
«Flacăra», este neîndoielnic pe cale să se înfăptuiască.
Scriam atunci:

«Adevărul asupra mormântului lui Bălcescu îşi face
loc cu greu. Nu-i uşor să răstorni un mit… Şi în tot acest
timp orice pelerin român depune o floare la monumentul
de la Rotoli.

302Anexa nr. 81.
303Anexa nr. 83.
304Gaetano Falzone, Nicolae Balcescu scriitore nazionale…; ibidem,
Contributto alla conoscenza del luogo…
305Notiţe personale din timpul numeroaselor discuţii purtate împreună
la Palermo (mai-iunie 1977).
306Anexa nr. 116.
307Anexa nr. 117.
308Aloisie Tăutu, op. cit., p. 37.
309 P. Constantinescu-Iaşi, La mormântul lui  Bălcescu, în «Contemporanul»
(Bucureşti), nr. 38, 23 septembrie 1955, p. 1.
310Cosima Minneci, Nicola Balcescu. Tesi di laurea. Palermo, 1976.
311F. D. Farella, Cenni storici… Palermo, 1982, p. 94-96.

Nu s-a întipărit bine în memoria oamenilor acest
adevăr, pentru că un călugăr, un ziarist şi un marinar au
lansat nu demult ipoteza mumificării lui Bălcescu.
Televiziunea, radioul, revistele româneşti şi străine312

publică ştirea. Oare câte decenii vor trebui să treacă, de
acum înainte, pentru ca şi această ştire, atât de falsă
faţetă a aceleiaşi medalii, să fie spulberată de adevărul
istoric?» 313

O relatare recentă314 vine să confirme răul pe care l-a
făcut ştiinţei o publicaţie bucureşteană care încă mai
crede că istoria patriei poate fi scrisă de cititori. Turiştilor
care în anul 1980 fac o croazieră pe Mediterana cu un vas
sovietic li se prezintă, la Palermo, în catacombele
Mănăstirii Cappuccinilor, de către călugărul-ghid…
mumia lui Bălcescu! E drept, nu ca un fapt cert. Şi aceştia
– călugării – au eleganţa (sau poate prudenţa) să afirme
că «aşa spun specialiştii (!?) români». Deci, nu ei afirmă,
ci noi afirmăm. Noi, care noi, tovarăşe redactor şef ?315

Mai mult decât atât: ce publicaţie poate fi mai
răspândită decât Calendarul de perete al Editurii Politice
pe care, cu mici excepţii, îl găseşti în fiecare familie? Ei
bine, la fila zilei de 29 iunie [1983] aflăm o notă despre
Sfârşitul lui Bălcescu în care se scrie negru pe alb:
«ultimele cercetări (!?) acreditează ideea mumificării lui
Bălcescu din ordinul secret (!) al capucinilor»!!

Pe când şi un articol despre… călugărul Bălcescu?!
Va fi 1977 un 1925 redivivus?

* * *

Continuăm studiul în subteranul mănăstirii cu
încercarea localizării osuarului. O privire atentă asupra
zidurilor catacombelor ne-a relevat existenţa unor
încăperi laterale. Sunt faimoasele «colatoio»316 în care
aerul de-o ariditate excepţională asigură o uscare de la
sine a cadavrelor.

Ghidul catacombelor (ediţia italiană) îi informează
laconic pe turişti că uscarea se realizează în modul
următor:

«Metoda obişnuită era următoarea: se punea
cadavrul într-o mică încăpere, care se deschidea în
coridor, pe un fel de grătar construit din tuburi de lut

312«Dreptatea» (New York), V, nr. 2, februarie 1978, p. 5 sau «Presa liberă
română» (Londra), 27 noiembrie 1977.
313Horia Nestorescu-Bălceşti, Adevărul asupra mormântului lui Nicolae
Bălcescu, în «Flacăra» (Bucureşti), XXVI, nr. 51(1176), 22 decembrie 1977,
p. 1.
314Convorbire cu dr. Bâtcă din Rm. Vâlcea (august 1982).
315Textul a fost scris în 1987. Pentru istoria acelor vremuri am
considerat că e bine să nu-l modific.
316În traducere ad-litteram «colatoio» înseamnă «strecurătoare» (imaginea
pe care o dă, de fapt, grătarul din tuburi de lut ars pe care este aşezat
cadavrul). Forma arhaică a cuvântului era însă «scolatoio».
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ars… După aproximativ 7-8 luni317 aceste camere
ermetic închise se deschideau şi cadavrele (îmbăiate în
oţet şi plante aromate) erau apoi expuse la soare, care
desăvârşea procesul de uscare».318

Sigur mai erau şi alte metode, dar aplicarea lor nu
atinge frecvenţa celei dintâi: baia în var sau arsen.319

Numărăm aproape 40 de astfel de camere de uscare
(colatoio). Nu avem însă certitudinea că toate acestea au
servit conservării.320 În starea lor actuală ele se aseamănă
unor imense osuare, pentru că în majoritatea lor conţin
sute şi sute de schelete, cranii şi oase disparate, mumii
dezafectate din locurile de expunere, sicrie (pline sau
goale). Multe din aceste încăperi au uşi metalice sau din
lemn, bătute în cuie, astfel că accesul în interior ne-a fost
imposibil.

Cu excepţia unui singur «colatoio» care este deschis
publicului, a încă 3-4 cu uşa vizibilă, dar sigilată, restul
au fost zidite (în intervalul 1977-1985). Patru dintre ele
mai au plăcuţa de marmură, aplicată lateral pe zid, cu
numărul camerei: 6, 8, 11 şi 12. Camera de uscare era
ţinută deschisă până se completa la capacitatea maximă
(6-7 cadavre de adulţi sau cca. 30 de copii). Studiul celor
8 «colatoio» folosite în noiembrie 1852 ne relevă
următoarele: depunerea în aceste camere se făcea după
sex şi vârstă - bărbaţi, femei şi copii (aceştia indiferent de
sex). În noiembreie 1852 s-au folosit camerele 5, 12, 15 şi
20 pentru bărbaţi, 16 şi 33 pentru femei, 4 şi 8 pentru
copii. Ele au fost deschise între 7 şi 13 zile la bărbaţi, 29-
31 de zile la femei şi 45-52 de zile la copii. Mirosul
degajat de descompunerea cadavrelor era insuportabil.
Considerente de sănătate publică au determinat
interzicerea procedurii de mumificare încă din secolul al
XVIII-lea. În 1854, senatorul Federico Lancia raporta că
ele degajă un «miros insuportabil». La fel, Nicolae
Ionescu în 1863.321

317Din Libro di scolatoio aflăm că, în 1852, de pildă, camera («colatoio»-ul)
nr. 27 a fost refolosită după 7 luni şi jumătate (închisă la 3.II -
redeschisă la 17.X), iar camera nr. 20, după 9 luni şi jumătate (închisă la
7.II - redeschisă la 20.XI). Media a fost de 9 luni.
318La Catacombe del Convento dei Cappuccini di Palermo – pliant. Ediţiile
franceză şi germană ale pliantului nu precizează amănuntul îmbăierii
în oţet şi plante aromate. Guy de Maupassant afirmă că «pământul pe
care e zidită Mănăstirea Cappuccinilor are propreietatea de-a descompune mai
curând ca oricare altul carnea morţilor… Siciriele sunt închise în mici cavouri
laterale colatoio, fiecare cu câte opt sau zece morţi. La sfârşitul anului sicriul
se deschide şi se scoate afară mumia… apoi o atârnă într-una din galeriile
principale» (Guy de Maupassant, Sicilia. Traducere de A. Mândru.
Bucureşti, 1909, p. 19).
319Pietro  Scalia  descrie  astfel  procedeul  de  mumificare  aplicat  de
prof.  Dr.  Tranchida, avându-l ca ajutor chiar pe tatăl său, Rafaele
Scalia: «cadavrul era adus în catacombe şi era supus extragerii părţilor moi
viscerele care erau îngropate în osuarele zubbi, în timp ce cadavrul se
aşeza pentru uscare prin mijlocirea introducerii în abdomen a substanţelor
alcoolice şi a unei mari cantităţi de arsen» (anexa nr. 114).
320Din Libro di scolatoio ştim că au fost 39 de camere de mumificare
(colatoio), numerotate de la 1 la 39. O listă a lor dăm în anexa nr. 36.
321Anexa nr. 39 (F. Lancia) şi anexa nr. 81 (N. Ionescu).

Unde a fost înhumat
Bălcescu?

e agenda misiunii române trimisă la Palermo
figurau două ipoteze:

1. Groapa comună a mănăstirii
(cimitirului) Cappuccinilor şi

2. Mumificat şi expus în catacombele mănăstirii.
Încă de la Roma am mai adăugat şi o a treia ipoteză:
3. Mumificat şi, după un număr de 3 sau mai mulţi

ani, depus în groapa comună din cauza neachiării de
către familie a taxelor anuale cuvenite mănăstirii pentru
locul ocupat în catacombe.322

Ideea gropii comune fusese acreditată încă de la 1863
de profesorul Nicolae Ionescu, pe baza afirmaţiilor
hotelierului Salvatore Ragusa,323 ale călugărilor
cappuccini324 şi a informaţiilor obţinute de la Consiliul
municipal Palermo.325

Ulterior ea a fost acceptată ca atare de majoritatea
cercetătorilor şi biografilor lui Nicolae Bălcescu.

Ipoteza mumificării – dacă facem abstracţie de
articolul doctorului Culcer din 1957, care n-a avut niciun
ecou notabil326 – a fost susţinută public, în România, de
către dr. Michael Kroner327 de la «Karpatenrundschau»
din Braşov prin, preluarea informaţiilor celor care au
vizionat emisiunea televiziunii vest-germane din
Koln.328 În ultima clipă, înaintea plecării noastre la
Palermo, ipoteza a mai găsit un susţinător în persoana
ofiţerului de marină Şerban Gheorghiu de la «Navrom»-
Constanţa329 (cronologic, ipoteza mumificării  susţinută
de Ş. G., fără însă a fi făcută public, este anterioară celei
făcute de dr. M.K.).330

322Aloisie L. Tăutu, op. cit., p. 57.
323Anexa nr. 83.
324Anexa nr. 85.
325Ibidem.
326«Viaţa studenţească» (Bucureşti), 2, nr. 8, august 1957, p. 11. Cf. şi
anexa nr. 124.
323«Karpatenrundschau» (Braşov), IX, nr. 49, 3 decembrie 1976, p. 6;
“Tribuna” (Cluj-Napoca), 16 decembrie 1976.
324«Magazin istoric» (Bucureşti), XI, nr. 11, noiembrie 1977, p. 11-12.
325În interviul pe care Şerban Gheorghiu mi l-a acordat  în  1978  afirmă
că   identificarea   în
catacombe a realizat-o împreună cu Giuseppe Lo Cicero. în 1974, dar că
fotogafia color a cadavrului mumificat i-a parvenit din Italia abia în
1975 (anexa nr. 139 pentru interviu şi anexa nr. 118 pentru scrisoarea
lui Giuseppe Lo Cicero care însoţea fotografia în cauză). Aşa se explică
de ce în cele două note de călătorie publicate de Şerban Gheorghiu la
10 decembrie 1974 în «Dobrogea nouă» (La Palermo pe urmele lui Bălcescu)
şi la 19 decembrie 1974 în revista «Lumea» (Pe urmele lui Bălcescu la
Palermo) a continuat să afirme că «locul său de veci este undeva la marginea
oraşului în groapa comună a săracilor» («Lumea»).

P
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Cea de-a treia ipoteză aparţine canonicului Aloisie L.
Tăutu326 şi unui oarecare D. Giul. (un pseudonim?).327

Practica scoaterii din coridoarele subterane a mumiilor
pentru care nu se plătea taxa anuală este confirmată şi de
Guy de Maupassant în însemnările sale de călătorie în
Sicilia328 dar şi, mai recent şi mai autorizat, de Pietro
Scalia.329

Cercetând în arhiva cimitirului Mănăstirii
Cappuccinilor din Palermo sute de Autorizaţii de
înhumare (Licenza per sepoltura), pe o lungă perioadă
de timp, am putea realiza o listă cu categoriile şi taxele
aferente de înmormântare. Se desprind de aici trei mari
categorii:

- polpagine, morminte familiale situate în zona fostei
păduri sau grădini, numită în documente când «silva»,
când grădina Icà;330

326Aloisie L. Tăutu, op. cit., p. 37.
327D. Giul., Il Mazzini romeno, în «Sicilia del popolo» (Palermo), 12
ianuarie 1949.
328«…acei cari doresc să fie uscaţi după  această metodă de păstrare o cer
înaintea morţii şi ei vor rămâne pentru veşnicie rânduiţi sub aceste bolţi
întunecoase, ca nişte obiecte ce se păstrează prin muzee, în schimbul unei dări
anuale vărsate la timp de rude. Dacă rudele încetează cu plata, mortul se
îngroapă simplu de tot la un loc cu sărăcimea» (Guy de Maupassant, Sicilia,
p. 20).
329Anexa nr. 114.
330Nume rămas de la padre Giuseppe da Icà, un călugăr spaniol ajuns la
conducerea Mănăstirii Cappuccinilor la 29 ianuarie 1672 (cf. Storia dei
frati minori della Provincia di Palermo. Vol. III, Palermo, 1924, p. 170).

- per cimitero;
- colatoio, adică pentru cei mumificaţi.
Pentru aceştia din urmă existau taxe diferite în

funcţie de locul pe care îl ocupau în catacombe:
- nicchia – în nişe, aşezat vertical;
- scaffa di 1, 2, 3 fila – orizontal, aşezat pe rândul

(policioara) 1, 2, 3…
- cassa – coşciug-ladă;
- per baule – sicriu elegant cu capac arcuit;
- cassitella – sicriu mic pentru copii.
Exista în fapt şi o altă categorie: depunerea de la

început sau prin exhumare în gropi sau în nişe în sol,
mari sau mici, (ca pentru urne), individuale sau
familiale, construite în pavajul ori în pereţii unora dintre
culoarele catacombelor (per piccola fossa costruita in
sepoltura al limitare della Cappella del Crocifisco nel
corridore nuov 331 – spre exemplu).

Locul ocupat în catacombe de cadavrul mumificat se
plătea separat; faptul reiese din însemnările de pe
versoul autorizaţiilor: per colatoio e luogo che dovra
occupare332 sau per colatoio restando a pagare il locale
della sepoltura 333 etc.

Oricine ar fi citit pe versoul Autorizaţiei de
înhumare a lui Nicolae Bălcescu textul scris aici, ar fi
ştiut, imediat, locul înhumării marelui dispărut.
Descoperitorul respectivului document, profesorul
Gaetano Falzone, n-a transmis însemnarea,334 iar
editorul român, acad. G. Zane, n-a văzut originalul.335

Canonicul Aloisie L. Tăutu o transcrie, fără a-i sesiza
importanţa, într-un articol care n-a circulat în România şi
de care am luat cunoştinţă la Roma în mai 1977.336

Ulterior, în 1980, aveam să constat că şi Scarlat Lambrino
a fost intrigat de această însemnare pe care o
menţionează în Raportul său către Academia Română
din 29 martie 1947.337

Licenza per sepoltura şi chitanţa pentru plata taxei
de înhumare eliberată de superiorul mănăstirii
Cappuccinilor, Giuseppe Maria del Salemi,338 atestă

331Pentru o mică groapă construită în mormântul din catacombe la
limita dintre Capela Crucifixului şi coridorul nou.
332Pentru mumificare şi locul ce trebuie să ocupe.
333Pentru mumificare, rămâne a plăti locul de mormânt din
catacombe.
334Gaetano Falzone, Nicola Balcescu scriitore nazionale… (1942); ibidem,
Contributto alla conoscenza del luogo… (1946).
335G. Zane, Documente privitoare la hotărârea de a se aduce în ţară rămăşiţele
lui N. Bălcescu în: N. Bălcescu, Opere, IV, p. 417-418.
336Aloisie L. Tăutu, op. cit., p. 37.
337Anexa nr. 117.
338Giuseppe Maria da Salemi, superiorul Mănăstirii Cappuccinilor în
anul înhumării lui Bălcescu, era născut la 17 mai 1811. Îmbracă haina
monahală la Erice în 1829; este hirotonisit preot în 1834. Va urca, an de
an, treptele ierarhiei ecleziastice: predicator, lector, secretar provincial,
superior la Mănăstirea Cappuccinilor (1851-1854), ministru provincial
(1854), episcop de Patti (1875-1888, anul încetării din viaţă), sub numele
de Giuseppe Maragioglio. Este înhumat la Palermo (Gandolfo da
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intrarea corpului lui Bălcescu în Convento dei
Cappuccini; însemnarea de pe versoul Autorizaţiei de
înhumare, făcută de fratele Giovanni, confirmă în mod
cert locul înhumării lui Bălcescu: per cimitero.

E de reţinut un alt amănunt semnificativ (mai ales
pentru adepţii sărăciei lui Bălcescu): elemosina – mila de
12 tari – era o taxă tarifară. Absolut pentru toţi morţii,
adulţi, depuşi per cimitero, se plătea această sumă;
pentru copii se achitau doar 6 tari.

Numele lui Bălcescu este menţionat şi în Registrul
tuturor decedaţilor intraţi la Cappuccini. Trebuie însă
făcută precizarea că în arhivă există două registre
distincte:339

- Registro delli morti, Religiosi e Secolari, sepolti in
questa Sepoltura dei Cappuccini di Palermo
cominciando del ano 1845 a tutto dicembre 1857340 şi

- Registro alfabetatto dei cadavri esistenti nelle
catacombe dal 1734 al 1881.341

În timp ce primul este registrul general al tuturor
cadavrelor intrate în complexul mănăstiresc (cimitir +
catacombe), cel de-al doilea şi fără traducere spune că
este numai al cadavrelor din catacombe, adică locul de
depunere şi expunere a mumiilor trecute prin colatoio.

În registrul general al cadavrelor, în dreptul unora
dintre nume se află semnul crucii.342 Şi numele lui
Bălcescu este marcat cu acest semn. Cum era şi firesc, am
încercat să descoperim semnificaţia lui. Pentru aceasta a
trebuit să aflăm istoricul mănăstirii şi, implicit, al
cimitirului.

Polizzi Generosa, Necrologo dei frati minori cappuccini della Provincia di
Palermo. Palermo, 1968, p. 39-40).
339Arhiva Mănăstirii Cappuccinilor (cimitir + bibliotecă) conservă 6
volume din Registrul General (istoric), astfel: vol. I (1666-1747), II
(1748-1795), III (1796-1844), IV (1845-1857), V (1858-1871) şi VI (1872-
1951). În afara acestora mai sunt încă 20 de registre pe diferite
probleme. Mumiile, de pildă, sunt înscrise în mai multe registre:
primul, cel alfabetic, pentru perioada 1734-1881, alte trei cuprind
perioadele 1825-1870 şi 1871-1874 pentru adulţi şi 1850-1880 pentru
copii, cu precizarea camerei în care s-a făcut uscarea. Un Index pe 45 de
colatoio (1874-1880). În fine, trei indică locul din catacombe: 1867-1871,
1871-1881 şi 1882-1885. Din 1867 există registre pentru fossa comune
(groapa comună): 1867-1871, 1872-1880. Evidenţa cavourilor din zona
numită «silva» este ţinută şi ea pe mai multe registre: unul care începe
cu 1660 (la litera B, între 1774 şi 1881, 61 de locuri; din 1852 numai
două: cavaler don Girolamo Benga şi Glorina Benvenuto des Bosco),
alte două registre din anii 1858-1875 (398 locuri) şi 1882-1888 (396
locuri). Lista mormintelor din pavimentul bisericii, antesacristiei,
coridoarelor subterane ale catacombelor etc. etc.
340Registrul morţilor, clerici şi laici, înmormântaţi în acest mormânt al
Cappuccinilor din Palermo începând din anul 1845 până la finele lui
decembrie 1857.
341Registru alfabetic al cadavrelor existente în catacombe din 1734 până
în 1881.
342Anexa nr. 35. Semnul era făcut neglijent, din fuga condeiului, ceea ce
face ca el să apară fie ca o cruce obişnuită (), ca o cruce de Malta, fie ca
un simplu X.

Potrivit datelor pe care ţi le oferă nu numai o
întreagă bibliografie,343 dar chiar şi pliantul mănăstirii
tipărit în câteva limbi de largă circulaţie, «originea
catacombelor se întoarce până la 1599 când un mic loc a
fost amenajat pentru înmormântarea cappuccinilor».344

Padre Flaviano Domenico Farella leagă data fondării
acestora de micuţa capelă ctitorită în 1580 de don
Gaspare Orioles pentru a-i servi drept mormânt.345

Giuseppe Leanti îi descoperă pe călugării cappuccini în
Sicilia încă de la 1535.346

În primii 350 de ani de existenţă a catacombelor
cappuccine singurul mod de păstrare a cadavrelor a fost
mumificarea prin uscare, cea mai des folosită, dar şi prin
introducerea în var sau arsenic.

În 1782, Caracciolo, vicerege al Regatului celor Două
Sicilii, interzice înhumarea în biserici347 fără însă ca
această interdicţie să fie respectată în totalitate. S-a
înfiinţat cimitirul cappuccinilor – al doilea în Palermo
după Santa Orsola (1783) - la 24 septembrie 1787, dar
călugării au continuat să şi mumifice până în anul 1881.

Aşadar, în perioada 1787-1881, se practica atât
înhumarea în cimitir, cât şi mumificarea cu depunerea în
catacombe. Pentru ca în Registro delli morti să se poată
şti, de la prima vedere, care persoane au fost înhumate şi
care au fost mumificate, s-a recurs la acest semn (†). De
unde rezultă că toţi decedaţii în dreptul cărora se află
semnul crucii au fost înhumaţi – pe Licenza per
sepoltura înscriindu-se cuvintele per cimitero – iar toţi
cei fără acest semn au fost mumificaţi – pe Licenza per
sepoltura înscriindu-se cuvântul colatoio şi indicându-se
în continuare locul sau modalitatea de conservare a
scheletului respectiv (nicchia, scaffa, per baule, cassa,
cassitella etc.). De asemenea, toţi cei în dreptul cărora nu
se află acest semn şi pe Licenza per sepoltura scrie
«colatoio» se găsesc înscrişi şi în Registro alfabetatto dei
cadavri.

Este de la sine înţeles că semnul crucii (†) se află
trecut numai la morţii din perioada 1787-1881, întrucât
înainte şi după aceşti ani nu exista decât un singur mod
de păstrare a cadavrelor: înainte, numai mumificare,
după – numai înhumare.

Pe baza documentelor aflate în arhiva cimitirului şi a
Mănăstirii Cappuccinilor se poate stabili indubitabil că
Nicolae Bălcescu a fost depus în pământ (înhumat), nu
mumificat.

343Storia dei frati minorei cappuccini della Provincia di Palermo, Roma, 1914-
1924. 3 vol.; Giuseppe Leanti, Cappuccini di Sicilia nel Quatro Centenario
del loro apostolato 1535-1935. Palermo, 1933; Antonio di Castelmare, La
Catacombe, Palermo, 1938; Flaviano Dom. Farella, L’Ora santo dei
Cappuccini, în «Voce nostra» (Palermo), nr. 38, 31 oct.-1 nov. 1970; ibidem,
Cenni storici della chiesa e della catacombe dei Cappuccini di Palermo,
Palermo, 1982.
344La Catacombe del Convento dei Cappuccini di Palermo – pliant.
345F. D. Farella, L’Ora santo dei Cappuccini.
346Giuseppe Leanti, op. cit., passim.
347F. D. Farella, op. cit.
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Când a fost depus Bălcescu
în «fossa commune» ?

nvestigaţiile noastre în cimitir pentru a afla locul
exact al înhumării lui Bălcescu au rămas fără
rezultat. În proporţie covârşitoare acest cimitir

(actualmente orăşenesc) conservă doar morminte după
anul 1870. Sunt, desigur, şi câteva excepţii:348 4 ante
1850, cinci din deceniul al şaselea, 21 dintre anii 1861-
1870; nici unul din 1852. Lipsa mormintelor ante 1870-
1872 are o explicaţie simplă. Odată cu interzicerea
definitivă a mumificărilor s-a simţit o acută lipsă de
locuri în cimitir. Şi s-a procedat în consecinţă. A fost
defrişată pădurea. A fost restrânsă grădina Icà. Au fost,
probabil, exhumate toate cadavrele pentru care nu se
cumpărase locul de veci; exhumarea se practica şi
anterior, dar în proporţie mai redusă şi în funcţie de
necesităţi de moment.349

Nici în materie de evidenţă cercetările noastre n-au
fost mai fructuoase. În Registro delle propagine della
silva, în care sunt înscrise concesionările de locuri de
veci începând cu 1660, numele său nu figurează.350

Mormântul lui Nicolae Bălcescu neexistând
actualmente în cimitir, este sigur că osemintele sale au
fost fie exhumate, fie depuse de la început într-un osuar.

Când s-a produs evenimentul ?
E greu de precizat. Din practica curentă a bisericii

ortodoxe, după 7 ani. După alţii, la 10 ani.

Oricum ar fi fost, în 1863, când soseşte aici
profesorul Nicolae Ionescu, rămăşiţele pământeşti ale
lui Nicolae Bălcescu se aflau deja în osuarul Mănăstirii
Cappuccinilor.

348Investigaţii personale efectuate la Palermo împreună cu dr. Cantemir
Rişcuţia (în 1977); printre sutele de fişe aflate în Dosarul Palermo există
şi o listă a mormintelor din perioada respectivă (Colecţia Horia
Nestorescu-Bălceşti). Am continuat, în 1985 şi 1987, singur, cercetările
atât pe teren, cât şi, mai ales, în arhive şi biblioteci. În 1852, de pildă,
din cele 1.271 de cadavre intrate în Convento dei Cappuccini, 651 –
adică 51,22 – au fost depuse «per cimitero», iar restul mumificate;
numai câteva au beneficiat de un mormânt familial. Douăzeci de ani
mai târziu, în ianuarie 1872, din cele 82 de cadavre intrate, 57 au fost
depuse în «fossa comune» (69,51), 24 mumificate şi doar unul într-un
mormânt individual.
349Din aceleaşi motive, spre exemplu, astăzi zidul de incintă al
cimitirului – întins pe sute de metri – este un imens osuar. Pe şase
nivele sunt rânduite mii de nişe de dimensiunea unui sicriu. Aici se află
atât morminte individuale, cât şi familiale (conţinând atât sicrie, cât şi
urne cu oseminte exhumate).
350Vezi supra nota nr. 339.

Groapa comună rediviva ?
erită să ne oprim asupra unui capitol, special
destinat lui Bălcescu (Il «caso» di Nicola
Balcescu) din cartea fostului arhivist al

Mănăstirii Cappuccinilor, Flaviano Domenico Farella:
Cenni storici della chiesa e della catacombe dei
Cappuccini di Palermo.351

Padre Farella, călugăr-arhivist, decedat în 1982 – pe
care l-am cunoscut personal la Palermo în 1977 – afirma
că relatarea făcută de Nicolae Ionescu, în 1863, este
exactă, adică Bălcescu a fost depus de la început în
groapa comună. Mai mult, padre Farella precizează că
«fratele mănăstirii din Palermo… îi indică profesorului
Nicolae Ionescu, de pe o terasă  mică balcon ?352
groapa nr. 2, unde fusese depus cadavrul lui
Bălcescu».353

Informaţia lui Farella este deobit de preţioasă,
întrucât dă amănunte cu privire la întâlnirea dintre
călugări şi profesorul Nicolae Ionescu, în 1863, pe care
acesta din urmă nu le înscrie în raportul oficial al
misiunii sale. Ce rezultă de aici ? Nimic altceva decât că
padre Farella citează după un document contemporan,
altul decât raportul profesorului şi care nu poate fi decât
raportul călugărului cappuccin adresat superiorilor săi !

Spaţiul în care se aflau (şi se află) fossa comune
putea fi cuprins cu privirea de pe ceea ce diverşi autori
numesc «terasa mică» (terrazzino) sau un «mic parter»
(piccolo parterre), dar situat de aşa natură faţă de sol, că
îţi dădea posibilitatea unei vederi de ansamblu, deci,
probabil, aflat la o oarecare distanţă (mică) deasupra lui.

Cum Nicolae Ionescu susţine că nu a intrat în incinta
mănăstirii – iar intrarea din secolul trecut nu era cea de
astăzi, ci aceea din via Cipresi – este de presupus că
discuţia a avut loc pe această mică terasă, de unde, de
altfel, a privit gropile comune şi senatorul Federico
Lancia di Brolo, venit în inspecţie la Mănăstirea
Cappuccinilor în 1855.354

F. D. Farella, după planul arhitectului Salvatore
Mattei din 2 aprilie 1856, indică existenţa a 25 de gropi
comune, pe care le descride astfel: «gropi săpate în tuf în
formă piramidală înălţimea 3 cane şi 5 palme (6,60 m)
lărgimea la bază 2 cane şi 2 palme (4,40 m) Pereţii după
acea dată au fost acoperiţi cu zid boltă în şine şi totul
îmbrăcat cu plăci de faianţă în aşa fel ca să împiedice
ieşirea în afară a exaltaţiilor nesănătoase».355

351Palermo, 1982, p. 96-98.
352Ibidem, p.  97
353A se compara cele două texte: N. Ionescu (anexa nr. 81)  şi  padre
Farella, Cenni storicii..., p. 97.
354Anexa nr. 39.
355Farella, Cenni storicii…
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Care sunt argumentele lui Farella prin care
reeditează, în 1982, ideea depunerii lui Bălcescu direct în
groapa comună ?

Se porneşte de la ipoteza că în 1787-1788, când s-a
interzis mumi-ficarea, au apărut aproape concomitent
două forme de depunere a cadavrelor, în:

- pământul sfânt;
- cimitir sau groapa comună.
Prin «cimitir» (cimitero, cimiteri), Farella înţelege

depunerea în gropi comune, adică cimitero este sinonim,
ca noţiune şi proces de înhumare, cu fossa comune.
Locul înhumărilor individuale era în terra santa
(pământul sfânt), teren peste care se presărase pământ
adus din Palestina şi de la locurile sfinte.356 Baza
documentară a afirmaţiilor sale o constituie informaţiile
despre solemnităţile din 24 septembrie 1787 şi 14
februarie 1788.

Într-un registru al morţilor357 se putea citi:
«În anul 1788, la 14 februarie s-a binecuvântat cu

toată solemnitatea, luând parte la aceasta comunitatea
mănăstirii noastre din Palermo, cimitirul situat în
grădina noastră de la Icà.»

Şi, imediat, mai jos:
«În anul 1787, la 24 septembrie s-a binecuvântat

pământul sfânt în grădina noastră alături cu pădurea, cu
solemnitate şi cu participarea întregii comunităţi din
Palermo.»

Însemnările sunt făcute în Registro delli morti, vol.
II, 1748-1795, la litera «C» – donne – în partea de jos a
paginii, după notarea decesului donnei Caterina Merlo,
la 7 ianuarie 1788. Ceea ce surprinde este ordinea acestor
însemnări. Dacă prima (14 februarie 1788) urmează firesc
după cea din 7 ianuarie 1788 (decesul donnei Caterina), a
doua este, cronologic, anterioară cu cinci luni ambelor
menţiuni: 24 septembrie 1787. Rezultă de aici că fratele
călugăr a făcut prima menţiune în momentul petrecerii
evenimentului, iar cea de a doua a notat-o, pro memoria,
fie atunci, fie mai târziu.

Menţiunile referindu-se la două evenimente diferite,
ca denumire şi situare în timp, padre Farella conchide că
este vorba de două lucruri diferite, unul: cimitir, celălalt:
pământ sfânt. Constatând, apoi, că cimitirul este situat
pe locul indicat, în 1856, şi fiind al gropilor comune,
trage concluzia că noţiunile sunt sinonime: cimitero =
fossa comune.

«În aceste cimitire sau gropi comune, numite încă
,,zubbi” sau ,,lupe”358 se depeuneau cadavrele înfăşurate
într-un linţoliu. Erau cadavrele oamenilor din popor, ale
săracilor sau ale străinilor de care nu se ocupa nimeni.

356Ibidem, p. 86-87, 93-94.
357Registro delli morti, II, 1748-1795.
358Vezi şi relatarea lui Pietro Scalia asupra acestor osuare (anexa nr.
114).

Gurile gropilor se închideau cu lespezi de piatră fixate cu
var pentru a fi reddeschise când se umpleau celelalte»359

Stăruie totuşi o întrebare. dacă aşa este, nu  cimitirul
Rotoli trebuie considerat «al săracilor», ci… mănăstirea
Cappuccinilor ! De ce ? Pentru că, statistic – luând ca
bază de calcul menţiunea «per cimitero» după Licenza
per sepoltura –, peste 50 luau drumul gropilor comune,
doar 1-2 se înhumau în  «terra santa», iar 48-49 (în
continuă scădere, însă) erau mumificaţi.360 Apoi, din 106
decedaţi în luna noiembrie 1852, de pildă, zece au nume
precedate de titlul aristocratic de don sau donna ! 361

Erau şi aceştia din sărăcimea oraşului ?
Şi totuşi…
Din 1867 aflăm în arhiva cimitirului cappuccin un

registru special, destinat înscrierii înhumărilor în gropile
comune: Registro de seppellizione nella fosse comune.
1867-1871. Parelel cu înregistrăile făcute aici, numele
decedaţilor mai erau trecute – pentru aceeaşi perioadă –
şi în Cronologico dei cadaveri entrate nella catacombe
del 1858 al 1871.

Un studiu comparativ pe cele două regisre –
coroborat apoi cu analiza însemnărilor de pe Licenza per
sepoltura – ne-a demonstrat că până la data de 30 martie
1867 inclusiv s-a folosit noţiunea «per cimitero», iar de la
31 martie 1867 «per fossa» comune. Cu toate acestea în
Cronologico s-a păstrrat vechea formă mult timp şi după
această dată. Aşa se face că, de pildă, Concetta Felice şi
Vicenzo Arcolo, depuşi la 15 ianuarie 1868, au ambele
menţiuni «per cimitero» în Cronologico şi «per fossa» în
Registro de seppellizione nella fossa comune.

Să fi fost aceeaşi situaţie şi în 1852 ?
Alt semn de întrebare: un deviz întocmit de

arhitectul Salvatore Mattei – urmare a inspecţiei făcute
de oficialităţile civile palermitane la catacombe în 1855 –
menţionează construirea a încă zece «cimiteri» care erau,
într-adevăr, gropi comune.

Aşadar, s-ar părea, din nou, groapa comună !

Unde se află osuarul
Mănăstirii Cappuccinilor ?

n cimitirul actual  nu se află  niciun osuar.
Acesta este un fapt sigur. Când spunem «osuar»
avem în vedere «fossa commune» sau «comuna

sepoltura» şi nu osuarele familiale.

359F. D. Farella, op. cit., p. 94-95. Acelaşi sistem se aplica şi la cimitirul
Rotoli din Palermo.
360În tot anul 1852 din cele 1.271 de cadavre, 651 (51,22) au menţiunea
«per cimitero».
361Cf. anexa nr. 35. Sau cel căruia i se spunea «maestro» (Isidor Fontana),
probabil un artist. Sigur, un artist, atunci ca şi acum, poate fi sărac, dar
l-ar fi tratat ca atare, fără menţiunea respectuoasă «maestro».

Î
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Locul său nu poate fi deci decât în perimetrul
catacombelor Mănăstirii. Un document de dată relativ
recentă (1939)362 aparţinând lui Pietro Scalia – care-şi
aminteşte ce ştia de la tatăl său mort la 75 de ani – atestă
existenţa osuarelor în următoarea zonă: «în catacombe şi
mai precis în sudul acestora este o criptă numită Nica
unde sunt osuarele Zubbi»363

La rugămintea dr. Dan Berindei, bibliotecarul padre
Mario Sciortino – care ne-a arătat o deosebită bunăvoinţă
cu prilejul cercetărilor noastre la Palermo, atât în 1977,
cât şi în 1985 şi 1987 –, actualmente şi arhivist, în locul
decedatului Farella, a continuat investigaţiile şi în
scrisoarea adresată dr. Dan Berindei, la 20 iulie 1983,364

încearcă localizarea vechilor gropi comune.
Ca şi Farella, padre Mario situiază perimetrul

gropilor comune ante 1855 (pentru că s-au construit
altele şi după această dată) între strada Cipresi, Piazza
dei Cappuccini până în strada Pindeliote, adică spaţiul
dintre «corridoio professionisti» (la est) şi «corridoio
uomini» (la vest), pe laturile mari ale dreptunghiului,
«sacerdoti» (la nord) şi «corridoio donne» (la sud), pe
laturile mici.365

Din  nefericire se acreditează ideea că, în stadiul
actual al cercetărilor, localizarea gropii comune nr. 2366,
în care se presupune că a fost depus  corpul neînsufleţit
al lui Bălcescu, nu este posibilă, «poate nu va fi
niciodată» (Mario Sciortino).

În locul indicat există, într-adevăr, aşa cum reiese din
releveul catacombelor, un spaţiu foarte mare (17,50 m x
30,30 m). Două nişe laterale în zid par să fie uşi,
actualmente zidite. La suprafaţa solului, exact în spaţiul
indicat atât de Farella, cât şi de padre Mario, după 1977 –
din motive lesne de înţeles – s-au aşezat patru blocuri de
beton armat, fără cârlig de ancorare (cuburi de 0.80 m)
peste capacele acestora.

Asupra osuarului cu mai multe camere se pronunţă
şi canonicul Aloisie L. Tăutu, afirmând că există opt
asemenea încăperi.367 De altfel, şi Pietro Scalia se referă
la «osuarele numite Zubbi», şi nu la «osuarul», ca unică
incintă.

Academicianului Alexandru Balaci i s-a relatat de
către un bun cunoscător al subsolului palermitan,
Rosario La Duca, despre existenţa unei «fossa», o groapă
comună, echivalentă cu o cameră în ai cărei pereţi se află

362Anexa nr. 114.
363Zubbi – groapă mare pentru înmormântarea sau acumularea de
cadavre.
364Anexa nr. 146. Pe baza acestei localizări, acad. Dan Berindei scria că
zona gropilor comune în care putea fi depus N. Bălcescu este sub str.
Cipresi.
365Vezi schiţa de plan.
366Şi padre Farella scrie despre fossa nr. 2 (op. cit., p. 97).
367Aloisie L. Tăutu, op. cit., p. 37.

nişe – loculi – care pot primi cadavre, iar la umplere se
zidesc368.

Cercetările lui Farella au la bază raportul lui
Salvatore Mattei din 1856. Investigarea planului ridicat
atunci ne-ar putea edifica, poate, în această chestiune.

Pot fi identificate
osemintele lui Bălcescu ?

are este gradul de speranţă în privinţa găsirii
rămăşiţelor pământeşti ale lui Nicolae Bălcescu ?

Care este coeficientul de certitudine privind
singularizarea osemintelor lui Bălcescu în cazul
depunerii lor într-o groapă comună, laolaltă cu alte zeci
sau sute ?

Iată numai două dintre întrebările care ne-au fost
puse de nenumărate ori.369 Încercăm să dăm aici un
răspuns:

1. Aflarea rămăşiţelor pământeşti ale lui Nicolae
Bălcescu este, în primul rând, o operaţie de cercetare
arhivistică. Este, deci, necesară găsirea unei însemnări
care să ateste locul lor de depunere, fie de la început, fie
după exhumare.

2. Odată localizat spaţiul de depunere a osemintelor,
se va trece la identificarea acestora prin studiu
antropologic care va avea în vedere, în funcţie de
existenţa unei depuneri individuale ori, mai probabil,
colective, următoarele:

a. separarea osemintelor (în cazul unei gropi comune
cu schelete     aşezate inform, numai a craniilor) după
caracterele fenotipice de grupă, având în vedere profilul
antropologic al populaţiei locale, siciliene (fond
mediteranean căruia i s-au adăugat orientalizi, dinarizi şi
armenizi);

b. delimitarea scheletelor de bărbaţi de cele ale
femeilor, fapt care elimină, în medie, 50 din număr;

c. studiul sinostazării suturilor ectocraniene –
diagnoza de vârstă –, care elimină cel puţin o treime din
craniile existente (adică a celor decedaţi sub 29 de ani);

d. măsurarea şi  compararea celor opt indici faciali
calculaţi pe baza celor cinci portrete fotografice ale lui
Nicolae Bălcescu din anii 1846-1852;

e. studiul aparatului periferic de vorbire, având în
vedere construcţia defectuoasă a acestuia, fapt stabilit în
urma cercetării disgrafiilor din manuscrisele sale. Una
dintre formele dislaliei, fenomenul fonetic cunoscut sub

368Al. Balaci, op. cit., p. 35.
369Întrebări directe atât mie, cât şi dr. Cantemir Rişcuţia în numeroasele
noastre conferinţe în care am comunicat şi uneori dialogat cu publicul
asupra rezultatelor investigaţiilor efectuate la Palermo. Dintre acestea,
amintim pe cele de la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Galaţi, Arad,
Timişoara, Alexandria şi Rm.Vâlcea.
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denumirea de sigmatism, se caracterizează prin
întrebuinţarea prea frecventă a sunetului s şi a altor
siflante. Bălcescu nu pronunţa destul de clar ş, j, ci,
apropriindu-le de s, z, ţ.370

Pentru cazul aparte al aflării unei depuneri
individuale a rămaşiţelor sale într-un osuar, ar mai putea
contribui la identificarea acestora:

f. măsurarea înălţimii scheletului; se ştie, după datele
cuprinse în fişa de deţinut, că Bălcescu avea o înălţime
de aproximativ 1,65 m371

g. eventuala prezenţă a unei verighete «de logodnă»,
vizibilă pe inelarul mâinii drepte372 în două din
fotografiile sale (prima, cea din 1846, şi – ultima – din
1852).

3. Pentru cazul cel mai nefericit al nedescoperirii unei
însemnări privind locul de depunere a osemintelor sale,
se va proceda metodic la cercetarea întregului spaţiu din
catacombe, astfel:

h. se vor cerceta toate craniile aflate pe cel de-al
treilea registru de expunere din culoarele subterane ale
catacombelor. Existenţa prelevată a sute de cranii ne
poate duce la concluzia că se depuneau în gropile
comune numai scheletele, păstrându-se craniul (atât în
cazul rămăşiţelor provenite din exhumări, cât şi în cel al
mumiilor dezafectate din spaţiile de expunere pentru
neplata taxelor ori din alte motive – grav deteriorate
etc.);

i. se vor studia însemnările după cele aproximativ o
mie de sicrie depozitate în catacombe, deschizându-se
acelea care nu conţin niciun  element de identificare;

j. se vor investiga fossele indicate în planurile lui
Salvatore Mattei ca fiind construite până în anul 1855;

k. se vor analiza craniile aflate în toate camerele de
uscare (colatoio) din catacombe, devenite simple
depozite (osuare).

4. Sunt şi voci care cred că o investigaţie pe baza
ADN-ului ar putea fi relevantă.

370Elena G. Zane, Disgrafiile în manuscrisele lui Nicolae Bălcescu, în «Studii
şi cercetări de bibliologie» (Bucureşti), III, 1960, p. 255. O reproducere,
într-un text, a felului în care se exprima uneori Bălcescu la Ion Heliade-
Rădulescu, Diverse, vol. II. Bucureşti, 1860, p. 324-326. Vezi şi Cantemir
Rişcuţia şi Irina Ioana Rişcuţia, Investigaţii antropologice în scopul
descoperirii şi identificării mormântului lui Nicolae Bălcescu (în lucrarea de
faţă, anexa nr. 154).
371Corneliu Dima-Drăgan, Bălcescu şi alţi deţinuţi politici la Mărgineni.
Ediţia a doua. Bălceşti pe Topolog, 1975, p. 68-69; Nicolae P.
Leonăchescu, Bătălia pentru sistemul metric, Bucureşti, Editura Ion
Creangă, p. 22 (cap. Cât de înalt era Nicolae Bălcescu ?).
372De reţinut că în fotografiile pe hârtie, în cazul lui Bălcescu toate
reproduceri după dagherotipuri, imaginea este redată inversată (în
oglindă), fapt care-l poate face pe lectorul neavizat să creadă că
verigheta s-ar afla pe inelarul mâinii stângi. (Cf. Adrian Corbu,
Iconografia lui Bălcescu, în «Caietele Bălcescu», Studia et acta musei
«Nicolae Bălcescu», Bălceşti pe Topolog, I, 1969, p. 73 şi 77. Tot aici cele
două fotografii).

Vom avea un mormânt al lui
Nicolae Bălcescu
în România ?

icolae Bălcescu a fost depus în Mănăstirea
Cappuccinilor din Palermo. Rămăşiţele sale
pământeşti se odihnesc în osuarul nr. 2, aflat

în terenul delimitat la est de corridoio professionisti, la
vest de corridoio uomini, la nord de corridoio sacerdoti
şi la sud de corridoio donne.

La cimitirul Rotoli un monument funerar din
marmoră de Carrara – opera arhitectului român Grigore
Ionescu şi a sculptorului italian Alessandro Alessi – mai
străjuieşte, încă din 1935, o groapă unde osemintele sale
nu s-au aflat niciodată:

NICOLAE
BALCESCU
MDCCCLII

Cel din urmă al meu cuvânt
Va fi încă un imn

ţie ţara mea mult dragă
Nella fossa comune nr. 15

Giace Nicola Balcescu
Storico e patriotta romeno
Morto in esilio a Palermo

Il 29 Novembre MDCCCLII372

Locul firesc al acestuia este la Mănăstirea
Cappuccinilor.

Dar cine să-l mute ?
Pe clădirea fostului hotel «Trinacria» o placă

comemorativă avertizează călătorul care se încumetă să
caute trecutul oraşului pe via Butera că

In qvesta casa mori
In esilio

Solo e sconoscivto
Il 29 Novembre 1852

NICOLA BALCESCV
Insigne storico e fervido
patriotta, combatenete
Per il risveglio della
Romania moderna373

Dar până când ? Căci, de peste un deceniu, casa se
stinge şi ea încet, încet… Moare şi casa în care a murit
Bălcescu !

372În groapa comună nr. 15 zace Nicolae Bălcescu, istoric şi patriot
român, mort în exil la Palermo, la 29 noiembrie 1852.
373În această casă a murit în exil, singur şi necunoscut, la 29 noiembrie
1852, Nicolae Bălcescu, ilustru istoric şi înflăcărat patriot, luptător
pentru renaşterea României moderne.

N
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O altă placă comemorativă aşezată de românii
rezidenţi în Italia pe unul dintre pereţii culoarului de
coborâre în catacombe marchează – din 1952 – existenţa
aici a rămăşiţelor sale pământeşti.

29 nov. 1852 – 29 nov. 1952
la o sută de ani de la moartea în exil

a marelui patriot
Nicolae Balcescu

românii exilaţi în Italia închină
cu aceleaşi idealuri în suflet

În Giardino Garibaldi din Piazza Marina – unul
dintre cele mai vechi şi mai frumoase parcuri ale
oraşului, nu departe de strada Butera – se află, într-o
atmosferă risorgimentală, alături de italienii Giuseppe
Garibaldi, Rosalino Pilo, Enrico Albanesi, Giovani
Corrao, Raffaele De Benedetto, Francesco Riso, Giuseppe
La Masa şi de maghiarul Tükory Ludovic,374 bustul lui
Nicolae Bălcescu realizat de sculptorul român Mihai
Wagner. Nu departe se vede o coloană de marmură
pentru cel care a fost marele revoluţionar italian şi
european, Giuseppe Mazzini.

Pe soclul statuii lui Bălcescu stă scris:

Nicola Balcescu
Grande storico

E
Patriota romeno

Morto a Palermo375

29 apr. 1819-29 nov. 1852376

O stradă din Palermo poartă, din 1957, numele lui:
Nicolò Balcesco.377

Prof. Bruno Lavagnini a dat numele lui Bălcescu – la
propunerea prof. Petru Iroaie – secţiunii române a
Bibliotecii Universităţii din Palermo, încă din 1943.378

În 1947 Istituto per la storia del Risorgimento
italiano şi Società «Dante Alighieri» au  aniversat
centenarul  şederii  lui  Alecsandri  şi  Bălcescu  la
Palermo !379

De la 1852 şi până astăzi în ziarele locale din Palermo
– şi nu numai din acest mare oraş italian – au apărut
numeroase articole omagiale.380

În 1952 sub auspiciile Universităţii din Palermo şi cu
participarea Istitutului pentru istoria Risorgimento-lui
italian, a Societăţii Siciliene pentru Istoria Patriei, a

374Mort la asaltul «celor o mie» garibaldieni asupra oraşului Palermo.
375Nicolae Bălcescu mare istoric şi patriot român mort la Palermo.
376Atât data naşterii, cât şi cea a morţii sunt greşite: corect 29 iunie 1819
– 29 noiembrie 1852
377O stradă din Palermo va purta numele lui Bălcescu, în «Scânteia»
(Bucureşti), XXVII, nr. 3922, 2 iunie 1957, p. 1.
378Anexa nr. 115.
379Un exemplar al Invitaţiei în colecţia Horia Nestorescu-Bălceşti
380Vezi bibliografia noastră de la sfârşitul acestei lucrări.

Societăţii scriitorirlor şi artiştilor «Dante Aligheri» a fost
comemorat centenarul morţii lui Nicolae Bălcescu381.

Sunt tot atâtea mărturii ale prezenţei vii a lui
Bălcescu la Palermo şi în Italia.

De 150 de ani istorici, cărturari sau simpli turişti,
iubitori ai Ţării Româneşti, îl caută pe Bălcescu la
Palermo şi aştern la întoarcere tânguiri ori strigăte de
revoltă:

Moare şi casa în care a murit Bălcescu !382

Ce facem cu Bălcescu, noi cei care-l cunoaştem ?383

Dacă vei ajunge vreodată la Palermo
caută-l pe Bălcescu !
N-ar trebui să ostenim în cautare,
Pentru a-l aduce pe cel ce atât de mult
şi-a dorit să fie adus şi îngropat aici384

Vom avea un mormânt al lui Bălcescu în România ?385

DA !
Un da care trebuie să se facă auzit, un da care trebuie

să fie reluat de un magistral cor al opiniei publice,386 un
da pentru care pledează această carte.

Până atunci ne consolează gândul că timp de 18 ani –
între 1968 şi 1986 – am pus temelia şi am înălţat acel
edificiu despre care acad. Alexandru Balaci scria cândva:

«Ne gândeam, cu douăzeci387 de ani în urmă, la
ridicarea unui cenotaf în România, aşa cum cel mai
mare poet al neolatinităţii, Dante Alighieri,
înmormântat la Ravenna, îl are în panteonul italic –
biserica Santa Croce din Firenze.

Consider astăzi că un asemenea cenotaf, spiritual,
există în România contemporană. El este Muzeul
Memorial ,,Nicolae Bălcescu” căruia un atât de pasionat
cercetător388 i-a închinat întreaga, tânăra sa viaţă.»389

(continuare în numărul următor)

381Invitaţii, programe, decupaje din ziare - în Colecţia Horia
Nestorescu-Bălceşti.
382Titlul articolului lui Ioan Grigorescu din «Luceafărul» (1981).
383Vers din poezia lui Adrian Păunescu, Stafia lui Bălcescu (cf. Adrian
Păunescu, Poezii de până azi. Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 49-50).
384Tudor Teodorescu-Branişte către Ioan Grigorescu. Cf. Ioan
Grigorescu, Spectacolul lumii. Vol. III. Al cincilea punct cardinal.
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983, p. 186.
385Titlul unui articol publicat de noi în foaia omagială «Arcade» (Bălceşti
pe Topolog), număr special dedicat lui Bălcescu, iunie 1973, p. 3.
386Notăm aici, cu durere, că singurul ecou în presa română – cel puţin,
din cât cunoaştem noi – al celei de a treia misiuni ştiinţifice naţionale la
Palermo (în afara relatărilor a doi dintre membrii ei şi a emisiunii TV
realizată tot de un participant la ea) este pagina de evocare
sentimentală a mult regretatului dr. Horia Radu din Sf. Gheorghe:
Bălcescu comemorat la Palermo (titlul exact al manuscrisului, care n-a fost
acceptat de cenzură, era: Să nu uiţi Palermo !), în «Cuvântul nou»
(Covasna), supliment, 1 octombrie 1977.
387În 1947. Deci cu 39 de ani în urmă faţă de data când scria aceste
rânduri, şi cu 63 de ani faţă de anul în care apare acest volum.
388Horia Nestorescu-Bălceşti, atunci director al Muzeului Memorial
«Nicolae Bălcescu».
389Alexandru Balaci, Cuvânt înainte, în «Caietele Bălcescu». Studia et acta
musei «Nicolae Bălcescu» (Bălceşti pe Topolog), I, 1969, p. 14.
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