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Fiind b\et p\duri
cutreeram

Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă isvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:
Un freamăt lin trecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.

Răsare luna, -mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.

Alături teiul vechi mi se deschide:
Din el ieşi o tânără crăiasă,
Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,
Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;
Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Călcând pe vârful micului picior,
Veni alături, mă privi cu dor.

Şi ah, era atâta de frumoasă,
Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,
Venind din cer se poate arăta;
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
Grumazul alb şi umerii-i vădea.
Prin hainele de tort subţire, fin,
Se vede trupul ei cel alb deplin.

Povestea codrului

Împărat slăvit e codrul,
Neamuri mii îi cresc sub poale,
Toate înflorind din mila
Codrului, Măriei sale.

Lună, Soare şi Luceferi
El le poartă-n a lui herb,
Împrejuru-i are dame
Şi curteni din neamul Cerb.

Crainici, iepurii cei repezi
Purtători îi sunt de veşti,
Filomele-i ţin orchestrul
Şi izvoare spun poveşti.

Peste flori, ce cresc în umbră,
Lângă ape pe potici,
Vezi bejănii de albine,
Armii grele de furnici...

Hai şi noi la craiul, dragă,
Şi să fim din nou copii,
Ca norocul şi iubirea
Să ne pară jucării.

Mi-a părea cum că natura
Toată mintea ei şi-a pus,
Decât orişice păpuşă
Să te facă mai presus;

Amândoi vom merge-n lume
Rătăciţi şi singurei,
Ne-om culca lângă izvorul
Ce răsare sub un tei;

Adormi-vom, troieni-va
Teiul floarea-i peste noi,
Şi prin somn auzi-vom bucium
De la stânele de oi.

Mai aproape, mai aproape
Noi ne-om strânge piept la piept...
O, auzi cum cheam-acuma
Craiul sfatu-i înţelept!

Peste albele izvoare
Luna bate printre ramuri,
Împrejuru-ne s-adună
Ale Curţii mândre neamuri:

Caii mării, albi ca spuma,
Bouri nalţi cu steme-n frunte,
Cerbi cu coarne rămuroase
Ciute sprintene de munte -

Şi pe teiul nostru-ntreabă:
Cine suntem, stau la sfaturi,
Iară gazda noastră zice,
Dându-şi ramurile-n laturi:

- O, priviţi-i cum visează
Visul codrului de fagi!
Amândoi ca-ntr-o poveste
Ei îşi sunt aşa de dragi!

Ai noştrii tineri

Ai noştri tineri la Paris învaţă
La gât cravatei cum se leagă nodul
Ş-apoi ni vin de fericesc norodul
Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă.

La ei îşi casca ochii săi nerodul, 
Că-i vede-n birje răsucind mustaţa, 
Ducând în dintţ ţigara lungăreaţă…
Ei toată ziua bat de-a lungul Podul.

Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strâmbă:
Stâlpi de bordel, de crâşme, cafenele
Şi viaţa lor nu şi-o muncesc - şi-o plimbă.

Ş-aceste mărfuri fade, uşurele, 
Ce au uitat pân’ şi a noastră limbă, 
Pretind a fi pe cerul ţării: stele.

Numai poetul

Lumea toată-i trecătoare, 
Oamenii se trec şi mor
Ca şi miile de unde, 
Ca un suflet le pătrunde, 
Treierând necontenit
Sânul mării infinit.
Numai poetul, 
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor, 
Trece peste nemărginirea timpurilui:
În ramurile gândului, 
În sfintele lunci, 
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări.
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EMINESCU - MARELE NOROC AL

LITERATURII ROMÂNE
Motto:
„Crist a învins cu litera de aur a adevărului şi a iubirei, 
Ştefan cu spada cea de flăcări a dreptului.
Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul evangheliei ei.”

Mihai Eminescu

Când se cercetează cu acribie
opera unui poet ca Eminescu se
caută înţelesuri, sensuri, forme,
ambianţe, se încearcă de fapt parafe
alături de cel ce semnase simplu dar
dramatic la viaţa sa, creatorul. În
situaţia noastră actuală când poetul
este analizat cu admiraţie, ori cu
îndoială, ajungându-se până la
denigrare, mă duce cu gândul la ce
spunea autorul „Sărmanul(ui)
Dionis”: „Ce-au fost românii pe
când eu n-am fost, ce vor fi ei când
eu n-oi mai fi?”

Aprecierea, respectul, adoraţia,
admiraţia sau contrarele lor caută cu
ustensile pe măsura celui ce începe
arheologia poetică eminesciană.
Superlativul ar fi atins în condiţiile,
şi numai atunci, când cel ce studiază
şi analizează vestigiile scoase la
suprafaţă are mai mult decât ochiul
atent, este de bună credinţă, decât
ştiinţa unei astfel de arheologii, când
însăşi cercetătorul re-creează. Căci
aceasta ni se pare a fi specificul: se

reconstituie un suflet de poet ce nu
poate fi despărţit de viaţa sa şi
mediul social-politic în care şi-a
desfăşurat activitatea, inclusiv
nivelul la care a ajuns dezvoltarea
limbii române. Se re-creează un
Eminescu recunoscut, trebuie, în
aceste condiţii să ni-l amintim prin
ce a lăsat în urma sa, inclusiv şi prin
mărturiile contemporanilor săi.

În lumea încărcată de
simboluri ale antichităţii helene,
Luceafărul simboliza călăuza
călătorilor spre lăcaşurile zeilor. În
căutarea Luceafărului poetul îşi
străbate în felul său viaţa. Ceea ce
ne dezvăluie nouă este prin forţa sa
de a stăpâni Pegasul la modul
sublime, de a şti să-l facă să
poposească, pentru contemplaţia a
ceea ce zăreşte, sau dimpotrivă, de
a-l îndemna să galopeze năpraznic
într-u vârtej de lumi interioare ale
eului. Astfel îşi realizează Eminescu
partea sa de magie. Cătălina visa la
Luceafăr:  „Lângă fereastră, unde-n
colţ/ Luceafărul aşteaptă”. Acest
poem eminescian este inspirit de un
basm publicat de folcloristul R.
Kunish, al cărui fond de idei se
bazează pe antagonismul dintre
superioritatea creatorului de geniu şi
lumea mărginită. Coborârea la
realitatea pământeană se face
sincopat, de la înălţimea Geniului la
la iubirea  pământeană dintre
Cătălin şi Cătălina. Şi dacă, magic,
Eminescu creează o magie tainică şi
locuri pe măsură, ele au trăsăturile
realului care îl înconjoară şi pe care

îl străbate. Nu se întâmplă să avem
feerice nopţi. Ele există în realitate,
Eminescu le transferă doar din
epoca sa în Artă: „Noaptea potolit şi
vânăt arde focul în cămin;/ Dintr-un
colţ pe-o sofă roşă eu în faţa lui
privesc,/ Pân-ce mintea îmi
adoarme, pân-ce genele-mi
clipesc?/ Lumânarea-i stinsă-n
casă… somnu-i cald, molatic, lin.”
(Noptea).

Eminescu ajunge mai aproape
de sine, atunci cănd se evocă
precum: „Dar nu vine… Singuratic/
În zadar suspin şi sufăr/ Lângă lacul
cel albastru/ Încărcat cu flori de
nufăr.” (Lacul). Poezia eminesciană
este, înainte de toate, un climat al
Spiritului şi apoi un climat al
Cuvântului, al Inteligenţei şi Visării,
prin Cuvânt.

Începând cu ridicarea bustului
Eminescu din Botoşani, în anul
1890, a bustului poetului din
Dumbrăveni, jud. Botoşani, în 1902,
a apariţiei cărţii „Omagiu lui Mihail
Eminescu“, la Galaţi, cu prilejul a
20 de ani de la moartea sa, cu o
prefaţă de A.D. Xenopol, urmată de
manifestări culturale dedicate
Poetului, de-alungul timpului au
fost ridicate statui Poetului Naţional
în aproape toate oraşele mari din
ţară. Şi de atunci în fiecare an la 15
ianuarie şi 15 iunie comunităţile
localităţilor noastre îl comemorează,
depunând flori la statuile lui,
organizându-se simpozioane pe
teme din opera sa. Oare aceste
pelerinaje de două ori pe an la
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statuile lui nu sunt o formă de
pioşenie faţă de o personalitate ce
merită să o numit Sfântul Literaturii
Române!? Eminescu în acest
răstimp a devenit în memoria
noastră culturală un brand. Atât prin
geniala sa operă dar şi prin destinul
său martiric, cum ar spune Adrian
Dinu Rachieru. Iar dacă, în zilele
noastre Poetul a devenit, pentru unii,
o problemă, afirm şi eu precum D.
Vatamaniuc: „E foarte bine că avem
o problemă Eminescu”. Acesta să
fie motivul că Eminescu a devenit
Poet Naţional pe bază emoţională?
Mă gândesc că la un românism cu o
recunoscută băşcălie a descon-
siderării de sine, Eminescu poate să
capete, cum spunea Eugen Ionescu,
în 1932, un „rol de figurant în
cultură”. Sunt destule încercări de
deconstrucţie a mitului  eminescian,
însă nu a fost găsit un înlocuitor. A
încercat N. Manolescu să-l impună
pe Mircea Cărtărescu dar, vorba lui
N. Georgescu, tot demersul a rămas
„o formă fără fond.”

Vor mai fi multe încercări de
demolare a statuii lui Eminescu,
însă opera lui este şi va rămâne un
spaţiu al ritmului. Este o respiraţie
creatoare prin limba română. Iar
literatura noastră expiră şi inspiră
prin acest mare poet. Şi, când
vorbim de geniul lui Eminescu şi
opera lui ca aspiraţie către Absolut,
vorbim de fapt despre efortul, pe
durata existenţei umane, de a integra
cât mai perfect cu putinţă ritmul lor
esenţial într-un ritm universal sau,
de a se ridica, prin particular, la
puterea de adevăr a generalului. 

Literatura Română a avut mare
noroc cu acest poet născut la
Ipoteşti. Ritmul celui ce creează
rămâne în opera sa. Un ritm devenit
culoare, contur, sunet. „Numai când
ritmul devine singurul şi unicul mod
de a exprima gândul, numai atunci
există poezie. Orice operă de artă nu
este decât un singur şi acelaşi ritm”
spunea Holderlin în convorbirile
sale cu Sinclair. Iar valoarea
filosofică a operei eminesciene

constă în efortul său de a investi
umanul cu eternal, pieritorul cu
nepieritorul, relativul cu absolutul.
Şi astfel, oricât ar părea, Eminescu
nu poate să fie abstras din timpul
său şi din spaţiul său. Judecata
operelor sale trebuie făcută în acest
context. Valoarea operei emines-
ciene nu constă atât în ce şi cât a
putut să cuprindă în sine din
absolute, ci în tensiunea spirituală
cu care s-a dorit acest lucru, în ceea
ce numim zbaterea poetului ,
arderea sa lăuntrică. Pentru că
tensiunea spirituală naşte întrebări,
iar acestea vis-a-vis de existenţă
sunt hrana necesară cunoaşterii.
Opera eminesciană este o împlinire
pentru el şi pentru Literatura
Română şi este cu atât mai mare, cu
cât constituie o împlinire ulterioară.

În opera lui Mihai Eminescu,
prezentul este implicat. Ea depinde
de gradul în care prezentul şi viitorul
este implicat, ca opera eminesciană
să aparţină ea însăşi viitorului.
Eminescu nu a fost un singuratec,
dar el este un singular în literatura
noastră. Originalitatea operei
eminesciene constă într-o ştiinţă a
mijloacelor artistice şi o conştiinţă
creatoare. De aici provine tot
zbuciumul său, toată lupta sa pentru
lărgirea marginilor cunoaşterii, toată
acea răsucire centralizată a eului
său, lansând în Univers frânturi de
creaţie şi existenţă. Este zbuciumul
profund pe care îl destăinuia
Eminescu: „În orice om o lume îşi
face încercarea/ Bătrânul demiurgos
se opreşte-n van;/ În orice minte
lumea îşi pune întrebarea/ Din
nou:de unde vine şi unde merge
floarea/ Dorinţelor obscure sădite în
noian” (Împărat şi Proletar) 

Existenţa eminesciană este o
existenţă întru Poezie. Dar să nu
uităm că Poetul a fost şi un jurnalist
de excepţie. A abordat, în articolele
publicate, mai ales în „Timpul”, mai
toate temele ce frământa sociatatea
românească în timpul său. A
publicat articole  filosofice, econo-
mice, sociale, politice, etc. Marele

poet a publicat zeci de articole în
apărarea Bisericii Ortodoxe
Române. Î.P.S. spunea în acest sens:
„Marele nostru poet a fost un creştin
authentic, ceea ce rezultă din viaţa,
ca şi din opera sa. Poeziile, proza şi
publicistica sa sunt o mărturie în
acest sens. Se poate însă vorbi şi
despre relaţia lui Eminescu cu
teologia? Când zic teologie mă refer
la ştiinţa teologiei, adică la un
interes pe care l-ar fi arătat
Eminescu cercetărilor teologice. La
acest capitol opera lui literară nu ne
poate ajuta, în schimb ne îmbie
mărturii aproape neaşteptate
manuscrisele constând din mii de
pagini, unele investigate, altele
cercetate şi comentate, altele încă
necunoscute”. (EMINESCU -
Ortodoxia, Editura EIKON, 2003).

În 1871, în august, a fost
organizată Marea Sărbătoare de la
Putna, la care a participat şi
Eminescu împreună cu Slavici şi
unde Xenopol a ţinut o importantă
cuvântare. Această serbare era
prilejuită cu ocazia împlinirii a 400
de ani de la zidirea Mănăstirii de
către Ştefan. Serbarea trebuia să se
ţină în 1870 dar din cauza războiului
franco-german a fost amânată cu un
an. Scrisoarea către D. Brătianu din
3/15 august 1871 este un document
însemnat pentru cunoaşterea sta-
diului la care ajunsese Eminescu în
dezvoltarea sa sufletească şi intelec-
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tuală. În perioada organizării
serbării de la Putna Ion Slavici îi
spunea că mulţi se vor pune de-a
curmezişul acţiunii. Însă Eminescu
îi răspundea: „Dă fără milă în ei!”
Cu această ocazie poetul a publicat
un articol în Timpul în care spunea,
printre altele, că Ştefan apărătorul
Moldovei şi al creştinătăţi este un
sfânt al Bisericii noastre strămoşeşti.
Prin noiembrie în acelaşi an un
ziarist anonim scrie în publicaţia
liberală Democratul, atacându-l pe
Poet, spunând că „Domnul
Eminescu ne-a obijnuit cu nebuniile
sale publicate în Timpul. Cu
ocaziunea sărbătorilor de la
monastirea Putna acest domn a
îndrăznit să-l numească sfânt pe
Ştefan cel ce la mânie a tăiat
capete.” După atâţia ani, care dintre

cei doi, Eminescu şi ziaristul de la
Democratul, şi-a exprimat nebunia?
După cum se vede Mihai Eminescu,
în această situaţie, a avut dreptate.
Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost
canonizat de către Biserica
Ortodoxă Română. Sunt sigur că
propunerea noastră ca Eminescu să
fie canonizat, peste ani, v-a fi
acceptată de Biserica Ortodoxă.

Prin opera şi viaţa sa Eminescu
a avut, totuşi, o „…răsplată jertfei
sale: cunoaşterea. Acum el va afla
ca îngerul - simbol al desăvârşirii, al
purităţii - nu este în iubită, ci tot în
el; că el nu avea nevoie să se înalţe
prin ea, ci ea, fiinţă de lut, ar fi
trebuit să năzuiască spre culmile
spiritului pe care-l stăpânea el”.
(Zoe Dumitrescu-Buşulenga)
Sistemul gândirii poetice disimu-

lează realitatea, câtă vreme gândirea
poetizantă numeşte o realitate.

Opera lui Eminescu este o
chemare lansată, o invitaţie
disimulată, o invitaţie disimulată,
spre Întrebare, spre nelinişte.
Răspunsurile sunt un acum, cu
sensul spre ceea ce va fi. Implicarea
viitorului dă impresia pentru poet de
a fi deja un stăpân virtual al unui
timp viitor. Sensul spre Eternitate se
împlineşte astfel. Opera poetică şi
publicistica eminesciană trezeşte
latenţe spirituale. Ea se identifică
uneori cu speranţa, căci speranţa
este şi ea o tensiune spirituală spre
viitor. Opera lui Eminescu este o
reaşezare de lumi. El este un ritm
aparte în poezia modernă.El este
propria sa poezie. Căci el este,
veşnic, Poetul.
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Scriitorii participanţi la
cea de-a treia ediţie a
Festivalului Mondial de
Poezie „Mihai Eminescu“,
ediţia a III-a, Craiova/
România, 17-21 septembrie
2015, atrag atenţia opiniei
publice că, în ultimii ani, în
plină globalizare genera-
lizată, creaţia literară este

supusă unor presiuni comerciale agresive, unei
devalorizări a mesajului artistic în favoarea unor
producţii culturale mediocre, nesustenabile din
punct de vedere al valorii şi emoţiei.

Patrimoniul literar al fiecărei naţiuni, ca şi cel
universal, trebuie să genereze un amplu dialog
între creatori, ca şi necesitatea imperioasă de a
învăţa să ne cunoaştem şi să ne preţuim, într-o
lume tot mai săracă în reflexe culturale şi artistice.

Noi, scriitorii prezenţi la cea de-a treia ediţie a
Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“,
reuniţi în Craiova, oraş candidat la titlul de
„Capitală Culturală Europeană“, în 2021, ne

exprimăm speranţa că guvernele, forţele politice,
instituţiile culturale, administraţiile publice locale
de pretutindeni îşi vor regândi strategiile de
susţinere permanentă şi eficientă a unor proiecte
culturale de anvergură, de finanţare a diverselor
manifestări ce vizează promovarea literaturii, a
artei, a educaţiei prin cultură, a multiling-
vismului, pentru că poezia, în special, ca şi
cultura, în general, se constituie într-o soluţie
viabilă şi reală de salvare a Fiinţei şi a Umanităţii.
Poeţii nu sunt „oameni invizibili“, ei au o mare
vizibilitate în faţa contemporanilor, vocea lor este
vizionară, când calmă, când reverberativă, un
suflu simfonic ce implică întreaga viaţă şi istorie.

Facem un apel către factorii culturali
decizionali să acorde un sprijin financiar
rezonabil uniunilor de creaţie, editorilor,
organizaţiilor artistice non-profit, în condiţiile în
care arta, cultura, educaţia au devenit tot mai
periferice în multe ţări ale lumii, siluite de
nonvaloare, promiscuitate, pauperitate, corupţie.

Poezia vincit omnia!

Ion DeACoNeSCu
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SINGUR, CONCEPT ÎNSINGUR, CONCEPT ÎN
STUDIUL DE ANTROPOLOGIESTUDIUL DE ANTROPOLOGIE

A SINGURĂTĂŢIIA SINGURĂTĂŢII
Motto:

Singurătatea este pentru spirit ceea ce hrana este pentru corp.
Seneca

Cuvinte cheie:  singur, singular, Darwin, divin, gândire

1. Sensul singurătăţii şi al
deciziei singularităţii

Motto:

Singurătatea e soarta spiritelor superioare.
Arthur Schopenhauer

Nu ştiu dacă mai este cazul să
definesc singurătatea atâta timp cât
paşii m-au purtat spre o lume de
unde singur mi-am cules amarul în
lumina amnarului. Ar fi fost trist
să-mi exprim năzuinţa în starea de
melancolie, aceea că am adiat într-
o lume de idei..., m-am ridicat ca un
vlăstar în bătaia vântului puternic,
cred că dinspre miazănoapte şi, sunt
convins, împins de valul speranţei
am ajuns spre miazăzi. Da, o spun
cu aceeaşi cutezanţă cu care atunci
când am pus mâna pe condei cineva
mi-a spus... scrie. 

Să scrii, toţi cei care au învăţat
alfabetul o pot face însă literatul, de
care sufletul meu s-a apropiat, a
scos din idei cuvintele imaginii
imaginate şi le-a făcut adevărate.

Adevărul este că în zi toţi suntem
singuri, numai spre înserat ne
însoţeşte propria umbră peste tot, ea
este singura care ne cunoaşte în
detaliu cine suntem: „Starea pe care
o prezintă confuzul nu priveşte
motilitatea, ci conştiinţa lui. Un om
normal care doarme îşi trăieşte visul
într-o stare de cvasiimobilitate a
corpului, cele câteva mişcări fiind în
special ale ochilor; el poate vorbi
despre visul său într-o povestire pe
care şi-o poate spune sieşi sau
altora, în timp ce confuzul trăieşte o
experienţă ce se desfăşoară parcă în
afara lui, prin expresii psiho-motorii
(atitudini, mişcări, pantomime,
agitaţie etc.) şi prin expresii verbale
(el povesteşte pe măsură ce îşi
trăieşte propria experienţă în
comunicarea din cadrul examenului
clinic). Aşadar, la confuz delirul
oniric se detaşează de ipseitatea
experienţei somnului, dar se
păstrează legături strânse şi
profunde cu experienţa” (Ey,
1983:94). Avem o imaginaţie bogată
şi speranţa că trăim în lume, o lume
despre care nu ştim nimic. De multe
ori ne suntem proprii trădători. Ne
demascăm pentru că ne este teamă
de singurătate şi, atunci, ne facem
părtaşi pierderii de noi, de cei ce
suntem atât de nevoiaşi în puterea
păstrării eului. Am auzit clopotele
bisericii bătând şi am închis pentru
un timp ochii. Pluteam şi din mine
am simţit cum s-a desprins cel ce
sunt eu, omul! Am întrebat de multe
ori, în singurătatea mea: Doamne,
m-ai adus în pântecele mamei mele

să fiu om într-o lume care orbecăie
după nimic şi uite, plâng că într-o
noapte au plecat amândoi şi s-au
dus, Doamne, şi am rămas singur,
doar eul meu.

Singur nu înseamnă singu-
rătate, este o încercare a literatului
de metamorfozare a sinelui în
umbră. O altă lume faţă de cea pe
care o cunoaşte, pentru că el îşi
creează lumea cu care convieţuieşte
cu voia sau fără voia semenilor lui.
Arta lui este datul harului, este
plinătatea gândurilor lui, aşeză-
mântul întregirii sale.

Singur, literatului i se
împlinesc ideile în imagini şi le
leagă cu Universul în universal.
Pentru el, Pământul este un loc al
trecerii, al dăruirii lumii acesteia
prin tot ceea ce creează, a făuririi
cuvântului în slova scrisului său cu
care este legat de cei de sus.
Lumina lui este lumina venită din
înalt şi viaţa lui este darul menit
aşezării lumii în imagini mărginite
în paginile cărţilor sale.

Într-o zi, am pierdut din timpul
teluric şi eul meu s-a ridicat într-o
altă lume faţă de cea pe care o
trăiam şi în care zilele mele se
numărau în inversul sosirii. Când m-
au luat de acasă, sunetul sirenei îmi
deschidea drumul spre un alt drum,
durerile îmi puseseră stăpânire pe
întregul trup şi gemeam cu o foarte
mare greutate, era geamătul
fibrilaţiilor, al ştrangulării arterelor
inimii şi brusc... al infarctului. Greu
am deschis ochii într-o lumină albă
înconjurat de străini. Singur

Ştefan Lucian Mureşanu
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pierdeam controlul timpului teluric,
iar vorbele celor din jur îmi
deveneau şoapte şi şoaptele se
pierdeau într-o singurătate pe care o
trăiam în lumină. O lumină ce m-a
condus dincolo de ceea ce ştiam,
într-un întuneric unde un punct de
lumină se întrezărea într-o înde-
părtare a Universului şi încerca
parcă să se mărească cu fiecare
înălţare a mea. Era atât de bine,
într-o stare unde muzica siderală a
nevăzutului îmi dădea posibilitatea
să aud ceea ce pe Pământ nimeni nu
aude, decât, într-un sens al vieţii de
cei evoluaţi spiritual. În această
marcă spirituală, puţinii ajunşi din
timpul teluric văd lumi şi spun
profanilor că nu suntem singuri,
chiar dacă fugim de adevăr. Mi-am
zărit timpul stând în loc, da, timpul
este o imaginaţie a acţiunilor
noastre, o distribuire a imaginilor
care, de altfel, ele există şi sunt
demult, demult de tot în Univers.
Acestea nu fac altceva decât să
retrăiască în lumea telurică, în
scurtul timp pe care ni-l imaginăm
că îl trăim real aici. Cât de
inconştient este profanul faţă de
falsele imagini ale materialului care
vor pieri odată cu trecerea lui în
nefiinţă. Pleacă oare cineva cu ceva
de pe lumea aceasta. Zâmbesc..., nu
am pus o întrebare, ci doar o
constatare a inconştienţei noastre.
Din tot ce este material nu luăm cu
noi decât imaginile plaiurilor şi
ideile evoluate, tot ce este retrograd
rămâne aici, pentru toţi pierduţii
care vin şi se duc, pentru că...: „în
natură nimic nu se pierde, nimic nu
se câştigă, ci totul se transformă
dintr-o formă în alta”, afirma
chimistul francez Lavoisier.
Retrogradul sădeşte pomul cu
frunzele în pământ şi lasă rădăcinile
la lumină, pentru că el nu ştie şi nu
poate să preţuiască rodul: „În
cosmogonii, conţinutul îl formează
devenirea lucrurilor, înainte de toate
devenirea naturii, frământarea şi
lupta activităţilor ce se desfăşoară
în sânul ei, iar imaginaţia creatoare,

dorind să înfăţişeze mai concret şi
mai bogat, în formă de fapte şi
evenimente ceea ce se întâmplă,
personifică, mai vag ori mai
conturat, forţele naturii ce se
diferenţiază în sfere şi formaţii
diferite şi, simbolizând, le îmbracă
în haina unor întâmplări şi acţiuni
omeneşti” (Hegel, 1979:228). 

Singularitatea este rostul
unicităţii, a acţiunii de întâmpinare
a complexului atitudinal al lumilor,
fapt de superioritate a ideilor
omului evoluat în faţa cazurilor
lipsite de valoare ale celor obişnuiţi.
Singularitatea, în cultură, este
gestul rezervei de idei a omului
singular, iniţiat spre o lume a
transpunerilor imaginilor imaginate
care caută o singură formă de
exprimare, arta ca dăruire, talentul
ca expresie.

Numai când revii şi te
trezeşti înconjurat de irealul
imaginilor reale ale timpului
pământesc, atunci abia conştien-
tizezi că nu aparţii cu nimic rostului
programat al materiei şi a vieţii
telurice. Atunci, concretul devine
imagine a imaginii imaginate, iar
tu, un intrus într-o lume a poftei
materiale. Realul nu este o imagine,
ci o imaginaţie a unor planuri ale
timpului care a fost şi care poate
deveni oricând contemporan cu
gândurile tale. Singur construieşti
aceste planuri pe care apoi, cu
puterea minţii, le dăruieşti celor
care trăiesc în absurd cu timpul
ideilor tale. Literatul îşi urmează un
timp al planurilor şi călătoreşte între
lumi paralele voii sale de a exista,
un existent al încorporării în
imagini virtuale a fiindului propriu.
Cineva m-a întrebat odată ce înţeleg
prin fiind. Însuşi acest gerunziu, ca
definiţie a acestui mod verbal, ne
sugerează timpul perpetuu. O
acţiune care nu se ştie niciodată
când se va opri, însuşi infinitul
necreat şi supus divinităţii pentru că
însăşi singurătatea este o stare de
meditaţie profundă dăruită
gânditorului de puterea divină.

Numai atunci starea literatului se
uneşte continuu cu acţiunea de a
crea arta ca pe o lumină îndreptată
spre lumea telurică. Singur rămâne
în nemurire prin harul pe care
divinul i l-a dat de a crea imagini,
în pagini de literatură, din irealul
existenţelor imaginaţiei lui pe care
le aduce în realul lumii în care
există el însuşi.  

2. Creat şi concret în
conştientizarea realului

Când am deschis ochii, am
înţeles că mi se mai dăruise o şansă
de hotar, o structurare a vieţii între
ceea ce era real şi ce pentru alţii
părea să fie ireal: „Ceea ce e aici
adevărat despre întregul vieţii se
adevereşte şi pentru reprezentanţii
săi izolaţi: marile perioade de
civilizaţie, popoarele, indivizii,
capătă o fixitate în convingeri, o
siguranţă în mers, nu prin reflecţii
subtile şi agitate, la spatele cărora s-
ar putea adăposti şi alte reflecţii, ci
printr-o coerenţă interioară a vieţii
lor şi orânduirea ei în jurul unui
centru dominant...// ... numai din
acest punct de plecare viaţa se
transformă pentru noi din viaţă pe
jumătate în realitate deplină”
Eucken, 1916:108). Sensul a ceva
este o explicaţie a existenţei unui
adevăr însă realitatea irealului este
o grea încercare a explicării unei
existenţe pe care tu, ca formă
materială, ai petrecut-o într-o lume
imaterială: „Din dorul de a restaura
congruenţa între concret şi abstract
se recurge la metafore plasticizante.
Metafora plasticizantă ţine, aşadar,
loc de concret în ordinea abstrac-
ţiunilor” ce rezultă „din existenţa în
orizontul misterului şi al revelării”
(Blaga, 1937:42). Orice idee creată
devine gândire în cuvinte şi poate fi
exprimată, deci o materie ce poate
fi concretizată în timp şi spaţiu, un
obiect ce îşi are un loc bine stabilit
în ierarhia lucrurilor posibile. O
idee devine un real în momentul în
care o exprimi, se realizează acea
secătuire a sistemului de imagini
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ale imaginaţiei, o pierdere a unei
idei creează în interiorul
gânditorului o panică a surpării
lanţului care îi menţine stabilitatea
în universul rostului lui existenţial.
Ideile creează binele şi răul în
acelaşi timp, este o scară a rostului
existenţial. După rău bine şi după
amândouă odată o sclipire a
sensului vieţii, care sensibilizează
eul în singurătate. Singurătate nu
înseamnă, în înţelesul profan,
singur. Ea supune creierul unei
gândiri şi, atunci, apare meditaţia.
Nici nu ai cum să fii singur când
gândeşti pentru că eşti deja prins în
lumi ce-ţi definesc eul prin
meditaţie. Meditaţia este superioară
gândirii, puţini meditează şi pot
percepe ideile atât de desluşit, încât
să observe şi să creeze. Divinitatea
te alege din mulţimea creaţiei sale,
îţi dă puterea de a crea prin har, prin
duhul care sălăsluieşte în inima ta.
Este semnul blândeţii şi a evoluţiei
în tot ceea ce vei ştii, lumea
supremă ce îţi dăruieşte puterea de
a înţelege superioritatea înţele-
pciunii meditaţiei, ca efort continuu
al minţii de a fi concret şi cosmic.
Tot ceea ce ne imaginăm este
concret şi real. Şi veţi întreba, cum
poate fi aşa? Simplu. Singularitatea
este retragerea sinelui în ştiinţă, în
cunoaşterea adevărului, în concretul
ireal pentru un timp a dobândirii
capacităţii de a înţelege că, definind
realul ca tot ceea ce este concret, ne
pierdem identitatea onirică, a
puterii de a vedea omul în evoluţia
lui în timp. Când planul nivelurilor
de aşteptare în evoluţia şi
dezvoltarea omului este atins, nu
înseamnă oare că aşteptarea omului
a fost în imaginar şi s-a concretizat
apoi în imagini reale? Cuvântul este
idee şi ideea este un joc nesfârşit al
minţii. Cine are har are şi puterea de
a crea frumosul real din imaginar.
Frumosul este desăvârşitul, harul
talentului de a scrie şi a crea arta
desăvârşită. Este iubirea de cuvinte
pe care le alege din multitudinea
ideilor lumilor universului,
imaginile imaginaţiilor dobândite în

lungul drum al gândirii lui
profunde. Literatul se petrece
singur şi lumea lui este cu totul alta
decât cea în care există ca formă
materială. El se poate desprinde de
trupul său material şi poate călători
în toate timpurile şi lumile
Universului, după care, cu
informaţii detaşate de existentul
teluric să le exprime în cuvinte din
idei ce de profani nu sunt înţelese:
„...omogenitatea spaţiului îşi are
originea în voinţa ontologică de
identitate, în dorinţa de a
transcedentaliza timpul şi de-a
eufemiza schimbarea într-o
deplasare pură, care nici nu
durează, nici nu afectează”
(Durand, 1998:409). Când crează,
literatul se pierde în timpul fără
măsură, se metamorfozează din
materie în idee şi călătoreşte în
lumea singurătăţii sale, căutând
singularul care este parte a fericirii
lui necreate. Revenit în lumea
telurică, revarsă ideile în cuvinte pe
care le aşează, pentru nemurire, în
pagini într-un rost al scrierii.    

3. Singur în singurătatea
lumii ideilor singulare

Motto:

Singurătatea e starea spirituală în care ne
naştem, acea stare naturală şi adevărată.

Mircea Eliade

Lumea profană joacă un rol
imens în depoziţionarea elevatului
şi în ducerea acestuia spre
singurătate. Puţinul gândirii lumii
profane degradează în timp
perfecţiunea, o destructurează,
creând prin nevoi nevoiaşi şi o lume
a neputinţei observării adevărului.
Singurătatea este un gest a două
stări: socială şi spirituală. Lipsa
socialului induce şi duce spre un
potenţial negândit individul la
situaţia de înapoiere comportamen-
tală a acestuia şi a posibilităţilor
exprimării neîngră-dite a viciilor.
Singur, elevatul nu creează
singurătatea, ci înălţarea spirituală,
descoperind adevărul adevărat al

ideilor minţii prin gândire profundă,
acea meditaţie nemărginită care
poate înconjura Universul nestin-
gherită de oprelişti. Mulţi dintre
marii gânditori ai lumii s-au oprit
asupra studiului singurătăţii ca stare
socială, puţini dintre ei au stabilit că
în singurătate se creează ideile
singulare ce au condus lumea spre
o spiritualitate săvârşită în
conştientizare a menirii omului şi
lumii telurice. Este singura
posibilitate a omului de a descoperii
nevoia binelui în contra opoziţiei
răului şi a adevărului de neadevăr.
Acolo, în lumea deosebită a
elevatului, singurătatea nu se
mărgineşte la material, la individul
ca atare, ci la ideile care sunt
infinite, pentru că el gândeşte şi
meditează spre sfera înaltă a dublei
vieţi a universului. Cât trăim
suntem urmăriţi de propria umbră
care se întrezăreşte tot la lumină,
însă obscură, o situaţie dublată a
ceea ce nu vom mai fi când ne vom
desprinde de trup. Substanţa
necreată se depărtează de corpul
uman şi se îndreaptă spre matricea
ei din Univers, acolo de unde
divinul a dirijat-o cu misiunea de a
crea idei în lumea telurică: „Lumea
s-a diferenţiat: s-a diferenţiat de
sine şi s-a împărţit în cele două
lumi: în lumea nefiinţei şi în lumea
devenită” (Mircea, 1980:83). Puţini
sunt cei care creează idei şi se
hrănesc în viaţă, gândind lucid;
acestea sunt minţile elevate
conştiente de propria menire.
Omenirea o putem defini ca pe o
înfăptuire a realului minţii, unde
numeralul o (vocala o din conţinut,
nu aş accepta-o ca articol nehotărât)
accede spre unicitatea a ceea ce
rezultă în însăşi rostirea cuvântului
menirea. Bineînţeles că tot acest joc
al exprimării în cuvinte, a tot ceea
ce ar putea să însemne lumea, nu
este altceva decât o forţare continuă
a vederii imaginilor imaginate ale
propriei noastre existenţe telurice.
Lumea nu trebuie să definească
omenirea, care este cu totul altceva.
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Omenirea este tot ceea ce poate să
însemne omul ca produs al creaţiei,
pe când lumea (lumile) poate fi
materială sau imaterială, ca rezultat
al sinuoaselor paralele ale existenţei
regnurilor. Lumile se diferenţiază
de toată acţiunea conştientă de
existenţă a omului ca o menire.
Menirea este însăşi definirea
omului ca fiind, ca trecere a lui
dintr-o formă într-alta, dintr-un
component plin de viaţă, într-o stare
de dezintegrare, după moarte. În
afară de mărturia Domnului Iisus
celelalte mărturii, de trecere din
viaţă în moarte, prin repausul clinic,
se dezbat ştiinţific şi se expun
ipoteze. Ipotezele nu sunt ştiinţă,
doar păreri, divinitatea a fost
singura care a demonstrat cum
cuvântul înalţă idei şi prin gândire
le materializează rostindu-le. Este
singura posibilitate a materializării
ideii prin cuvinte şi acest rost este
dat ca har elevatului. Cât de
interesante sunt ipotezele când nu
se suprapun contrazicerilor fără
rost, când se înalţă în imensul ireal
şi aşteaptă, zeci, sute poate chiar
mii de ani să găsească o rezolvare
prin materializarea în concret.
Ascultam, când abia începusem să
întrezăresc zenitul, când anii mi se
numărau proaspăt avântaţi în
tumultul ucigător al fiindului
teluric, basme. Minunate şi
fascinante personaje, pe care bunica
mea mi le spunea seara, când mă
urca pentru odihna binefăcătoare a

nopţii. Trebuia să adorm fericit cu
o lume străină în fapte de cea pe
care începusem să o întrezăresc.
Uriaşii erau cei care locuiau
Pământul în timpul în care bunica
îmi povestea întâmplările. Pe atunci
uriaşii erau personaje de basm, un
fantastic mi se spunea. Ei, timpul a
dovedit că imaginile imaginaţiei
omului nu sunt întâmplătoare, sunt
acţiuni reale pe care genetic ni le-
am transmis şi ni le-am păstrat în
imaginea noastră existenţială
conştientă. Să mai reamintesc
adevărul expus de Lavoisier privind
natura fiindului? În 2005, la
Cetăţeni, au fost găsite două
schelete uriaşe ce atingeau măsuri
în lungime între 5 şi 7 metri!
Coborând în timp, în anul 1985,
lângă Bucureşti, în Pantelimon, la
săpăturile executate sub mănăstirea
Negru Vodă,  au fost scoase la
iveală numai puţin de 20 de
schelete, iar la Scăieni, în judeţul
Buzău, au fost descoperite, în urma
unor săpături la terasamente, două
schelete uriaşe, despre care
autorităţile vremii au preferat să
păstreze tăcerea, pentru că astfel
erau obligaţi să declare că toate
teoriile lui Darwin, ce susţin încă
multe dintre interesele marilor
puteri, au fost speculaţii grosolane
aduse creaţiei speciale a omului. Nu
proveniţi din maimuţe, ci elemente
unice ale unui început fără sfârşit.
Adevăraţii oameni de ştiinţă îl ştiu.
De aceea, o spun şi acum că nu mă

simt singur. Eu doar trăiesc pentru
a-mi aduce aminte de prorpria
cruce, iar crucea mea este scrisul.
De multe ori tresar atins de adieri
străine mediului teluric, iar
universul, cu tot necunoscutul lui
mi se deschide de multe ori când
ochii îmi sunt închişi, când
pleoapele îmi acoperă imaginile
imaginilor imaginate ale lumilor
îndepărtate şi, totuşi, atât de de
apropiate, încât mă şochează
atingerea lor de trupul meu şi de
gândirea mea. Singurătatea este
singularitatea singurului demers:
puterea de a fi altul într-o lume ce
este străină omenirii: „O adevărată
lume nu e niciodată un simplu
cadru, un gol neutru, încremenit în
virtualitatea sa. Este lumea
spiritului o astfel de lume? O putem
descrie? Ne putem mişca organizat
în teritoriul ei?” (Pleşu, 2003:175).
Dacă ar fi fost aşa totul ar fi dovedit
un fără rost însă noi, trecătorii
acestei dimensiuni complexe a
vieţii o bănuim, în fapt cei evoluaţi
spiritual depăşesc aceste dimen-
siuni şi pătrund într-o sferă maximă
a cunoaşterii. Cunoscând, vezi
umplerea golurilor, nimicnicia care
se destramă şi intră în vidul
distrugerii însă de tot acest fiind nu
te poţi depărta decât numai atunci
când îţi înţelegi cu adevărat
menirea. Abia atunci ajungem să
conştientizăm înţelesul cuvântului
omenire ca fapt împlinit al creaţiei
şi a sensului adevărat al vieţii.
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• Multe s-ar putea drege în lume, de ne-am
drege pe noi înşine.
• Faţada lumii e frumoasă, dosul ei, o
necuviinţă şi un blestem.
• Mulţi deştepţi ştiu cum s-ar putea îndrepta
lumea, puţini îşi pun osul la treabă.
• Trăim într-o lume plină de mizerii în care

căutăm poezia. Şi, culmea, adesea o găsim.
• Cât de poliglot trebuie să fie Cel de Sus ca să priceapă toate
bâiguielile pământenilor?
• Plăcerile costă totdeauna mai mult decât fac. Dar cine se
uită la preţ? Doar un... nătăfleţ.

• Evenimentul pe care-l aştepţi cu nerăbdare are cea mai
lungă cale.
• Lumea nu e aşa cum o prezintă scepticii. E mult mai
dezolantă.
• Ceea ce azi e nou, mâine-i vechi, poimâine... străvechi.
• Trecători în această lume de zgură, ne încărcăm, în loc de
iubire, cu tone de ură.
• Locul cel mai sigur pe pământ este... sub pământ.
• Suntem înfometaţi după adevăr, precum Adam şi Eva fost-
au după... măr.
• Văzută de sus, lumea pare un cor, ce cântă pe mii de voci,
căci n-are dirijor.

GÂNDURI REBELE (16) – LUMEA ÎN CARE TRĂIMGÂNDURI REBELE (16) – LUMEA ÎN CARE TRĂIM
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Frumosul Natural

şi Frumosul Spiritual

Orice lucru frumos ne trezeşte
involuntar încântarea simţurilor de
fiecare dată când îl zărim. Cu
atingerea diafană a impresiilor ce
răsar prin contemplare, spiritul ni se
trezeşte astfel la viaţă, iar întrebările
primordiale apar iarăşi în faţa
conştiinţei mirate de miracolul
existenţei. Prin această atracţie
irezistibilă, adevărata artă, naturală
sau creată de om, tinde să ne
înnobileze şi să ne ofere şansa
renaşterii şi a unui nou început.
Oare nu încercăm acest gen de trăiri
de fiecare dată când privim
desfăşurarea semeaţă a munţilor
peste albastrul orizont al cerului sau
când simţim adierea blândă a
vântului ce ne înfioară în prag de
seară când stăm pe malul mării?

Cu toate acestea, frumuseţea
universului este doar o reflectare
parţială a trăsăturilor de un farmec
insondabil ale Marelui Creator. De
fapt, nu există vreo pată de culoare,
vreo frântură de armonie sau vreun
cuvânt de inspiraţie care să nu îşi
aibe originea în veşnicia Sa. Şi
chiar dacă această legătură nu ni se
pare evidentă de la început, printr-
o contemplare atentă ea ne devine
vizibilă asemenea unei intuiţii
călăuzitoare prin noianul de idei şi
impresii ce ne ascund adevărata
natură a lucrurilor.

Printr-un joc cosmic în care se
împletesc cele mai surprinzătoare
forme, întreaga realitate ni se
înfăţişează ca o singură Operă ce
are un singur Autor, în mare parte
nevăzut personajelor pe care le-a
plăsmuit în nesfârşita Sa
imaginaţie. Cu toate acestea, El
rămâne mereu prezent în derularea
firului epic şi prin întocmirea atentă
a scenelor trecerii istoriei acestei
lumi. Cu o fină intuiţie, orice chip

vorbitor, dintre care facem şi noi
parte, poate totuşi percepe existenţa
Autorului şi să o identifice uneori
ca o fină mişcare din spatele
decorurilor ce se schimbă mereu
sau alteori ca o morală a
evenimentelor ce tocmai au trecut.
Şi astfel, orice personaj al Poveştii
Lumii poate lua parte la scrierea
dramei în care se află înglobat în
fascinantul joc al cunoaşterii şi
ignoranţei sub spectrul aparenţei şi
ascunderii.

Printr-un proces tainic, în cel
care devine autor în completarea
marii Opere se petrece o unire
miraculoasă dintre frumosul natural
şi cel spiritual. Acesta reprezintă
statutul unui artist autentic ce îşi
dedică puterile minţii şi trupului
progresului creaţiei originare prin
asimilarea frumosului spiritual în
natura sa constitutivă, ce ulterior se
revarsă printr-o expresivitate de
excepţie în modelarea realităţii
înconjurătoare. Indiferent de
profesie, un astfel de artist ajunge
să contribuie benefic şi creativ la
îmbogăţirea tezaurul Naturii. Şi
poate, în evul în care trăim, mai
mult decât oricând, avem nevoie de
astfel de personaje-autor, care să
pregătească următorul mare salt al
umanităţii.

În sens invers, unirea dintre
spiritual şi natural este atins prin
metamorfozarea marelui Autor în
Personajul central al întregii Poveşti
cosmice. Prin acest tulburător fapt
istoric, încărcat de un dramatism
extrem, se atinge apogeul derulării
acţiunii. Întruparea Creatorului în
substanţa Eroului venit să salveze
personajele din textura unei istorii
cu sfârşit cataclismic generează
punctul central de conexiune în care
frumosul spiritual devine natural,

aşa cum prin personajele-autor
frumosul natural se transformă într-
unul spiritual.

Dar ce poate fi intuit prin
frumosul natural? Nimic altceva
decât înfăţişarea de poveste a lumii
în care ne aflăm ce încântă ochii,
aduce farmec auzului, înalţă
atingerea, înmiresmează mirosul şi
înnobilează gustul fiecărui personaj
fie el om, animal sau vreo altă
fiinţă. Frumosul natural se
zămisleşte pe sine într-o prefacere
continuă fără sfârşit urmând
ritmurile ce i-au dat formă la
începuturi şi care îi sunt periodic
amintite de sursa sa cosmică:
frumosul spiritual. Prin aceasta
înţelegem că tot ce subzistă natural
reprezintă o întrupare a unui semn
a cărui  semnificaţie se cere
descifrată prin deopotrivă lucrare a
sentimentului şi judecăţii.

Dar cum putem percepe
frumosul spiritual? La ce anume se
referă această stranie noţiune? Nu
este greu să ne imaginăm acest
frumos suprem decât ca un izvor al
apei care curge, o sursă a oricărei
forme de existenţă, o putere ce
dinamizează mişcarea, o energie ce
dă naştere materiei sau o idee ce se

Octavian LUPU



află la originea exprimării. Aşa cum
enunţul se manifestă prin înşiruirea
unor cuvinte anume alese în acest
scop, frumosul spiritual se percepe
prin distingerea treptelor tonale ale
frumuseţii naturale ce alcătuiesc un
fel de alfabet de comunicare cosmică
a unor principii cu valoare universală.

Astfel, frumuseţea naturală se
află nemijlocit sub incidenţa
semnului, în timp ce frumuseţea
spiritului sub cea a semnificaţiei.
Prima se concentrează pe limbaj,
dar cealaltă se află sub incidenţa
mesajului expus artistic pe înţelesul
emoţiei şi raţiunii. Dar învăţarea
semnelor spectacolului naturii
necesită o sensibilitate specială ce
se dezvoltă printr-o atentă îndru-
mare a percepţiei către realităţile cu
care intrăm în contact nemijlocit
sau mediat. Această educare a
simţurilor prin însuşirea limbajului
naturii se începe din zorii existenţei
terestre a fiecăruia dintre noi, când
cu ochi de copil privim miraţi
spectacolul din jurul nostru şi
înregistrăm lipsiţi de prejudecată
lecţii valoroase, pe care din
nefericire le uităm mai târziu.

Dar toate aceste semne
naturale vor genera note discor-
dante şi confuze în lipsa distingerii
mesajului transmis prin ele. Este ca
şi cum am citi literele unui cuvânt

fără să îi percepem unitatea de
conţinut şi să îi înţelegem
semnificaţia. Trăind într-o lume
percepută doar la nivel superficial,
existenţa noastră devine săracă şi
lipsită de noimă, iar noi trecem
străini şi călători prin universul ce
ne înconjoară. Privind doar la litere
ce se înfăţişează asemenea unor
rune tainice scrise de o civilizaţie
dispărută, rămânem lipsiţi de
sensibilitate faţă de frumuseţea
naturii. Închişi în cuburi ale
ignoranţei sau urcaţi în turnul
suficienţei de de sine, tot acest
spectacol grandios ne apare lipsit de
înţeles, iar sufletul ni se usucă din
lipsa farmecului de care are nevoie
pentru a se dezvolta.

De aceea, trebuie să ajungem
cumva la acea artă de a citi mesajul
înscris în Opera Universală şi de a
înţelege părţile sale componente pe
măsură ce parcurgem prin trăire şi
contemplare matricea desfăşurării
sale în spaţiu şi timp. Însă de îndată
ce distingem sensul cuvintelor
cosmice, iar ulterior al îmbinării lor
în cadrul mesajului etern, începem
să ieşim din umbra Iluziei ce ne
înfăşoară simţurile şi ne ascunde
realitatea grandioasă în care ne
găsim. Şi astfel, devenim conştienţi
de Tărâmul Iluziei ce se manifestă
prin ignorarea, voită sau nu, a

frumuseţii naturii ce caută mereu să
ne descopere înţelesurile adânci ale
permanenţei spiritului Marelui
Autor. De fapt, prin toate acestea
înţelegem că frumosul natural îşi
are obârşia în cel spiritual, care la
rândul său reprezintă reflectarea
Marelui Autor aflat la originea
frumuseţii tuturor lucrurilor.

Iluzia ne răpeşte capacitatea de
a ne bucura de viaţa pe care o  trăim
şi de a rămâne ignoranţi la capitolul
învăţării alfabetului cosmic al
existenţei. Ea ne împiedică să
vorbim limbajul universului şi să ne
însuşim mesajul înscris în Marea
Operă ale cărei personaje suntem.
Descifrarea corectă a sensurilor
înscrise în ea şi citirea cu atenţie a
paginilor sale sunt deprinderi
fundamentale în transformarea
noastră ca artişti ce conlucrează
armonios cu Marele Autor, fiindcă
orice completare neconformă cu
intenţia Sa va fi în cele din urmă
înlăturată. Şi astfel, sub incidenţa
mesajului Său pot fi înţelese şi
dezvoltate corect tot ceea ce
denumim prin ştiinţă, religie sau
artă, aceste trei fundamente ale
conştiinţei umane. Altfel, existenţa
noastră efemeră rămâne lipsită de
sens într-o lume înnecată în negura
înşelătoare a Iluziei.
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Ţara lui Eminescu

Eminescu stă de strajă şi-astăzi patriei natale
Luminând ca un Luceafăr din necunoscutul cer
Desfăcându-şi peste codrii aripile de petale
Cu lumină din lumină şi cu-un aer de mister...

Meditează-adânc Poetul sfâşiat de o durere
Pentru Ţara-aceasta care se topeşte sângerând
Că-i condusă din afară şi-i se-ncalcă orice vrere
C-aşa vor conducătorii – nu şi oamenii de rând – 

El vorbeşte naţiunii dorind încă s-o convingă
Că iubirea pentru Ţară este cel mai mare dor
Şi nimic din lumea asta, steaua, n-ar putea să-i stingă
Şi nici stâlpul său de aur n-o să-l copere vreun nor

Lui, din nou, melancolia i se-aşează ca o salbă
Parcă iar gândind să scrie versuri la Memento mori
A sa viaţă să rămână pură precum neaua albă
S-o topească-n poezie cum topesc, zăpezi, doar sorii...

Eminescu e trecutul şi prezentul, viitorul
Poeziei de iubire pentru ţară, pentru neam
Pentru tot ce-nseamnă timpul, visurile şi amorul
Care dau lumină lumii ca un soare viu prin geam

El stă aşezat pe tronul „într-o lume fără umbră”
Să vegheze limba scumpă a acestui brav popor
C-a lucrat a ei grădină şi când vremea era sumbră
Să o lase ca tezaur neamului nemuritor

Florea TuRIACFlorea TuRIAC
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Poeme

de mână cu Iona

de mână cu Iona
cine are ochi, să vadă:
ca o gură căscată va fi învierea când
va fi,
ca o spaimă tencuită-n pereţi.
aerul de acum e doar liniştea dinaintea
furtunii,
mâna care iese din zid.
peste toate va veni o noapte cumplită.
prin întuneric, pasul meu poticnit
drumul spre casă nu-l va cunoaşte.
voi arunca năvoadele-n larg.
curate ca lacrima le voi scoate din apa
trupului meu.
sfârşită mă voi închina întru
limpezire.
peştele mă va-nghiţi, dar nu ca pe
Iona.
în pântecul său mă voi naşte, aceeaşi
mereu, 
capul şarpelui să-l strivesc.
Dumnezeu mă iubeşte. 
numai din dragoste poţi fi înghiţit de
un peşte.

femeia din zid

aici e zidul meu. dincolo de el nu se
trece.
nu-ntinde mâinile, pleoapele să-mi
acoperi!
va veni ziua când palmele se vor usca
de partea obrazului pălmuit.
cinci degete, şi ele uscate, vor scăpa
creionul din mână.
la uşa mea ai să baţi pentru o bucată
de pâine,
dar inima mea îmbătrânită 
de tine milă nu va avea.
cu pumnii ai lovit în ceea ce sunt,
până ce ţeasta ţi s-a despicat
şi n-a mai rămas picătură de sânge.
adevărat îţi spun ţie, cel cu pumnul de

fier:
acesta e zidul meu. dincolo nu se trece. 
eu sunt Minerva, femeia din zid.

celui ce cu pietre 
aruncă în mine

nu mă judeca după vorbe!
tu nu ştii cât de singură sunt în faţa
mulţimii,
cum îmi curge sângele în obraji
după o ploaie de vară.
cine eşti tu, piatra să o arunci?
numai Dumnezeu ţine pietre în mână.
apleacă-te deasupra mea,
să-mi simţi pulsul de întâie născută!
să simţi trupul meu cum îţi trece prin
carne!
să te trezeşti frăgezit, 
cum după multe pahare cu vin.
cu durere de cap. cu iubire de oameni.
te iert.

peniţă pe table de piatră

războiul acesta nu e al meu.
nu sunt femeia din spatele lui.
n-am pus cununi învingătorilor
şi nici învinşilor nu le-am tăiat capul
departe de casele lor.
la porţi îi aşteaptă neveste cu prunci
şi salcâmi în care fagurii gem de prea
multă miere.
cum îşi vor linge degetele pătate cu
sânge,
gustând din bunătatea lui Dumnezeu!
el n-a fost niciodată soldat,
cum nici eu nu am fost 
aceea care i-a răsucit gâtul spre coapsa
femeii.
s-a umplut pământul de eve,
de sânii lor crescuţi în pocaluri de aur.
ostaşii şi-au lăsat casele,
împreunându-se cu ele pe pământul lui
Moise.

au urcat pe munte, au spart tablele 
şi au scris alte legi.
Dumnezeu nu le-a vorbit într-o limbă
de foc,
nici potopul nu şi-a trimis,
să stârpească gustul de şarpe.
Dumnezeu nu s-a făcut om.
eu nu m-am făcut Dumnezeu.
cum se face că împărţim aceeaşi
peniţă?

în umbra ta

cresc apele, Doamne, mă acoperă,
tot mai încete mi-s orele,
zilele numărate,
e puţin probabil să mor de tristeţe –
ochii mei n-ar fi ochi
dacă nu ar privi prin lentile,
sunt aici, în umbră de şarpe născută,
îţi locuiesc deşertul cu trupul meu de
femeie,
te răstignesc în mine şi îţi aştept
învierea,
iată, mă sting cum o turmă pe creste,
inevitabil voi aluneca într-o moarte
mai blândă,
lacrima mea să îşi mistuie dorul
în liniştea pietrei.

Armina Flavia Adam
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PENTRU  ETERNITATE

Spune, zicala francofonilor că
„partir, c’est mourir un peu”.  Eu
încep să cred că e valabilă şi
reciproca. „Venir, c’est naître un
peu”. De ce nu? Este, mai ales
pentru noi, românii plecaţi din ţară,
noi cei care obişnuim să venim în
România prin vacanţe aşa cum în
copilărie mergeam vara la bunici.
Nu e obligatoriu ca incursiunile în
trecut să provoace remuşcări şi
lacrimi. 

Atunci când nu mai eşti sigur
dacă satul în sine, ca localitate, mai
există, e nevoie de multă imaginaţie
pentru a mai crede că acolo se
depozitează „eternităţile noastre
cumulate”. Dar iată că vara aceasta
m-a catapultat exact în acel tablou
rural neverosimil despre care
credeam că ar fi dispărut demult. În
concediul anual din România m-am
încumetat de data aceasta să vizitez
satul bunicilor, un loc despre care
nici nu mai eram sigură dacă a fost
cu adevărat.

Veşnicia, cea care în dulcea
viziune a lui Lucian Blaga s-ar fi
născut la sat, nu e întotdeauna

aceeaşi. Puţin rest rămâne dintr-o
„eternitate” confundată cu ceva care
s-ar putea declina la plural. O
eternitate, două eternităţi? A mea, a
ta, a noastră? 

Auzisem că-n localitatea uitată
de lume casele se dărăpănează şi
oamenii se prăpădesc, aşa că m-am
aşteptat să nu mai întâlnesc decât o
mână de bătrâni însinguraţi şi câteva
gospodării pustiite. Nu numai că nu
mi s-au adeverit temerile, ba dimpo-
trivă, am fost chiar surprinsă de
puţinul cu care s-a schimbat între
timp peisajul pe care nu-l mai văzu-
sem din copilărie. Chiar dacă n-am
conştientizat până acum, mi-a lipsit
ceva. 

N-a fost nevoie de multe cuvinte
pentru a dibui cărările demult ştiute,
intrarea în „Gura Hudiţii”, poteca
spre biserica din deal, piatra sub
care păstram cheia de la  «casa
dinaintre» sau lanţul care ţine
porticul închis, ca să nu intre
nepoftită ciurda de „ghibole”. Au
reînviat fantasmagoric fizionomii
uitate, ale unor oameni care şed pe
băncile de pe la porţi, dând
cumpănit bineţe, coborâţi parcă
dintr-un film alb-negru. Fireşte,
mulţi au dispărut, dar sunt şi destui
nou-veniţi, cu gospodării aşezate,
căruţe, animale domestice şi chiar şi
copii de şcoală, care nu sunt doar în
vacanţă la bunici.

Chipurile ţăranilor din satul
bunicii le-am recunoscut imediat,
poate pentru că ei au fost primii pe
care ochii mei de prunc i-a văzut la
în viaţă. Sau poate că realmente ei
nu s-au schimbat prea mult,
încremeniţi în făgaşul unei vieţi

egale, constanţi în straiele lor sobre,
tipice româneşti.

«Nă-i fi tu copila ai mică a lui
Ditu lui Ionu’  lui Ion Niculii?» -
mă-ntreabă un vecin cu privirea
sfredelitoare, pe care mi-l amintesc
de la sapă, de la locul nostru din
„râpă”. În întrebarea sa, Gustinul
Melentii – aşa se numeşte săteanul
cu pricina -  mi-a pomenit fără
dificultate strămoşii până la a treia
generaţie. Îmi vine să-i pup mâna şi
să-i  răspund cu «onoarea e de
partea mea». Şi mă simt ca la
decernarea premiilor Oscar...

Pe drumul spre „tânărog”, o
femeie cu „şurţă” se repede
entuziasmată spre mama,
exclamând: «Getuţo, mai ştii tu când
erai fată de măritat şi m-ai cântat pe
mine mireasă?».  Mi-am închipuit un
fel domnişoară de onoare, într-o
formă arhaică: mama, o mândră
renumită pe atunci, floare printre
tinerele învăţătoare, cu voce de
privighetoare (pe are eu nu o am; nu
chiar totul se ”reciclează” în viaţă).

Renume şi nume; multe din
numele de aici sunt neobişnuite:
Candit (cu „t”, nu ca personajul din
Voltaire), Sanvina, Susana (cu „s”!),
Amalia, Samoilă, Aurente, Laurean.
Sună de parcă le-ar fi inversat cineva
literele.  De unde or fi venit ele?

Trecând pe lângă căminul
cultural am dat de magazinul sătesc.
„Bolda”, acum închisă, mirosea pe
vremuri a boboroanţe şi a petrol de
lampă. Stă pustie, ca şi sediul
„Colectivei” care a acrit multe inimi
de ţărani, împingându-i spre
colectivizarea forţată. Nici localul în
care crâşmarul Ilarie servea rachie
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creierelor înfierbântate nu mai e în
folosinţă. Aflu că sătucul neînsem-
nat a fost unul din cele mai temute
cuiburi legionare.

Şi mai aflu că bunicul bunicului
meu a fost cel dintâi român
împroprietărit de groful ungur, în
semn de recunoaştere a meritelor
faţă de familia latifundiarilor. Abia
acum înţeleg de ce Moşu’ a murit
neîmpăcat, după ce a renunţat în
favoarea „proprietăţii întregului
popor” la tot ce agonisise. Mie de ce
nu mi-a spus nimeni mai dinainte
toate astea? Pentru că nu era bine
pentru mine, bănuiesc. 

Cât de anevoioasă şi istovitoare
trebuie să fi fost transformarea
tatălui meu din tânăr intelectual de
pe sate, care visa la drepturi egale
pentru toţi, în înverşunat oponent al
regimului comunist, pe care
securiştii îl ameninţau cu eliminarea
de la facultate a fiicelor sale?! Cum
de i s-a întâmplat asta tocmai lui, el
care în tinereţe a săpat cu elan şi
entuziasm la şantierul de tineret
pentru conducta de gaz metan
Agnita-Botorca?! 

Satul are Poştă, Telefoane,
Vulcanizare şi multe case în
renovare. Didactic, cloştile râcâie

pământul, înconjurate de puii
pestriţi care le imită vioi. Câinii
latră, caii fornăie, pisicii aleargă
sprinteni, cumpenele de pe la
fântâni scârţâie, clopotele bat, e
viaţă peste tot. Şi zgomot.  Belşug
nu este, dar e forfotă. Iar  nouă parcă
ne-a mai venit inima la loc. 

Şi iar mă duce gândul la
eternitate, aşa cum se vede ea
dinspre sat. Sau mai bine zis dinspre
dealul Bendorfului (oh pardon:
Beneşti!), locul din care se poate
arunca o ultimă privire înapoi. O
zicală din familia noastră aminteşte
de un frate de-al bunicului, care, la
emigrarea în America ar fi oprit
carul în vârful dealului, aruncând o
ultimă privire peste aşezarea natală.
Cu obidă stăpânită se pare că ar fi
strigat: „No satule, zece ani de luna
lui mai poţi să stai, până oi apuca tu
să mă mai vezi o dată”. Stă satul şi
astăzi, ca pe atunci. Unde era să se
ducă?

Mai lipsesc ceva ani buni până se
vor fi adunat lunile lui florar pentru
deceniul de absenţă promis de
strămoşul meu, la fel de emigrant ca
şi mine. Pentru că numai o lună pe
an se numără, luna mai, nu s-au
scurs încă cei o sută douăzeci de ani

necesari. Mă tem însă că satul nu s-
ar lăsa impresionat nici cu atât.
Poate că tot Blaga avea dreptate: din
perspectiva satului, eternitatea e pur
şi simplu mai încăpătoare...

Mi-a rămas întipărită în minte
imaginea a unei cruci la margine de
drum, văzută din mersul maşinii,
undeva pe-o vale din Podişul
Transilvaniei. Flancată de două
buchete de flori, se desena albă pe
fond verde, în faţa unui lan de
porumb. Sună funebru, dar
realmente avea o poziţie demnă de
invidiat. Atârnată de « gâtul » crucii,
o ghirlandă din flori de câmp
amintea de ritualurile de bun venit
de prin arhipelagurile de la tropice:
„Bun venit în eternitate!”

De n-ar fi îndoiala. Oare ce-o fi
dincolo? Dincolo de dealul
Bendorfului, dincolo de ocean,
dincolo de veşnicie?

Să nu uit să-mi pun în bagaj o
plasă de virgule când plec iar din
ţară! Îmi trebuie ca să pun accentele
şi  tremele pe sub caracterele
româneşti, la ţ-urile de sub „ţuică”
sau „ţară” şi pentru „ă” de la
„acasă”. Oriunde se  întâmplă să fie
casa mea.

Obosit după o noapte

Obosit după o noapte
lungă de coşmaruri.
Obosit de o caldură infernală,
am intrat într-o casă mare
cu multă umbră şi răcoare.
M-am aşezat pe o bancă
să mă odihnesc şi
am aţipit cu capul
sprijinit în palme.
Când m-am trezit, cineva
mă scutura de umeri, strigându-mi:
- Nenorocitule, ai intrat aici să spurci casa Domnului?!
- Nu ţi-e ruşine?
- Ieşi afară!
Şi alte lucruri îmi spunea
acel om pe care nici nu-l cunoşteam.
Am ieşit cerându-mi iertare,
neştiind că am intrat
într-o casă străină.

Era uşa larg deschisă ...
Afară, ridicându-mi privirea
am văzut o cruce mare
şi un clopot care
acopereau Soarele.
Pleoape, aproape ochi

Pleoape, aproape ochi

Pleoape,
aproape ochi
aproape ochi deschişi.

Pleoape,
zvâcniri de fericire
zvâcniri de groază.

Pleoape
uitate întredeschise.

Bariere între
a fi şi
a nu mai fi.

Dimitrie gRAMA
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DIALOG  FLUVIU CU
„B|TRÂNUL SCRIITOR”

CORNELIU LEU

George ROCA: Distinse domn Corneliu Leu, vă ştiu de
foarte mulţi ani ca scriitor, editor, promotor cultural, critic
literar, analist politic, realizator şi producător de film... încă
de pe vremea dinainte de 1989, când eraţi directorul Casei
de Filme Nr. 4 şi scriaţi romane istorice. După câţiva ani de
la această dată, eu i-am numit „mai dormanţi”, v-aţi facut
reapariţia vertiginos şi plin de har şi dar pe scena scrisului
românesc. 

Corneliu LEU: Vreau, nu vreau, trebuie să corectez
titlul Domniei Tale. Din păcate, astăzi sunt „bătrânul
scriitor”. Şi chiar aş vrea să ne concentrăm privirea pe acest
aspect fără să fiu flatat cu alte atribute. Mă consider un
profesionist al scrisului şi mă concentrez pe beletristică şi
publicistică. Că le fac pe hârtie, că le fac pe peliculă, că le
fac prin viu grai convocând adunări, dezbateri publice, alte
acţiuni culturale, că o fac, iată, în ultima vreme pe internet,
astea sunt modalităţi de exprimare, dar nu depăşiri ale
domeniului meu. Dacă, din ele rezultă idei care fac paleta
mai largă, cu atât mai bine. Dar nu înseamnă că mi-aş
permite să încalc meritele altor profesii şi calificarea celor
care s-au străduit, ca şi mine, să cultive cum trebuie
domeniul lor. Celelate lucruri despre care vorbim: editor sau
redactor, sau producător de filme, de emisiuni tv., de
spectacole, de iniţiative culturale publice (pentru că şi acolo
tot „producător” trebuie să fii, adică să produci ceva dacă
eşti om de iniţiativă, si nu sa controlezi doar, cum fac, din
păcate, funcţionarii publici)  constituie numai profesii de
rezervă, pe care le-am învăţat cinstit cu aspectele lor

manageriale şi de competenţă artistică în domeniu, tocmai
pentru a mi-o putea practica mai bine pe cea ce o consider
unica importantă. Este, de fapt, vorba de a şti să investeşti
tu, sau să administrezi banii altora în scop cultural; să vii cu
iniţiativa care este ca şi talentul: o ai sau n-o ai. Comunismul
ar fi vrut mai mult să n-o avem, ca să ne lăsăm conduşi.
Tocmai de asta, noi trebuie să ne învăţăm să o avem. Dar
chiar şi in iniţiative secundare, pornite cu scopul de a ne
netezi calea spre cea principală, trebuie să abordăm lucrurile
numai şi numai profesionist. Cu cât faci mai bine şi mai
exact aceste lucruri întemeiate pe profesie, cu atât stabileşti
o bază mai temeinică pentru actul de cultură şi de creaţie
spre care aspiri.

George ROCA: Da, să trăiţi... aşa voi face! Voi
modifica titlul, adăugând singtama „bătrânul scriitor” dorită
de dumneavoastră, dar numai după ce vom termina definitiv
acest dialog! Oare îl vom termina vreodată? Sunt atâtea
materiale de prelucrat, atât de multe de spus despre
activitatea dumneavoastră! Şi... „Tempus Fugit”! Revenind
la răspunsul anterior pot să „declar” că sunteţi un
„multilateral”... un om bun la toate cele!

Corneliu LEU: Numai semidoctismul te îndeamnă să-
ţi depăşeşti domeniul şi să fii bun la toate ca o femeie de
serviciu!…(Nota bene: în cazul nostru, aş fi putut spune şi
„ca un politician”). Bunul simţ şi înţelegerea culturală a
lucrurilor ne obligă să ne concentrăm pe ce ne simţim mai
pregătiţi. Cel mai penibil în viaţa literară actuală este
labilitatea cu care diletanţii dornici de glorie ţopăie de la
poezie la proză şi, neapărat, la critică fiindcă de acolo ies
laudele. Mi-e jenă când văd aceeaşi semnătură sub o poezie
mediocră iar, apoi, luându-şi permisiunea să scrie un articol
critic despre poezia altuia. Sau, mai ales un articol laudativ
la care vezi imediat dedesubtul: semnatarul aşteaptă la
rându-i un articol laudativ din partea celui pe care-l laudă.
Cu asemenea năravuri, nu ne situăm pe domeniul literaturii,
ci al cenaclismului amatoristic sau, cel mult, al unor găşti
care scriu si se analizează în suc propriu. E o stare ridicolă,
subculturală, fiindcă nimeni nu-i ia în serios în afară de ei
între ei, sfidând triunghiul clasic: autor – critic specializat –
cititor. Şi nu acelaşi grup de persoane ţopăind laolaltă pe
toate laturile triunghiului! Aşa că, dă-mi voie să-ţi spun:
Când mi-ai înşirat atributele alea toate, m-am şi simţit
înfundat în categoria acestor nedefiniţi care încearcă de toate
numai şi numai ca să-şi vadă publicat numele după care se
alege praful.

George ROCA: Distinse interlocutor, nu e chiar aşa!
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Simt eu că doriţi sa fiţi modest! Aveţi o mulţime de atribute
(pozitive! Sic!). Şi nu vă descânt sau perii - ci aşa scrie
despre dumneavoastră prin cărţi sau pe internet. Este
suficient să cauţi pe motorul de căutare „Google” numele
„Corneliu Leu” şi vor ieşi la iveală acele atribute pozitive,
calităţi, aptitudini, chiar şi meserii... Eu v-am pus sub lupă
înainte de a începe interviul nostru. În general îmi place sa
tai firu’n patru! 

Corneliu LEU: Vezi cum pun eu problema?… Iar
dumneata, dacă ai auzit că eu, cetăţeneşte, aştern în scris
câte o problemă de principiu sau, colegial, schiţez portretul
vreunui confrate sau scriu o vorbă bună întâmpinând o carte,
mă şi faci mare critic, sau mare analist! Păi, ehe, să fii cu
adevărat „analist” e o imensă problemă de cultură, de
acumu-lare şi sistemică şi sistematică, ce nu are nimic de a
face cu palavragii din talk-showuri; cât, despre un adevărat
critic literar, se naşte şi se formează cu adevărat atât de greu,
încât nici nu văd să-ţi pot cita vreun nume de la Călinescu
încoace! 

George ROCA: Nu am zis „mare critic” ci doar „critic”
(literar desigur!). Şi argumentez cu faptul că v-am citit
destul de multe materiale de critică...

Corneliu LEU: Critice, desigur! De critică literară,
niciodată. Scriitorul adevărat trebuie să-şi păstreze demni-
tatea şi să nu se preteze niciodată la aşa ceva, numai pentru
că ştie să alcătuiască fraze. Acesta-i diletantism, iar critica
literară adevărată e o meserie cu criteriile ei! Bine înţeles,
există genul de „condeieri la de toate”, dar în gazetărie, nu
în literatură; gazetăria e o treabă obligată cotidian la
superficialitate, în vreme ce literatura presupune profunzime
de gândire artistică şi aprofundare continuă a acesteia, ceea
ce gazetăria nu are nici măcar timpul material să o facă. 

George ROCA: Atunci, mai bine să revenim la acei „ani
dormanţi”. Unde aţi fost „plecat” o perioadă?

Corneliu LEU: Despre „anii dormanţi” pot spune, jur,
că nu mi i-am permis tocmai din panica ce mă cuprinsese
în 1989. Eram panicat că ajunsesem la libertate prea târziu
ca vârstă şi nu voi mai reuşi să fac tot ce aş fi dorit. M-am
împrumutat cumpărând imediat o tiparniţă cu care n-am
făcut afaceri editoriale ci am trăit satisfacţia de a trimite
direct la tipar ceea ce, înainte, nu puteam trimite decât la
cenzură. La ea am publicat şi răspândit poezie religioasă
pentru şcolari, am făcut broşuri prin care-i informam pe
ţăranii români cum a evoluat agricultura occidentală câtă
vreme ei au fost ţinuţi în minciuna colhozului, am propagat
filosofia personalistă, a respectului pentru persoana umană
care fusese înjosită sub comunism, mi-am editat cum am
vrut eu (şi l-am dat sigilat spre editare) romanul interzis
despre Sfântul Apostol Pavel, iar când am intrat în posesia
dosarelor de securitate ale celor doi din familia mea
condamnaţi la moarte ca apărători ai Bisericii Ortodoxe de
asaltul bolşevic, am publicat „Cartea episcopilor cruciaţi”… 

George ROCA: Am înţeles acum. Dumneavoastră aţi
transformat literatura într-un obiect de manufactură. 

Corneliu LEU: În sensul de „făcând totul cu mâna

mea”, da. Cred ca orice scriitor preferă asta, în loc de a i se
amesteca în operă mâinile murdare ale altora! Dar asta nu
înseamnă literatura manufacturieră, despre care mi-am spus
părerea şi mai sus! 

George ROCA: Voiam să spun că... în aceea „tiparniţă”
aţi ascuns acei „ani dormanţi”?   

Corneliu LEU: Da, s-ar putea să pară nişte „ani
dormanţi”, fiindcă nu m-am amestecat nici în presa şi nici
în politica de scandal, n-am fost prezent nici în coteriile
literare, dar am publicat cărţi în fiecare an. Am pus accentul
în literatură pe marea tradiţie a ortodoxismului din perioada
interbelică, iar în educaţia civică pe dezvoltarea ideilor de
„Iniţiativă” şi de „Democraţie Locală”, care puteau salva
societatea, tocmai fiindcă aveam toate acestea de construit.
Până am ajuns a organiza anual „Consfătuirea Naţională a
Intelectualilor de la Sate” care a devenit mai apoi o „Mişcare
pentru Progresul Satului Românesc”, aşa cum iniţiase în
vremuri normale - creştineşti, unchiul meu, episcopul martir
Grigorie Leu, care a şi plătit cu viaţa pentru aceasta. E drept
că nici nu m-am ferit de greutăţi sau atacuri. Satiră politică
am scris tot timpul prin „Cabaretul politic” şi rubrica „În
gura leului”.

George ROCA: Aţi inţiat, condus (şi conduceţi în
continuare!)  câteva reviste literare foarte cunoscute precum
„Albina românească”, „Port@Leu” şi altele. Puteţi să faceţi
cunoscut motivaţia dumneavoastră în conceperea unor astfel
de publicaţii?

Corneliu LEU: Cred că rezultă destule explicaţii din
cele spuse mai înainte. Despre „Albina românească” şi
începuturile presei româneşti am publicat o întreagă carte
(de fapt, v-aş putea oferi ca o addenda de final al acestei
discuţii, cronologia bibliografică a cărţilor şi actelor mele
publice care poate ilustra mai bine perseverenţa în a păstra
o linie dreaptă de preocupări), o carte care descrie caracterul
strict patriotic şi de afirmare naţională al începuturilor
cuvântului tipărit şi apariţiei de periodice în limba română.
M-am simţit dator să le continui tocmai prin această
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străveche revistă care, iată, dăinuie prin veacuri; şi m-a
ajutat Dumnezeu să-i adaug seria editată de mine în
deceniile în care s-a revenit la libertatea tiparului. Prin ea,
în afara suplimentelor cu literatură (care mi-am propus
întotdeauna să fie profesionistă şi de calitate) am slujit în
permanenţă trei idei magistrale pentru afirmarea noastră: 1.
Emanciparea satului românesc şi a familiei ţăranului român
ca temei pentru progresul întregii societăţi; 2. Slujirea limbii
române ca element de unitate naţională oriunde ne-am afla
şi cultivarea solidarităţii româneşti prin cultura pe care o
exprimă limba noastră şi 3. Ideea politică a egalităţii de
şanse pentru toţi copiii familiilor de români, realizată prin
Bunul Comun Naţional de care trebuie să beneficieze în
mod egal fiecare familie. 

„Albina românească” apare şi pe hârtie şi electronic,
păstrându-şi formatul clasic provenit de la zaţul tiparului.
Pentru a veni în întâmpinarea modalităţilor noi de
comunicare mediatică pe care le oferă internetul, adică a nu
fi robul coloanelor şi paginii fixe din gazetăria clasică, am
conceput, fondat şi editat revista electronică „Port@Leu”
gândită special pentru acest gen de comunicare şi chiar
propunându-şi să experimenteze necontenit inventivităţile
tehnice pe care le oferă virtualul şi chiar impactul lor asupra
modalităţilor de exprimare artistică. Tematic, ea este
asemănătoare „Albina românească” subintitulându-se
„Periodic pentru promovarea culturii şi iniţiativelor de
dezvoltare”, dar beneficiază atât de lejeritatea postării
virtuale cât şi de avantajele exprimării electronice,
stimulând căutările de viitor ale artelor, inclusiv cea a
graficii electronice în care Domnia Ta eşti maestru. Am
iniţiat o pagină special dedicată unor producţii semnificative
în acest sens. Aici se publică orice se inovează prin internet
sau inovează internetul: de la linkuri spre oferte de genul
„YouTube” la exprimarea prin slide-show-uri cum numai
conjugarea virtuală a artelor poate oferi şi până la folclorul
internetului, care devine din ce in ce mai bogat în
originalitatea lui. 

Suntem deschişi la orice dezbatere şi orice căutare în
domeniu, care poate fi pusă la modul modern în slujba
răspândirii culturii şi a înfloririi artelor. Iar eu mai cred şi
că, această corespondenţă rapidă între oameni care au de
comunicat idei, fie de tipul „messenger”, fie de tipul „blog”,
fie de tipul „revista electronică” va renova şi va readuce în
primul plan al comunicării „genul epistolar” al literaturii
eseistice, lângă a cărui specie fosilă a corespondenţelor care
făceau drumuri de săptămâni (depăşind prin asta perioada
istoriceşte pragmatic-subintelectuală a comunicării
telefonice şi telegrafice care a sufocat plăcerea de a scrie
lejer şi relaxat), va intra în scenă specia nouă, electronică, a
comunicării în timp real, stimulând din nou eleganţa
limbajului şi subtilitatea tratării ideilor. Nu e vorba de
limbajul criptic de astăzi cu care se grabesc unii bloghişti
sau messengerişti. „Perlele” lor, care uneori ne îngrozesc,
aparţin, cum am spus, maltratării comunicării prin limbaj
telegrafic. Vor ajunge însă, tot mai mulţi oameni cu har să

descopere ce şanse le dă internetul pentru a dezvolta o
pasiune coerentă a exprimării ideilor, reevaluând ceea ce, la
vremea respectivă,  a făcut din stilul epistolar o artă. Iar noi,
ca oameni de artă, nu trebuie să lăsăm internetul să
tehnicizeze şi mai mult viaţa, ci să-i cultivăm acele atribute
prin care poate îmbogăţi artistic spiritualitatea.

Iar, pentru că ajungem din nou la aceste arte pe care,
subliniez - le vreau cât mai depărtate de amatorism,
diletantism şi veleitarism lipsit de talent sau chemare - anunţ
în pregătire o nouă revistă, de data asta numai de beletristică,
intitulată „Revista Scriitoarelor şi Scriitorilor Români”.
Titlul este preluat de la cunoscuta publicaţie interbelică
întrunind semnături de adevăraţi profesionişti ai scrisului,
tocmai pentru a sublinia şi în vremea noastră
profesionalismul necesar în practicarea literaturii şi
delimitarea lui de diletantismul pe care nici nu-l respingem,
nici nu-l îngrădim, dar îi impunem să stea la locul lui în
spectrul cultural. Loc bine definit, util, rentabil şi chiar demn
de respectat ca atare, adică dacă-şi păstrează proporţiile la
nivelul aspiraţiilor modeste care-l caracterizează. 

George ROCA: Cam cum aţi defini aceste discuţii
critice pe seama literaturii amatoriste-decăzute şi a artei
kitsch? Pictura de gang ne sufocă pe zi ce trece... Trăiască
Victoraş-Pictoraş şi importul de „produse kitai” care ne
invadează!

Corneliu LEU: Definirea nu e simplă şi, mai ales pentru
a nu aluneca în exagerări sau elitisme, presupune o discuţie
atentă, pentru care am iniţiat o dezbatere la care, tocmai
pentru a-ţi dezvolta punctul de vedere din întrebarea
dinainte, punct de vedere la care subscriu total, te rog să
participi. M-aş rezuma doar la un exemplu din pictură:
pictura de gang este repudiată de pictura academică pentru
că îi lipseşte tot ce se invaţă la academia de belle arte.
Pictorul amator bâjbâie cu culorile pe care n-a învăţat să le
amestece ca la carte, nici să cunoască raporturile dintre
pigment şi solvent; idem cu anatomia, cu perspectiva, cu
lumina şi umbra, cu importanţa proporţiilor sau a
contrastelor, cu tehnicile ajutătoare, cu simbolistica
inventivităţii artistice sau cu istoricul cultivării prin
meşteşug a tuturor artelor; precum şi cu tot ce se mai
deprinde prin şcolire. 

Pictorul de gang munceşte de dimineaţa până seara, dar
le plesneşte aşa cum a tras cu ochiul şi-i recunoşti nuanţele
nereuşite de la o poştă. Totuşi, de ce munceşte? Fiindcă
cerbii lui maro prin frunziş verde la izvorul albăstriu,
ţigăncile lui cu trandafir roşu între sânii albi şi ţigara albă
intre buzele roşii, răpirile din serai, peisajele cu cerul ca o
halva, naturile moarte cu peşte şi fructe, etc. îşi au clientela
lor. O clientelă de gang, ca şi pictura respectivă, chiar dacă
gangurile au fost înlocuite astăzi cu holuri de hoteluri
pretenţioase, după cum a parvenit clientela respectivă prin
emulaţia subintelectuală a societăţii de consum şi, aşa cum
vrea haine de firmă, vrea şi rame mai scumpe; dar, în ramă,
îşi face gustul tot cu gangul la nivelul căruia se află ca
gândire. Intraţi în mari hoteluri şi veţi vedea ce expun
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shopurile lor. Nu pentru că hotelierii n-ar avea gust, ci
pentru că parveniţilor cu bani asta le place şi asta se vinde! 

Între aceste două categorii: academia şi gangul, există
însă novatorii, rebelii, moderniştii, cei care duc inovaţia
până la exagerare şi căutările până la descoperirea altui
univers estetic. Nici pe aceştia academiştii nu-i agreează sau
nu-i înţeleg. Dar şi ei se feresc ca naiba de tămâie de cei din
gang, tocmai pentru că au o formaţie temeinică şi s-au şcolit
bine înainte de a inova. Ei înseamnă mai mult decât
academiştii, tocmai pentru că pot face tot ce fac aceia şi încă
ceva în plus! Chiar când societatea nu-i încurajează, ei nu
recurg la gang. Expun în aer liber, inventează tot felul de
hapeninguri, se asociază şi fac un „salon al refuzaţilor” şi
se tot cern într-un asemenea ciur, unii căzând în tranşee alţii
perseverând până când, învingătorul dintre ei ajunge a avea
un preţ chiar mai mare decât al academiştilor. Să nu uităm
că avangardismul nostru, astăzi la impresionante cote la
Casa de licitaţie Sotheby’s, a pornit de la „Lăptăria lui
Enache”, unde bietul iaurgiu îi găzduia numai pentru că şi
fiu-său (Gheorghe Dinu) se ţicnise scriind poezie sub
superbul pseudonim St[ephan] Roll. În vreme ce zeci  de
restaurante rentabile pentru protipendada de „bon ton şi
mauvaise culture” aveau pe pereţi pepenii, strugurii şi
leliţele cu ţâţa scoasă, tocmite cu gangiştii contra băutură
de către cârciumarul prosper.

George ROCA: Dar în literatură…?
Corneliu LEU: Grădina lui Dumnezeu e mare si are loc

pentru toţi. După cum am văzut, poate chiar şi clientelă
pentru toţi; cu toate că în literatură e mai greu şi, de obicei,
practicanţii gangului literar sunt mai libidinoşi fiindcă se
ling şi se linguşesc mai mult ei intre ei, cum fac căţelandrii
de maidanezi. Bravo lor! Fiecare om trebuie să poată face
ce vrea. Nu-i împiedică nimeni şi nimeni nu le face vreo
imputare. Important este, însă,  să-şi dea seama ce rasă sunt
şi de ce n-au loc la frizeria de lux care este Uniunea
Scriitorilor. Cu toate că şi acolo sunt destule corcituri care
te fac „ras, tuns şi frezat” dacă aspiri la ciolanul lor! Dar, ca
să n-o mai lungim, mă explic printr-un exemplu şi trecem
apoi la altceva.

George ROCA: Uniunea Scriitorilor!? M-aţi luat brusc
de tot... mai ceva ca pe vremuri când intram într-o frizerie
din Bucureşti să mă tund, iar Gogu-Foarfecă mă întâmpina
cu „barba-rade?”! Să aflăm şi explicaţia „acelui” exemplu!

Corneliu LEU: Soţia mea e producător de spectacole
cu public în transmisii directe de radio şi televiziune. Face
şi desface mereu ansambluri de formaţii, actori, cântăreţi,
pentru tot felul de asemenea emisiuni gigant în Bucureşti,
la mare, la munte sau chiar în conexiune. Eu o încurajez;
chiar îi spun că-i genială pentru că, în felul acesta, ţipă la
interpreţi, la şoferi, la acusticieni, la cantautori, la echipele
de filmare şi transmisie, la regizorii care nu ţin ritmul, la cei
de la pupitrele de preluare sau de intrare în emisie şi, astfel,
scap eu de muştruluielile ei. Uneori, chiar mă amuză să mă
duc şi eu cu această căruţă cu paiaţe, unde atenţia ei nu-i

concentrată pe mine ca acasă („fă asta!”; „lasă asta”; „vezi
să nu-ţi facă rău paharu ăla!” ş.a.m.d.), ci n-are pic de timp
şi mă ia la braţ doar după spectacol, la party-ul de triumf
care-i adună echipa şi invitaţii de elită. 

La un asemenea spectacol, descoperise ea două fetişoare
talentate pe care le lansase ca pe gemenele alea de la Cluj,
care au făcut, mi se pare, bani şi căsnicii la Londra. La party,
timide, au cerut voie să-l aducă pe bateristul care le era şi
bodyguard şi le scria şi versurile. Iar Madam Leu, ocupată
cu protocolul, auzind că-i vorba de versuri, mi l-a dat mie
în primire. „Dumneata ai scris versurile?” l-am întrebat eu
ca să-l scot din timiditatea cu care bea apă, ca să fie apt la
plecarea pe străzi mai întunecate. „Eu, maestre, eu le-am
scris!”… „Mai ai vreun colaborator, mai lucrezi împreună
cu cineva?” – am mai găsit eu un subiect ca să-i ridic gura
de pe sticluţa cu „Borsec” asupra căreia stătea ghemuit cu
acea timiditate de poet cu aripi prea mari pentru lumea asta
mică. „Nu, maestre, nu mai lucrez cu nimeni”… „Eşti, deci,
autorul total” –am spus eu cu un ton care, nu ştiu de ce, i-a
contrariat timiditatea făcându-l să mă întrebe morocănoso-
respectuos: „Sunteţi de părere că ar mai trebui să mă ajut cu
cineva?”… Dar, în vreme ce căutam un răspuns care să nu-
l supere, a dispărut ducându-se la tobe. Fiindcă avuseseră
multe aplauze în spectacol, nevastă-mea le dădea fetelor
proaspăt debutate şansa să cânte şi la acel party spre a fi mai
bine remarcate. Iar ele îşi demonstrară onorabil vocile
educate şi ritmul din sânge, într-o piesă foarte alertă, cu
destulă inovaţie muzicală în play back-ul de orchestră,
mişcări de trup unduios ritmate în acompaniamentul de
baterie, precum şi refrenul care spunea toate versurile
cântecului: „Te iubesc, te iubesc, te iubesc./ Te doresc, te
doresc, te doresc!…/ Te doresc, te doresc, te doresc. /Te
iubesc, te iuuubesc, te iuuubeeesc!”… Apoi continuau cu
acea indicaţie pe care o folosesc marii compozitori
simfonici în partiturile lor: „D’a capo al fine”! Toată lumea
le-a aplaudat, ceea ce înseamnă că şi respectivul poet nu
lucrase degeaba, ci avea publicul său căruia i se adresa; şi,
dacă se păstrează numai acolo, la publicul său pentru care
cuvintele sunt acelaşi lucru cu bătutul la tobe, e de bun simţ.
Asta e important... să nu se încurce borcanele. Eu nu-i
agreez pe diletanţi în universul meu, dar nici nu mi-aş
permite să-i trimit la gazare, ci le-aş respecta toată libertatea
de a convieţui cu publicul lor, fără să vină să-mi ceară mie
recomandare pentru Uniunea Scriitorilor care te-a speriat
mai înainte. Din păcate, cu cât un nechemat e mai
perseverent şi scoate mai multe volume care nu fac decât
să-l arate din ce in ce mai bine cât de departe e de literatură,
cu atât se consideră mai îndreptăţit să-mi fie coleg şi
confrate. Ştiu că nu sunt politicos, dar eu ricanez foarte urât
la lipsa de bun simţ.

(Continuare în numărul viitor)
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„În]elepciunea e numai adev\r”
Goethe
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Lumea este frumoasă dacă o priveşti
aşa, fără să cauţi nimic, aşa simplu, aşa
cum ni s-a dat, aşa cum am văzut-o în
copilărie. Luna şi stelele erau o
frumuseţe, o frumuseţe erau munţii,
pădurea şi râurile, capra şi cărăbuşul,
floarea şi fluturele. Frumos şi plăcut este
să mergi prin lume, treaz şi receptiv la
tot ce este aproape de tine. Dacă în
antichitate omul avea o gândire
ancestrală asupra naturii, acum într-o
societate stiinţifică şi tehnologică
modernă, rareori mai contemplează
natura ca ceva divin. Numai înţelep-
ciunea ne face ca să gasim timp mai
mult pentru natură, să o admirăm şi să
o respectăm. Încă din antichitate, marii
gânditori ai lumii au considerat că
inţelepciunea este cea mai aleasă
comoară a omului. Ea străluceşte şi nu
se stinge niciodată. Îi caută pe cei care
sunt demni de ea şi îi călăuzeşte spre
bucuria nemuririi.  După cum spunea
Seneca ,,Întelepciunea nici nu se
imprumută, nici nu se cumpără şi dacă
ar fi de vânzare n-ar găsi cumpărători.
Nebunia, în schimb se cumpără zilnic”.
Numeroşi gânditori au încercat să
definească această noţiune a eticii într-
un mod sintetic. Diderot spune că
„înţelepciunea nu este altceva decât
ştiinţa fericirii” iar Einstein arată că „nu
este produsul şcolarizării, ci al încercării
de o viaţă pentru a  căpăta o experienţă”.
Este rodul trudei şi al durerii. Cei mai
mulţi gânditori au ajuns la concluzia că
este o categorie a eticii şi are două

componente: „înţelepciunea ca dar
dumnezeiesc” şi „înţelepciunea ca
experienţă de viaţă”. Cea dintâi, cu
adevărat superioară, este bogăţia întregii
noastre fiinţe, doarece, aceasta se
dăruieşte fără nici o plată şi fără vreun
efort pe care omul să nu-l poată face.
Acest dar este rezultatul căutării, al
cuceririi şi al rugăciunii îndreptate cu
dragoste sinceră spre Dumnezeu.
Înţelepciunea nu e dată oricui, ci numai
celor ce vor s-o găsească sau vor s-o
primească. Pe creştini îi face să se
poarte corect între ei şi cu toţi oamenii
ca să-i ducă la slăvirea lui Dumnezeu:
„Tatăl să vă dea duh de înţelepciune”
(Efes, 1,17). Ea este venită de sus şi este
„curată, paşnică, îngăduitoare şi
nefăţarnică” (Iacov,3,17), înţelepciune
care au avut-o dinainte, apostolii,
simplii pescari şi necărturari care au
umplut de uimire lumea.

Un om înţelept este acela care are
capacitatea de a pătrunde esenţa legilor
fundamentale ale naturii şi ale societăţii,
este persoana care judecă drept, este
cuminte, deştept, ager la minte, pătrun-
zător. Înţelepciunea se deosebeşte de
inteligenţă prin aceea că, cea dintâi este
o calitate dobândită pe parcursul vieţii,
pe când a doua este înnăscută.
Inteligenţa poate fi pusă şi în slujba
răului, ceea ce nu se întâmplă în cazul
înţelepciunii. Înţelepciunea ca experienţă
de viaţă are o sferă largă de cuprindere
în viaţa nostră de toate zilele. Se zice că
oamenii bătrâni au această calitate
dobândită dintr-o experienţă acumulată
de-a lungul anilor. De aceea, a rămas
valabilă expresia: „cine n-are bătrâni să
şi-i cumpere”. În istorie este amintit
„sfatul bătrânilor” care avea un rol
deosebit de important în viaţa comunităţii
pentru luarea unor decizii. Adesea
spunem despre unul sau altul:  ,,este un
om înţelept” sau ,,nu a fost înţelept”.

A nu se confunda inţelepciunea cu
cunoşterea. Cunoştinţele pot fi împărtă-
şite altora, insă înţelepciunea nu. Ea
poate fi descoperită, poate fi trăită, te
poţi lăsa purtat de ea. Poţi să săvârşeşti

minuni cu ajutorul ei, dar nu poţi să o
spui nici să o propovăduieşti.  

Beneficiarii înţelepciunii erau
socotiţi cei din mediile aristocrate, ale
clasei conducătoare, respectiv oamenii
de curte, miniştrii, consilierii regali şi nu
în ultimul rând moştenitorii sau
succesorii la tron. Această mentalitate se
păstrează şi în zilele noastre pentru care
este valabilă expresia: „A ajuns om
mare pentru înţelecpciunea sa”. Se
întâmplă însă ca acolo sus (în Parlament
de exemplu), să ajungă oameni care nu
fac dovada unei asemenea virtuţi. In
zilele noastre ajung acolo numai datorită
manipulării maselor de oameni, care in
general nu prea au o cultură în alegerea
inţelepţilor. Aceşti „cocoţaţi” în vârful
naţiunilor nu prezintă nici o fărâmă de
înţelepciune, nici măcar de etică. Am
auzit vorbindu-se despre înţelepciune şi
în domeniul politicii noastre româneşti:
domnii preşedinţi recomandau liderilor
din partidul său să trateze lucrurile cu
înţelepciune, iar premierii se adresau
naţiunii, la început de an cu ceste
cuvinte: „Le mulţumesc românilor
pentru răbdarea şi înţelepciunea de care
au dat dovadă”. Pare ridicol, dar ce să
facem, doar atâta înţelepciune au cerut
de la Dumnezeu şi atâta le-a dat. A sosit
timpul ca oamenii să pună înţelepţi în
fruntea lor care să asigure un viitor
acestei naţii. 

Între scrierile cu valoare religios-
morală, un loc aparte îl ocupă ,,Cartea
Proverbelor” a căruia cu cuvânt cheie
este „înţelepciunea” sau „abilitatea de-
a trăi viaţa cu chibzuinţă şi pricepere”.
Proverbele oferă îndrumările detaliate
ale unui Dumnezeu prin care cei ce-i
aparţin să ştie să înfrunte cu succes
problemele practice de zi cu zi ale vieţii,
cum să te înţelegi cu părinţii, copiii, cu
semenii, cum să respecţi autorităţile,
precum şi alte aspecte din viaţă. Se
spune că înţelepciunea este dumne-
zeiască, este sursa vieţii. Ea s-a intrupat
în Hristos în care sunt ascunse toate
comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

(Va urma).

gheorghe Valerică CIMpoCA gheorghe Valerică CIMpoCA 



Climate  literareClimate  literare

21nr.  88,  2016

NICOLAE STEINHARDT

un apologet al sufletului românesc
Răzvan DavidescuRăzvan Davidescu

Nicolae Steinhardt apare în
spaţiul cultural românesc ca o
conştiinţă lucidă, obiectivă,
profundă şi rafinată. El este prin
excelenţă un om de carte, un
cărturar, un erudit împlinit prin
studiu conştiincios şi trudnic în
clasica şcoală românească inter-
belică şi perfecţionat evident peste
hotare, la Paris şi în Anglia. Este o
personalitate paradigmatică, atât
prin gândirea sa, una ce reflectă un
spirit criticist, pedant şi vertical,
gândire surprinsă în creaţiile sale
literare, nu puţine la număr, dar mai
ales personalitatea sa rămâne în
amintire prin traiectoria vieţii alese
şi pentru menţinerea căreia a fost
capabil să plătească orice preţ. De
fapt, opera sa cea mai valoroasă este
tocmai expresia experienţei anilor
de închisoare (1959-1964), perioadă
ce l-a marcat şi schimbat integral.

În închisoare, intelectualul
evreu Nicu-Aurelian Steinhardt se
botează creştin-ortodox, ca urmare
a unei dospiri sufleteşti de o viaţă şi
nicidecum sub imperiul vreunui
moment euforic şi intempestiv.
Când acest lucru se întâmplă din
convingere şi în urma unei căutări
de o viaţă, ca în cazul Steinhardt,
noul înviat din moartea păcatului la
viaţa cea întru Hristos nu are cum să
nu fie purtătorul unei vocaţii
creştine totale şi incandescente. Este
normal să fie aşa, pentru că un evreu
creştinat suportă la nivel fiinţial
mutaţii radicale, constituindu-se,
fără exagerare, într-o paradigmă a
imposibilului devenit posibil.

Nicolae Steinhardt trece în
epocă drept un personaj original,
anacronic, pitoresc şi purtător al
unei vaste culturi bine mânuite, dar

şi al unei inteligenţe incisive,
proverbiale pentru obârşia sa
biologică. Acest om consimte să se
transplanteze în spaţiul şi istoria
poporului român cu arme şi bagaje,
cu trup şi suflet, iubind cu ardoare
tot ceea ce înseamnă românism. El
face apologia acestui context
existenţial în sânul căruia a văzut
lumina zilei, de câte ori are ocazia.
Chiar se simte ofensat, mai corect
spus, dezamăgit, de teza naţionalistă
a profesorului Nae Ionescu,
conform căreia „dacă nu ai sânge de
român, poţi fi un bun român, dar cu
orice preţ şi orice s-ar petrece nu
poţi fi român”. Cu seriozitatea ce-i
caracteriza orice demers episte-
mologic, Steinhardt combate
această teză, dezvoltând afirmaţia
scripturistică: „La Dumnezeu toate
sunt cu putinţă”. El afirmă: „Aşa şi
este, dacă nu-i decât pe măsura
putinţelor omeneşti. Dar ce nu e cu
putinţă la oameni e cu putinţă la
Dumnezeu. Pe cale omenească,
obişnuită, după fire, nu poţi trece de
la însuşirea de «bun român» la
starea de «român». Dar prin botezul
sângelui, ca vărul meu Teodor la
Mărăşeşti, dar pe cale de
transfigurare? Cum de nu şi-a adus
Nae Ionescu aminte de Matei 19,
26? («Dar Iisus privind la ei le-a zis:
La oameni aceasta e cu neputinţă, la
Dumnezeu însă toate sunt cu
putinţă»). Cum de n-a înţeles că şi
aici există un drum presărat cu flori
de iasomie şi cu minuni, al înnoirii
care face ca toate să devină cu
putinţă, uşoare?. Cui crede că vinul
se poate preschimba în sânge, nu-i
vine greu a recunoaşte că duhul
poate săvârşi mutaţii semiotice cu
sângele. Biologic, etnic, da. Mistic,

problemele se pun însă cu totul
altfel şi ceea ce nu e cu putinţă pe un
plan, devine cu totul posibil,
degrabă, pe celălalt” (Jurnalul
fericirii). De altfel, lui Nae Ionescu
nu-i poartă o amintire urâtă,
deconspirându-ne că în închisorile
bolşevice, pe seama acestuia
circulau aprecieri ce poartă în ele o
conotaţie religioasă. Astfel, Nae
Ionescu era considerat „umbra cea
mai prestigioasă care de la Zamolxe
încoace s-a profilat pe cerul tracic”
(Jurnalul fericirii).

Nu de puţine ori, a mărturisit
că îndrăgeşte într-atât de mult acest
popor, încât a ajuns să-i iubească
până şi defectele. Chiar şi defectele,
viciile, patimile, metehnele ome-
neşti, în viziunea lui Steinhardt,
îmbracă în exprimarea şi manifes-
tarea lor românească, dezinvoltură,
dega-jare, volubilitate, nevinovăţie,
ingenuitate şi, în orice caz, o totală
lipsă de tensiune, acreală şi răutate.
Bunăoară, analizând în închisoare
matricea sau tipologia fenomenului
românesc, împreună cu Anatolie
Hagi-Beca, Steinhardt se opreşte
asupra nuvelei lui Brătescu-
Voineşti, Călătorului îi şade bine cu
drumul.

Nicolae STAINHARTNicolae STAINHART
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Această creaţie este reprezen-
tativă pentru descoperirea structurii
sufleteşti a românului. „Straturile
mai adânci ale nuvelei lui Brătescu-
Voineşti”, afirmă Steinhardt, „ne
dezvăluie străfundurile unui lac de
o mare limpezime, ca şi balada
Mioriţei, unde palpită aceeaşi putere
de transfigurare (în baladă, transfi-
gurarea situaţiei tragice, în nuvelă,
transfigurarea, prin simpatie şi
prietenie a unor situaţii triviale) şi
aceeaşi pace - principala moştenire
lăsată oamenilor de Mântuitor”. În
atmosfera lugubră şi pestilenţială
a celulei, cei doi prieteni,
bucurându-se copilăreşte pentru că
descoperă argumente pertinente
care să le justifice şi să le crească
dragostea pentru neamul româ-nesc,
concluzionează: „Vezi Anatolie,
Călătorului îi şade bine... este o
bucată de mare însemnătate pentru
tipologia românească şi nemuritoare
în literatura noastră, deoarece
rămâne ca o fotografie, mai bine zis,
o radiografie a caracterului unui
nărod. O radiografie care vorbeşte
desluşit şi se interpretează uşor:
straturile adânci ale sufletului
românesc sunt calme şi senine, în
lacul mioritic - modest ca suprafaţă,
aşezat la periferia marilor centre ale
civilizaţiei, la «răscrucea marilor
imperii» -, se reflectă un cer cu totul
curat.” (Jurnalul fericirii).

La fel de odihnitoare,
pitorească şi înscriindu-se în acelaşi
registru, este şi amintirea părintelui
Gheorghe Georgescu, pe care
Steinhardt l-a avut profesor de
religie la liceul Spiru Haret. Iată
cum îl descrie: „...un bărbat falnic,
barbă mare, roşcată, proprietar de
vie bună, vechi şi statornic liberal,
iubitor de vin negru vârtos şi de
bucate de soi şi mai cu seamă de
sarmale. Ocheadele pe care le
arunca femeilor, cu destulă discre-
ţie de altfel, păreau a nu rămâne
întotdeauna platonice... l-am iubit şi
eu tare mult pe părintele Gheoghe
Georgescu, om simpatic, oricând
dispus să o ia pe coarda sfătoşeniei,

şi bun. O fi fost departe, foarte
departe de modelul pastorului
protestant, ori al clericului catolic, o
fi săvârşit şi păcate şi o fi avut
slăbiciuni, dar preotul de mir niţel
lumeţ nu mi s-a părut niciodată - şi
nici atunci, în copilărie, când suntem
îndeobşte exigenţi şi necruţători - un
agent al vicleanului.”

Iată cum Steinhardt ni se
descoperă a fi un idealist şi un
paradoxal prin excelenţă, un evreu
care persiflează - cu măsura
cuvenită - sionismul, ba mai mult,
evreul Steinhardt este un sămănă-
torist şi unul care nu ştim dacă îi
iubeşte, dar în mod cert, nu-i urăşte
pe legionari. Iar mai presus de toate,
în virtutea acelui „la Dumnezeu
toate sunt cu putinţă”, nu ar fi zis nu
dacă duhul divin ar fi operat asupra
fiinţei sale miracolul unei mutaţii
semiotice. Raţiunea e limitată, iar
prin credinţă accedem în veşnicie.
Aceasta, pentru că însăşi lumea de
aici, lumea ce intră sub incidenţa
palpabilului, lumea fenomenală,
cum o numeşte Kant, este aparentă,
iar o altă lume, un alt tărâm, care nu
intră sub incidenţa senzorialităţii,
dar este consimţită şi reclamată în
mod implacabil de conştiinţa şi
sufletul nostru, acea lume a
esenţelor sau a lucrului în sine, cum
spune iarăşi Kant, trebuie să deţină
calitatea realului. Plecând de la
această supoziţie metafizică, este pe
deplin justi-ficată atitudinea de viaţă
idealistă care-ţi cere, care te roagă
să vezi esenţa, acolo unde cei mulţi
(cei care privesc doar cu ochii
trupeşti) nu-şi pot asuma riscul de a
crede că această lume chiar este.

Steinhardt este o structură
paradoxală şi se pliază minunat pe
creştinism, pentru că învăţătura
creştină este una paradoxală. Numai
în această religie, Dumnezeu este
cel sacrificat, numai aici, cel din
urmă ajunge cel dintâi şi cel dintâi
cel de pe urmă, numai aici, cel mai
jignit şi nedreptăţit va fi cel mai
cinstit şi câştigat. Steinahrdt ne
încurajează pe toţi să avem curajul

împroprierii unei atitudini şi unei
optici paradoxale, pentru că realul
acesta imediat şi grobian ne va
dezamăgi în cele din urmă, întrucât
el este plătitor de vamă contingenţei,
determinismului, finitudinii şi
perisabilului. Ne învaţă să avem
curajul unei viziuni transfigu-
ratoare asupra realităţii, dându-l
exemplu pe Don Quijote: „Când
Don Quijote le spune ţăranilor din
cârciumă că sunt cu adevărat într-un
castel, el e smintit, pentru că ţăranii
sunt în cârciumă cât timp se
socotesc a fi acolo... Don Quijote,
prin urmare, neagă o realitate a
planului, a nivelului unde şi el se
află şi în consecinţă e nebun. E însă
şi realist, zdravăn la minte, deoarece
castelul tot castel a rămas în lumea
esenţială, arhetipală, adevărată,
printre modele, acoperindu-se doar
cu vălul magiei şi putând în orice
clipă a fi restabilit, restaurat, repus,
reintegrat în starea sa iniţială, printr-
un act de revenire la adevăr şi de
repudiere a lumii acesteia, greşite,
lumea culorii sărite la tipar. Situaţia
creştinului e la fel de paradoxală ca
a lui Don Quijote. E om şi i se cere
să fie Dumnezeu. A fost creat curat
şi e murdar, şi trebuie doar să se
întoarcă la ceea ce a fost menit a fi.
Altfel spus, el trebuie să lupte pentru
a deveni ceea ce este.” (Jurnalul
fericirii)

Şi Steinhardt a ales să lupte
pentru a deveni ceea ce suntem toţi
într-o potenţialitate dependentă doar
de libertatea noastră, pe o cale şi
într-un mod pe care cu generozitate
le-a descoperit posterităţii, într-un
jurnal numit, paradoxal, cum altfel
decât al Fericirii.

Iar providenţa a hotărât ca
această mărturisire a lui pentru
Adevăr să îmbrace forma şi toposul
românismului, devenind, în acelaşi
timp, şi o mărturie pentru acest
neam atât de drag lui.

22 nr.  88,  2016



Climate  literareClimate  literare

23nr.  88,  2016

Eu [tiu când te gânde[ti
la mine

Eu ştiu când te gândeşti la mine...
respiraţia ta îmbracă o clipă...
foşnetul frunzelor seara
Şi se aşează ca un semn de carte
Printre gânduri şi ramuri
şi îmi atinge fruntea...
şi mâinile...

Iar frunzele şi mâinile
se vestejesc
în fiecare seară
Pentru ca dimineaţa...
Să zboare peste Mediterană
În Levant...

Introspec]ie

În interiorul meu
se golesc clipele
ca nişte clepsidre.
Venus coboară din Titzian
şi îmi oferă mere şi rodii...
iar eu le dăruiesc mai departe.
Sufletul tău îmi remodelează sufletul, 
sufletul tău opreşte clipele,
ascultă viitoarele partituri
şi ecoul şoaptelor .
Sufletul tău, hoinar vestit,
cuibărit printre miresmele minţii mele
adoarme o clipă
şi fuge iar în alte lumi,
risipitor, poet la drumul
mare.....

Lipse[te verbul

În haosul din jur lipseşte verbul.
După atâtea zile de primăvară, 
Fără de primăvară
Nu se mai aud nici păsările.
Visătorii s-au ascuns în desişul încâlcit
Pe tarabe negustori falşi vând
candoarea.
Istoria îşi pierde frecvenţa 
ca un radiou bruiat de radarul
Altui post.
Îmi consfinţesc răbdarea
Şi desenez clipa.
Până dincolo mai e o veşnicie.
Te poţi îndrăgosti 
Şi de un măgar
Ca într-o noapte shakespiriană
În visul unei nopţi fără de vară.
Care e anotimpul iubirii ?

(re) A[teptându-l pe
Godot

În grădină personajele glisează
într-o eroare logică,
pe pietre, printre esenţe,
aparenţe,
marionete, iluzii, deziluzii.
Aşteptându-l pe Godot...
Cel ascuns după paravan
amestecă florile cu esenţele,
marionetele cu adevărurile
şi frunzele de pe cărare
după care pleacă dansând frandola
să vândă gogoşi în Piaţa Mare.
A uitat de Godot...
O să angajez un bufon,
cum se întâmpla la casele mari.
Aşa m-a sfătuit Godot....
Şi pentru că Estragon şi-a abandonat
ghetele la marginea drumului,
la căderea nopţii
o să plec desculţă prin pădure
şi o să adorm în braţele copacului. 
Jos mişună tâlhari.
Eu am întâlnire cu Godot.
Celor de sub copac
Godot nu le va mai apărea nici în vis...

Drumul dintre nori

Eu am crescut odată cu ciutele,
cu florile de colţ.
Stelele mele n-au căzut în mare,
îmi arată şi astăzi calea...
Seara copacii stau la sfat.
Îi aud murmurând
când tace vântul. 
La asfinţit, umbrele copacilor
se alungesc încet, îndrăgostite
să atingă zidul de piatră.
Nu pot să calc peste ele,
le înconjor cu privirea
Mâinile mele îndrăgostite
dezmiardă norul cu margini de zăpadă.
Noaptea voi ninge peste tine,
peste fruntea ta
şi paşii te vor aduce la mine, în pădure.
Pe sub cetini, printre stânci
dansează hâdul Pan, Cel cu alai ales..
Mai alerg şi acum printre nori, printre
erori
dar mă opresc mereu pe cea mai înaltă
culme,
cu ciutele.
Timpul devine străveziu
S-au anunţat la meteo averse
prima zăpadă pe Transfăgărăşan
să-ngroape visul pentru un an,
în piatră, printre domurile adverse.
Cu unghii false zgârie înaltul un nebun,
Fov modernist, tot căutând abisul...
avid să-i fure pietrei visul,
sub stratul viu e suflet cald acum!

O stea în univers

Însingurarea se plimbă pe stradă,
Trece prin pădurea de argint
Şi se închină la Văratec.
Însingurarea se aşează pe braţele
Statuilor din Piazza della Signoria,
Scutură arginţii la Prado
Şi reface schelele Judecăţii de Apoi.
Însingurarea, dihotomie între linişte şi

tăcere
Însingurarea, cu universurile ei
Devine stea în Univers.
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Spiritul lui Brâncuşi se regãseşteSpiritul lui Brâncuşi se regãseşte

în Elena Blanch Gonzalezîn Elena Blanch Gonzalez
Diego Vadillo López

Înainte de toate, decana
Facultăţii de Arte Frumoase din
cadrul Universităţii Complutense
Madrid, Elena Blanch, este artistă
(în principal sculptoriţă), şi acest
lucru este perceput în maniera sa de
înţelegere a predării artistice, ca un
compendiu de creativitate (capaci-
tate imaginativă) şi stăpânire a
procedurilor tehnice consacrate.

Într-o astfel de concepţie a artei
este înfrăţită cu Constantin
Brâncuşi. Este suficient să
observăm felul în care au modelat
piatra sau lemnul, atât Brâncuşi cât
şi Elena Blanch şi putem vedea
anumite asemănări nu numai în
modul de a concepe lucrările, ci şi
în modul de percepere sau a intui
realitatea care constituie obiectul
recreării plastice. 

Lucrări Elenei Blanch González
sunt înfrăţite cu natura, în care sunt
inspirate de multe ori; lejeritatea şi
esenţialismul care le caracterizează
sunt sigiliul uşor de recunoscut al
autoarei.

La fel ca Brâncuşi, Blanch
conduce piesele pe care le lucrează
spre forme mai pure; sculptoriţa

noastră împarte cu universalul artist
român modul metafizic de a
exprima ceea ce este obiectiv, ca şi
cum ar vrea să ajungă la inima
misterioasă a lucrurilor şi să extragă
fiinţa care există în interiorul
materiei.

În ambii artişti se percepe o
relaţie fraternală cu materia.

Calea spre abstracţia observabilă
în sculpturi Elenei Blanch continuă
parametri brâncuşieni. Pare preo-
cupată fundamental de constatarea
faptelor, nesemnificative până
atunci, care fac parte din viaţă. După
cum recunoaşte artista, încă din
copilărie, era „fascinată de formele

rădăcinilor, ramurilor, frunzelor şi
seminţelor”. Tocmai formele acelor
elemente naturale continua să îi
inspire numeroase formule, pentru
a-şi realiza operele, cu „jocul de linii
şi răsuciri”.

Blanch admiră modul în care
natura sculptează anumite forme, pe
care ea, le ampliază şi le ridică la
rangul de sculpturi. „Sunetul
cadenţat al lacrimilor/seminţelor
care cad, emulează cu frecvenţele şi
ritmurile lor o compoziţie de note,

executată de picăturile de ploaie”,
spune artista, referindu-se la semin-
ţele care cad la fel ca picăturile de
ploaie. 

Cuvintele de mai sus sunt
caracteristice sugestivei poezii
artistice ale Elenei Blanch. 

Ca şi Brâncuşi, Elena Blanch
combină munca fizică, în ceea ce
priveşte materia, cu componentul
intelectual care explorează universul
cu scopul de  a simplifica anumite
esenţe, care în cele din urmă ajung
să fie fructul acestei neobişnuite
maniere de observare a cotidianului.
La fel ca artistul român, Blanch
flirtează cu atemporalitatea,
împerecheată cu esenţele care sunt
contemplate.

Tehnicile şi materialele sunt
contemplate cu admiraţie de Elena
Blanch, care, străină de modele
artistice, aduce breslei un compo-
nent „sacru”, care aminteşte de
Brâncuşi, şi o manieră purificată de
a concepe îndeletnicirile artistice, pe
care o extinde la funcţia pe care o
exercită în cadrul Facultăţii de Arte
Frumoase.
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BINELE TREBUIE S| FIE {I VOIT!
Deşi binele este acelaşi pentru individ şi pentru comunitate, totuşi lucru

mai mare şi mai perfect trebuie să fie a întemeia şi a păstra binele societăţii.

Aristotel

Binele este clar recunoscut în
poruncile date de divinitate. În
necunoaşterea sau ignorarea lor,
este nevoie a se apela la moralitate,
pentru a identifica corect binele.
Binele este tot ce ne apropie de
Divinitate  şi este în interesul
existenţei noastre. „Binele este unul
singur!” înţelegându-se claritatea şi
lipsa echivocului celor zece porunci
divine, a şasea fiind: „Să nu ucizi!”.

Problema Binelui i-a
preocupat pe mulţi filozofi, oameni
de cultură. Dacă facem o scurtă
incursiune a problemei, în decursul
vremurilor, fiindcă binele a dominat
unele vremuri, dar au existat şi
perioade când acesta era ignorat,
putem începe cu filozoful grec
Socrate (470-399 î. d. H.) care
considera că  a şti ce vrei, înseamnă
a cunoaşte binele şi realizarea lui
duce la fericirea atât cea personală,
cât şi a comunităţii în care trăieşti.
Ignoranţa deci ar fi mama răului şi
trebuie acordată importanţă, în
primul rând,  autocunoaşterii.
Referitor la sănătate, de exemplu,
spunea că omului care se observă îi
este greu să găsească un doctor care
să priceapă mai bine ca el să-i caute
de sănătate. Platon, discipolul lui
Socrate, asemuia binele cu soarele,
ca binele metafizic care-l cuprinde
şi pe cel moral. A ajunge la ideea de
bine, însemna  a vedea lucrurile în
lumina soarelui. Întrucât Dumnezeu
a făcut o lume bună, principiul
binelui îl identifica cu Dumnezeu.
Ca şi Socrate de altfel, presupunea
că El este creator, că El creează
binele prin gândire şi iubire. Morala
platonică este o morală metafizică:
o acţiune bună, virtuoasă, participă
la ideea binelui şi a realiza binele
înseamnă a participa la perfecţia

divină. Aristotel, elevul lui Platon,
considera că morala face parte din
politică, adică din ştiinţă, scopul
fiind binele şi fericirea individuală
şi socială, obţinute prin acţiuni
raţionale. Ideile lui odată
descoperite, au dominat toată
filozofia creştină, scolastică, până la
venirea timpurilor moderne. 

Mai târziu, filozoful german
Immanuel Kant (1724-1804)
considera că binele este ceea ce
determină voinţa cu ajutorul
raţiunii, deci nu din cauze
subiective, ci obiective, adică din
principii care sunt valabile pentru
orice fiinţă raţională. Oamenii prin
natura lor au o voinţă duală şi din
acest motiv este necesar ca morala
să însemne obligare, şi orice acţiune
întemeiată pe ea trebuie
reprezentată ca o datorie ce
urmează să fie făcută pentru ea
însăşi, iar nu ca un procedeu plăcut
pentru el însuşi şi urmărit pentru
finalitatea sa. Spre deosebire de
etica lui, filozoful german Arthur
Schopenhauer (1788-1860) nu se
bazează pe raţiune şi pe legile
morale; el vede în „milă” singura
modalitate a comportamentului
moral; prin compătimire şi
înţelegerea suferinţei lumii, omul
îşi depăşeşte egoismul şi se
identifică cu semenii săi. Deşi
suntem încarceraţi în formele
exterioare de viaţă, cel mai cald şi
important sentiment, ne spune,
trebuie să ne fie iubirea pentru viaţa
noastră sufletească. Lumea e Voinţă
şi Idee, voinţa fiind mai presus de
Idee, ea stând nu numai la baza
acţiunilor omului, ci determinând
întreaga realitate: „A voi înseamnă
a suferi şi cum a trăi este voinţa,
orice viaţă este prin esenţă

dureroasă”. Şi noi putem adăuga:
din suferinţă se trag învăţăminte şi
ele ne sunt de folos. Schopenhauer
arată cum mari religii ale lumii i-au
învăţat pe oameni, contrar binelui,
să dispreţuiască moartea, pentru a
le inspira curajul în războaiele
sângeroase şi-n cele mai îndepărtate
cuceriri. O voinţă moderată care
gândeşte realizarea binelui prin
învăţătură, cultură, o fire blândă,
spunea Schopenhauer, sunt „daruri
pe care nici rangul, nici avuţia nu le
pot înlocui”. Filozofia lui
Schopenhauer cu viziunea sa
idealistă, arătând că tot ceea ce
există în lume devine expresie a
voinţei şi ea trebuie călăuzită spre
binele omenirii, spre fericire, a fost
îmbrăţişată de mulţi alţi filozofi şi
oameni ai literelor. Influenţa ideilor
lui Schopenhauer o vom găsi în
literatură, în operele lui Lev Tolstoi,
Mihai Eminescu, Marcel Proust,
Thomas Mann şi alţii, care au căutat
să înţeleagă sufletul viu al omului
şi să separe binele de rău. Mark
Twain îndemna: „Întotdeauna fă
bine. Aceasta va mulţumi pe câţiva
şi va surprinde pe restul”.

Germanul Friedrich Nietzsche
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(1844-1900) ironiza bunătatea,
binele, considerându-le false. Doar
printr-o singură afirmaţie, ne putem
da seama de concepţia lui: „Omul e
doar o funie întinsă între bestie şi
Supraom – o funie peste un abis”.
În concepţia lui, mila, altruismul,
iertarea, toate valorile umanitare
legate de bine, bunătate, sunt de
fapt valori prin care omul se neagă
pe el însuşi pentru a-şi da aparenţa
unei frumuseţi morale şi a se
convinge de propria-i superioritate.
Adevărata morală este, pentru el, o
morală a durităţii. Morala creştină
îi apare ca o morală a slabilor, a
sclavilor, faţă de morala stăpânilor,
a celor care dictează. În realitate,
spunem noi, creştinul ştie că
valorile conştiinţei sale sunt mai
înalte, că o acţiune de milă este mai
înaltă decât o acţiune dură, de
egoism. La începutul secolului XX,
opera lui Nietzsche a fost
revendicată de nazismul german şi
de fascismul italian, interpretându-
se în mod barbar ideea de „voinţă
de putere” în sprijinul doctrinei
totalitare. La aceasta, se spune că a
contribuit şi sora lui Nietzsche,
nazistă înverşunată şi admiratoare a
lui Hitler, care a falsificat unele
texte pentru a le utiliza fără
scrupule în construirea unei
ideologii, oarecum străine de
gândirea filosofului. 

Mulţi alţi filozofi s-au ocupat
de problema binelui şi a bunătăţii
necesare omului, precum filozoful
francez Alfred Fouillée (1838-
1912) care considera că eroarea este
cauza mizeriei oamenilor,
principiul răului din lume şi trebuie
să lucrăm serios la evitarea lui. În
lucrarea sa Morale des idées -
forces, ajunge la concluzia că noi
nu putem afirma cu siguranţă că
lumea este în opoziţie cu
moralitatea sau fericirea sau chiar
cu fericirea noastră personală şi că
doar o singură conduită ne este
permisă, aceea de a lucra ca şi cum
am socoti că triumful binelui moral
nu este imposibil în lume, şi că, pe

pământ, el se află în mâinile
noastre. Pentru italianul idealist
Benedetto Croce (1866-1952)
frumosul, utilul şi binele nu sunt
opuse, ci doar distincte, opoziţia
întâlnindu-se doar în dialectica
interioară a fiecăruia dintre
momentele distincte: frumos-urât,
adevăr-fals, util-dăunător, bine-rău.
Omul este un întreg proces
spiritual, el nu este niciodată ceva
împlinit definitiv, el tinde spre
desăvârşire, strădania lui trebuie
apreciată şi încurajată. Omul
datorită voinţei îşi exprimă alegerea
şi, spune el, „o acţiune utilă sau
bună este o acţiune voită”.
Interesantă mi s-a părut logica sa:
„O cunoaştere independentă de
voinţă poate fi concepută; dar o
voinţă independentă de cunoaştere
este de neconceput. Voinţa oarbă nu
este voinţă; voinţa adevărată vede
bine”.

Binele, în viziunea filozofilor
secolelor apropiate, a căpătat
diferite înţelesuri, îndepărtându-se
uneori de matca în care a fost aşezat
din începuturi. Încă venind în
sprijinul binelui, filozoful francez
Emmanuel Mounier (1905-1950),
un creştin profund a cărei filozofie
este bazată pe măreţia şi respectul
datorat fiinţei umane, motiv pentru
care filozofia sa s-a numit
„personalism”, susţinea că
umanitatea nu poate progresa şi nu
se poate apăra de „Invazia
inumanului” decât dacă va aspira la
idealuri autentic umane.
Comportamentul omului considera
că trebuie să fie în conformitate cu
spiritul moralei creştine, importanţă
dându-se fiinţei umane, spre a nu fi
înjosită, înrobită, părăsită, izolată. 

Existenţialismul ateu are ca
exponenţi clasici pe germanul
Martin Heidegger (1889-1976) şi
francezul Jean Paul-Sartre (1905-
1980). Filozofia lui Sartre este
răspândită în prezent în mai multe
ţări. Varianta atee nu mai consideră
omul sfâşiat de contradicţia dintre
subiectivitatea sa şi transcendentul

divin, şi susţine un conflict
permanent între om şi lume. El
definea iadul: „ceilalţi, iată iadul”.
Cu adevărat, dacă nu preţuim
binele, trăim în condiţii de groază,
de veşnic război şi în cest caz se
justifică cruda lui afirmaţie, o lume
fără valori, fără sens, o lume
absurdă. O astfel de lume îşi pierde
standardele  comportamentale, deci
nu pot fi judecate acţiunile ca fiind
„bune” sau „rele”. Un citat
lămuritor în acest sens l-a dat
scriitorul rus Feodor Dostoievsky
(1821-1881) în cartea sa Fraţii
Karamazov: „Fără Dumnezeu, totul
e permis”, sau istoricul român al
religiilor, Mircea Eliade (1907-
1986), pentru care elementul
esenţial al condiţiei umane este
simţul sacrului: „Dacă Dumnezeu
nu există, totul e cenuşă”.  Şi întreb,
ne putem oare îndoi de inteligenţa
minţii care a creat această ordine pe
care o vedem în jurul nostru,
denumită „Inteligenţa cosmică” de
către A. M. Aivanhov (1900-1986)
– filozof şi pedagog de origine
bulgară, trăitor în Franţa?
Recomandarea lui era următoarea:
„Fiecare trebuie să lucreze pentru
propria sa dezvoltare, cu condiţia să
nu o facă numai pentru sine însuşi,
ci pentru binele colectivităţii…”.
Heidegger definea fiinţa umană mai
mult prin structuri negative (starea
de anonimat, frica, teama, grija,
neantul) decât prin structuri
pozitive (înţelegerea, libertatea).
Emanciparea umană o concepea
doar ca proces parţial şi spiritual, iar
nu ca realizare globală, inclusiv
practic politică. Scriitorul Nicolae
Steinhardt (1912-1989), în cartea sa
Jurnalul fericirii se întreabă:
„Existenţialismul are dreptate?
Întocmai aşa este viaţa cum o vede
existenţialismul, aşa arată lumea
când lipsesc naiva credinţă în
Dumnezeu şi iluziile moralei.
Descrierea este cu totul neexagerată
a existenţialiştilor, numai soluţia lor
este greşită. Sau mai bine zis nu
cunosc soluţia: străpungerea zidului
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până la Iisus, mângâietorul. Şi e de
mirare: unii existenţialişti au trecut
prin închisori; cum de nu au găsit
mijlocul de a trece prin ziduri ?”  

German-americanul Herbert
Marcuse (1898-1978) susţinea că
principalii factori alienanţi ai
vremurilor noastre sunt: diviziunea
tot mai specializată a muncii şi
factorul tehnologic, dar mai
profund, raporturile economice şi
cele politice de aservire. Exponent
al şcolii neo-marxiste de la
Frankfurt, înţelegea binele şi ca
„libertate sexuală. Ignora desigur
logica lui Aristotel care considera
că „doar naturile primitive văd
binele suprem şi fericirea în
plăcere”.

Bernard-Henri Levi,
intelectual şi autor francez (n. în
1948), fondator al unei noi filozofii,
admite că orice tip de societate, fie
capitalistă, fie socialistă, este
dominată de puterea politică (de
Stăpân). Constată că proiectul
socialist a eşuat în totalitarism, în
barbarie. De aceea optează pentru o
democraţie burgheză, care deşi

imperfectă, permite totuşi omului o
anumită libertate, un „chip uman”.
Menirea intelectualului ar fi aceea
de a cultiva filozofia, arta şi morala
care ar putea să oprească tentaţia
barbariei şi a călăuzi societatea spre
binele ei.

Un remarcabil eseist, critic
literar, filozof al culturii şi pedagog
american născut în România
(1940), susţine într-un recent dialog
că „Forţele globalismului s-au
dovedit exterioare şi se exprimă, tot
mai răspicat, prin forţa brutală şi
decizii administrative. În esenţa sa,
promovând cel mai obscur
principiu cu putinţă, binele
universal, un principiu fără
conţinut, fără obiect, fără valoare,
globalismul ţine de categoria celor
imaginate de „negativitatea pură”.
În „globalismul” deplin nu poate
exista „înţelegere”, ar putea exista
doar supunere şi descompunere în
uniformitate. Globalismul se va
termina mai repede decât ne
imaginăm”. Poate ar fi fost corect
de despărţit „binele universal” de
expresia „un principiu fără

conţinut”, el fiind dimpotrivă, plin
de conţinut, un principiu, iată, de
care s-au ocupat nenumăraţi
gânditori ai timpurilor trecute şi
continuă să fie un principiu necesar
a sta la baza societăţii. 

Dacă educaţia făcută pe
diferite căi, şi cultura  nu vor fi
preocupările importante ale
societăţii, dacă va continua
mediocritatea morală-intelectuală
existentă în secolul nostru, vom lăsa
cale liberă fanatismului, definit ca
un ataşament exagerat pentru o
convingere, o idee, bazat pe ură şi
răzbunare, marcat de obicei de
incultură sau de rătăcire a minţii
omului şi căruia i se adaugă totala
intoleranţă faţă de adversari.
Filozoful, scriitorul român Lucian
Blaga (1895-1961) spunea:
„Fanatismul strică chiar şi cele mai
bogate inteligenţe”. Scopul
fanaticilor este crima, uciderea
adversarului. 

O dublă crimă aş spune,
fiindcă ucizi omul de lângă tine, dar
ucizi şi omul din tine.
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URCAREA  PE
MUNTE

Şamanii veacului din urmă
îşi latră radioactivele vrăji,
supărând şi rănind timpanul firii
precum apa rămasă în ureche.

Se lăbărţează ura pe altarul raţiunii
şi sună asurzitor tam-tamul
unui dans bolnav şi ilogic.
Ca un ombilic netăiat 
târnă disperarea
pe cheutoarea gândului
şi viermii corodaţi ai istoriei
rod temeliile vremurilor.

Peste tot  nesătuii timpului
înşiruiţi ca în parabola orbilor,
ignoră cu inconştienţă viaţa,
dar mai ales moartea.

VIITURA

Lacomă şi trufaşă, cununată cu scârba
se rostogoleşte ameninţătoarea,
pustiitoarea viitură.
Tăvălugul ei opac şi cenuşiu zdrenţuie
faldurile nesfârşite ale zării
şi prin vadurile proaspăt săpate se revarsă
valuri de teamă şi moarte.
Talazuri uriaşe şi grele fac să se prăbuşească
zidurile milenare ale cetăţilor.
Din catedrale n-au mai rămas
decât clopotele chinuite de dangăte 
într-o dungă, iar oamenii, ah oamenii,
nici rugăciuni nu mai clădesc, 
Dumezeu fiind, ca niciodată, 
părăsit, singur, vândut 
şi dincolo de speranţă.
Ţipă pădurile şi apele şi pietrele,
ca nişte copii loviţi fără noimă,
căci nici o cruce şi nici o stea nu mai pot uni
cu trăinicie mâinile lunecoase ale oamenilor
şi nimeni nu mai este, să urce pe munte...

Ion IancuIon Iancu
VAleVAle
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1123 de desagi

Exilat în oraş, 
la zeci sau chiar sute de kilometrii,
posibil o infinită distanţă,
de strâmtoarea Bosfor
În acelaşi oraş în care,
cândva, am văzut şi eu marea,
deşi se află tare departe,

într-o teribilă zi de vară toridă,
când asfaltul se topea
sub povara paşilor grei
şi picături de sudoare
se înnodau sub bărbie,
putând lesne să crezi
că sunt cristale de lacrimi

am dat fuga la izvorul ochilor tăi
să-mi umezesc buzele uscate şi 
să-mi pun în desagi
crampeie din timpul pierdut.

Însetat şi speriat că,
poate nu voi mai apuca 
să-mi satur setea de tine,
mi-am umplut toţi desagii,
adică 1123,
cu fuioare de soare,
de apă, de vânt, de pământ.

Cu asemenea provizie,
pot spune că m-am asigurat 
pentru tot restul vieţii
şi chiar şi după aceea...

De aici încolo, ori de câte ori
voi mai fi măcinat de dor,
o să desfac câte un desag, 
lăsându-l la urmă,
pe cel în care am pus
câteva petale din jarul ochilor tăi
şi-un bulgăre de glod.

Buchetul cu flori de câmpie

Draga mea, te rog să mă ierţi,
însă nu voi putea, din păcate, nici azi
să ajung, de ziua ta, lângă tine 

Aşa că-ţi voi trimite, în dar,
prin Hermes, mesagerul hoinar,
un buchet de sărmane cuvinte,
legate cu zeci de fuioare de dor.

Iar dacă buchetul se va transforma,
în mâinile tale, măcar pentr-o clipă,
într-unul cu flori de câmpie

Să-l pui de îndată, într-o vază de lut
umplută cu lacrimi de rouă,
pentru că numai aşa ai să simţi
mirosul de fân, cosit pe-nserat,

când soarele intră-n mare
iar glasuri şi şoapte te-mbie: hai, vino
să dormi în căpiţa de fân...

Şi dacă-ai să vezi dimineaţa
că florile-n vază nu sunt
Dă fuga, te  rog, în poiană
şi-alege-ţi buchetul trimis.

Dor

De când te aştept,
mi s-au lungit urechile de foame,
buzele mi-au crăpat ca nişte crevase,
iar ochii îmi lucesc
ca două globuri de sticlă.
Şi totuşi, te aştept...
S-ar putea să nu mai vi niciodată,
dar eu, tot o să te-aştept...
De  vei veni, îmi voi potoli
foamea, setea, 
dar şi dorul, 
fără de care,
nu ştiu ce m-aş face,
căci nu mi-ar mai fi
nici foame, nici sete,
nimic...

E vremea ca să plec

Au înflorit cireşii, mamă
şi liliacul-a-nflorit
Adie-un vânt de primăvară,
în curte iarba-a-nverzit.

Dar tu, de drum, te pregăteşti
şi şapte chei cu tine-ai luat,
să nu mai baţi din poartă-n poartă,
calea cea buna s-o găseşti.

Cu toţii am venit ´nainte-ţi,
să te rugăm să mai rămâi
Măcar o clipa, doar atâta
să iţi mai stăm la căpătâi.

Ne-ai măsurat, cu-ngăduinţă,
spunându-ne, fără dojană,
că-i foarte grea povara ta,
şi tare ai vrea să scapi de ea.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu,
că te-a lăsat până acum.
Cu bine, tu, pe noi ne laşi ...
E vremea ca  să pleci la drum.

Ţesându-ţi parcă o carpetă,
ce-aşteaptă zborul să şi-l ia,
la geam magnolia-ţi aşterne petale 

albe, albe-roz,
vrând parcă-aţi ura: bun drum!

I.D.J.I.D.J.

Poeme
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ÎNTREGUL ŞI PARTEA
Iluzia pe care ne-o induce

oglinda sau oglindirea în ochii
Celuilalt este aceea a percepţiei
holistice a corpului. În realitate, în
viaţă şi în arte, nu putem avea
niciodată un unghi sferic de vedere,
ceea ce înseamnă că este imposibil
să ne putem cuprinde pe de-ntregul,
într-o singură privire, sau să-l putem
vedea vreodată complet pe Celălalt.
Oricum ne-am roti sau am roti
corpul obiect, imaginea percepută
este parţială, restul fiind doar
fotomemorii.

Frumuseţea şi senzualitatea
corpului este reprezentată metonimic
‒ partea pentru tot -, atât cât ne
permite câmpul scopic, în viaţă şi în
arte. În multe compoziţii renascen-
tiste cu personaje îmbăindu-se,
pictorii, desăvârşiţi regizori, aşezau
actorii în scenă în unghiuri
complementare, din faţă, din spate,
din profil, pentru ca o suprainte-
gralitate să se poată construi mintal
în capul privitorului. Capacitatea
vizuală absolută rămâne însă o
iluzie, aşa cum am spus de la
început, oricât de mult ne-am
strădui cu mintea să vedem altfel
decât în realitate. Astfel, tot ceea ce
putem poseda nu este decât o
succesiune de imagini din diverse
unghiuri, un soi de minireportaj, dar
care nu se pot actualiza simultan. 

Acestea fiind zise, la baza
ideilor noastre despre corpul uman
se află o secvenţă de fotomemorii,
de imagini fragment, căci, pentru a
putea „vedea” întregul, ar trebui să
ne putem reprezenta nu doar a treia,
ci şi a patra dimensiune, a timpului.
Estetica şi erotica corpului este,
aşadar, o estetică a fragmentului
întregit de amintirea a ceea ce am
văzut într-un alt timp, anterior celui
în care privim, aici şi acum, obiectul.

Cred că în bună măsură putem
considera aceste viziuni, deopotrivă,

anatomice şi arheologice. În ambele
cazuri, avem de-a face cu partea
care evocă întregul. Poate de aceea,
lecţiile de anatomie sunt frecvente
în artele plastice, ca şi expunerile
„arheologice” ale corpului, de la
celebra Venus din Milo la
Rugăciunea lui Brâncuşi.

Şi atunci stăruie o întrebare:
unde anume sălăşluieşte frumuseţea
şi senzualitatea corpului? Istoria
artei ne-a obişnuit atât de mult cu
aceste expuneri parţiale, încât nu
este de crezut că, atunci când artiştii
au micşorat, în mod deliberat cadrul
scenic, arătându-ne doar fragmente
ca în Catedrala lui Rodin, aceştia
vizau tendinţele fetişiste cunoscute
sau inconştiente ale spectatorului. 

Aş pune lucrurile într-o altă
lumină: cred că artiştii au ştiut
întotdeauna că frumuseţea şi
erotismul pot fi distribuite uniform,
partea având autonomie şi acelaşi
efect ca şi întregul presupus. Când
psihologia sexualităţii a adus în
discuţie „zonele erogene” ale
corpului, am putut constata că ele se
nasc sub incidenţa privirii Celuilalt,
care străbate până şi în adorarea
narcisistă. „Zonele” sunt locuri
geometrice al insistenţei privirilor
sexului opus, intensificate, inter-
nalizate, sau negate de imaginarul
fiecăruia. Oricum, arta răspunde
întotdeauna conştientului stereotipizat.

În filmul pornografic, bunăoară,
unde scenariul se scrie cu stereotipii
până la saturaţie, putem observa că
modelele îşi plimbă languros
mâinile pe corp indicând traseele
plăcerii şi mângâindu-şi zonele pe
care ar trebui să le atingem mintal.
Mesajul pe care îl transmite tânăra
este că arde de dorinţă şi recurge la
masturbare din lipsa unui partener.
Locul absent este luat de spectatorul
care se antrenează în jocul sexual,
devenind, astfel, personaj. Aşa ne

sunt divulgate hărţile erogeniei
colective. Este o mare naivitate însă
să ne încredem în ceea ce vedem sau
citim ca lecţie universală. 

Tot aşa, artiştii plastici sau
fotografii expun în lucrările lor
părţile ale corpului, fără ca această
îngustare a cadrului să afecteze
tensiunea spectacolului sau a
percepţiei. Câte femei nu acceptă să
fie modele, dacă artistul le asigură
că nu va expune chipul, ci doar
trunchiul sau fesele, respectând
dorinţa de a nu fi recunoscute? Dacă
analizăm mai profund acest
contract, înţelegem că părţile se pot
aliena, bucată cu bucată, fără ca
integralitatea identitară să fie pusă
în cauză, sau, altminteri, că putem
avea un spectacol doar de picioare
sau sâni, fără ca trăirea estetico-
erotică să fie diminuată. 

Unele fetiţe, chinuite de o
dramă familială de genul
conflictului între părinţi, au mania
să dezmembreze păpuşile, semn că
propriul lor corp este răvăşit,
împrăştiat. La fel acţionează şi unii
criminali psihopaţi, care simt nevoia
fragmentării cadavrului sau păstrării
unor trofee. La fel se comportă şi
fetişiştii vizuali, care se excită
privind nodurile de la picior, nasul
sau degetele. Şi tot aşa şi iubitul sau
iubita, care îţi arată ce zone ale pieli

Dan CARAgeA
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doreşte să fie atinse cu mâna, buzele
sau limba pentru a putea trăi
orgasmul. Desigur, înţelegerile
psihologice sunt diferite, dar există
consens în privinţa rolului pe care îl
joacă partea prin opoziţie cu întregul.

Aş mai sublinia faptul că
impactul pe care un artist îl poate
avea asupra spectatorului ţine de
masajul erogen pe care îl transmite
imaginea din cadru, de frumuseţea
şi senzualitatea fragmentului, mai
ales dacă acesta este simbolizat de
către spectator. Detaliul este la fel de
desfătător şi în poezie: „Cât de
frumoşi sunt astăzi paşii tăi/ şi
sprinteni în sandale,/ o, nobilă fiică!/
Ţi-i rotunjimea coapselor asemeni/
unor lănţuguri meşterite’n aur;/
buricul tău e cupa arcuită/ din care
nu lipseşte vinul dres;/ căpiţă-ţi este
pântecul de grâu,/ cu crinii prinşi în
horă-i împrejuru-i;/ şi gemeni doi
sunt sânii tăi,/ doi pui de căprioară;/
grumazul tău e ca un turn de fildeş/
şi iezere ţi-s ochii, din Heşbon,/ în
preajma porţii cu mulţimi de fete;/
iar nările-s din turnul de Liban/
adulmecând veghere spre Damasc;/

semeţ precum Carmelul ţi-este
capul;/ cosiţele, pe el, ca o porfiră/
păzind în ea un rege’nlănţuit.//
(Cântarea cântărilor, cap. 7, 1-8)

Fragmentarea din arta
contemporană reflectă, într-o bună
măsură, fragmentarea culturală la
care tot asistăm după Renaştere
încoace. Cezanne a pus în discuţie
universalitatea percepţiei, aceasta
devenind momentană şi ezitantă, iar
cubiştii au dus aceste învăţăminte
până la capăt. 

Astfel, când un artist, precum
Christian Schad, pictează Jumătate
de nud, 1929, el se întoarce la un
naturalism circumscris epocii,
vizibil prin tunsoarea părului sau
prin colierul pe care personajul
feminin îl poartă la gât, neîndoindu-
se de efectul înjumătăţirii. Cadrul
suprimă o parte din braţul stâng, cu
o deosebită preocupare a redării
subsuorii cu puţin păr şi a degetelor,
incomplet figurate, de la mâini.
Expresivitatea acestora nu poate
scăpa privitorului. Schad a
demonstrat, şi după el nenumăraţi
alţi artişti, că fragmentul este o
formă de reducere la esenţial.

Istoriile contemporane ale
corpului fragmentat (istoria
chipului, a feselor, a vaginului etc.),
apărute după o serie de istorii ale
vieţii private, proclamă nu doar
autonomia imaginii parţiale, ci şi
psihologia privitului pe gaura cheii.
Aş mai adăuga că în viaţă, ca şi în
arte, am avut întotdeauna de-a face
în ceea ce priveşte corpul uman doar
cu restituiri de fragmente dintr-un
discurs amoros…

Tăcerea din
cuvânt...

Cuvântul
e duh 
vorbitor!

Tăcerea e umbra
cuvântului
nerostit
încă.
Între tăcere şi cuvânt
am întâlnit
întâiul gângurit
de fecioară!
De atunci am învăţat
să ne rostim
împreună...

Frumoasă-i Ţara...
Frumoasă-i Ţara ca o poezie,
Dar cine-i ştie frumuseţea ei?
Aici e partea mea de veşnicie,
Cealaltă parte încă nu ştiu ce-i!

Frumoasă-i Ţara ca un măr desprins
De pe ramul pomului din rai,
Cu ea din tinereţe m-am deprins,
Cum se deprind cuvintele din grai.

Acel care i-a pus aici hotare
Slăvit să fie de un neam întreg,
Frumoasă-i Ţara, Doamne, dă-mi răbdare
Măcar până la capăt s-o înţeleg!

Şi frumuseţea ei ţi-o las şi ţie,
Copilul meu, oriunde-n lume eşti -
Frumoasă-i Ţara ca o poezie,
Numai timp să ai să o citeşti...
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GEORGE CALBOREANU - DEGEORGE CALBOREANU - DE
LA ESTETICA SUPERIOARĂLA ESTETICA SUPERIOARĂ
A TEATRULUI, LA URÂTULA TEATRULUI, LA URÂTUL

EXISTENŢIAL...EXISTENŢIAL...

„Suntem lumină unii pentru alţii. Fiecare se umple de lumina celuilalt.”
(Dumitru Stăniloae)

Nimeni nu a găsit răgazul să îi
asculte, la final de viaţă, durerea.
Cuvintele limbii, aşezate cândva în
armonia sonoră a unei dicţii de o
perfecţiune sculpturală, nu i-au mai
putut vindeca de astă dată rana
deschisă a propriei sale inimi.
Strigătul mut al deznădejdii – „Sunt
bolnav, de urât!” - nu i-a fost înţeles
nici măcar de o singură Fiinţă.
Oamenii nu făceau rost de timp ori
de suflet, uitând că parcursul lor
teluric nu era altceva decât oglinda
vremelniciei în care neîntâmplător
s-au ivit. Să fi fost tot acest chin al
sfârşitului de existenţă singura
variantă mântuitoare la ieşirea din
scena teatralo-mundană a unui actor
cu vocaţia trăirii isihaste precum
GEORGE CALBOREANU?!... 

Dumnezeu-Fiul parcă murise
pentru el o dată cu ultima vibraţie a
rugăciunii domneşti din ”Apus de
soare”. De regulă, multitudinea
conotaţiilor dramatice, care însoţesc
cea din urmă secvenţă temporală a
destinului individual uman, nu
reprezintă un simplu semn distinctiv
al neputinţei biologice fireşti, ci ele
au darul de a muta radical coordona-
tele axiologice funciare ale persoanei
de pe orizontala deşartei slave
lumeşti pe verticala Luminii lui
Cristos. E, de altfel, cea mai mare
şansă a Omului de a ridica în faţa
veşniciei privirea dinspre ţărână
către văzduh.

Dacă aş încerca să strâng într-
o bună zi întreaga tristeţe
multimilenară a lumii cu gândul de
a nu-i mai da drumul vreodată în
Univers, unicul loc sacru, unde aş
aşeza-o cu temeinicie, ar fi sufletul
ars de rugăciune al unui eremit.
Pentru că numai acolo, în micul
altar neimprovizat al dumnezeirii,
ea, tristeţea, s-ar topi, până la ultima
sa cuantă de energie distructivă, în
focul neîntrerupt al pocăinţei şi al
înaintevederii a tot şi a toate. Un
astfel de trăitor al pustiei, călătorind
deloc bezmetic şi cu de la sine
voinţă prin deşertul continuu
fumegând al lipsei de sacralitate,
poate fi considerat şi actorul, iar
interpretul principal al piesei lui
Barbu Ştefănescu Delavrancea cu
asupra de măsură, căci arcul de
lumină, pe care inteligenţa creatoare
a lui CALBOREANU l-a descris
întotdeauna cu minuţie de-a lungul
şi de-a latul frontonului artei
dramatice româneşti, a metamor-
fozat în timp, aidoma unui vulcan cu
lava sângerândă, umanitatea
depoetizată a profanului obosit.          

Cu puţin înainte ca secolul
XIX să îşi lepede-n grabă suflarea,
lăsând loc de respiro şi de producţii
culturale diverse următorului ev
istoric, mai precis, la început de
ianuarie 1896, sămânţa necunos-
cută a vieţii căpăta cu bucurie trup

şi identitate prin ţipătul unui copil,
care avea să mântuiască peste ani, în
felul lui, o dată cu jertfa proprie,
spiritul pământului de unde a ţâşnit.
Puţine personalităţi au avut pe
parcursul existenţei privilegiul
acesta divin. Una dintre ele a fost
LEOPOLDINA BĂLĂNUŢĂ
însăşi, Hamletul feminin plin de
poezie şi profunzime al teatrului
naţional de veac XX, dacă îi putem
spune aşa. GEORGE CALBOREANU
- geniul răpus, finalmente, de
pasărea întunecată a durerii - şi-a
desenat, la rându-i, cu fermitate,
linia nuanţată a destinului, ca pe o
evidentă propensiune a unui suflet
de om în stare să înlăture, cel puţin
pe durata intervalului său artistic,
bezna tăcerii generale şi surghiunul
solitudinii lumeşti... 

Crucile vorbesc. Mai mult
decât au Fiinţele umane curajul să o
facă.

Magdalena AlBuMagdalena AlBu



Ele nu lasă urme pe zăpadă şi
nu se tem de curgerea mută a
timpului ori de imemorialul şopot al
apelor pământului. Pot împrăştia,
însă, în juru-le, lumina aceea
puternică sau difuză a spiritului deja
de mult ascuns în măruntaiele
ţărânii, topind, în geometria lor fixă,
tot fluviul de neiubire din cuprinsul
întregii lui vieţi. Oricum ar fi, 
crucile nu se vor opri nicio clipă din
a-şi spune cu sinceritate povestea
acelui om, care le va înţelege cu
uşurinţă glasul. Uneori, e-adevărat,
ele plâng, fiindcă ştiu cu precizie că
steaua lor alburie nu mai apucă să

pâlpâie vreodată într-un colţ
singuratic de Univers. Te simţi
atunci în mare suferinţă, tu, cel care
vei deveni cândva, la rându-ţi,
cruce, tocmai pentru că nu le poţi
opri sau şterge măcar cu delicateţe
lacrima, iar asta răneşte sufletul
celui încă viu mai mult ca orice... 

De nenumărate ori, cerul este
acoperit de prea puţine stele, iar
pământul lipsit de orice metaforă a
frumuseţii. CALBOREANU exact
de maladia aceasta a urâtului
suferea, de negura apăsătoare a unei
existenţe chinuite pe final care se
întindea ca o pecingine de colo până
colo, cuprinzând în plasa ei perfidă
totul: natură, aer, suflete, nefiinţă...
E greu să te intersectezi cu un secol
în raport cu care, afară de timpul
fizic, nu ai aproape nimic în comun,
dar să îi parcurgi, totdeodată,
traiectul îngust ca un înţelept fără
vreme, venind dinspre eternitate
spre a pleca iarăşi către ea cu cifrul
marii taine a lumii pe îndelete
desluşit. Şi ce poate fi mai frumos
pe pământul acesta al lui Dumnezeu
decât a-ţi fi îngăduit să mângâi cu
propriile tale palme veşnicia, iar ea
să îţi răspundă simplu, la un
moment dat, prin crengile

cenuşarului firav de lângă piatra
roşietică a crucii?!... 

„În fiecare om este o lumină.
Dar ea nu se actualizează decât în
comuniune, în iubire. Suntem
lumină unii pentru alţii. Fiecare se
umple de lumina celuilalt.”, iar
„Această lumină e sensul inepui-
zabil al existenţei înrădăcinate în
Dumnezeu.”, îi mărturisea marele
teolog al Iubirii, Dumitru Stăniloae,
Părintelui Marc-Antoine Costa de
Beauregard. Arta interpretativă a
actorului GEORGE CALBOREANU
s-a constituit, în plin veac XX, ca o
veritabilă formă de răspuns dat, prin
estetica trăirii sale interioare,
desacralizantului spaţiu existenţial
din care făcea, la rându-i, parte, dar
şi ca o scară cu trepte solide către
cetatea întâi stătătoare din înalt. O
artă ce anulează şi azi, din
perspectivă temporală, dimensiunea
negativă a trecerii.

P.S.
În memoria celor 120 de ani de

la naşterea actorului George
Calboreanu (3 ianuarie 1896 - 12
iulie 1986), respectiv, a celor 30 de
ani de la trecerea sa la cele sfinte.
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Corin Bianu este un
„şaptezecist”, care a început cu
poezie în presa literară a vremii şi a
debutat editorial cu proză, romanul
„În bătaia vânturilor”, Junimea,
1986, pentru a surmonta dificultăţile
regimului de publicare de atunci,
drastic şi capricios. A rămas fidel
ambelor genuri, continuând să
publice cărţi de poezie şi romane,
între care două – chiar trei – istorice,

opţiune rară în actualitatea noastră.
Autor complet, în accepţie

europeană, el a trecut cu brio prin
întreg registrul de înzestrări literare
(poezie, proză, eseu), ba, pentru a fi
exacţi – şi prin filtrul
parapsihologiei – alăturându-se cu
creaţiile sale autorilor importanţi de
astăzi. Astfel, în poezie s-a dovedit
liric într-o luciditate simbologică,
atingând în „Marea Tăcere” o culme

Satira ca simbol al
deconstruc]iei

Mircea ColoşeNCo
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a virtuozităţii personale. În schimb,
a cultivat şi poezia satirică,
oferindu-ne o mostră în volumul
Lavi, Reformă dragă. Conflictele
politice de pe scena mare a ţării
devin conflicte psiho-sociale: Zilele
vin şi pleacă învăluite în noapte – /
Să se facă mai repede nevăzute pe
criza asta sănătoasă – / Eu rămân pe
loc, mai sărăcit/ Şi fără putinţă de
redresare/ Ca o opoziţie politică,/
Ieşită din luptele electorale/ Mai
anemică decât a intrat.” În
ansamblu, cartea cuprinde poezii cu
suflu optimizant, benefic,
recomandate ca antidot cerului ireal
al tranziţiei prezente: Oameni buni,
poate am păcătuit, răscolindu-vă of-
ul/ Fără a oferi ceva în schimb,/
Pentru că speranţa se lasă greu
cumpărată, Dar dacă vă recunoaşteţi
măcar într-o poezie,/ Mă-nţelegeţi
că am păcătuit din iubire!”

La fel a procedat şi în spaţiul epic
– cu nobleţea harului nativ al
constructorilor de lumi ale
trecutului, în care ficţiunea se

întrece cu realul păstrat de
documentele istorice, precum în
romanele Drum fără întoarcere,
Văcăreştii la amiază, Isus sau Zidul
cel mai lung, deşi acesta din urmă
este de dragoste, dar o dragoste, cu
„istoria” ei.

Recenta sa scriitură, „Roaba cu
motor”, (Editura Bibliotheca
Târgovişte, 2015) îi rotunjeşte
apetitul de canonizare a faptului
existenţial nu o dată echivoc sau
banal, care devine „istorie” ca o
achiziţie fortuită de presiune
receptivă în descendenţa „timpului
pierdut”

Scurtisimele sale povestiri cu
notă satirică par mai degrabă
scenarii oportune ale cotidianului
rural/urban, în care morala literară
este deasupra corectitudinii politice
pre/post-moderniste. Cele două
vremuri (fostă şi prezentă) se
reunesc într-o unitate aspiro-
respingătoare, fie că e vorba de
Jonathan Swift, Hans Sachs ori
Ciorapii Julietei, fie că este „Roaba

cu motor” (care dă titlul antologiei
şi totodată, constituie subiectul de
senzaţie), întrucât – crede scriitorul
– „roata istoriei se învârte, dar pe
spirală”, cum e titrată una din
povestiri.

Meritul literar al recentei creaţii
de proză scurtă a lui Corin Bianu
constă într-un concept propriu
scriitorilor autentici în actul
decriptării vieţii obişnuite prin
talent/ştiinţă şi ridicarea ei la nivel
de simbol. 

Nu ştiu ce aş putea spune despre gări.
Poate că ar trebui să încep cu ceea ce am citit

undeva, referitor la gări.
Unele sunt impresionante, adevărate oraşe în

miniatură.
De exemplu, Gara Hauptbahnhof din Berlin, cea mai

mare din Europa. Finalizată în 2006, gara principală din
capitala Germaniei are doua etaje, 14 peroane şi
aproximativ 80 de magazine. În fiecare zi mai mult de
1.100 trenuri şi 350.000 de pasageri tranzitează gara.
Probabil acolo s-au pus bazele unor căsătorii trainice
sau s-au petrecut dureroase despărţiri.

Dar, poate, aceste despărţiri au fost doar începuturi.
Am auzit de experienţe sexuale deosebite în trenuri,

dar nimeni încă nu mi-a povestit detaliat ceva.
Oricum, ce mai contează.
Important e că totul a început într-o gară. În gara

oraşului meu. O gară nesemnificativă dintr-un oraş
nesemnificativ. Dintr-o ţară nesemnificativă. Etc., etc…

Pe la ora 5 după amiază, ora despre care statistica
spune că se fac de trei ori mai multe contacte sexuale
după căsătorie şi alea plictisite şi când oamenii plictisiţi
se întorc la casele lor plictisite, o familie plictisită,
gravitând în jurul unei femei plictisite, ei bine, în gara
mea au apărut două persoane suspecte. 

Nu ştiu de ce le numesc suspecte dar, cred că erau
aşa pentru că s-au aşezat una pe peron şi alta în afară,
privind aproape nemişcate pe cei care trec. Păreau nişte
oameni care aşteaptă pe cineva, dar tot la fel de bine,
ofiţeri sub acoperire. Şi apoi, erau îmbrăcaţi la fel, cu
pulovere gri şi pantaloni negri.

Nimeni nu a observat aceste amănunte, doar eu,
pentru că am ochiul format. Încă din copilărie. Tatăl
meu era un om dificil, ascuns, nu ştiam niciodată ce

PROZA  DE  LA  GARÃ
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reacţie ar fi putut să aibă când venea
acasă, aşa că eram mereu cu ochii
deschişi, atent, în alertă. Mi se formase
un fel de instinct de autoapărare. Cred
că, datorită acestui fapt am devenit mai
atent în viaţă şi nivelul meu de
inteligenţă a fost mereu în creştere.

Interesant era că, cei doi, erau
bărbaţi. Păcat. Regula de bază a
suspecţilor este să nu fie depistaţi uşor,
adică ar fi fost bine să fie un bărbat şi o
femeie sau măcar două femei, pentru
că, în general (în spionaj mai ales),
femeile nu dau de bănuit.

Ele sunt mereu banale şi trec
neobservate.

Aşa că, cei doi priveau trecătorii destul de fix, adică
fără expresie sau culoare, cum vreţi să ziceţi.

Pentru o clipă am uitat însă de ei, cei ce treceau prin
gara mea meritau, totuşi, puţina atenţie. Mergeam de
multe ori la gară, fiind singurul loc unde oraşul meu
părea că are viaţă, era dinamic. În rest: prăfuit şi
cenuşiu. Ori de câte ori doream să cred în dinamismul
oraşului meu, mergeam, cum am spus, la gară.

Acum să fim puţin atenţi, se poate?
Uite, trece o femeie şi un bărbat. Femeia are o plasă

de plastic, colorată. E supărată puţin, încruntată. Cum
s-ar spune, nu e în apele ei. Ajung la mine frânturi de
cuvinte, discuţia era începută de mult.

- Cu ce am greşit acum?
- Păi e normal să greşeşti, tu tot timpul greşeşti, eşti

femeie.
Evident, din bun simţ încerc să nu mai fiu atent,

respect femeile, ele nu trebuie judecate după fapte, ci
după vorbe. Cuvintele lor sunt miere pentru noi bărbaţii.

Acum trec doi prieteni, tineri între 18 şi 25 ani. Nu
ştiu de ce spun prieteni, pentru faptul că merg alături?

- Mă, tu ştii, că pe unde am lucrat eu, toata lumea a
dat faliment?

- Hai!
Reamintesc, suspecţii privesc parcă în gol, fără

culoare. Interesant. Să nu uitam nicio clipă acest fapt.
- Mă, zice prietenul numărul doi, pentru că e normal

să zică şi el ceva, (în proza mea toate personajele sau
gândesc sau vorbesc, adică se manifestă, zic ceva), mă,
zice el, tu ştii că am fost la curve vinerea trecută, uite
una dintre ele! - şi arată la depărtare trei fete.

- Du-te, şi ai plătit tu femeile?Ai plătit să faci sex?

- Asta crezi tu, mă. Păi atunci când
mergi la curve nu le plăteşti nici
serviciile, nici plăcerea, ci tăcerea.
Asta ar lipsi, să ştie nevasta, ha, ha,
ha! Da, mă, dar pe una a arestat-o,
ştii?

- De ce
- Cică recruta proxeneţi minori să-i

ducă la Istanbul!!!
- Da, am auzit ca e un proiect de

lege: căsătoria pentru o oră,
alternativă la legalizarea prostituţiei!

- Şi acum unde mergi?
- Undeva!
- Deci, tu mergi undeva, ca să

ajungi undeva?
- Da.
- Bine,vin şi eu.
Vedeţi, aceşti oameni comunicau. Era un moment

important, ori de câte ori se comunică, comunicare.
Fiţi atenţi, stop, trece o femeie, spune şi ea ceva. Nu

se aude prea bine, parcă bolboroseşte.
Uşor disperată, uşor şoptită. Nu avea o voce de

femeie pierdută, ci de femeie găsită.
Dar, bărbatul, da, bărbatul de lângă ea vorbea

hotărât.
- Trebuie să faci ce îţi spun eu, în timpul liber poţi

să fii şi femeie de casă! Ţi-am spus, trebuie să vopsim
casa. Şi culoarea va fi „brotăcel plin de viaţă”. Înţelegi
acum?

Hopa! Prin gară trece un popă! Cu zâmbetul tâmp
de bunătate profesională şi costum negru. Lângă el un
tânăr şi el negru, probabil ţigan.

- Şi, ca să zic aşa, ştii cum îl facem pe Dumnezeu să
râdă?

Ţiganul dădu din cap, era prea greu.
- Povestindu-i planurile noastre de viitor!
Între timp se aude un tren, buluc de călători ies pe

peron. Sunt greu de urmărit, dar şi mai greu de ascultat.
Se perindă frânturi de conversaţii, se perindă chipuri.

Acum un tată şi o fiică:
- Dar, de ce?
- Pentru că secretul unei căsătorii perfecte, rămâne

un secret!
- Şi secretul vieţii?
- Ei, fiica mea, secretul ăsta e mare: să fii bun în ceea

ce faci, chiar dacă nu ştii ce faci…
Un om bătrân se întoarce de undeva:

34 nr.  88,  2016

GEORGE TERZIU



Climate  literareClimate  literare
- Mie nu-mi vrea nimeni răul, ştiu, toată lumea îmi

vrea numai bunurile.
- Bine, tata, dar …
A apărut ziarul local. Pe prima pagina este un titlu

mare: ,,Ministerul Sănătăţii va dezveli un monument
dedicat pacienţilor care au murit în spitale.”

Sau alt titlu: ,,S-a constatat că la penitenciar, gardienii
iau pe ascuns notiţe de la vameşii aflaţi în arest“.

Sau: ,,Şocant: inspectorii OPC au descoperit
vitamina C în legumele de la… ”

Acum trece prin gară un tip bine îmbrăcat. Lângă el,
o doamnă îndesată, apetisantă;

- Ştii, draga mea, după ţigara electronică, se zice că
va apare şi sticla de bere electronică!

Râsete.
Rumoare în gară: trei poliţişti alergând după nişte

tineri, îmbrăcaţi.
- Ce-i, ce-i?
- Naiba ştie, am auzit că nişte hackeri din oraş au

atacat o femeie şi au violat-o!
Precizez că violurile au crescut în rândul

intelectualilor şi a celor de la salubritate.
Am uitat de cei doi indivizii, numiţi suspecţi care

controlează gara prin mişcări oculare rapide.
- Ai auzit tu, negocierile pentru Ardeal, cică

continuă… Ungaria a făcut o ofertă, dar România ţine
de preţ!!!

- Mă, tu îl ştii pe Nicolae Guţă?
- Da’ cum nu?
- Mă, a intrat în Cartea Recordurilor?
- Hai?
- Da, e primul manelist din lume care a apărut pe

scenă cu ochelari de vedere.
- Ce chestie!… Da’ am auzit că Aurelian Temişan a

dezvăluit că el este adevăratul vinovat în atentatele de
la 11 septembrie. Am zis eu ca românii sunt foarte
deştepţi.

- Da, da…
Două bătrâne trec prin gară :
- Auzi, tu!
- Da, aud…
- Cică patriarhul Daniel a reuşit să fiarbă două ouă

moi, doar cu puterea minţii!
- Mare e puterea lui Dumnezeu!...
- Da, mare! E un om sfânt.
Ceva s-a întâmplat: cei doi suspecţi se privesc în

ochi, subit şi dintr-o dată, parcă de comun acord
părăsesc gara.

Trebuie sa decid. Am decis. Încep să-i urmăresc.
Traversează parcul Romei şi se îndreaptă spre colţul cu
strada Lucaci. Nu vorbesc, nu fac mişcări bruşte, doar
merg alături. Se opresc în faţa unei case. Acum am
sesizat, era o plăcuţă nu prea mare, pe faţadă, ceva cu:
INSTITUTUL PENTRU CERCETARI VECTORIALE.

Interesant, nu am văzut plăcuţa niciodată, părea că
se născuse peste noapte. Cei doi intră. Dar, din toate
părţile, ca într-un film ciudat vin doi câte doi suspecţi
(mi-e mai uşor să-i definesc dacă zic aşa) şi intră în
clădire. Apoi, tăcere. Am stat la circa 10 metri de clădire
cam o oră. Nu s-a mai întâmplat nimic. Absolut nimic.
Neavând nicio idee, mi-am propus să revin şi am plecat
acasă. Aveam şi eu casă.

Azi dimineaţă am primit un material pe calculator la
mesaje spam: STUDIU SOCIOLOGIC COMPORTA-
MENTAL. Poate nici nu l-aş fi citit, dar aruncându-mi
ochii la subsol am observat autorul: INSTITUTUL
PENTRU CERCETARI VECTORIALE. Wow!

Am citit pe nerăsuflate: ,,Oameni, oameni, copii,
femei, îndrăgostiţi, priviri ciudate, cuvinte fără sens,
manifestări, repetarea unor gesturi, etc.”

Şi o concluzie: ,,În urma analizelor comportamentale
ale oamenilor din Satu Mare, roboţii noştri, analizând
toate datele şi prelucrându-le pe 102 parametri, etc., au
concluzionat: ÎNCA SUNTEM UMANI. 

Şi bipezi.
Datele vor fi comparate cu cele din Comunitatea

europeană, dar un lucru era clar: Noi românii…
Buimăcit, mi-am băut cafeaua repede şi m-am dus

din nou la gară. M-am plimbat peste şine, am privit
trenurile, am privit oamenii…

Aşa e cu gara. Oamenii vin şi pleacă. Socializează,
asigură frânturi din MAREA socializare. Gara e un fel
de sărbătoare a recoltei. Prin gară trec trenuri. Cel mai
bun loc unde ţi se poate întâmpla ceva, e gara. Aici
oamenii vin şi pleacă. Aici oamenii aţipesc pe scaune
colorate şi se sprijină de pereţii murdari.

Cred că încet, dinastia gărilor va dispare. 27 de gări
şi halte din Prahova au rămas fără energie electrică din
cauza datoriilor de peste 76 milioane de lei către
Electrica. Gara. MAREA TRECERE. Chiar şi curentul
electric o ignoră.

Eu cred că, într-o viaţă anterioară am fost o gară
părăsită.
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Moartea, o misiune împlinit\Moartea, o misiune împlinit\

Ultimul dintre cele şapte
cuvinte rostite de Iisus pe cruce (şi
relatat doar de Evanghelia după
Ioan, la cap. 19, versetul 30) este:
„Săvârşitu-s-a!” Nu e vorba, fireşte,
despre consemnarea unui obştesc
sfârşit, ci despre sentimentul Celui
care moare că misiunea care I-a fost
încredinţată a fost îndeplinită. Care
fusese această misiune? Să ducă
Întruparea până la capăt, să asume,
până la ultimul detaliu, condiţia
omenească. Era nevoie ca
Dumnezeu să se facă om, pentru ca
omul să capete şansa îndumnezeirii.
Uşor de spus! Dar cum poate
Dumnezeu să se facă om? Nu să „se
pre-facă“, să defileze august printre
creaturile Sale, ca o metaforă vie. Ci
să treacă, neprotejat, prin toată
mizeria omenescului: să fie hăituit,
ispitit, umilit, înspăimântat, chinuit,
părăsit şi, în cele din urmă, ucis.
Sunt compatibile aceste experienţe
cu anvergura lui Dumnezeu?
Misiunea lui Iisus Hristos este să
demonstreze că da. Dar, trebuie să
recunoaştem, e o misiune
imposibilă. Atât de greu de imaginat
şi de îndurat, încât, la un moment
dat, Iisus însuşi încearcă să o
abandoneze („Fă să treacă de la
Mine cupa aceasta…”). Ispitit,

Mântuitorul este (în pustie, de
demonul însuşi). Hăituit de
potrivnici şi abandonat de cei
apropiaţi este. Umilit de autorităţile
Ierusalimului este. Înfricoşat de
precipitarea destinului său tragic
este (sudoarea de sânge din grădina
Ghetsimani). Torturat fizic este.
Condamnat pe nedrept este. Pe
cruce, nu e scutit nici de o criză a
credinţei (exprimată, cu patos,
printr-un citat din Psalmi:
„Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
de ce m-ai părăsit?”). Pentru ca
temeritatea de a fi coborât în trup
omenesc să fie consumată până la
capăt, nu mai lipsea decât episodul
ultim, episodul morţii. Abia
dinaintea acestui episod, Iisus putea
spune: misiunea Mea s-a încheiat!
„Săvârşitu-s-a!” Pasul următor e al
Tatălui şi al Duhului: Învierea,
Înălţarea şi Apostolatul. Relele
omeneşti pot, astfel, în sfârşit, să
primească promisiunea şi temeiul
răscumpărării. Spun toate astea ca
să mărturisesc că, pentru mine,
Sărbătoarea Pascală e un fel de a
recapitula inventarul greu de dus al
încercărilor prin care trecem de-a
lungul unei vieţi: provocarea,
şubrezenia, derapajul, suferinţa,
disperarea, dubiul, revolta, moartea.
Cu un cuvânt, depozitul de
„pătimiri” al destinului nostru, cu
potenţialul lui de „înviere”, adică de
„trecere peste”, de valorificare şi
transfigurare. E o probă dură, un
„memento” destrămător, suportabil
doar prin speranţă. Ceea ce ni se mai
spune, cred, este că avem dreptul să
ne fie milă nu numai de „aproapele”
de lângă noi, ci şi de „aproapele” din
noi înşine. Avem voie să ne fie milă
de noi, de vreme ce Calvarul hristic

ne pune în situaţia – unică, am
impresia, în universul religiilor
lumii – de a ne fi milă de Dumnezeu
Însuşi. E un gând tulburător, pe care
Emil Cioran l-a rostit, contemplând
câteva Răstigniri sculptate de
George Apostu: „A fi credincios şi
a-ţi fi milă de Dumnezeul tău – iată
paradoxul patetic al
creştinismului!”. Ştiu: Săptămâna
Patimilor culminează în bucurie şi
lumină. E, ca să zicem aşa, o
poveste cu „happy end” şi avem tot
dreptul să participăm euforic la
victoria asupra morţii şi la
perspectiva propriei noastre
nemuriri. Dar, uneori, mi se pare că,
absorbiţi în entuziasmul unei
celebrări legitime, tindem să
pierdem din vedere ponderea aspră,
dar edificatoare, a traversării
patimilor. Învierea nu trebuie, din
punctul meu de vedere, să oculteze,
sau să atenueze, parcursul chinuitor
care o precede. De aceea, deşi nu
suspectez pe nimeni de rea credinţă,
sau superficialitate, mă descopăr
uşor iritat de supra-abundenţa de
iepuraşi, floricele, păsărele, fundiţe,
ouşoare de plastic plantate prin
pieţe, briz-brizuri festive şi
chermeze populare. N-am nimic
împotrivă: să ne bucurăm! Dar să nu
lăsăm să se şteargă prea repede şi
prea uşor cearcănul de suferinţă al
bucuriei noastre…
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1932 - Se naşte Fernando
Botero - Pictor, sculptor, carica-
turist, portretist Columbian. 

La 12 ani capătă instrucţie de
matador în paralel cu şcoala
normală. Să nu ne mirăm că
primele sale picturi sunt inspirate de
arena cu tauri. La numai 16 ani
prezintă picturi înregiunea să natală
Medellin. Avea un caracter rebel,
protestatar şi este expluzat din
şcoală când produce vâlvă cu un
articol scris pentru un ziar local în
care laudă cu entuziasm non-
conformismul artei lui Picasso.
Discuţia despre importanţa distor-
siunii a fost privită de autorităţi că
fiiind obscenă. 

Artistul se mută la Bogota şi
acolo cunoaşte avangarda locală,
crema inteligenţei, pictori care se
întâlneau la Cafeneaua „Automatica".
La numai câteva luni de la sosire
Botero deschide o expoziţie solo.
Cu banii câştigaţi din vânzarea
tablourilor îşi permite să
călătorească în Europa. A studiat la
Madrid, la muzeul Prado şi a
cercetat frescele lui Giotto la
Florenţa în Italia. Se mută la Paris
că să studieze operele Luvrului. Dar
partea importantă a experienţei sale
o capătă în Italia. În 1956 se însoară
cu Gloria Zea şi se mută cu
proaspăta soţie în Mexico unde
întâlneşte arta lui Diego Rivera.
Stilul lui Rivera, opulenţa lui
Ingres, îl determină în alegerea
drumului sau artistic. 

În 1956 expune la New York,
faima lui creşte şi la numai 26 de
ani este numit profesor de pictură la
universitatea din Bogota. Din anii
60 trăieşte la NY şi se separă de
Gloria Zea. La NY întâlneşte
ostilitate din partea criticii care era
în marea majoritate de formaţie
expresionistă. Schimbarea se
produce în anul 1961 când muzeul
MOMA cumpără faimoasa sa

replică pentru „Mona Lisa la 12
ani”.  În următorii ani Botero osci-
lează între Columbia, Europa şi NY.
În 1973 se mută la Paris cu Cecilia
Zambrano. Cei doi au un fiu Pedro,
mort într-un accident rutier la
numai 5 ani. Din 1983 începe să
producă sculpturi. Locuia în Italia
la Pietrasanta lângă numeroase
cariere de marmură. Munca lui
devine recunoscută, căutată şi
expusă în toată lumea. După anii
’80 Botero preferă sa facă sculptură
care se aseamănă picturilor sale.

Obsesia obezităţii

Admirator al deformaţiei
voite, întâlnită la Pierro de la
Francesca şi la Picasso, ea devine la
Botero referenţa, standardul unei
noi estetici şi frumuseţi găsită în
obezitate. Botero expune o operă
eclectică, influenţat de expresio-
nism şi abstract dar dezvoltă în timp
un stil personal, în care personajele
sunt ca nişte păpuşi de gumă
umflate într-o obezitate exagerată.
După cum explică scriitorul Vargas
Llosa anatomia excesivă nu
degradează ci este un rafnament al
unor persoane în carne şi oase,
finite plastice care populează o
lume a lor, a formelor şi a culorilor.

Stilul sau numit situaţional
include naturi moarte şi peisaje
populate de personaje care se
aseamănă. Se pictează pe sine ca

bărbat sau femeie, în poziţii sau
situaţii uneori bizare. Seturile au şi
ele umor, au maliţie, satirizând
momentele vieţii sau ridicolul unor
personaje de proporţii exagerate
plasate în aspectele banalului
cotidian. 

Botero explică înclinaţia sa
spre obez astfel: „Un artist este
atras de de anumite forme fără să
ştie cauza. Adopţi o poziţie, mai
mult intuitiv, mai târziu e posibil să
găseşti raţiunea acestei alegeri.
Devine convins că exagerarea
proporţiilor este esenţa artei sale,
probabil influenţat de exuberanţa
naturală a Columbienilor şi a
Columbiei, „o ţară condusă de o
mare doză de exagerare” după cum
o vedem descrisă în romanele lui
Garcia Marquez. O altă direcţie a
fost parodierea marilor maeştrii
care i-a adus o internaţională
celebritate şi recunoaştere. Botero
rămâne un pictor original şi
neafiliat vreunei mişcări artistice.
Mai toate pânzele sale au accente
satirice, umor, ne amuză şi ne pun
pe gânduri la graniţa fină dintre
real, suprarealism şi imaginar. Este
inteligenţă şi înţelepciune în munca
sa care a rămas nealterată timp de
câteva decade.

În anul 2005 Botero capătă un
mare ecou internaţional după
expunerea în Europa a seriei de
tablouri Abu Ghraib, picturi care
denunţă abuzurile americanilor în
deţinerea prizonierilor în timpul
războiului cu Iraqul. Aceste tablouri
nu au fost vândute ci donate
muzeelor. Botero este expus azi în
marile capitale, parcuri şi muzee
din Europa şi America. Îl găsim la
Roma, Londra, Ierusalim sau
Madrid în statui care ne surprind şi
produc zâmbete, ele induc nevoia a
fi fotografiate prin bucuria şi
mirarea estetica indusă, adrenalina
oricărei arte...

FERNANDO BOTERO SAU CULTULFERNANDO BOTERO SAU CULTUL
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Am deschis cu emoţie un volum
de versuri al profesorului de Limba
română, domnul Bâgiu Gheorghe
intitulat „Secăria - prispa Maicii
Domnului”... şi înainte de a începe
lectura am avut o revelaţie, un
moment de prezentificare a
trecutului anilor de studenţie
petrecuţi alături de colegi pe care nu
i-am uitat niciodată. Printre ei se
afla şi domnul Gheorghe Bâgiu un
student serios, prietenos şi cald,
altruist şi plin de empatie. Anii s-au
dus pentru noi toţi la fel de repede
şi ne-am trezit deja cu ceva timp în
urmă‚ „á la retraite”, cum spune
francezul, pe scurt în concediu fără
limită. Ne-am trăit fiecare firul
vieţii de dascăl cu bune şi mai puţin
bune în contextul unei seriozităţi
profesionale dobândite de la
prestigioşi profesori universitari
precum domnul Gabrea (Gramatica
limbii române), domnul Călin
(Istoria literaturii române) ori

domnul Merfea (Filozofie). Cu toţii
au fost pentru noi, studenţii, un
exemplu de a fi responsabil faţă de
cei tineri, faţă de elevii de toate
vârstele a căror inocenţă se cerea a
fi păstrată, instruită şi conservată
pentru a fi ei înşişi, mereu puternici
în a discerne binele de rău.

Întoarcerea în timp a gândului
mi-a stârnit interesul şi curiozitatea
de a şti ce devenise şi cine era acum
fostul nostru coleg domnul
Gheorghe Bâgiu.

Iată de ce cred că-n cele ce voi
spune va exista o doză de
subiectivism părtinitor şi nu mă
sfiesc să spun a face un „Laudatio”
atât cât poate profesoara din mine
s-o facă.

Cartea domnului Bâgiu
Gheorghe conţine poezii cu ritm şi
rimă perfecte, cu tropi sugestivi şi
o sinestezie care dă versului o
muzicaliatate şi o ritmicitate
originală. În tot ceea ce scrie este
sincer şi direct, se destăinuie fără
reţinere şi oferă răspunsuri
neaşteptate întrebărilor pe care şi le
pune retoric sieşi ori Divinităţii
adorate la care are nădejde
necântărită.

Volumul de versuri‚ „Secăria –
Prispa Maicii Domnului” începând
cu titlul său sugestiv aduce în faţa
cititorului oglinda unui act liric
elaborat şi unic în felul său, rod al
unei senectuţi pline de o seninătate
robustă care abordează cu
îndrăzneală teme obişnuite însă
altfel definite în poezia sa precum

destinul încifrat într-o viaţă
implacabilă, obida, amărăciunea şi
oftatul celui ce simte umbra morţii
pe umeri, regretul după timpul
pierdut când n-a făcut decât să
adune nimicul zădărniciei, iubirea
pentru satul natal şi de adopţie prin
meserie, pentru cei dragi, mai ales
pentru Cel de Sus şi nu în ultimul
rând paradoxul bucuriei vinde-
cătoare resimţite în faţa incantaţiei
de culori şi miresme ale peisajului
tuturor anotimpurilot care se succed
ancestral în grădina sa de vis ori în
satul plin de istorie şi mit.

Merită a fi în continuare
menţionate câteva poeme începând
cu cel care dă titlul volumului‚
„Secăria - Prispa Maicii
Domnului”. Poetul este fericit să-şi
invite cititorul într-un colţ montan
mirific, acolo unde sunt „ca-ntr-o
grădină/ Lânjgă ape curgătoare/
Case pline de lumină/ ... unde sunt‚
„munţi cu creasta albă” şi cu „luciri
discrete din aurul salbei fetelor, într-
un ţinut „cu arhangheli şi fantome”
unde locuiesc „îngeri cu aripi
uşoare” ce coborau în serile cu
şezători de altă dată şi care acum
menţin locul curat în Prispa Maicii
Domnului din Bucegi.

Zestrea spirituală a satului este
concretizată, în viziunea poetului,
prin priceperea creatorului popular
de a confecţiona obiecte simple
cioplite, împletite, cusute ori ţesute
care se puneau în lăzile de zestre ale
fetelor de măritat. Sunt notificate cu
religiozitate şi respect căci ele erau
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strict necesare vieţii decente şi
curate de zi cu zi într-o familie de
la ţară întemeiată şi aureolată de
„marama dragostei” dintre cei doi
parteneri. În alt poem Vis de noapte,
intrăm într-o atmosferă de basm
dintr-o‚ „iarnă de cleştar” a
copilăriei aşezate la masa caldă a
mamei de lângă vatra cu foc încins.

Întoarcerea către casa
părintească a copilăriei este ilustrată
şi-n Scrisoare târzie evocând figura
dascălului iubit care trăieşte în
sufletul elevilor săi până ajung şi ei
în finalul vieţii. Nicăieri nu-i ca
acasă spune autorul în poezia Dacă
deoarece „curtea cu micsandre” şi
„uliţele pline de noroi” sunt mai de
preţ sufletului decât palatele cu odăi
şi policandre somptuoase. În satul
natal Bucuriile Crăciunului şi Zilele
de Paşti sunt trăite adânc, fiecare în
alt mod după semnificaţia lor în
credinţa locuitorilor.

La sat oamenii au şi alte
Credinţe populare, trăite după legi
nescrise care deşi au o doză de
naivitate, ele impun un anume
comportament de înlăturare a răului
prevestit de semnele rele, malefice
ale întâmplării.

În obiceiurile satului, alături de
cele prilejuite de sărbătorile
religioase intră şi cele laice printre
care şi târgul săptămânal, oborul
unde ţăranul vinde şi cumpără cele
necesare traiului de zi cu zi. Reve-
nind în prezent, autorul notează cu
ironie justificată schimbarea şi
diferenţierea socială tot mai adâncă
ce separă familiile din sat tot mai
puţine şi sărace de lumea celor care
vin să cumpere şi să construiască
vile de vacanţă şi petreceri.

Un mare număr de poeme din
volumul de versuri ale domnului
Bâgiu Gheorghe sunt construite pe
teme filozofice de reflecţie amară
asupra sorţii (Psalm) şi asupra vieţii
în general (Vapoarele).

Compară viaţa cu un vapor
rătăcitor „ cu tristeţi spânzurate de
catarg” care pluteşte ‚” de la naştere
spre moarte „ deseori la întâmplare
ajungând o epavă eşuată undeva pe-
o plajă oarecum fără a mai ancora
în port. Fericirea nu-i un păcat
(Psalm păgân) iar‚ „lumea
pământească” fără fericire şi iubire
este inutilă chiar dacă dincolo ne va
răsfăţa Raiul (Regret).

În viaţa reală , materială, totul
se schimbă, se transformă (Avatar)
şi nu-i decât Constatarea de a fi o
carte cu file numeroase unde
poveştile faptelor sunt grupate pe
zile şi momente. Uneori poetul
simte existenţa ca pe-o Condam-
nare şi vrea să obţină o evadare prin
Descătuşare în moarte. Alteori viaţa
este o Colivie cu cuci unde omul
este închis în singurătatea lui
efemeră şi-n durere.

Moartea însăşi este şi ea o durere
tristă, somnul este o durere lină,
visul o durere mută, toamna o
durere sumbră, totul doare, doare
(Mă doare). „Mă doare nalba,
macul trandafirul / dar cel mai mult
mă doare cimitirul”. Moartea în
sine însă nu-l înspăimântă o
consideră o normalitate în
(Premoniţie). Se pregăteşte pentru
ea precaut şi meticulos dându-i cu
tifla şi afişând o disimulată bucurie
de a se înveşmânta ca pentru o
Sărbătoare. Un alt sentiment
sensibil ce răzbate din conţinutul
poemelor Promisiune, Fluturele şi
omida, Nepotrivire este exprimat la
fel de sincer, spontan şi cu un
zâmbet ghicit ce avea o nuanţă de
masochism despre nefericirea din
căsnicie. Ea este purtată cu
demnitate chiar dacă unul dintre
parteneri, inconştient şi egoist, îl
devorează pe celălalt. Metafora este
sublimă şi originală. „ Ai căutat un
pom cu multe frunze/ Şi-ai urcat în
vârful lui mereu/ ... Dar vreau să afli

lucruri neştiute/ Acel copac cu
frunze verzi sunt eu „

Partea reconfortantă a cărţii
domnului Gheorghe Bâgiu care
aduce un zâmbet optimist şi
candoarea în privirea cititorului
estre construită dintr-un alt grup de
poeme-pastel cu metafore, epitete şi
personificări sugestive menite a
reda extazul poetului în faţa
frumosului natural. Astfel, în
Fantezie creiţele şi crinii „se plâng”
de atâta floare. Acasă, Primăvara,
grădina se umple de ghiocei care
atunci „când se deschid fac rai din
orice grădină”. Raiul florilor îl
odihneşte şi aduce în minte
copilăria (Întrebare retorică).

Anotimpurile au fiecare raiul lor
pe care-l aduc şi-l iau cu ele într-o
succesiune naturală în timp
(Început de primăvară, Început de
iulie, Nostalgie de toamnă, Iarna la
ţară) şi multe altele. Toate încălzesc,
odihnesc şi delectează sufletul,
oricare vârstă ar avea-o acesta.

În concluzie avem în faţă, ca
cititori, un volum de versuri cu un
lirism atrăgător, lizibil şi plin de
reflecţii adevărate despre viaţa şi
sensul ei oricare ar fi labirintul
întâmplărilor prin care suntem
nevoiţi să-l străbatem în marea
trecere întrupată a sufletului pe
Terra.
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