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             ,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate 
aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile 
esenţiale – timpul în care îi este dat să trăiască şi 
înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe 
care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală 
pasiune o pot da”                                            

                                                ION CHINEZU 
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     Prof Univ. dr, Vasile Fanache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 „GÂND  ROMÂNESC”VIAȚA  REDACȚIONALĂ 
 

Revista „Gând românesc” își începe destinul sub ausipiciile 
Astrei. În 1930, are loc Congresul cultural al asociației, la care 
vorbitorii nu ocolesc problema relaționării scrisului transilvan cu 
cerințele epocii: „Vremurile noi cer imperios o adaptare la viața 
modernă… Din lipsa acestei orientări, din lipsa unei organizări 
interne precise și, mai ales, dintr-o serie de împrejurări nenorocoase  
după o strălucire efermă a Astrei în anii de după război, azi toate 
cercurile culturale sunt de acord a afirma că instituția trece prin 
grele momente”1. Dezbaterile, foarte aprinse, dau contur unor 
soluții prin care Astra și viața literară transilvană s-ar putea sălta 

                                                 
1 Graţian Mărcuş, Memoriu asupra problemelor Asociaţiunii, în 
„Transilvania”, 61, 1930, nr. 1–6 (ianuarie–iunie), p. 73. 
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din impasul existent. Atragerea tineretului în rândul societății2, 
căruia să i se încredințeze conducerea  unor  sectoare de 
amplitudine, cum ar fi cel literar, este cea dintâi dintre  măsurile 
constructive. Proaspăt membru al Astrei (din 1931), Ion Chinezu 
propune colaborarea strânsă cu tinerii intelectuali3, fapt care se și 
întâmplă prin înscrierea imediată în asociație a lui Ion Mușlea, Ion 
Breazu, Valeriu Bologa, Romulus Demetrescu ș.a. A doua măsură, 
înființarea unei reviste, este admisă cu însuflețire și nu întârzie de a 
fi aplicată. În raportul de activitate al secțiunii literare, întocmit  de 
G. Bogdan-Duică și Ion Agârbiceanu și prezentat în mai 1933 în 
fața membrilor asociației, mult așteptatul eveniment este anunțat   
prin  cuvintele  următoare: „Cu mare satisfacție raportez că vechea 
dorință a intelectualilor din Ardeal de după Unire, de a avea o 
revistă de cultură, ca și năzuița secțiilor pentru același scop, 
datorită insistențelor D-lui Iuliu Moldovan a luat ființă prin revista 
editată de Astra, „Gând românesc”, a cărei conducere a fost 
incredinţată unui mănunchi de tineri şi harnici intelectuali în frunte 
cu directorul Ion Chinezu și redactorul Olimpiu Boitoș. Dorim 
viață lungă și-i promitem tot concursul secțiunilor Astrei”4. 

În mai 1933, așteptata revistă își face apariția. În  format de 
carte (27X17mm), cu o copertă de un galben pal, pe care stă scris 
cu litere albastre mari „Gând românesc”, numărul 1 al publicației  
însumează 48 p. Pe verso-ul copertei se menționează: „Revistă de 
cultură editată de Astra. Apare lunar sub  conducerea unui comitet. 
Redactor: Ion Chinezu, Secretar de redacție, Olimpiu Boitoș”. 
Următoarele numere își păstrează formatul și grafica în tot timpul 

                                                 
2 La Congres, Sextil Puşcariu susţine: „Trebuie să democratizăm societatea. 
Trebuie să se caute un nou ideal, să încetăm epoca de imitare şi să impunem o 
cultură românească. Pentru realizarea acestui ideal, trebuie să facem apel la 
tineret, îndemnându-l la activitate”, în Cum au decurs dezbaterile în 
„Transilvania”, 63, 1932, nr. 1–8 (ianuarie-august), p. 148. 
3Cum au decurs dezbaterile în „Transilvania”, 63, 1932, nr. 1–8 (ianuarie-
august), p. 152. 
4 Raportul secretariatului general al secţiilor literare ale Astrei de la 6 iunie 1932 
– 27 mai 1933, în „Transilvania”, 64, 1933, nr. 1–12 (ianuarie–decembrie), p. 
48. 
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anilor de apariție, însă variază ca pagini. Astfel numerele din 1934 
totalizează 670 de  pagini, iar cele din 1938 numai 364. 

La început publicația are un ritm de apariție lunar. Intervin 
dificultățile financiare, care obligă  redacția să recurgă la numere 
duble având câteodată mai puțin de 70 de pagini. În 1939 revista 
apare doar de trei ori (nr. 1–6, 7–9 și 10–12). Ultimul an, al optulea, 
din 1940, nu permite, în împrejurările grele ale momentului istoric, 
decât apariția unui singur volum (nr. 1–4aprilie), de 96 pagini. Deși 
poartă girul editorial al Astrei, ajutorul asociației nu întrece 
niciodată un sfert din costul tipăririi, restul fondurilor obținându-se 
din abonamente. În arhivele Astrei și ale „Gândului românesc” se 
păstrează cererile insistente de ajutor adresate președintelui, unele 
satisfăcute, cele mai multe nu. Scrisorile lui Chinezu către  prieteni 
sau colaboratori amintesc invariabil „de cumplite greutăți 
financiare”5, pricinuite de tipărirea  publicației. Lui  Blaga i se dau 
în 1938 știri alarmante: „Cu revista stau invariabil rău. Ba mai rău 
ca oricând. Am o datorie de peste 40000 de lei și nicio nădejde de a  
căpăta vreun ajutor de undeva. Situația e… disperată, nu  știu ce e 
de făcut”6. În februarie 1940, o cerere către Ministerul Propagandei 
atrage atenția „asupra grelei situații materiale în care revista 
noastră, în al șaptelea an de  apariție, se găsește în momentul de 
față”; se obține suma derizorie de cincisprezece mii de lei lunar7. 

Din 1936 grijile redacționale rămân exclusiv pe seama  lui Ion 
Chinezu. 

Tirajul  revistei e de cca 1200 exemplare, publicația având o 
audiență  remarcabilă în rândul cititorilor. 

 
 
 

 
                                                 

5 Arhiva revistei „Gând românesc”. Scrisoarea lui Ion Chinezu către 
Aron Cotruş din 24 octombrie 1934. 
6 Arhiva revistei „Gând românesc”. Scrisoarea lui Ion Chinezu către 
Lucian Blaga din mai 1938. 
7 Arhiva revistei „Gând românesc”. Cerere către Ministerul Propagandei 
Naţionale, înregistrată sub nr. 2780/1940. 
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                PROGRAMUL PRINCIPII  GENERALE 
 
 Și totuși, pe deasupra acestor dificultăți materiale, „Gând 

românesc” atestă momentul cel mai important pentru viața literară 
transilvană din perioada interbelică8. Datorăm clarviziunii lui Ion 
Chinezu hotărâtoarea inițiativă de a interveni într-un moment de 
descumpănire culturală cu soluția cea mai nimerită, făcând din revista 
sa o tribună a actualității literare, echilibrată și densă, fixată la un 
program îndreptat spre nou, fără ostentația gratuităților bizare și atent 
la valorile trecutului fără a le opune evoluției normale. Impactul 
mesianico-sămănătorist, de care lua act orice aspirant local al 
scrisului, ca și focurile de artificii ale furiei moderniste urmau să fie 
întrecute printr-o atitudine superioară, în stare să polarizeze forțele 
dezorientate și să le facă să rezolve exact ecuația literară a prezentului. 
Față de programele extremiste, care dădeau câștig de cauză fie 
vechilor teme regionale, iremediabil depășite, fie negației totale, 
„Gând românesc”, propune, ca și „Convorbirile literare” altădată, 
revelarea adevărului literar degajat de prezent, „curajul actualității” cu 
luarea măsurilor de rigoare. „Trebuie să avem simțul și curajul 
actualității, respectul și dragostea pentru ea… Istoria este și  prezentul 
pentru cine știe să se aproprie de sensul profund în jurul căruia acest 
prezent se polarizează, dobândind astfel demnitatea unei structuri. 
Dacă pretenția unor profeți improvizați, care cred că pot face „tabula  
rasa” din trecut și pot clădi o lume nouă pe un eseu, e adesea ridicolă 
și fără consecințe, atitudinea negativă a celor întorși cu fața numai 

                                                 
8 „Apărută între anii 1933 şi 1940 la Cluj, această publicaţie lunară a 
fost cea mai importantă dintre periodicile literare din Transilvania în 
epoca interbelică”: Ion Negoiţescu, Prefaţă la Ion Chinezu, Pagini de 
critică, București, 1969, p. V. „De numele lui Ion Chinezu se va lega 
mereu în cultura noastră existenţa memorabilă a «Gândului 
românesc»”: Edgar Papu, Un apostol ardelean în „România literară”, 
II, 1969, nr. 40 (2 octombrie), p. 3. 
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spre trecut, pe care-l aruncă mereu de-a curmezișul vremii în continuă 
desfășurare, e sterilă și întristătoare”9. 

          Pe acest principiu inexorabil al actualității, adecvat „vremii 
în continuă desfășurare”, se întemeiază programul revistei. Elementele 
care intră în componența acestei actualități sunt complexe, desigur, 
dar toate concură la efortul de a ridica viața literară transilvană pe un 
plan de afirmare la înălțimea timpului prezent. Definind „gândul 
românesc” din vremea sa și transformându-l prin intermediul unei 
reviste în sămânță roditoare de elevată cultură, Chinezu a dat curs unei 
necesități obiective, în formulări de mare acuitate critică și cu un 
patetism de mare ecou: „Este un caz rar pentru acea vreme când un 
om, desconsiderând toate alternativele profitabile interesului personal, 
nu are în vedere decât împlinirea unei nevoi a neamului. Se cerea 
imperios în momentul respectiv o mare revistă românească în centrul 
Ardealului”10. Atât solida pregătire intelectuală, începută în școlile 
clasiciste ale Blajului, trecută prin învățământul filozofic și umanist 
din Budapesta și București și desăvârșită la Paris, între anii 1930 și 
1932, unde audiază pe esteticianul Victor Basch și pe comparatiștii 
Baldensperger și Paul Hazard, cât și contactul cu realitățile sociale și 
culturale din Transilvania, comentate în subtilele articole din „Țara 
noastră”, „Erdélyi Helicon”, „Societatea de mâine”, „Dacoromania”, 
„Revista Fundațiilor Regale”, dar mai ales în unanim apreciatul său 
studiu Aspecte din literatura maghiară ardeleană indicau în Ion 
Chinezu pe redactorul acelei necesare reviste menită să imprime un alt 
ritm vieții  literare. Alegerea lui Chinezu în fruntea unei publicații   
care-și asuma un asemenea rol a fost prin ea însăși un succes, căci 
punea în stare activă o vocație latentă excepțională: „Ca șef de revistă, 
Ion Chinezu și-a găsit, trebuie să spunem, locul ideal de realizare a sa 
și de utilitate pentru nația noastră. Tot ce era putere de animare, 
virtute de a da ideilor realitate, magie de a converti materia în 
armonie, tot ce era spirit de sacrificiu și talent de a arde lutul, a-l face 
să sune, s-au adunat în activitatea de director de revistă, rezultând, 

                                                 
9 Ion Chinezu, Douăzeci de ani de viaţă literară în Ardeal, în „Gând 
românesc”, VII, 1939, nr. 7–9 (septembrie), pp. 273–274. 
10 Edgar Papu, Un apostol ardelean, loc. cit. 
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astfel acel minunat „Gând românesc”. Această revistă, a fost pentru 
Chinezu universitatea sa, academia sa,  altarul său de cultură”11.  

            Programul „Gândului românesc” are curajul de a propune 
o schimbare de atitudine față de valorile trecutului și promovarea unui 
spirit de sinteză și acțiune creatoare. Punctele teoretice ale acestui 
program, conținute în articolul Cuvânt înainte (nr.1, pp.1–3) semnat 
de Ion Chinezu, dar și în alte numeroase intervenții scrise pe parcursul 
anilor de directorul publicației și de colaboratorii apropiați, au drept 
premisă recunoașterea împrejurărilor insolite în care se află 
Transilvania după realizarea unității naționale, din aceste împrejurări 
decurgând o serie de consecințe de ordin politic și social, cultural și 
estetic . 

            Stilul de viață local, cristalizat într-o structură misionară 
cu admirabilele ilustrări altădată, eșuează acum în manierism. Criza 
culturală (de pildă Astra își încetase activitatea vreme de 6 ani), dar 
mai ales cea literară luase proporții îngrijorătoare. În Transilvania 
literatura se întreținuse din sanctificarea tradiției istorice și rurale, 
cunoscând memorabile  dezvoltări epice sau baladice, edificate pe 
subtextul conflictelor sociale și naționale și păstrând pentru multă 
vreme un caracter militant și etic. Dublând oarecum viața istorică, 
literatura a participat ea însăși la păstrarea ființei naționale, iar 
epicismul ei fundamental nu însemna decât viața etnică văzută dintr-
un unghi exterior, ca desfășurare de forțe, în stratul masiv ţărănesc și 
al eroilor populari sau al apostolatului intelectual iluminist. Un loc 
pentru critică, în această artă ieșită din chinurile vieții și făcută să fie 
pilduitoare și mereu acuzată prin „sfânta misiune” la care era angajată, 
este aproape imposibil de conceput. Junimismul a pătruns greu în 
Transilvania, iar când Slavici a contribuit la triumful lui prin 
intermediul „Tribunei”, i-a arătat cu deosebire fața lingvistică și larg 
culturală. Orizonturile estetice moderne s-au ivit în Transilvania mai 
târziu. Termenul însuși de „pătrundere” sau „circulație” a unor idei și 
opere presupune o condiție influențabilă și inferioară, chiar dacă 
fenomenul se consumă în marginile unui sincronism intern. Era cazul 

                                                 
11 Vasile Băncilă, Medalion, în „Tribuna”, XIII, 1969, nr. 39 (25 
septembrie), p. 3. 
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ca acest fenomen să fie înlocuit  printr-o afirmare lăuntrică. Geniul 
local urma să-și demonstreze valențele încheind cu acele lungi 
perioade albe. La slaba desfășurare a vieții literare a contribuit și 
refugiul dincolo de Carpați al scriitorului înșiși, în nădejdea de a găsi 
climatul unei literaturi pusă în „serviciul” cauzei transilvane. Din 
motive  prea bine cunoscute, Slavici, Iosif, Chendi, Goga, Rebreanu 
și-au afirmat talentele nu „acasă”, ci în ambianța  propice a 
Bucureștilor, de acolo difuzând o lume destinată unui misionarism  
social și etic. 

               Din lipsa unor personalități care să organizeze pe plan 
local viața literară în forme superioare de manifestare, critica din 
revistele apărute în perioada dualismului austro-ungar  n-a fost 
avantajată de un destin prea fericit. Obiectul ei era prin forța lucrurilor 
o producție fără relief. Articolele din tinerețe ale lui Bogdan-Duică și 
Ilarie Chendi, unde se poate  observa tendința de orientare a spiritului 
public (primul prin stăvilirea vegetației lirice posteminesciene) sunt o 
excepție, în general lipsind critica judicioasă și nepărtinitoare și 
existând o critică prea concesivă, incapabilă să oprească valul 
neinspiraților spre Parnas. Din punct de vedere critic, Slavici, Coșbuc, 
Goga sunt, la începutul creației lor, niște „produse” ale spiritului 
netransilvan. 

           Gruparea de la „Gând românesc” ia naștere din nevoia 
profundă de a revitaliza viața locală, în conjunctura nouă adusă de 
Unire. Viața literară se putea afirma prin ea însăși, proiectându-se 
triumfător într-un mediu familiar. Era limpede că întregirea statului 
național român își repercuta consecințele în toate  sectoarele, 
generând în ființa omului transilvan un alt destin existențial, mai puțin 
localist față de cel anterior anului 1918. 

             După Unire, schimbându-se cadrul de existență națională, 
misionarul nemijlocit, cu accentuata lui calitate propagandistică, își 
limitează eficiența, rămânând doar ca realizare de prestigiu istoric. Se 
întâmplă acum un fenomen de mutație valorică, în spațiul literar 
apărând opere nemisionare, de genul celei scrise de Blaga, emanând 
un ethos sublimat. Înainte se practicase o literatură având rosturi 
imediate; acum se tinde spre o artă de semnificații permanente, cu o 
altă perspectivă valorică, depășind trebuințele locale pentru a intra în 
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patrimoniul național și european. Actualitatea literară susținută de 
„Gând românesc” cere, așadar, o „corespunzătoare patrie a spiritului 
suprapusă realităților pământene”12. Firește, un coeficient de 
specificare transilvană e de la sine înțeles la autorii din această 
provincie, însă  forța lor de reprezentare trebuia să depășească valoric 
aria de interes provincial, câștigându-și o cât mai mare independență 
de circulație. Programul „Gândului românesc” inaugurează o etapă de  
desprovincializare, stimulând crearea unei literaturi de comunicație 
generală. 

 
               ECHILIBRU ÎNTRE UTIL ȘI CREAȚIE  
 
         Trecerea de la culturalismul pragmatic la o literatură 

sincronă cu fenomenul literar universal este accelerată de „Gând 
românesc” prin surparea câtorva prejudecăți și inaugurarea unei 
orientări în consonanță cu noile împrejurări social-istorice. Între aceste 
prejudecăți spiritul utilitar, căutător de satisfacții imediate, concrete – 
e socotit în primul rând pernicios prin tendințele sale absolutiste. 
Mitologizat, utilul a împuținat o vreme izvoarele spiritului, printr-o 
ignorare a dialecticii condiției umane, aplecată spre viața materială și 
cea ideală simultan: „Clasa cultă” ardeleană nu de poate lăuda decât 
prin „lamentabilă exhibiție a unei diplome”. Nesocotirea „zestrei 
sufletești”, lipsa de angajare intelectuală, pasivismul conservatorist, 
mai ales acum, după realizarea idealului național, „când totul e de 
făcut”, au transformat spațiul vieții literare într-un loc „de o 
descurajatoare ariditate, anume cultivată parcă, ce s-a întins peste 
întreg cuprinsul acestui colț de țară, în lipsa oricărei generozități de 
gândire a nenorocitei acesteia de „clasă cultă”, care ar trebui să fie 
bună pentru răsadul ideilor”13.  

De atitudinea critică pe care o va lua tânăra generație față de 
vechile forme închistate,  „va depinde coloratura, mai mult: însăși 

                                                 
12 Ion Chinezu, art. cit., p. 276. 
13 Ion Chinezu, Cuvânt înainte, în „Gând românesc”, I, 1933, nr. 1 
(mai), p. 3. 
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substanța culturii românești de mâine”14. Dacă în domeniul vieții 
economice utilul avea o justificare neîndoielnică, în cultură, 
introducerea acestui etalon în formare vulgarizate crea o degringoladă 
a valorilor și persiflarea condiției intelectuale, ca și a slujitorilor ce i 
se dedică. Numai un echilibru între valorile materiale și cele ideale, cu 
indicarea fără menajamente a dificultăților de evoluție putea duce la 
diminuarea supremației acestui mit, eliminând „din domeniul creației 
spirituale categoria utilului direct”15. Sub ironizarea pragmatismului 
ardelean, configurat în mitul teluric, persista fecunda invitație la 
împlinirea idealului național prin valori permanente. Ideea avea  să o 
argumenteze D. D. Roșca în studiul  Temeiurile  filozofice ale ideii 
naționale, recent retipărit (1970), completând aspra sa analiza din 
Mitul utilului16. 

              Propunând deprecierea mitului utilitar în favoarea 
valorilor veșnice, „Gând  românesc” socotea că a sosit momentul  de a 
renunța la automatismele provincialiste, de  interes  limitat, dând 
cuvenita importanță demersurilor creatoare durabile. Transilvania  își 
putea  sublinia și mai mult existența în geografia națională devenind 
un focar al gândului românesc de anvergură.     

 
LOCALISM CREATOR, SINCRONISM INTERN, SPIRIT 

EUROPEAN. 
TRIUMFUL ESTETICULUI 

 
            Depășirea particularismului provincial, prin consumarea 

împrejurărilor obiective care îi dăduseră naștere, se putea realiza o 
dată cu încadrarea vieții spirituale transilvane     într-un ritm creator 
adecvat, nutrit de o nouă substanță. Anunțat aproape concomitent de 
diverse cercuri, teoretizat de gruparea „Thesis” localismul creator 
vizează stabilirea acelor conexiuni dintre literatura unei regiuni și 
sferele superioare de care ea este condiționată. Adâncirea datelor 
locale și mobilizarea energiilor latente, în cooperare cu ansamblul 

                                                 
14 D. D. Roşca, Mitul utilului, loc. cit., p. 50. 
15 Ibidem, p. 60. 
16 Studii şi eseuri filozofice, București, 1970, p. 200. 
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vieții literare, echivalează în fond cu un proces de interiorizare. 
Apropierea culturală dintre provinciile românești se poate realiza 
punându-se accentul pe „gând”, de aceeași esență pretutindeni și nu pe 
elementele decorative formal deosebitoare. Sondarea aprofundată a 
umanității transilvane, în vederea descoperirii izvoarelor comune ale 
ethnosului, este exprimată clar de programul revistei: „Ideea care a 
prezidat la întemeierea revistei noastre a fost cercetarea vieții ardelene 
în toate încheieturile ei”17, problemele derivate din ritmul general al 
vieții românești cerând a fi meditate altfel decât efemerele agitații 
politicianiste .  

        Desfăcut în notele lui constitutive, conceptul de localism 
creator circumscrie problemele de mare actualitate ale Transilvaniei 
din acel timp. Acestea îmbrățișează procesul vieții literare cu 
preponderență, dar și viața filosofică, sociologică, artistică, etc., 
„Gând românesc” având o structură complexă, în care beletristica și 
eseul dens se instituie într-o sinteză elocventă, exprimând fața 
spirituală a unei Transilvanii renăscute. Gruparea își sporește încă din 
primul an căile de afirmare și de influență, recurgând nu numai la 
coloanele revistei, dar și la alte forme de acțiune culturală, concepute 
în stilul de lucru al Astrei. Anual se organizează cicluri de conferințe, 
unde se examinează „aspectele de căpetenie ale vieții ardelene de 
azi”18. Sub titlul general Energii ardelene se conferențiază despre 
Viața literară din Ardeal (Ion Breazu), Viața culturală minoritară din 
Ardeal (Ion Chinezu), Mişcarea artistică şi teatrală din Ardeal (I. 
Gherman), Lucian Blaga, energie ardeleană (Vasile Băncilă), 
Inochentie Micu (P. P. Panaitescu), Problema moților (Petre Suciu), 
Problemele agricole ale Ardealului (N. Săulescu), Turismul în Ardeal 
(Valeriu Pușcariu), Viața tradițională în satul ardelean (Ion Mușlea) 
etc. Patronarea unei școli țărănești la Cluj, ancheta sociologică din 
satul Măguri se adaugă la importantele realizări ale grupării. 

         Dar componenta cea mai semnificativă a noțiunii de creație 
transilvană este de natură axiologică, prin schimbarea criteriilor de 
apreciere extraliterare cu cele valorice. Critica de concesie față de 

                                                 
17 În „Gând românesc”, II, 1934, nr. 1–2 (ianuarie–februarie), p. 109. 
18 Ibidem. 
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producțiile mediocre, trecute la activ numai pentru faptul că sunt 
corect scrise în românește, capătă o serioasă lovitură. Regionalismul 
ca etichetă propulsivă de izolare sau naționalism este veștejit cu o 
consecvență de fier în numele unui ideal literar inflexibil19. Creația 
urma să intre în fireasca sinteză a literaturii române, printr-o 
contribuție impunătoare prin ea însăși și nu neapărat prin atributul de 
transilvană: „Contribuția noilor provincii la închegarea acestui front al 
spiritului românesc ne interesează în mod cu totul deosebit, fiindcă 
această contribuție are valoarea unei probe verificatoare, tot așa cum 
lipsa ei ar dovedi că n-avem dreptul la viață. Sub acest unghi trebuie 
să privim strădaniile ardelene în câmpul literaturii”20. Scriitorul poate 
rămânea el însuși evitând identitatea exterioară, înscriindu-se pe un 
plan de creație izvorât din autenticitatea profundă a ființei sale. Acel 
transilvănean convențional marcat prin vânjoșenie și rigoare etică nu e 
decât o simplificare tipologică, utilă ilustrărilor superficiale. Omului 
din acest ținut al țării i se pot revela noi straturi ale condiției sale, 
obiect al unui variat relief estetic: „E ca și cum, după așezarea 
neamului în fruntariile lui firești, întreaga conștiință s-ar fi urnit pentru  
a-și construi o geografie a spiritului”21. 

         Înscrisă prin reflectarea unor astfel de realități interioare 
inedite în „harta spiritului românesc contemporan”, literatura 
ardelenilor, a tinerilor în special, își deschide implicit prin vârfurile ei, 
o perspectivă europeană. „Gând românesc”, înțelegând necesitatea 
unei continuități organice între scrisul vechi și cel nou22, acordă totuși 
vieții literare din timpul său privilegiul de a se desăvârși estetic, 
întinzându-și punțile de contact înspre problematica majoră a 
veacului: „Așezarea nouă, situându-ne de pe o zi pe alta, mai aproape 
de Europa, aducând o viață de proporții ce depășeau obișnuințele 
                                                 
19 Ion Chinezu, Pagini de critică, București, 1969, p. 85. 
20 Ibidem, p. 54. 
21 Ibidem, p. 275. 
22 Ion Chinezu notează în „Gând româesc”, II, 1934, nr. 5 (mai), p. 319: 
„Spre deosebire de autorii mirificilor programe mondiale, care se 
făuresc cu atâta uşurinţă de un timp încoace, noi, cu picioarele solid 
înfipte în pământ, nu înţelegem pe ce s-ar putea altoi şi ce preţ ar putea 
avea noutatea fără continuitate”. 
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noastre altă dată, nu putea să rămâie fără repercusiuni în sufletul 
acestui  tineret, care își caută un nou suport, potrivit noului ritm de 
viață. Adăugați la aceste motive de ordin intern freamătul de neliniște 
care după război s-a iscat în toate țările – și veți avea liniile de contur 
ale mișcării de la noi. Grafic, această mișcare are un sens vertical. Față 
de năzuințele noastre de până mai ieri […] generația de care vorbim 
aduce cu dânsa introspecțiunea, analiza, ea sapă în adânc, pe loc. Ea 
se concentrează asupra ei însăși. Vrea să se cunoască și să fie 
cunoscută”23.  

         Într-adevăr, concentrându-se asupra ei înșiși, literatura 
transilvană din perioada interbelică reușește să se redescopere în 
dimensiuni fără precedent, epic și liric. Odată cu „Gând românesc” 
fenomenul se activează, cunoscând ramificații în toate centrele 
Transilvaniei. O mână nevăzută parcă declanșează cu puteri 
miraculoase proliferarea de reviste, conduse sau scrise mai ales de 
tineri și exprimând direcții centripete. „Abecedar” (1933, Brad-
Turda), „Pagini literare” (1934, Turda), „Brașovul literar” (1931), 
„Provincia literară” (1932, Sibiu), „Sibiul literar” (1934), „Hotarul” 
(1933, Arad), „Lanuri” (1933, Mediaș), „Afirmarea” (1936, Satu-
Mare), „Familia” (Seria III, 1934, Oradea), „Progres și cultură” (1933, 
Târgu-Mureș) etc. sunt publicațiile prin care se aude „cuvântul 
deșteptător” de nouă  viață artistică. Era limpede acum, că „un nou 
Ardeal bătea la porți, o nouă înțelegere a literaturii”24.  Sinteza acestui 
proces, în care se afirmă, la nivelul revelației, bătaia ceasului cultural 
al Transilvaniei, este „Gând românesc”. Recunoscându-i-se autoritatea 
critică, revista influențează vreme de aproape opt ani mișcarea literară 
locală. Triumful definitiv al principiilor junimiste se încheie peste 
munți abia acum. Astfel „se iviseră de fapt, două perspective: printr-
una, Transilvania culturală înceta de a mai fi strict regională și 
devenea general națională în cadrul creat de Unire, printr-alta ea se 
înălța spre universalitate prin opere ca cele ale lui Blaga”25. 

                                                 
23 Ion Chinezu, Pagini de critică, București, 1969, p. 157. 
24 Ibidem, p. 55. 
25 Al. Dima, În mişcarea timpului, în „Tribuna”, XIII, 1969, nr. 39 (25 
septembrie), p. 3. 
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STRUCTURA REVISTEI. COLABORATORII 

 
       Fondată cu ideea de reîmprospătare a vieții intelectuale 

transilvane, „Gând românesc” se structurează ca revistă de cultură, 
mai exact de idei culturale și literare. Căci, deși publică poezie, proză, 
teatru, cultivă teoria, critica și istoria literară, viața artistică și eseistica 
pe teme diverse (filosofică, juridică, politică, plastică etc.), publicația 
are numai un aparent aer enciclopedist, fondul problemelor abordate 
fiind extras din actualitatea vie. Asemenea altor mari reviste 
interbelice de la noi, „Gând românesc” ridică preocupările sale diverse 
la gradul problematizărilor pasionante, nu fără a formula ipoteze 
orientative fecunde. Calitatea de îndreptar al culturii transilvane, iar de 
la un timp, interesul pentru marile probleme ale vieții spirituale de 
ansamblu se remarcă imediat. Cronica fenomenelor de actualitate se 
asociază cu studiul aprofundat. Aproape toate numerele se deschid cu 
un astfel de studiu închinat clasicismului  antic ( Horațiu, Ovidiu), 
clasicilor noștri (Eminescu, Caragiale, Creangă) sau autorilor 
contemporani prestigioşi (Agârbiceanu, Rebreanu etc.), chestiunilor 
filosofice, istorice  și  estetice: „Ion  Chinezu știuse să  grupeze  în 
jurul lui spiritele  cele mai alese din  generația ardeleană tânără, 
fiecare dintre colaboratori reprezentând  cu  distincție  specialitatea 
sa”26. Cele mai  multe din materiale privesc fenomenul literar în 
devenire, desprinzând liniile  de forță ale actualităților. Un sector  util 
este cel în care se analizează creația naționalităților  conlocuitoare, 
Ion Chinezu  dovedindu-se  un cunoscător fără rival. Cuprinsul 
numărului din septembrie 1939, subintitulat Douăzeci  de ani de viață 
spirituală în Ardeal, conține câteva studii de sinteză indispensabile 
cercetătorului, chiar dacă unele idei se cer a fi astăzi  amendate. 
Însemnările, cu care se încheie fiecare număr al revistei, exprimând  
convingeri  ferme, întrețin  spiritul de actualitate.        

       Publicația se detașează de orice înclinații izolaționiste, 
coloanele ei fiind semnate de autori de pretutindeni, după cum critica 
are în vedere pe toți  scriitori  timpului. O excepție face sectorul de 
                                                 
26 Henri Jacquier, In memoriam, în „Tribuna”, XIII, 1969, nr. 39 (25 
septembrie), p. 3. 
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literatură originală, unde prioritatea o au  transilvănenii, cu deosebire 
tinerii, respectându-se astfel direcțiile programului. Eseul se înscrie de 
multe ori pe coordonate cu puncte de plecare  tot  în  realitățile locale. 
Bineînțeles revista nu e o antologie și nu  puține sunt creațiile 
mediocre din cuprinsul ei, fără  ca ele să  tragă  totuși în cumpănă. 
Exigențele redactorului șef se exercită cu tactul omului care nu refuză 
nici celui mai umil colaborator mica lui șansă.  

       În  coloanele  publicației  se întâlnesc nume din toată țara, 
multe tinere, al căror destin literar sau științific se revelează aici. În 
poezie, alături de consacrații Ion Pillat, Eugeniu Sperantia, Emil Isac, 
Aron Cotruș, Teodor Murășanu, din care se publică puțin, întâlnim 
frecvent numele lui Mihai Beniuc, George Boldea, Radu Brateș, 
Teofil Bugnariu, Olga Caba, Yvonne Rosignon, Gherghinescu Vania, 
Emil Giurgiuca, Aurel Marin, Ion Moldoveanu, George Popa, Radu 
Stanca etc., cu versuri de aleasă  inspirație. Proza, unde se remarcă din 
nou  prezența  fecundă a lui Ion Agârbiceanu, se susține prin V. 
Beneș, Pavel Dan, Ionel Neamtzu, V. Papilian, Octavian F. Popa și 
Ion Vlasiu. Teatrul e reprezentat cu drama lui Blaga, Avram Iancu. 

       Sectorul  criticii și eseului, constituind partea de vârf  a 
revistei, este servit masiv de Ion Chinezu, Ion Breazu, într-o  măsură  
mai  mică de Olimpiu Boitoș, apoi de Tudor Vianu, Al. Dima, Edgar 
Papu, Henri Jacquier, I. M. Rașcu, N. Lascu, D. St. Petruțiu, Paul Al. 
Georgescu, Aurel Marin etc. Eseuri și studii de ținută științifică scriu 
Sextil Pușcariu, Lucian Blaga, Vasile Băncilă, D. D. Roșca, Coriolan 
Petranu, I. Mușlea, David Prodan, C. Daicoviciu, Ovidiu Papadima, 
Ion Petrovici, Eugeniu Sperantia, Traian Herseni, Constantin  Noica, 
D. Popovici, Iosif Pervain, Dimitrie Todoran, Nicolae Mărgineanu, 
Virgil Vătășianu  etc. etc. Apare evident din această simplă 
enumerare, că nu a existat  scriitor  important sau  personalitate din 
Transilvania acelei epoci care să  nu fi trecut prin coloanele 
publicației, determinându-i mult așteptata direcție sintetizatoare. Alte 
nume de prestigiu  semnează  curent sau sunt  comentate cu sagacitate.  

            Ion Chinezu întreține o vastă corespondenţă cu 
colaboratorii săi și cu prietenii revistei, completând climatul  revuistic 
obiectiv cu o atmosferă epistolară, de un întins ecou. Corespondența 
lui Chinezu cu scriitorii vremii (Liviu Bebreanu, Ion  Petrovici, Tudor 
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Vianu, C. Noica, Vasile Băncilă, Gib Mihăescu, Eugen Ionescu, Pavel 
Dan, Edgar Papu, Ion Negoițescu, tânăr debutant, Aurel Marin etc. 
are, desigur, o mare valoare documentară, dar ea arată cât de 
complicată era „schelăria” interioară, care servea la editarea revistei. 
Din  corespondență se vede, de pildă, ce aproape se simțeau de 
orientarea publicației  Rebreanu și Blaga. Liviu Rebreanu, deși nu 
trimite revistei materiale literare, se află într-un schimb de scrisori 
măgulitor cu Ion Chinezu (vezi capitolul Din corespondența revistei 
„Gând românesc”) şi numai tirania împrejurărilor a făcut să nu-i  
figureze semnătura în revistă. Cităm dintr-o scrisoare, datată 9 
februarie 193627: 

 
                           Iubite domnule Chinezu,  
 
 Se vede că trebuie să treacă  trei luni să pot sta de vorbă cu Dta., 

cu  care am vrut în fiecare zi să mă întrețin. Am amânat mereu 
spunând că am să-ţi pot trimite ceva pentru revista D-tate atât de 
serioasă,  atât de bine făcută că mi-ar face plăcere să figurez şi eu într-
însa. Mi-a fost imposibil. A intervenit faimoasa mea aniversare28 
(despre care ai binevoit a lua notă şi d-ta cu multă simpatie – îţi 
mulțumesc cu drag29 şi mi-a răsturnat toate socotelile. Am fost nevoit 
să particip la o serie de mese, festivaluri şi alte sărbătoriri organizate 
de societăţi, de şcoli sau prieteni în diverse localităţi (afară de Ardeal, 
fireşte). Şi seria încă nu s-a terminat şi probabil nici nu se va termina 
curând. În asemenea condiții, n-am putut pune la punct nimic. Sper să 
mă pot retrage la ţară peste vreo lună-două, să-mi transcriu care o am 
gata. Atunci primul  meu gând are să fie pentru d-ta …”  
                                                 
27 Arhiva revistei „Gând românesc”. 
28 Liviu Rebreanu împlinea, în 1935, cincizeci de ani. 
29 Într-o notă din „Gând românesc”, 1935, nr. 11 – 12 (noiembrie – decembrie), 
p. 615, Ion Chinezu scrise: „Gând românesc” se alătură cu entuziasm corului 
sărbătoresc, cinstind în Liviu Rebreanu pe scriitorul care a îmbogățit literatura 
românească cu o puternică notă ardeleană… În scrisul lui Rebreanu își găsesc 
expresia puternică și durabilă și se definesc virtualitățile ce mocneau de mult în 
acest colț de țară. Prin aceasta el este un autentic și mare creator de stil 
românesc, o figură culminantă în conspectul literaturii noastre de azi, stând cu 
vrednicie alături de ceilalți doi mari ardeleni, Goga și Blaga”. 
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În mod obișnuit, corespondenţa dezvăluie în Ion Chinezu un spirit 
critic persuasiv în raporturile sale cu colaboratorii. O adevărată 
„școală” critică transpare din regimul epistolar pe care-l întreține cu 
vocație unică, expediind şi primind scrisori de la majoritatea tinerilor 
autori. Informându-se de activitatea diferitelor cercuri literare, exigent 
față de sine și față de alții, criticul tinde continuu la idealitate, 
semănând pasiunea literară, subțiind gustul pentru perceperea 
aromelor fine, denunțând impostura. Ambiția lui nedisimulată e să 
formeze scriitori, iar tinerii se simt la flacăra intelectualității sale pe 
drumul cel bun. Pavel Dan, se știe demult, și-a limpezit profilul prin 
contactul decisiv cu Ion Chinezu. La 26 de ani, prozatorul scria 
criticului, intuindu-i siguranța gustului și energia spirituală: 

                      „Mult stimate Dle Profesor,  
Am primit poştala Dvs. şi mă grăbesc să Vă răspund, dându-Vă 

mână liberă în ce priveşte retuşările de care credeţi că lucrarea are 
nevoie.  

        Unele intervenţii chirurgicale nu strică, numai să nu se 
observe prea mult cicatricea. Firul să fie înnodat iar, aşa ca să nu se 
vadă că a fost rupt. 

         Lucrarea a fost scrisă cam la repezeală, între examene, şi n-
am avut când să-i dau un lac;  dacă-i îi faceţi Dvs. acest lucru, Vă sunt 
recunoscător. 

Ceea ce m-a legat de dumneavoastră a fost și faptul că la  „D-ta” 
înveți să scrii”30. 

         Ajutorul dat de Ion Chinezu tinerilor31 pentru a-și realiza o 
identitate intelectuală ține de capacitatea lui extraordinară în disecarea 
fenomenului cultural românesc, dublată de o pasiune egală pentru 
edificarea lui. Pentru Chinezu „cultura înseamnă voința de a te 

                                                 
30 Arhiva revistei „Gând românesc”. Scrisoarea lui Pavel Dan către Ion 
Chinezu, datată 26 noiembrie 1933. Se referă la nuvela Poveste ţărănească.  
31 Edgar Papu, Între figurativ şi idee, în „România literară”, III, 1970, nr. 29 
(16 iulie), p. 6. 
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proiecta spre zările absolutului”32, o stare de tensiune permanentă, o 
încercare de a te depăși, cu toate inconvenientele insuccesului33.  

       „Gând românesc” încearcă o ieșire a vieții literare locale din 
provizorat, dându-i o structură coerentă, de rezonanţă generală. 

      
POEZIA 

 
Poeții tipăriți de „Gând românesc” sunt obișnuiții colaboratori ai 

revistei transilvane, fondate în deceniul al patrulea. Exigenţa în 
selectarea creațiilor este însă alta, ulterior multe din acestea intrând în 
alcătuirea unor culegeri antologice. Calitatea lor intrinsecă oferă 
prilejul unor constatări de ordin general, legate de evoluția lirismului 
ardelean, în perioada interbelică, prin tinerii săi reprezentanți34. 
Creația lui Blaga pare a sta la geneza noii poezii, hotărându-i o 
dezvoltare în accente interiorizate, cu largi predilecții imagiste. 
Arghezi, Barbu, Bacovia, Aron Cotruș sunt şi ei cultivați, iar dintre 
străini sunt preferați Edgar Poe, Baudelaire, Hӧrderlin, Trakl, Rilke şi 
Esenin. Descătușarea de formulele descriptive, ca şi de limbajul 
retorizant şi dialectal se realizează în compuneri viabile, însă mai 
anevoioasă este trecerea la un registru liric individual. Similitudinile 
dintre noii poeții sunt mult mai multe în comparație cu notele 
deosebitoare, deși scrisul lor încetează de a mai conta ca o categorie 
literară indivizibilă. Dacă altădată poeții transilvani scriau în spiritul 
lui Goga, brodând pe motivul dezrădăcinării melancolii de serie, acum 
mai ales blagianizează, preluând de la marele poet mirajul universului 
panic şi filonul tristeții originare. Se poate afirma că poezia tipărită de 
„Gând românesc”, ca și de alte publicații transilvane, este cea dintâi 
care crește primind altoiul poeziei lui Blaga. Efectul vădit al acestui 
fenomen este mitologismul naturist, în cele mai neașteptate  
dezvoltări. Din funcțională, colaborând la ocrotirea destinului uman, 
cum era la  Goga, natura  devine  obiect de contemplaţie, spaţiu 

                                                 
32 Arhiva revistei „Gând românesc”. Scrisoarea lui Ion Chinezu către Aurel 
Marin, datată 4 aprilie 1937. 
33 Ibidem. 
34 Vezi G. Călinescu, Istoria literaturii române…, București, 1941, p. 856. 



 24 

deschis al misterului, prilej de filosofare pe tema ireversibilității  
timpului.   

      Evidentul proces de interiorizare se produce lent, trasând mai 
întâi o schimbare a raportului  om-natură și  apoi  o  abordare a  unor 
zone subiective. Devansându-și  timpul său literar, Blaga  poetizează 
un  ethnos spiritualizat. Pe urmele lui, tinerii se sforțează ei înșiși să 
lărgească universul ethnosului, decupând realități semnificative ori 
descoperindu-le celor  deja cunoscute  un  coeficient simbolizant, 
inedit. Vechile  teme, natura și satul, intră într-un circuit de 
sensibilitate modern. Această mondenitate a  recuzitei tradiționale, 
relevându-i-se noi sunete imagini, întâmplată în masa poeților 
transilvani însemnează primul pas care,   purificându-li-se expresia, le 
adâncește viziunea. Travaliul lor rămâne, deocamdată, cu  nostalgia 
dezvoltărilor tipizante ale universului blagian. Până târziu natura își 
păstrează însemnele, câștigând o vibrație meditativă. Pastelul ocupă 
un loc de prim-plan în spațiul poetic transilvan, specia împăcând 
obișnuințele tradiţionale cu noile  tentative paniste.       

Alte specii,  cum  ar fi balada  mică, poezia erotică și citadină, 
aceasta din urmă surprinzând culorile poetice ale burgului transilvan, 
încep a fi cultivate intens, iar spre sfârșitul perioadei interbelice ia o 
mare pregnanță estetică prin gruparea „Cercului literar” de la Sibiu, 
alcătuită din foști colaboratori sau simpatizanți ai „Gândului  
românesc”.     

           Panismul e particularitatea imediat observabilă la George 
Boldea (1905–1934),  poetul cu  merite certe  în  viața literară 
transilvană, el și Emil Giurgiuca fondând revista „Abecedar” (1933). 
Imaginile naturiste, străbătute de înfiorări melancolice, suferă de 
neșansa limbajului nesigur, tributar regionalismelor opace. Versurile 
sunt o curioasă îmbinare de vetustate şi tonalităţi proaspete. Aproape 
tot ce a tipărit poetul în „Gând  românesc” se află în volumul 
Soliloquii35,  abundent în pasteluri istovite de presimțirea  morții. 
Cităm din Autumnală:       

„Ce palid intră soarele-n pământ 
Cu purpura-i ce-o simt ca o povară, 

                                                 
35 Soliloquii. Poeme. Cu o prefaţă de Emil Giurgiuca…, Sibiu, 1937. 



 25 

Când  freamătele veștede-s un cânt 
Ce-nmormântează dragostea din vară”. 

           Tot ca un afin al lui Blaga se afirmă şi Teofil Bugnariu 
(1905), debutant în „Cosânzeana”, cu versuri considerate „singurele 
podoabe” în acele timpuri, şi prezent în „Gând românesc” cu poemele 
sale cele mai importante, din care se învederează stăruința poetului de 
a se proiecta liric într-o modalitate diferită de facilităţile zilei. Simțind 
consumată faza lirismului retoric, poezia sa trece printr-un proces de 
introvertire şi returnare a verbului. Poema Joc de miei, o capodoperă, 
dă măsura unui talent care știe să valorifice datele tradiţionale într-un 
sens original. Sub țesătura narativă, pornind de la un ceremonial 
folcloric, se sugerează un strat cu irizări tragice al geografiei 
interioare, pe care l-am putea numi al purităţii sacrificate. Soarta 
supune jocului său neîndurător, jertfindu-le, formele candide ale 
existenţei, raptul producându-se inevitabil, ca-ntr-un ritual magic. 
Talentul poetului descoperă liric damnaţia transcendentală a 
nevinovăţiei:                            

   
„ Doamne, jocul  mieilor de Paşti, din târg 

ţi-a cântat în primăvara asta cea mai albă rugă 
Dinții lor de lapte, înfloriți cu sârg, 

Nu știu încă rupe iarba, doar să sugă. 
…………………………………......... 

Alb şi negru, ritm nestăvilit 
jocul lor e început nevinovat de moarte, 
sângele lor proaspăt la lumină, e sortit 

să stârpească urile-n cetate”. 
 
       În Teofil Bugnariu vedem un precursor al lui Nicolae Labiş 

din Moartea căprioarei. Un panic, ca şi prietenul său George Boldea, 
este Emil Giurgiuca (1906), dar cu un registru mai bogat, pentru care 
se foloseşte instinctiv de straturile mitologice. Fibra baladică, în 
ritmuri populare, îşi află în Giurgiuca un cultivator de merit. Deficitar, 
cu neaoşisme, rămâne limbajul, pentru care Ion Chinezu formulează în 
scrisorile ce i le trimite poetului, îndreptățite reproșuri, nu fără a fi 
sesizate dureros: „îţi voi trimite neapărat până la 15 aprilie, versuri 
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deşi cu inima îndoită, pentru că mi-e imposibil să-mi purific 
vocabularul, oricât încerc”36. 

  Trecerea lui Giurgiuca poetul prin paginile „Gândului 
românesc” coincide cu etapa de de constituire a primelor linii de 
contur mai decise, după colaborările lui la „Consânzeana”, „Datina”, 
„Universul literar” ș.a. Versurile publicate în revista clujeană, adunate 
în cea mai  mare parte  în volumul de debut  Anotimpuri 
(Sighișoara,1938) degajează un lirism saturat de miresme și culoare. 
Accentul cade pe descripția suavă și melodică, de subtilă viziune 
panteistă. Eul se simte „frate” cu mugurii, cu toporașii și ramurile de 
măr înflorit, cu  pietrele chiar, pretutindeni luând act de pulsația vitală 
a naturii. Efluvii senzitive, policrome și  muzicale se organizează în 
orchestrații savant-bucolice, uneori excesiv încărcate de imagini. 
Versurile cheie, care denotă regenerarea poeziei transilvane de după 
Blaga, comunică o stare  de uniune cu peisajul, seducția față de 
variația și tainele universului. Din interferența  timpului  uman cu 
timpul obiectiv se nasc alcătuiri de idilă melancolică și bucurie 
resemnată, o atmosferă de Pax Magna, din care întrebările sfâșietoare 
apar surdinizate:  

 
„Doar mugurii de rouă s-aud sub talpă cruzi. 

Sfânt să-mi vorbească iarba şi petrele pe drum, 
Înalţ pământu-n ceruri  de râsete,  precum 
Copilul creşte raiuri mirate-n ochii uzi”. 

(Întâmpinarea primăverii) 
 

Este de reținut programatismul multor versuri,  bunăoară din 
excelentul poem Îndemn: 

 
„… E timpul claie de versuri să te aprinzi 
Şi să-ţi ridici lumina pe cerul ardelean”. 

 

                                                 
36 Arhiva revistei „Gând românesc”. Scrisoarea lui Emil Giurgiuca 
către Ion Chinezu, datată 25 iulie 1939. 
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Emil Giurgiuca se distinge ca un creator al cărui talent a fost în 
măsură să redimensioneze estetic motivele tradiţionale şi să descopere 
noi contacte  între eu şi universal. 

Un colaborator activ şi divers în preocupări, scriind pe lângă 
versuri bune foiletoane critice este Aurel Marin (1909–1944), autor al 
mai multor volume de versuri (Lumini, Bucureşti, 1933, Yodler, 
Braşov, 1935, Intrarea în pădure, 1936, Versuri 1937 etc.). Şi el, 
tradiţionalizând mitologismul panic scrie un lung poem, Moartea  lui 
Pan (Braşov, 1941), cu evidente reflexe blagiene. 

Comentarii lirice despre „lume, prieteni şi moarte”, icoane din 
natură, cu predilecție  pentru peisajul montan incizii în viaţa oraşului 
care „urlă în spasm nepotolit”, versurile lui Aurel Marin aparțin unui 
imaginativ, aplecat spre meditație şi reverie. Frumoasă e balada Fuga 
domniţei din cetatea  Râșnovului, reînviind un timp legendar printr-o 
bună stăpânire a genului, prefigurându-i resurecția din cadrul 
„Cercului literar” sibian. O detașată luciditate își  păstrează până astăzi 
vigoarea inițială:  

   
,,Trecurăm  peste ani într-una 
La-ndemnul  inimii, nebuna 
Și într-al lumii carnaval 

Am  fost un murmur triumfal”. 
(Trecurăm peste ani) 

 
         Autor  fecund, Aurel Marin a devenit notoriu mai cu seamă 

ca poet al muntelui, calitate revelabilă și  în „Gând românesc”: 
„Nu știm în clară voce e murmur de heruv, 

În ochii vii icoana acelor ore șterse, 
E voia noastră poate sau pasul singur merse 

În solitudini aspre, pe muntele pleșuv?” 
(Pe muntele pleşuv) 

 
    Ion Bălan (1909) nu face excepție de la înclinații panice și nici 

de la formulele metaforizante ale zilei, imaginând o lume văzută ca un  
mister nedezlegat. Poetul se definește  în Dualitate, unde încercarea de 
a se smulge din spațiul teluric, căutându-se pe sine însuși, în speranța 
de a descoperi noi izvoare ale cântecului se izbește de zidul neputinței. 
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Drama scriitorului, de trecere la o altă condiție existențială, depășind-
o pe cea veche, nu-i este astfel străină:   

                                     „Într-o zi m-am certat cu Pan; 
                                     I-am spart naiul de trestie, cupa de argilă. 
                                     Am râs neastâmpăru-i teluric și van,  
                                     Patima grea, ce-i ardea-n pupilă. 
 
                                                          Satan, orgie a gândului viu 
                                                          Mă dăruiesc pentru veacuri ție                                                                                   
                                                          Că ursitoarele au vrut să fiu 
                                                          Un mare vis sau o mare nebunie! 
 

 O clipă visul a sclipit 
 Înalt, prestigios și van.  
  Azi pe primăvara lui am zărit  
 Adânc săpată copita lui Pan”37. 
 

                Un cântăreț al satului, ca spațiu al minunilor, se arată 
Radu Brateș (1913). Troița, hanul, pajiștea, pădurea etc. alcătuiesc 
„semnele” transcendentalului revelat:  

 
                      „Satul meu e fără istorie și primar 
                      E un sat cu tristeți și minuni: 
                      Dumnezeu coboară printre oameni buni 
                      Să le ajute la sapă, la plug, la car”. 
 
                 Poezia lui Ion Moldoveanu (1913–1939) e ca o fâlfâiere 

de flacără pe altarul reînoirilor ce se petrec acum38. Cu el ca și cu alți 
reprezentanți ai poeziei tinere transilvane, lirismul se îndreaptă decis 
spre „mirajul cântecului pur”, cum o și spune    într-un vers, 
desprinzându-se de linia unei poezii epigonice, de excese tematice și 
cu o rău înțeleasă funcționalitate, rod al sămănătorismului tardiv. 
Talentul poetului se întrevede, incontestabil, profilându-se într-un vers 

                                                 
37 Ionel Bălan, Febre cereşti, București, 1970. 
38 Ion Moldoveanu, Sbor peste ape, Ediţie de Dimitrie Danciu, Prefaţă 
de V. Fanache, Cluj, 1970. 
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al cerului și al pământului, absorbit de vraja misterului existențial și 
de contemplația locurilor natale, în vibrări elegiace și în cântece 
înflorite parcă din lutul străbun. Sentimentul național se arată a fi în 
continuare masiv transfigurat, după cum înclinația spre însingurare, 
motivul timpului devorator, ca și cel al setei de infinit, „de cer”, nu 
sunt deloc neglijabile. Aflate undeva foarte aproape de hotarul care 
desparte ființa de neființă, cântecele poetului vorbesc de o iminentă 
„intrare în poveste”, de „pământeană trecere”, într-o muzică stelară, a  
unui înfiorat de absolut. În revistă publică unele din cele mai reușite 
poezii ale sale, elegii tulburătoare ale unui fascinat de miracolul vieții 
și ale unui împresurat de sentimentul morții. Un fragment din 
Pământeană trecere: 

 
                                         „Ca și unda Someșului-Mic 
                                         Lin voi trece calea către dric 
                                         Iar în noaptea înflorită, clară 
                                         Stele mari crescute peste țară. 
                                         Spice-ngenunchiate-n lanuri coapte 
                                         Vor zvoni plecarea mea în noapte”. 

 
                     Deși el însuși fondator al unei publicații, „Lanuri” 

(Mediaș, 1933), cu un program apropiat „Gândului românesc”, George 
Popa (1912)39 nu pierde prilejul de a-și verifica talentul prin 
intermediul revistei clujene. Aici el tipărește un grupaj de poeme 
interesante prin „tăietura” lor estetică, reprezentativă. Lirica poetului 
dezvoltă succesiv stări de vis și gesturi înflăcărate, prăbușiri cu țipete 
de pasăre rănită și accentele elegiace ale unui dezamăgit. Ceva din 
tradiționala condiție de „peregrin transilvan” se simte în versuri, dar 
ea se desfășoară pe un plan imaginar. George Popa este un modern 
argonaut, visând să descopere o poezie suficientă sieși, cu muzica și 
cuvintele ei, extrase din arderile propriilor sale vârste interioare. 

                       Pozitivă este în primul rând insistența pusă în 
recreerea limbajului poetic, devenit demodat. Nevoia de a învinge 
criza verbului echivalează cu un act de redresare a liricii însăși, care 

                                                 
39 George Popa, Plecare spre legendă, Mediaş, 1936. 
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fiind deschisă acum orizontului problematizant, nu mai poate apela la 
neaoșisme. Poetul caută în cuvinte „rezonanțele lor adevărate”, 
sensurile originare, le vrea învestite cu strălucire limpede, stelară 
(„Vorba, limpede apă de stea”) și încărcate de sugestii învăluitoare, 
magice: 

                                        „Ne vom pleca spre acele cuvinte  
Care mai mult se înțeleg decât se spun”.                                                                                                                                                              

(Cântec lângă inimă) 
                      Reașezarea cuvântului într-un nou plan sensibil 

explică stăruitoarele sondaje în lexicul poetic, încheiate în veritabila 
artă, apropiată de acel „cântec ce nu s-a scris”, la care poetul aspiră 
necontenit, nu din snobism, ci dintr-un justificat sentiment de 
sațiabilitate față de „fructele” culese până atunci din „grădinile știute” 
ale Parnasului. Printr-o individualitate distinctă, constatăm fenomenul 
binevenit din viața literară transilvană prin care lumea artei se 
distanțează de manierismul sămănătorist, repoetizând cuvântul şi 
integrându-l într-o  configurație metaforică de sensuri inedite: 

                „Am părăsit zenitul și cuvintele știute 
Pentru cuvinte noi, pentru semne nemaivăzute”.                                                                                                                                   

(Înger cu blestem) 
                                                
 Poezia lui George Popa are, totodată, o deschidere spre un 

memorabil fond muzical. Substratul de natură melodică precede, ca un 
movens germinator stările afective fundamentale, dragostea, tristețea, 
moartea, cuvântul însuși. Reușita poemă Tristia, publicată în „Gând 
românesc”, relevă obsesia identității cu verbul primordial și muzica 
stelară: 

„Da, aici e tristețea, lângă 
Mâinile ce se întind pe jos, 

Aproape de muzicile ce nu pot să plângă 
Cu sunetul cel mai frumos 

Trec printre liane și visuri, argonaut 
Pentru cuvântul nespus 

Luceafăr mai limpede caut 
Printre stelele, toate, de sus. 

Dar din nicio călătorie 
Nu venim cu litera cerută 
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Întoarcerea e o mare elegie 
    Pentru o stea căzută”. 
 Ceea ce tipărește Mihai Beniuc (1907) în „Gând românesc” va 

intra în primele sale volume, Cântece de pierzanie (1938) și Cântece 
noi (1940). Celebra artă poetică a primului volum, Cu Dumnezeu la 
cot, apare mai întâi aici, ca pledoarie a travaliului autentic, fixat în 
miezul actualității: 

„Când voi izbi o dată eu cu barda 
Această stâncă are să se crape 
Și va țâșni din ea șuvoi de ape 

Băieți, aceasta este arta!” 
 Și alte poeme importante (Cu sanie fără clopoței, Plecare, La 

Sebiș ori în altă parte, Nu te-aude nimeni etc.) sunt tipărite inițial tot 
în această revistă. Beniuc are de pe acum partea lui de contribuție în 
efortul general de echilibrare a lirismului, propunând lamura artei 
directe. Ion Chinezu, în cronica dedicată Cântecelor de pierzanie face 
o pătrunzătoare analiză a originalității noului poet. Apariția lui Beniuc 
i se pare cu atât mai salutară cu cât „trei sferturi din versurile de azi 
par a fi făcute cu perfectă onestitate, à la manière de… Nu s-au scris 
niciodată atâtea poezii complet nesemnificative, din pricina unei 
mulțumitoare, ba uneori chiar seducătoare virtuozități tehnice”. 

 Cântecele de pierzanie, în schimb, e cartea de poezie care 
dinamizează în Transilvania revirimentul atât de mult așteptat: „Cartea 
aceasta rămâne pentru noi dovada unui mare temperament liric, una 
din cele mai sincere și mai pline de semnificații din toate încercările 
făcute în anii din urmă spre a reveni, după întortocheatele căi de ocol, 
la izvoarele poeziei elementare și adevărate… Avem impresia că o 
stea a pornit la drum”. 

 Un poet activ în paginile „Gândului românesc” a fost Iulian 
Popa (1909), cu versuri de acurateță tehnică, elegiace și cantabile, 
închinate prevalent iubirii. Tardiv eminescian, I. Popa scrie un vers 
interiorizat și contemplativ: 

„Eu m-am născut din taina ce-a fulgerat lumina 
Ca să trăiesc în toate de mult, când mă purtau 

Dospind în haos vremea, virtuțile și vina 
A legănat văzduhul când ochii nu-l vedeau.” 

                                                             (Frumosul) 
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  Dintre poete, Olga Caba (1913)40 se revelează prin 

cerebralitate și concizie. Interesantă este unda de modernism, prezentă 
fără ostentație. Câteva creații panteist-senzuale, cele mai bune poeme 
ale autoarei, proiectează un spațiu dionisiac, al unui eu vrăjit de 
mângâierile ierboase și de sonoritățile tainice ale universului. O dată 
învins dihotomia sat-oraș, drama unghiulară a poetului din vechea 
generație, survine emanciparea spirituală și implicit se anihilează 
teroarea limbajului frust. Poezia se eliberează de regimul canonizant, 
aducând la suprafață magma fierbinte a  lirismului: 

„Acum oricât aș vrea nu m-aș mai putea smulge din grădină 
Părul mi s-a despletit în frunte, brațele mele-s crengi 

Ce poartă ascunse-n frunziș și umbre calde, șerpi fluierători, 
păsări. 

Totul e scris în inelele mele, seva sapă dungi adânci în oglinda vie 
a sufletului, 

Un nor nu trece nevăzut, o adiere nu suflă, 
Un greier nu țârâie noaptea fără ca toată carnea fragedă și dură

       
Să nu tremure prelung”. 

                                              (Femeia vegetală) 
 
          Veniaminul poeților de la „Gând românesc” este Radu 

Stanca (1920–1962), tipărit în revistă de la vârsta de 17 ani, cu versuri 
de virtuozitate, extrase „din inima mea caldă” (Dăltuire). Înainte de 
faza baladescă matură, Radu Stanca se exercită în pasiuni lirice 
prefigurative, ordonându-și talentul în melancolice stampe, cu imagini 
de burg medieval, de felul următoarei:  

 
„Când uneori pe umeri mai bate amintirea 

Ca un prieten cărui eu n-am răspuns la scris 
Mă-ntorc  în burg cu noaptea și cu nemărginirea 

Ca să mă-ntreb pe unde acele visuri îs. 
 

Și cum mă plimb de-a lungul crenerurilor strâmte 
                                                 
40 OlgaCaba, Poezii, Cluj, 1970. 
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Din buzunarul vieții o carte veche scot 
Citesc în ea tristețea elanurilor frânte 

Nici moara nu mai luptă de-acum cu Don Quijote”. 
 

                                                                    (Medievală) 
Ocazional publică: Gherghinescu Vania, George A. Petre, 

Dimitrie Danciu, Ion Molea, Teofil Lianu, C. Miu-Lerca, Petre Pascu, 
Ion Șiugariu, tineri poeți ce se afirmă în alte cercuri literare. 

 
 

                                               PROZA 
 

Din seria prozatorilor publicați de „Gând românesc”, în care 
își înscriu numele consacrații Ion Agârbiceanu, Emanoil Bucuța, 
Victor Papilian, G. M. Vlădescu, Victor Ion Popa, dar și câțiva 
diletanți, se detașează o pleiadă de tineri cu incontestabile virtuți. 
Revista lansează paralel cu alte publicații transilvane, în special cu 
„Pagini literare”, numele lui Octavian Popa, Ionel Neamtzu, V. Beneș, 
Ion Vlasiu și Pavel Dan. Cel puțin ultimul însemnează o mare victorie 
estetică, de care Chinezu are o jubilantă conștiință: „Dacă ni s-ar cere 
să spunem numele cel mai reprezentativ al vieții literare din ultimii ani 
ai Ardealului, am spune fără șovăire: Pavel Dan”41. Atașarea la 
tradițiile artei realiste, ajunsă prin Rebreanu la faza ei de 
monumentalitate și de intrare în circuitul universal, nu exclude la unii 
din acești talentați prozatori plurivalența creatoare și inovația subtilă. 
Realismul de orientare sătească se experimentează în sondajul 
psihologic și își anexează noi regiuni, cum ar fi cea a fantasticului. O 
aplecare spre tainele sufletului, în construcții epice de mare densitate 
conflictuală, îndreaptă un fascicol de intensă lumină spre zone 
nebănuite ale sufletului ancestral. Timidelor crochiuri din viața 
citadină, aparținând tendinței sămănătoriste, le ia locul o proză a 
orașului, nu lipsită de savoarea specifică burgurilor transilvane. 

                                                 
41 Ion Chinezu, Douăzeci de ani de viaţă literară în Ardeal, loc. cit., p. 
291. 
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                Prezența în paginile publicației a lui Victor Papilian (1884–
1956) se ordonează tocmai în direcțiile arătate. În colecția revistei 
apare romanul său În credința celor șapte sfeșnice (Cluj, 1933), frescă 
a frământărilor sociale ale Transilvaniei de după Unire. Este actul 
editorial cel mai costisitor pe care îl face gruparea. O nuvelă 
fantastică, Trădare, pe tema  ubicuității, alte nuvele din viața satului și 
a orașului (Maternitate, Rușine) certifică vigoarea noilor tendințe. 
                  Foarte apropiat revistei este prozatorul Octavian Popa 
(1906), ale cărui începuturi se pot remarca în „Societatea de mâine”, 
„Blajul” etc. Darurile sale de povestitor se exercită cu predilecție în 
avatarurile erosului, schiţate abil în proze cu adolescenţi pasionali şi 
capricioşi, firi nervoase, uneori ciudate, cu suflete greu sondabile. Nu-
i este străin autorului nici mediul țărănesc, iar schița Hoț de lemne 
dovedește o posibilitate memorabilă de încrustare realistă a vieții 
oamenilor de la munte. 
         Prin 1937 se anunță prezența unui „nou romancier 
ardelean”42. Numele acestuia era Ionel Neamtzu (1907), care, venind 
la puțin timp după excepționala apariție a lui Pavel Dan, sporea 
grupul tinerelor talente epice din climatul local. 
    În perioada formării sale, scriitorul frecventase gruparea 
„Thesis”. Sub semnul exigenței, impus de activitatea grupării, Ionel 
Neamtzu își extinde treptat colaborarea, aflându-l la „Pagini literare”, 
„Blajul”, „Familia”, „Gândirea”, „Gând românesc”. Romanul 
Farmecul gotic (Cluj, 1928), nu displace astăzi decât prin unele 
contorsiuni de limbă. Cadrul intrigii, care este Sibiul, cu atmosfera lui 
de burg incomparabil, portrete de adolescenți intempestivi, spiritul de 
aventură, prieteniile și rupturile bruște fac din acest roman o carte 
delectabilă. Al doilea roman, Pentru o femeie, publicat mai întâi în 
„Gând românesc” sub titlul Alma-Mater, relevă calități de observator 
al mediului citadin. Reconstituirea vieții universitare clujene, 
alcătuind partea rezistentă a cărții, se detașează ca un episod antologic 
prin siguranța scriiturii. Meritul de a cultiva la timpul potrivit gustul 
pentru eposul modern și psihologia intelectualului se constată și în 

                                                 
42 N. N. Munteanu, Un nou romancier ardelean: Ionel Neamtzu, în 
„Gând românesc”, V, nr. 11–12 (noiembrie–decembrie), pp. 600–601. 
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Orașul nordic (1940), roman-document despre gruparea „Thesis”. Cu 
vocația sa de observator, autorul explorează într-o factură epică de 
spumoasă badinerie straturile sufletești care fac tranziția de la scrisul 
veleitar la profesionalismul artistic.  
   Schițe ușoare din viața studențească și un reportaj publică 
Ion Vlasiu (1908) anunțându-și aromele prozei sale memorialistice din 
Am plecat din sat (Sighișoara 1938). 
    Proza fantastică are în V. Beneș (1907–1960) un 
reprezentant de talent. Știut mai mult prin articolele sale de critică 
plastică, domeniu în care i se recunoaște de timpuriu autoritatea, V. 
Beneș nu este mai puțin un deschizător de drumuri, cu al său volum de 
nuvele fantastice Hanul roșu (Sighișoara, 1938). Două din cele cinci 
nuvele ale volumului se tipăresc mai întâi în „Gând românesc”. 
Fantasticul din prozele lui Beneș pleacă de la viața cotidiană, ca la E. 
T. A. Hoffmann, decupând din ea întâmplări stranii. Coerența dintre 
evenimente, scriitura sigură, fantezia bogată se îmbină în proză de un 
farmec misterios, desfășurându-și valențele epice la limita dintre 
natural și supranatural. 
            Destinul literar al lui Pavel Dan (1907–1937) se leagă 
nemijlocit de cel al „Gândului românesc” și al lui Ion Chinezu. Nu 
numai că revista îi publică nuvelele de amploare, Poveste țărănească 
(devenită Urcan bătrânul), Fragmente, Zborul de la cuib și 
Înmormântarea lui Urcan bătrânul, cele mai reușite alături de 
Priveghiul și Iobagii, dar îi asigură o „protecție” critică fără egal în 
epocă. Aderarea lui Ion Chinezu la valoarea excepțională a 
prozatorului se manifestă sub forme multiple, de la discuțiile de 
„atelier”, pe marginea textelor originale, la atitudinea de susținere 
critică și editorială, întreprinsă cu o generozitate desăvârșită. Idealul 
criticului de a favoriza apariția unor opere prin care Transilvania 
literară să se ridice la un nivel de creație fără complexele inferiorității 
primea o certă concretizare. Informând lumea literară despre această 
reușită, Ion Chinezu trăiește satisfacția interioară a unei victorii 
proprii. Ediția din 1938 (Pavel Dan, Urcan bătrânul, Nuvele, cu o 
introducere de Ion Chinezu) anunță prin pana criticului un prozator al 
unui univers încă neinterpretat, al Câmpiei Ardealului, stăpân pe o 
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viziune în care fuzionează realismul cu fantasticul terifiant, într-un 
cuvânt o valoare „de rar preț pentru literatura românească”43.  
                  Prin ineditul prozei sale, Pavel Dan trece firesc în circuitul 
european, cu o culegere realizată de Eugen Ionescu, după un prealabil 
schimb de scrisori cu Ion Chinezu. În 1945, o editură marsilieză 
tipărește în franțuzește nuvelele Urcan bătrânul, Înmormântarea lui 
Urcan bătrânul, Copil  schimbat și Zborul de la cuib, aceleași care 
apăruseră în „Gând românesc”44. 
 
 

ORIZONTURI ESTETICE, CRITICE ȘI CULTURALE 
 

Lansarea tinerelor talente sau consolidarea forțelor deja 
afirmate se desfășoară paralel cu refuzul oricărei cantonări 
dogmatizate. Revista vehiculează date despre problemele culturale ale 
epocii, dar se situează în actualitate comentând între altele sub noi 
aspecte pe clasicii noștri ori circulația valorilor universale în literatura 
română. Un cadru critic comprehensiv anihilează tentativele 
anchilozante și orientează privirile înspre cele mai expresive forme. Se 
traduce din Baudelaire, Esenin, Ady, Machado, Rilke, Stefan George, 
se prezintă romanul american, poezia modernă engleză, lirismul pur, 
așa cum îl teoretizează Henri Brémond, literatura sovietică. 
Programatismul revistei nu are nimic de reţetă, de ceva fixat la 
obiective limitate, el ţintind la promovarea artei durabile, prin 
relaţionarea vieţii locale cu experienţele literare de pretutindeni. 
Condiția propusă e ca rezultatele să dea o imagine adâncă despre omul 
pământului, de substanță clasică.  
                Cultul valorilor clasice se armonizează fericit la „Gând 
românesc” cu spiritul actualității culturale. Recenzia, cronica, studiul 
de amploare vizează cu insistență aceste moduri de existență în spirit. 

                                                 
43 Ion Chinezu, Prezentare, în Pavel Dan, Nuvele, București, 1938, p. 
XXV. 
44 Date despre acest episod oferă Cornel Regman şi Sergiu Pavel Dan, 
în „Gazeta literară”, XII, 1965, nr. 32 (5 august), p. 3. Vezi Din 
corespondenţa „Gândului românesc”. 
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A fi actual și a fi clasic, adică profund, durabil, în această atitudine 
activă față de viaţă, iată cheia orizontului axiologic deschis de revistă. 
         Interesul față de clasicism, înțeles ca lecție permanentă 
adresată prezentului de către marile opere ale trecutului, dar și ca de 
viață, implicit ca ideal estetic, se raportează continuu la destinul 
literaturii române. Asimilarea unei condiții creatoare în spiritul 
clasicității este singura în măsură să îndepărteze manifestările 
fluctuante, supuse agitațiilor de ultimă oră, ajutându-ne să fim noi 
înșine, în profunzime. Sensul în care publicația pledează pentru un 
clasicism cultural se aseamănă cu acela propus de Tudor Vianu și G. 
Călinescu aproape în același timp45. Îndreptarea spre clasicitate, idee 
care plutea în aer în perioada interbelică, se impunea cu atât mai mult 
în viața literară transilvană, legată prin conjunctura istorică, nu o dată, 
de aspectele accidentale. Lipsa unei clasicități literare, egală cu 
absența adevărurilor universale, esențiale și adânci, din spațiul nostru 
estetic se repercutează negativ într-un eclectism epidemic, mereu în 
prefacere, la dispoziția tuturor influențelor: „La noi, nestabilitatea 
capricioasă și eclectismul pulverizat al programelor școlare scot, an 
după an, serii de tineri foarte cochet instruiți, care știu de toate dar n-
au simțul esențialului, și în lipsa acestuia se bizuie pe îndemânările 
amăgitoare ale unui mimetism al cărui avantaj de moment – ușurința 
asimilărilor de ultimă oră – se răzbună prin desființarea controlului 
încordat, prin lenta distrugere a gustului de a merge pe linia maximei 
dificultăți”46. 

Devierea de la clasicitate, echivalată cu dezertarea scriitorului 
de la sondajul esenței umane, se înfățișează cu atât mai periculos cu 
cât ea se observă ca un simptom al întregii culturi burgheze moderne, 
supusă unor convulsii fără precedent. Europa se află sub presiunea 
unei „culturi șlagăr”47, superficial ancorată în prezent, ruptă de trecut 
și fără perspectiva eternului, emanând din ignorarea valorilor clasice. 
                                                 
935; G. Călinescu, Sensul clasicismului, în Principii de estetică, 
București, 1968, pp. 35745 Tudor Vianu, Idealul clasic al omului, 
București, 1–370. 
46 Ion Chinezu, Pagini de critică, București, 1969, m p. 224. 
47 Zevedei Barbu, Cultura şlagăr, în „Gând românesc”, IV, 1936, nr. 12 
(decembrie), pp. 587–597. 
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Prin desconsiderarea idealului clasic se explică și excesul de 
teoretizare a lumii moderne48. Stufozitatea teoriilor de ambiții 
generalizatoare provine din absența duhului clasicității, al adevărurilor 
universale.  
 Aderența la clasicitate, socotită ca o „structură eternă […] 
spre care aspirațiile omenești trebuie să tindă necontenit”49, semnifică 
implicit un criteriu de apreciere, valabil pe deasupra inevitabilelor 
controverse dintr-o epocă literară. Clasicitatea rămâne etalonul fără 
greș cu care se determină vechile şi noile constelații literare, așadar un 
criteriu de apreciere deschis, în accepțiunea dată de Sainte-Beuve. Din 
acest punct de vedere, manifestările cele mai noi îşi pot câștiga dreptul 
de a fi cooptate în ierarhia valorilor sau de a fi respinse, căci ceea ce 
interesează este aportul lor la spiritul clasic, peren. Cultura clasică pe 
care o frecventase Ion Chinezu în tinerețe și căreia îi rămâne 
credincios toată viața, prin lecturi directe din greci și latini, îl face să 
afirme tranșant: „Orientările cele mai recente și chiar acelea de 
negație violentă nu-și dobândesc interesul lor deplin și nu pot fi situate 
just decât prin raportarea lor la normele clasicismului, ca la unele prin 
care caracterul lor de permanență și generalitate rămân statornice 
îndreptare în ritmul de flux și reflux al epocilor și curentelor de 
cultură”50. 
  Este de la sine înțeles că această năzuință spre clasicitate se 
urmărește mai întâi de revistă pe teren românesc. Publicația are 
meritul de a promova gustul antichității clasice, având în Ștefan 
Bezdechi, Teodor Naum și Nicolae Lascu trei cercetători recunoscuți 
în depistarea raportului dintre scrisul românesc și vechii autori. Prima 
treaptă a clasicismului autohton, clasicismul naiv, reprezentată de 
folclor, intră de asemenea în interesul revistei. În stratul folcloric se 
poate descoperi, după expresia lui Ovidiu Papadima „o viziune 
românească”51; lui Alexandru Dima i se datorează avansarea ideii de 

                                                 
48 Vasile Băncilă, Teoreticism, în „Gând românesc”, II, (1934), nr. 5 
(mai), pp. 241–260. 
49 Ion Chinezu, op. cit., p. 225. 
50 Ibidem, p. 224. 
51 În „Gând românesc”, IV, 1936, nr. 5 (mai), pp. 253–261 şi nr. 10–11 
(octombrie–noiembrie), pp. 538–543, Ovidiu Ppapdima publică 
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clasicitate a folclorului, iar în câteva articole tot el constată fascinația 
modelatoare și sugestivă a filonului popular pentru poezia cultă 
contemporană52.  
 Marii noștri clasici se bucură de câteva interpretări de reală 
fecunditate critică, Eminescu, de pildă, e analizat în relație cu 
literatura greacă (Ștefan Bezdechi: Eminescu și Nonnos din 
Panapolis), devine obiectul unui studiu de literatură comparată (A. 
Lillin: Lohengrin – Luceafărul) și al unor eseuri de certă originalitate 
semnate de Paul Al. Georgescu. O paralelă erudită între Eminescu și 
Alecsandri, în măsură să spulbere unele prejudecăți, realizează I. M. 
Rașcu. Caracterul viu, mereu complex, al clasicilor noștri e 
demonstrat cu finețe de același Paul Al. Georgescu și Mircea 
Vulcănescu, primul demonstrând actualitatea estetică a lui Caragiale, 
al doilea pe cea a lui Creangă.  
 În definirea valorilor durabile scrise sub semnul plenitudinii 
clasice, revista merge până la creații și autori contemporani. Lucian 
Blaga apare, sub acest aspect, o elocventă întrupare clasică53. Blaga 
însuși, în studiul Despre plenitudinea istorică, avansează ideea unei 
afirmări majore a culturii române, ca un nou moment clasic54. 
 Suntem fixați așadar pe un teren literar neparcelat, dar nici 
haotic, în care se cultivă puterile creatoare transilvane, cu o exigență 
niciodată scăzută. Resurecția culturală nu întârzie să se arate cu o 
eficiență în continuă creștere. La câțiva ani numai după rechizitoriul 
din Mitul utilului, același D. D. Roșca e gata să constate entuziast 
schimbarea petrecută, remarcând pe câțiva tineri, creatori de filosofie: 
Aproape n-a fost număr de „Gând românesc” care să nu fi adus și 
substanțiale pagini filosofice semnate de Vasile Băncilă, C. Noica, 

                                                                                                 
fragmente din cartea sa O viziune românească a lumii. Studiu de 
folclor, București, 1941. 
52 Al. Dima, Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană, 
București, 1936. 
53 Vasile Băncilă, Lucian Blaga, energie românească, Cluj, 1938, p. 
159. 
54 În „Gând românesc”, VII, 1939, nr. 1–6 (iunie), 
 p. 315.  
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Bucur Țincu și de mulți alții55. Mișcării culturale transilvane i se 
recunoaște vitalitatea creatoare și de către alte cercuri și personalități: 
„Sunt câțiva ani de când revistele noastre cele mai bune, manifestările 
de cultură cele mai vii, luptele cele mai dârze, sunt purtate, într-o 
foarte largă măsură, de un număr de tineri ardeleni”56. 
 Propunându-și să deplaseze mișcarea culturală din 
Transilvania pe un nou front de activitate, revista „Gând românesc” a 
fost uneori depășită de însăși amploarea obiectivelor sale. 
Transformate în practică revuistică, aceste obiective s-au modelat 
sinuos și inegal. De-a lungul existenței sale, nici prea lungi, dar nici 
prea scurte („Sburătorul”, de exemplu, nu totalizează mai mulți ani de 
apariție) se pot constata și numere mai puțin închegate, având 
contribuții de nivel diferențiat, foarte bune, dar și mediocre, dacă nu 
slabe. În scrisorile trimise lui Ion Chinezu aflăm frecvent observații 
despre nivelul scăzut al unor materiale. O urmă de grabă, de pagini 
încropite, date tiparului pentru că lipseau cele promise de colaboratorii 
merituoși, coboară din când în când revista sub limitele exigențelor 
normale. Excesul de cuprindere a tuturor problemelor culturale se 
consumă câteodată în dezvoltări eclectice, pretențioase și puțin fertile. 
Tehnicismul cultural, deși redus în comparație cu alte publicaţii ale 
vremii, stăruie în rolul de grefier conştiincios pe care și-l asumă 
revista față de acțiunile culturale, multe la număr, însă nu toate 
importante, săvârșite de Astra.  
 Cum ținta noastră principală constă în sublinierea actelor de 
cultură pozitive incitate de „Gând românesc”, ne-am îndreptat atenția 
mai insistent spre acele particularități care au făcut din acest îndreptar 
publicist și o tribună literară a momentului cu urmări insuficient 
relevate încă de istoriografia noastră, recunoscute mai mult prin 
atitudini de simpatie, binevenite când ele vin din partea unor 
personalități, și mai puțin prin examinări critice, deși nici acestea nu 
lipsesc. Dintr-o astfel de examinare critică scăderile revistei nu pot fi 
eludate. Chiar și numai sub aspect literar unele limite se pot discerne. 
                                                 
55 Cf. D. D. Roşca, Puncte de sprijin, Sibiu, 1943, p. 47. 
56 C. Noica, Tineretul cărturar ardelean, în „Vremea”, X, 1937, nr. 506 
(26 septembrie), p. 4; articolul e reprodus în „Gând românesc”, V, 
1937, nr. 8–10 (august–octombrie), pp. 500–502. 
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Ion Chinezu a intenționat să alcătuiască o echipă de colaboratori și în 
primul rând un grup de critici, care să discute autorizat cărțile și ideile 
timpului, însă nu se poate susține că i-a reușit acest gând pe de-a 
întregul. Cei invitați să scrie critică literară se arată, cu fericite 
excepții, mai prejos de redactorul revistei. Profesionalizarea 
exercițiului critic se află încă în dificultate, și nu sunt prea rare 
cazurile în care în loc de recenzii citim impresiile de lectură ale unor 
diletanți. Adevărații discipoli ai lui Ion Chinezu vor veni mai târziu. 
Acum se scrie de către unii tineri dintr-o declarată „plăcere”, ori se 
comentează cu indiferența obligativității, apelându-se la copioase 
citate, încât sub această latură „Gând românesc” se află, cu 
intermitență, mai prejos de idealurile programatice. E adevărat, se mai 
ivește și circumstanța unei nevoi de literatură, iar până la apariția 
așteptatelor talente se folosesc formulele critice de complezență. Dar 
prejudiciile mai grave sunt alimentate de articolele confuze (semnalate 
în bibliografie), tributare unor direcţii ideologice novice, propulsate în 
epocă. Semnăturile unor persoane care aveau să alunece spre mişcările 
de dreapta, articolele, ca şi producţiile insignifiante ale unor nume de 
serie limitează valoarea de ansamblu a revistei. 
 Dominatoare se înfătişează totuşi concepţia democratică şi 
umanistă, nediscriminantă, egală în apreciere pentru valorile tuturor 
naţionalităţilor din România (maghiarii recunosc în unanimitate în Ion 
Chinezu un mare prieten şi un excelent cunoscător al culturii lor, un 
traducător ca puţini alţii din Móricz Zsigmond, Szemlér Fernec ş.a.), 
încrederea în forţa raţiunii, pasiunea cheltuită pentru promovarea 
adevărului, prezenţa unor articole antifasciste, lupta împotriva 
nonvalorilor politice şi culturale. „Gând românesc” se integrează 
aşadar în fluxul progresului nostru spiritual, rezervele formulate, 
impuse de rigoarea unei reconsiderări obiective, având rolul de a 
reliefa critic tocmai această calitate fundamentală. 
                                     
                                         ION CHINEZU 

(1894–1966) 
 
 Scrisul lui Ion Chinezu vorbeşte de o personalitate care   şi-a 
exercitat chemarea cu un rost bine definit, într-un climat apăsat nu de 
puţine prejudecăţi. E un scris de adâncime, grav, în care un gânditor 
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lucid, avizat asupra tuturor încheieturilor literare din Transilvania, 
învinge comodităţile multiplicate în timp, servindu-se de gustul său 
rafinat şi de persuasiunea fascinantă a firii sale, când explosiv-ironică, 
când ocrotitoare, sugerând încrederea şi confesiunea talentelor sau 
demobilizând inamiciţiile. Într-o vreme în care tinerii literaţi 
transilvani creşteau ca florile pe câmp, nebăgaţi în seamă de criticii 
zilei, – unii, ca Bogdan-Duică, refractari spiritului modern, alţii, 
dimpotrivă, continuând să denunţe tradiţionalismul opac al 
scriitorului, ardelean – Ion Chinezu aduce dreapta măsură, 
concentrând energiile risipite şi dându-le o direcţie înfăptuitoare. 
Talentele de natură plurală aveau nevoie să intre într-o necesară 
competiţie, păstrând linia unei continuităţi, dar ieşind din 
mediocritatea provincială, ori mai rar, din violentările cosmopolite. 
Conservatorismul placid, căruia anumiţi reprezentanţi din vechea 
generaţie i se închinau, rămânând fideli unor tipare abandonate în 
altă parte, improvizaţiile de moment, pentru care se recurgea la 
colaborări „salvatoare”  de aiurea, nu puteau determina o viaţă 
literară autentică, de care Transilvania avea atâta nevoie. Mai era 
necesar harul criticului care să pună în stare creativă proaspătul „gând 
românesc” al provinciei transcarpatine. Momentul „Gândului 
românesc” sintetizează o etapă de efervescenţă, îndrumată de un 
spirit critic autorizat, în măsură să depăşească recenzia fragmentară 
şi cazuistică, înlocuind-o cu o viziune critică ea însăşi creatoare. 
Expert incontestabil al „strădaniilor ardelene”, om de studiu şi de 
intuiţie, Ion Chinezu contribuie, alături de puţini alţi cunoscători, la 
definirea literară a momentului, ca şi la organizarea manifestării lui în 
cuprinsul elevat al unei reviste. Simţind ritmul timpului pe care îl 
străbate, criticul avertizează, propunînd o primă sinteză: „Ce ar putea 
fi mai interesant pentru un cercetător decât căutarea 
coordonatelor literare ale acestui moment? Se petrece, iată, de 
câţiva ani încoace sub ochii noştri, un proces de cea mai profundă 
însemnătate: afirmarea profundă şi încrezătoare a unui nou duh 
românesc, larg, cuprinzător, pe măsura ţării întregite [...] 
Contribuţia noilor provincii la      închegarea acestui front al 
spiritului românesc ne interesează în mod cu totul deosebit, fiindcă 
după 20 de ani, această contribuţie are valoarea unei probe 
verificatoare, tot aşa cum lipsa ei ar dovedi că n-avea drept la 
viaţă. Sub acest unghi trebuie să privim strădaniile ardelene în 
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câmpul literaturii [...] Această parte de ţară s-a afirmat cu 
vigoare, s-a regăsit – e poate mai nimerit s-o spunem – în 
consensul vieţii româneşti”57. 

Două adevăruri, întotdeauna profitabile pentru critică, rezultă 
din această profesiune de credinţă: situarea într-o actualitate sti-
mulativă şi îmbogăţirea peisajului artistic promovând noi talente. 

Vocaţia critică a lui Ion Chinezu constă evident în 
discernerea semnificaţiei imediatului, cu acuitate fără greş. 
Certitudinea că trece printr-un timp „excepţional”, printr-un 
„mare moment”, aşadar perspectiva de ansamblu a fenomenului 
artistic i-a ordonat activitatea cu o sistematică rigoare: a 
studiat raporturile vii dintre prezentul literar şi marii 
precursori, s-a ocupat de tinerii scriitori şi eseişti, a cunoscut 
şi a comentat ca nimeni altul literatura maghiară şi germană 
din România etc. Cele două studii de sinteză, Aspecte din 
literatura maghiară ardeleană (1930) şi Douăzeci de ani de viaţă 
literară românească în Ardeal (1939) confirmă talentul  criticului 
şi sensul concret-estetic prin care el înţelegea să exprime actualitatea 
literară. Dar debuşeul de maximă eficienţă al spiritului său, căruia 
vreme de opt ani i-a infuzat o concepţie unitară şi emulativă, a fost 
revista „Gând românesc”. Curn nicio altă formă de activitate critică 
nu poate înlocui o publicaţie în pătrunderea unui timp literar şi în 
susţinerea unui program, Ion Chinezu a făcut din gazetă mijlocul 
incomparabil de difuzare a valorilor noi ivite în Transilvania: „Cel 
mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi 
înţeleagă drept – adică în semnificaţiile lui esenţiale timpul în care 
îi este dat să trăiască şi înţelegându-1 astfel, să-1 poată îndruma 
cu autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică 
şi o reală pasiune pentru viitor o pot da”58.       Anii de apariţie a 
publicaţiei o situează la acest „înalt ideal” prin contribuţia directă a 
lui Ion Chinezu, critic de gust dar şi de doctrină: de gust, în 
măsura în care n-a lăsat să treacă peste vama exigenţei în 
coloanele revistei nimic din ceea ce nu se încadra în orientarea 
stabilită şi în doctrină, în măsura în care a stimulat viaţa literară 
transilvană, sincronizând-o cu ritmul zilei. În ambele direcţii, Ion 
                                                 
57 Ion Chinezu, op. cit., p. 54. 
58 Ibidem, p. 261. 
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Chinezu are darul diagnosticianului rafinat şi al cronicarului 
hotărât să nu-i scape ceva important, numai că el îşi exercită 
vocaţia într-un spaţiu literar în care arta critică, nu isto-
riografică, se afla la începuturile sale. ' 

De aceea primele straturi ale criticii lui Ion Chinezu au carac-
terul unor revizuiri, iar plecarea în actualitate înseamnă 
deschiderea focului împotriva banalităţilor deformatoare. Istoria lite-
rară e stăpânită nu o dată de clişee, pe care singură autoritatea unui 
fin exeget le poate smulge de pe soclu, lăsând liber cursul de împli-
nire în nuanţă a valorilor clasice şi de îmbogăţire a lor cu altele 
inedite. Poate nicăieri ca în acest domeniu inerţia nu lucrează cu 
atâta deficit, creând iluzia unor „permanenţe” tipologice, lirice 
etc., sau acceptând aprioric judecăţi de mult depăşite. 
Continuată excesiv, o astfel de practică îngustează policromia şi 
variaţia universului literar, iar în unele cazuri poate deveni 
pernicioasă. Ion Chinezu este cel dintâi critic al Transilvaniei care 
şi-a dat seama de pericolul clişeului, propunându-şi necontenite 
sondaje în spaţiul etnic şi viaţa socială. El e mereu în căutarea 
minereului uman de calitate pe care scriitorul veritabil îl scoate la 
suprafaţă. Opera literară şi critica, departe de a fi divergente, 
conlucrează la sondarea omenescului, ca moduri complementare ale 
conştiinţei artistice. Un timp, remarcă Ion Chinezu, o parte din 
literatura şi critica noastră, fiindcă plutea pe „deasupra 
realităţilor profunde ale pământului  şi sufletului obiectiv”, s-au 
limitat la viziuni schematice, repetate în serie, convenţional: 
„Am avut o capitală convenţională, o mahala convenţională 
(aceea a lui Caragiale), un Ardeal convenţional („moralist şi 
voluntar”), o Moldovă convenţională („duioasă”), un sat 
convenţional, schiţat în câteva linii, totdeauna aceleaşi. Din 
scriitor în scriitor clişeele circulau aşa cum le-a tăiat în timpuri 
imemoriale un scriitor cu prestigiu (un Caragiale, un 
Sadoveanu, un Slavici)”59. 

Un mare capitol din activitatea de critic a lui Ion Chinezu  
intenţionează tocmai să semnaleze densitatea şi varietatea 
spaţiului nostru spiritual, sau ceea ce într-o proprie formulare e 
numit „peisajul geografic şi social”. Încă o dată, criticul vizează 
                                                 
59 Ibidem, p. 137. 
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o finalitate estetică de programatică semnificaţie, cel puţin 
pentru Transilvania. Nu ne putem mulţumi cu „specificul” literar 
primit moştenire de la marii înaintaşi. Tipul de utilitarist, 
„moralist şi voluntar”, nereceptiv la ideile generale, vehiculat de 
vechea literatură, simplifică fondul mult mai complex al omului. 
Noile investigaţii în straturile sociale transilvane, inclusiv în 
cele ce păreau epuizate artisticeşte (bunăoară, lumea satului), 
arată un incomensurabil fond de gânduri”, deschizînd şansele unui 
proces interpretativ continuu. Spirit modern, Ion Chinezu vede 
în artă, chiar când se referă la geografia naţională, un domeniu 
nelimitat de înnoire şi aprofundare, cardinală fiindu-i 
pasiunea de a sesiza „feţele” transilvane ale timpului său. 
Excluzând din principiu convenţionalismul critic şi subliniind 
dinamismul noţiunii de specific naţional, ochiul redactorului 
ţinteşte spre locurile unde au loc bătăliile pentru câştigarea unor 
dimensiuni elocvente ale patrimoniului nostru artistic: „Ce 
suntem? Care este fiinţa noastră lăuntrică adevărată, cum 
putem ajunge la cunoaşterea ei şi ce obligaţii rezultă din 
această cunoaştere? Revizuiri şi dărâmări de poziţii, 
înfrigurate căutări de sensuri esenţiale pentru individ şi colec-
t ivi ta te  au răsărit din aceste întrebări. S-a creat în aceşti ani o 
adevărată literatură a problemelor existenţei româneşti. 
Niciodată nu s-a săpat  atât  de adânc în această direcţie şi nu s-
a scrutat cu atâta  patimă taina dest inului  nostru ca acum. E 
ca şi cum, după aşezarea neamului în fruntariile lui fireşti, 
întreaga conştiinţă s-ar fi urnit pentru a-şi construi o 
geografie a spiritului” 60. Este ceea ce se întâmpla 
pretutindeni în lumea românească. Veghea de strateg al 
scrisului transilvan din deceniul al patrulea îi este răsplătită 
criticului cu mari satisfacţii, iar într-un caz, al lui Pavel 
Dan, cu o adevărată revelaţie. Prozatorul Pavel Dan rezolvă 
o necunoscută a ethnosului românesc, merit fundamental în 
concepţia lui Ion Chinezu: „Ai meritul de a fi adus în dar 
literaturii româneşti acest suflet al Câmpiei ardelene şi de-ai 

                                                 
60 Ibidem, p. 275. 
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fi lărgit astfel orizontul, adăugându-i  o privelişte 
necunoscută până acum în înţelesurile ei adânci” 61.  
 Actualitatea căreia i se consacră Ion Chinezu are însă 
şi o altă finalitate decât aceea de conexare a unei geografii 
spirituale insuficient explorate şi de îmbogăţirea unei 
tipologii dezavantajate de inerţia talentelor epigonice. Pe 
ordinea de zi a criticii transilvane se ivea şi iminenţa unei 
creaţii de natură problematică, interiorizată. Conjunctura 
literară impunea refacerea viziunii de ansamblu, ca şi a 
motivelor prea circulate şi ieşite din uz. Vechii scriitori 
ardeleni fuseseră în principal nişte ziditori de istorie 
socială, cei noi urmând a fi şi ziditori de suflete, creatori ai 
spaţiului nostru spiritual. Lucian Blaga, atât de preţuit de 
Ion Chinezu, aduce prima mare contribuţie la definirea 
variatului relief al sufletului românesc, iar lui i se alătură o 
sumă de poeţi, prozatori şi eseişti remarcabili, revista fiindu-le cea 
mai primitoare gazdă. Conştiinţa evoluţiei spre o literatură de 
problematică şi spre o filozofie de ideaţie specifică îi este dintru 
început foarte limpede lui Ion Chinezu: „După împlinirea dreptelor 
aspiraţii privirile încep a se concentra din  ce în ce mai mult spre 
interior. E o mişcare de întregire şi de compensaţie, în care 
introspecţiunea şi gustul problematizării au cuvântul hotărâtor”62. 

În tot ce a reuşit Ion Chinezu, şi aceste reuşite sunt dintre cele 
mai însemnate, se vede omul care şi-a înţeles timpul său şi îndeosebi 
mersul vieţii literare transilvane. Mai înainte se formulase ideea unei 
literaturi pentru Ardeal (la „Sămănătorul”, de pildă); acum începe a se 
afirma o creaţie a transilvănenilor, menită să înzestreze întreaga 
spiritualitate românească, ceea ce în evoluţia istoriei noastre literare 
nu e deloc puţin. Rolul pe care l-a avut criticul în promovarea acestui 
proces a determinat bineînţeles o atitudine simpatetică, şi nu e de 
mirare că Ion Chinezu a făcut şcoală, într-o epocă relativ târzie 
reformulând pentru tânăra generaţie a Transilvaniei interbelice 
prolegomenele criticii literare. 

 
 
                                                 
61 Ibidem, p. 185. 
62 Ibidem, p. 3. 

                    
                

                  
                 

                  
       

     
                  

             
                 

            
                

                  
                

                  
               

          
                    

     
        

    

                     
            

                    
                

                  
                 

                  
       

     
                  

             
                 

            
                

                  
                

                  
               

          
                    

     
        

    

                     
            



 47 

ION BREAZU 
(1901–1958) 

 
Prezumţia cu care ar putea fi întâmpinate studiile scrise de 

Ion Breazu, reproşându-li-se orizontul lor limitativ, prevalent regio-
nal, ar proveni dintr-o neînţelegere exactă a metodei aplicate de acest 
distins istoric literar al şcolii clujene. Scriind cu precădere 
despre literatura Transilvaniei, I. Breazu a avut în vederile sale 
procesul pasionant şi nu o dată dificil de pus în lumină prin care 
viaţa literară de aici a participat la edificarea întregii culturi naţio-
nale, configurându-i unitatea de fond şi reverberaţiile de nuanţă. 
Provincia, angrenată vreme de secole în rosturi politice 
deosebite de cele ale Ţărilor Române, s-a aflat totuşi culturaliceşte 
în permanentă relaţie cu ele, schimbul continuu de valori 
anulând tendinţele de izolare şi instituind un regim de existenţă 
spirituală în perpetuă sincronizare. Aplecându-se asupra 
„scripturilor române” transilvane, Ion Breazu revelează calitatea lor 
de componente ale unui ritm general de evoluţie, încît s-ar putea 
spune că preocupările sale regionaliste explică şi servesc dezvoltarea 
literară de ansamblu. 

Prin urmare, studierea unei zone literare contează ca 
punct solid de plecare, ca  „temei”, cum ar spune Breazu însuşi, al 
unei metode de investigaţie inductive, căreia i se deschid, prin 
conexarea neîntreruptă de noi fapte, orizonturi din ce în ce mai 
cuprinzătoare, naţionale şi în cele din urmă comparatiste. 
Intenţia cercetătorului, derivată din programul geografiei literare, 
este de a descoperi în condiţia estetică a unei regiuni posibile 
raportări la universalitate. Regional – naţional – universal ,  iată 
termenii ideali la care încearcă să se refere oricare din studiile dense 
ale lui Breazu şi cu toate că unele din ele au fost ulterior completate 
de alţii cu date inedite, esenţa lor metodologică rămâne valabilă 
şi fructuoasă. Climatul şi personalităţile literare locale, punţile 
de legătură ale Transilvaniei cu celelalte provincii şi în cele din 
urmă contactul  spiritului românesc cu valorile universale constituie 
un adevărat front de sondare desfăşurat în trepte. Cercetarea 
fenomenului specific transilvan reprezintă prima din aceste trepte. 
Alături de Temeiurile populare ale literaturii române, Teatrul 
românesc din Transilvania până la 1918, Literatura română 



 48 

contemporană a Transilvaniei  etc., excelente sinteze, aflăm 
la acest nivel restituiri         portretistice despre Pavel Vasici, 
Gh. Bariţ, Iosif Vulcan, Ioan Slavici, Gh. Bogdan-Duică, O. 
Goga, Aron Cotruş, Lucian Blaga ş.a. Urmează apoi treapta 
sincronismului literar intern, marcând circulaţia valorilor 
înspre şi dinspre Ardeal, care asigură, pe baza numitului 
principiu al valorilor comunicante, o dezvoltare culturală 
echilibrată şi  convergentă a tuturor ţinuturilor naţionale. 
Structura acestui nivel superior de relaţii ocupă interesul cel 
mai susţinut al lui Ion Breazu, ample studii analizînd „pătrunderile” 
unor idei regeneratoare şi stimulative dintr-un loc în altul, 
corectivele la care se supune lumea transilvană, acordându-se cu 
ceea ce există mai înaintat în celelalte părţi ale ţării ori 
influenţele pe care la rândul său le-a exercitat în afara spaţiului 
local. 

Vechea teză maioresciană în legătură cu dezvoltarea 
energiilor locale (expusă în Literatura română şi străinătatea), 
dar mai cu seamă concepţia lansată de la începutul veacului de 
Iosef Nadler, unul din teoreticienii moderni ai geografiei literare, 
gustat şi la noi în perioada interbelică, şi-au aflat în Ion Breazu un 
sprijinitor moderat, fără exagerări speculative, cu pasiuni având 
un evident accent informativ, în măsură să alcătuiască un 
expresiv tablou despre ce a dat şi ce a primit Transilvania pe plan 
l i terar.  Nu vedem de ce o astfel de iniţiativă ştiinţif ică,  într-
o necesară dist r ibuire  a disciplinei istoriografice, ar putea fi 
privită cu rezerve .  Interferenţele dintre diferitele manifestări 
naţionale, relevate fără confuzii şi tendenţiozităţi, favorizează 
naşterea unor perspective mai  adânci  de înţelegere a întregului.  
Teoria l i terară  actuală  nu ocoleşte importanţa problemei, 
subliniată de personalităţi     prestigioase, ca Wellek şi 
Warren. Aşa cum studiul  literaturilor naţionale este 
obligatoriu pentru cunoaşterea fenomenului universal, la fel 
„în cadrul fiecărei literaturi naţionale se pun probleme similare în 
legătură cu contribuţiile exacte ale diferitelor regiuni şi oraşe” 63. 
În tratatul lor, cei doi esteticieni americani atrag atenţ i a  
                                                 
63 René Wellek, Austin Warren, Teoria literaturii. În româneşte de 
Rodica Tiniş, București, p. 82. 
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a supra  „clarităţii  teoretice” pe care trebuie să o întrunească 
preocupările de acest gen, ca şi asupra documentării riguroase, 
duse până la capăt. Dificultatea de a elabora aceste lucrări în 
forme definitive explică frecvenţa lor redus bibliografia de 
specialitate. Se afirmă pe bună dreptate că relaţiile din spaţiul 
intern al unei literaturi „rareori au fost cercetate cu o reală 
cunoaştere a faptelor şi o metodă coerentă”64. În acest context 
demersurile istoriografice ale lui Breazu, prin reuşita şi 
raritatea lor, apar cu atât mai oportune. Posedând o desăvârşită 
cunoaştere a faptelor şi o metodă clarvăzătoare, fostul elev al 
Şcolii române din Franţa urmăreşte dublul sens al mişcărilor 
literare de peste munţi, ocupându-se de prezenţa lui Alecsandri, 
Odobescu, Caragiale, Zamfirescu în această zonă românească, dar 
şi de creaţia poetică a lui Blaga, văzută ca o emanaţie de 
anvergură a spiritului local  în conştiinţa estetică generală. 
Metodei sale regionale îi întrevede, în limitele obiectivităţii, o 
evoluţie rodnică, de ale cărei rezultate istoriografia viitoare nu 
se poate lipsi: „criticii şi istoricii noştri literari au încercat de 
altfel adeseori să desprindă notele caracteristice ale literaturii 
româneşti din principalele noastre provincii. S-a simţit de mult că 
ele sunt realităţi de care trebuie să se ţină seama în explicarea 
fenomenului literar românesc. Ceea ce s-a făcut până acum 
sporadic şi uneori impresionist trebuie continuat în mod 
sistematic, atât prin monografii, cât şi prin încercări de sinteză”. 
Ion Breazu însuşi este cel care oferă prima sinteză de acest fel 
odată cu apariţia volumului Literatura Transilvaniei (Bucureşti, 
1944)65 . 

În fine, treapta ultimă ilustrează cercetările de literatură 
comparată, impunându-se ca un corolar al primelor două, 
enunţate anterior. Edgar Quinet şi românii, Michelet şi 
românii, Michelet şi folclorul românesc etc.  leagă destinul 
culturii  româneşti  de cel  al culturii europene, reliefând câţiva 
din factorii decisivi care au conlucrat la definirea literaturii 
noastre moderne, precum şi unele note originale, cu ecou 
internaţional, ale acesteia.         Comparativismul practicat de 
                                                 
64 Ibidem. 
65  
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Ion Breazu are un caracter pozitiv, orientat spre înregistrarea 
probată documentar de opere şi autori. 

De observat e faptul că Breazu evită deliberat timpul  
literar premodern, iar referinţele sale la Şcoala ardeleană sunt 
numai incidentale, fixându-se cu predilecţie pe teme cvasi sau 
curat literare,  ivite la noi în majoritate de la paşoptism încoace. Cu 
alte cuvinte, privindu-i studiile în sine şi nu prin obiectul lor, 
putem constata un subtext ideatic antrenat în descifrarea firelor 
care au generat apariţia unei conştiinţe estetice în 
Transilvania, evoluţia şi momentul ei de plenitudine, atins 
după Unire. Nu întâmplător cele mai interesante articole şi 
contribuţii interceptează asimilarea ideilor junimiste de către 
ardeleni, a căror esenţă privea disocierea faptului cultural de 
actul estetic, sau circulaţia unor scriitori de profil artistic 
incontestabil, ca Ion Luca Caragiale, emanând tot din 
gruparea Convorbirilor. Reflexul imediat al acestei osmoze este 
sesizat în literatura prornovată de „Tribuna” lui Slavici, iar mai 
târziu acelaşi climat de comunicaţie a valorilor a pregătit 
apariţia înnoitoare a revistei „Luceafărul”. Ioan Slavici, despre 
care Breazu scrie pagini antologice, devine marele fondator al 
prozei artistice transilvane în aceste împrejurări de mutaţie a 
gustului estetic, ca de altfel Coşbuc, Iosif şi Goga. 

Pe măsură ce se apropie de etapa contemporană, în Ion 
Breazu se revelează criticul. Pentru anii 1926–ʼ30, el a însemnat în 
viaţa literară a Transilvaniei singurul spirit critic de direcţie 
comprehensivă, atent la seismele moderne şi având totodată curajul 
de a opune recrudescenţei sămănătoriste arta lui Blaga. La 
depăşirea stadiului literar pe care Transilvania îl cunoaşte 
imediat după Unire şi a rezistenţei afişate de unii critici ai timpului 
în faţa poeziei blagiene, Breazu ia parte nemijlocit. Ciclul de 
foiletoane închinate lui Blaga, tipărit în 1926, chiar în 
coloanele citadelei neosămănătoriste, revista „Cosînzeana”, a 
provocat o ruptură, cu ecouri profitabile, a generaţiei tinere de 
bătrâna publicaţie şi în acelaşi timp a determinat un reviriment al 
vieţii literare transilvane, organizat în jurul unor periodice de 
altă îndrumare. „Societatea de mâine”, „Darul vremii”, 
„Gând românesc” ş.a. au în criticul Breazu un propagator al 
talentelor formate în contactul cu expresia modernă. Odată cu 
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apariţia, după 1930,  a grupărilor literare din diferitele centre, 
criticului Breazu i se alătură Ion Chinezu, Octav Şuluţiu, 
Romulus Demetrescu, toţi nişte activi promotori ai noii 
orientări, după care valorile locale sunt interpretate nu în planul 
lor exterior, naturalist şi idilizant, ci ca semne esenţiale, perma-
nent valabile, ale specificităţii şi ale umanului. Eseul Literatura 
română contemporană a Transilvaniei, scris în 1943, reuneşte 
vocaţia istoriografului şi talentul criticului într-un tablou 
sensibil la inovaţiile propuse de generaţia tânără. O sumă de 
autori, aflaţi atunci la primele afirmări, primesc girul 
recunoaşterii critice şi implicit dreptul de a semnifica prin 
opera lor o epocă de creaţie exemplară în Transilvania, în 
perfect echilibru cu ceilalţi autori ai vremii. 

Pe Ion Breazu îl aflăm între membrii comitetului de direcţie 
al „Gândului românesc” încă de la înfiinţare. Intrarea sa în gruparea 
revistei are loc după o laborioasă activitate de publicist şi istoric 
literar. Episodul pomenit în legătură cu Blaga şi „Cosânzeana” îl 
fixează pentru o vreme la „Societatea de mâine” (1928–1933), 
unde mai fusese colaborator între anii 1 9 2 4 – ʼ 2 6 .  Colaborarea la 
„Gând românesc” îl ridică între istoricii literari de suprafaţă, iar din 
1941, când preia conducerea revistei „Transilvania”, dându-i 
înfăţişarea cea mai echilibrată din câte avusese în lunga ei istorie, 
numele lui Ion Breazu este rostit fără ezitare împreună cu al 
celorlalţi             întemeietori de nouă viaţă literară. 
 

OLIMPIU BOITOŞ 
( 1 9 0 3 – 1 9 5 2 )  

 
Cronica literară şi cercetarea istoriografică i-au fost 

deopotrivă de apropiate lui Olimpiu Boitoş, fără a avea percepţia 
critică a lui Chinezu, sau viziunea de sistem a lui Ion Breazu. 
Postul de secretar de redacţie pe care îl deţine între anii 1933–ʼ36 
la „Gând românesc” i se potrivea de minune, căci el avea stofa 
literatului onest şi dezinteresat , în măsură să promoveze 
operele şi ideile altora cu devoţiunea specialistului. Mai înainte 
avusese aceeaşi misiune la revista „Societatea de mâine”. 

Niciunul din studiile importante ale lui Boitoş nu vede 
lumina tiparului în „Gând românesc”. Teza de licenţă, 
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Activitatea lui Slavici la  „Tribuna” din S ib iu ,  apare în anii 
1 9 2 6 – ʼ 2 7  în „Societatea de mâine” , Biografiile româneşti 
ale lui  Ubicini  (teza de doctorat), în broşură separată (Cluj, 
1932), Teatrul lui Cehov, în „Familia” (1937)  etc. 
Colaborarea la „Gând românesc” constă în cronici, recenzii şi 
mai ales în însemnări. Partea forte a istoricului literar este 
consemnarea evenimentului cultural, contribuind la situarea în 
actualitate a revistei. De altfel, studiul său de sinteză Progresul 
cultural al Transilvaniei  după Unire (Sibiu, 1942) are o 
notă vie de actual i ta te ,  deşi  caracterul  lui  este enumerativ.  
Omul se specializează în direcţia mai mult informativă şi 
concomitent se pasionează de spectacolul teatral, scriind 
cronici. Criticul nu încetează să iscălească în reviste, însă o prea 
mare complezenţă şterge urmele oricărei idealităţi estetice. 
 

POSTERITATEA „GÂNDULUI ROMÂNESC” 
 
       „Gândul românesc al tuturor începuturilor noastre literare ” 
                                                                          Radu Stanca 
 
  Din 1940, odată cu pierderea nedreaptă a unei părţi din 
Transilvania, „Gând românesc” îşi încetează apariţia; nu dispare 
încă curentul de idei binefăcătoare, pentru cultură şi literatură, pe 
care îl deschisese. Temelia fiind pusă, construcţia ideală 
putea să fie încheiată în locuri mai prielnice. În 1941 (martie), 
revista „Transilvania”  preia, la Sibiu, rolul fostului „Gând 
românesc”. Publicaţia se transformă din buletin de tehnică culturală 
în revistă lunară, avându-1 redactor şef pe unul din activii 
colaboratori ai „Gândului românesc”, Ion Breazu. Cu 
neînsemnate excepţii şi cu adaosul firesc al tinerelor talente, noua 
revistă e scrisă de aceleaşi nume: Ion Chinezu însuşi, Ştefan 
Bezdechi, Nicolae Lascu, Gh. Sofronie, Ion Muşlea, Ştefan 
Paşca, Mihai Beniuc (cronicar literar), D. D. Roşca, Lucian 
Blaga, David Prodan, Emanoil Bucuţa, Victor Iancu, D. 
Popovici, Iosif Pervain, Gh. Pavelescu ş.a. Publicaţia se 
specializează în eseul de actualitate, politic, filosofic, literar. Un 
loc important îl ocupă consemnarea vieţii cultural-artistice, în 
acest sector impunându-se numele tinerilor Ion Negoiţescu, 
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Radu Stanca şi Eugen Todoran. În aprilie 1946, „Transilvania” 
îşi încheie definitiv existenţa. Clujul îşi redeschisese din nou porţile 
celor plecaţi de la vetre, permiţând reconstituirea vieţii 
literare româneşti sub razele socialismului 66. 

Revista „Transilvania” n-a fost singura care a 
continuat „Gândul românesc”. Numărul mare de intelectuali 
strânşi din tot Ardealul la Sibiu a determinat o proliferare a 
grupărilor literare. Dacă problemele culturale au intrat în 
preponderenţă în preocupările „Transilvaniei”, beletristica 
a fost promovată de „Luceafărul”, apărut    într-o nouă serie, 
tot în 1941. Din comitetul de conducere al „Luceafărului,” în 
această nouă serie, fac parte, alături de Grigore Popa şi D. 
Stăniloae, alţi trei membri, foşi colaboratori ai „Gândului românesc” 
Victor Papilian, Mihai Beniuc şi Olimpiu Boitoş, cel din urmă 
îndeplinindu-şi sarcina experimentată ani de-a rândul pe la dife-
ritele publicaţii, de secretar redacţional. După un an, locul lui D. 
Stăniloae este luat de filosoful D. D. Roşca, venit tot din vechea 
grupare.  

În paginile „Luceafărului” predomină semnăturile 
cunoscute deja din revista lui Ion Chinezu, la care se adaugă 
evident talentele proaspete, însă adevărata continuitate dintre 
cele două reviste constă în adaptarea la ritmul actualităţii, cu 
necesara subliniere a coordonatelor determinate de conjunctura 
unei Transilvanii frustrate, din care decurgea lansarea unei 
literaturi de accente militante şi a unei publicistici de conţinut 
social-politic, scrisă în marginile unei strânse argumentări. Poezia 
are în Mihai Beniuc, Teodor Murăşanu, Vlaicu Bârna, George 
Popa, Aurel Marin, Dimitrie Danciu, Ion Şiugariu, Petre Bucşa, 
Lucian Valea, Iosif Moruţan o pleiadă reprezentativă a literaturii 
noastre de rezistenţă, comparabilă cu formele de expresie 
practicate de acei scriitori europeni încolonaţi atunci împotriva 
fascismului. Reînvie, adecvându-se timpului istoric, vâna lirică 
protestatară, cu a cărei forţă verbală, încrezătoare în destinul 
umanităţii, poeţii ardeleni înnobilaseră şi altădată spaţiul 
                                                 
66 Vezi Ion Breazu, Reconstituirea vieţii intelectuale româneşti a 
Clujului, în „Transilvania”, 77, 1946, nr. 1–4 (ianuarie–aprilie), pp. 54–
58. 
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lirismului naţional. O antologie cuprinzînd poezia noastră de 
rezistenţă, scrisă în anii ultimului război mondial, nu ar fi 
completă fără unele creaţii publicate în „Luceafărul”. Aici 
apar iniţial vibrantele poeme Tot una-mi este de va fi să pier şi 
Cântec de primăvară ale lui Mihai Beniuc (1941, nr. 2), Balada 
Iancului  semnată de Teodor Murăşanu (1943, nr. 2), Balada 
episcopului Inochentie, cel prigonit pentru dreptate, 
excelentă reconstituire a unui profil de luptător, scrisă de 
Radu Brateş (1944, nr. 1) etc., etc. Sectorul prozei se susţine 
îndeosebi cu numele lui Ion Agârbiceanu, Victor Papilian, Ionel 
Neamtzu, O. F. Popa, din generaţia „Gândului românesc”, sau 
al foarte tânărului Ion D. Sîrbu.  

Aproape toţi eseiştii şi comentatorii fenomenului cultural, 
formaţi în paginile fostei reviste, îşi continuă preocupările în 
publicaţia sibiană, unde scriu Lucian Blaga, D. D. Roşca, 
Ştefan Bezdechi, D. Popovici, Coriolan Petranu, Iosif 
Pervain, Nicolae Lascu, Al. Dima, Victor lancu, Ion Covrig-
Nonea ş.a. Calitatea remarcabilă a eseului, ca şi direcţia 
orientativă susţinută de „Luceafărul”, se poate judeca dacă 
exemplificăm fie şi numai cu un singur nume, al lui D. D. 
Roşca, ajuns între timp principalul diriguitor al revistei, sub a 
cărui semnătură apar Valori veşnice (1941, nr. 10), Temeiurile 
filosofice ale ideii naţionale (1943, nr. 3), Europeanul Bărnuţiu 
(1944, nr. 4–5). După mărturia autorului însuşi, eseurile amintite, 
fundamentând filosofic dimensiunile existenţei noastre naţionale, au 
implicaţii „de critică şi de respingere a ideologiei etico-politice 
elaborate de teoreticienii hitlerismului”67. 

Un alt eseu, publicat în unul din ultimele numere ale 
„Luceafărului”, este consacrat de acelaşi D. D. Roşca lui Lenin 
(1945, nr. 3–4),  „celui ce avea să devie cel mai intransigent 
executor testamentar al lui Marx”. 
Din spiritul promovat de „Gând românesc” derivă şi cea de a treia 
publicaţie a Sibiului, „Revista Cercului literar”, apărută după 
încheierea războiului (ianuarie–august,1945). Revistă a tinerilor, 
avându-1 maestru pe Blaga şi câştigând colaborarea altor spirite 
universitare moderne (Liviu Rusu, Victor Iancu, Henri Jacquier), ea 
                                                 
67 D. D. Roşca, Studii şi eseuri filosofice, București, 1970, p. 177. 
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reprezintă o radicalizare a mentalităţii estetice transilvane, de 
astădată pusă sub girul gândirii lovinesciene68. Radu Stanca, Ion 
Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş, Cornel Regman, Nicolae Balotă, 
Eugen Todoran, Ion Oana, Petre Hossu formează nucleul unui cerc 
de intransigenţi faţă de recrudescenţele vechilor tendinţe literare. În 
momentul în care apărea publicaţia, gruparea „Cercului literar” 
se făcuse deja cunoscută prin acel faimos Manifest către E. Lovi-
nescu, publicat în ziarul „Viaţa” din 14 mai 1943, condus de 
Rebreanu. Răspunsul marelui critic n-a întârziat.  

Acum, în 1945, dispunând de o publicaţie proprie, 
membrii cercului se „diferenţiază” în sens lovinescian de 
„Luceafărul”, ale cărei pagini, după cuvintele lui Şt. Aug. 
Doinaş, „rămân nişte moaşte” 69.  

Meritul de a fi făcut joncţiunea cu spiritul modern, dând 
vieţii literare din Transilvania un curs normal, revine într-o 
bună măsură „Cercului literar” sibian, dar tradiţia acestui 
deziderat se află, pentru perioada în discuţie, la „Gând 
românesc”. Sporadic, tendinţe de eliminare a deprinderilor 
tradiţionaliste şi de primenire a gustului literar se pot observa şi 
mai devreme. Nu încerca Bogdan-Duică să se familiarizeze cu 
poezia lui Bacovia, prin 1925, adică exact cu acelaşi mare poet 
despre care Ion Negoiţescu scrie, în „Revista Cercului literar”, 
ce l  mai important studiu al său? 70 Omagiul şi totodată 
recunoaşterea locului determinant pe care 1-a avut „Gând 
românesc” în viaţa transilvană a venit de altfel în chip 
exemplar mai întâi  din partea foştilor membri ai „Cercului 
l iterar” 71.  

O  nouă  conşt i inţă  l i terară  îşi  face acum simţi tă 
prezenţa ,  şi  chiar dacă unele sciziuni doctrinare sau unele 
nepotriviri de at i tudine continuă să se ivească, tabloul apare 

                                                 
68 Vezi Nicolae Balotă, Cercul literar – Poezia şi arta poetică, în 
„Labirint”, București, 1970, pp. 318–340. 
69 În „Revista Cercului literar”, I, 1945, nr. 3, p. 80. 
70 Vezi Leon Baconski, Un manuscris bacovian necunoscut, în 
Marginalii critice şi istorico-literare, București, 1968, pp. 353–361. 
71 Ion Negoiţescu, Ion Chinezu şi „Gând românesc”, în „Tribuna”, XI, 
1967, nr. 3 (19 ianuarie), p. 1 şi 3. 
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în ansamblu străbătut  de principiul unificator al emancipării 
travaliului artistic. „Gând românesc” intră în stratul de geneză 
al acestui tablou expresiv ca o componentă decisivă, revista 
ordonându-şi programul pe o direcţie constructivă, prin care 
se descoperea „sensul marilor unităţi” creatoare 72 din 
epocă, ele mărturisind înrudirea de fond a une i  generaţii,  şi 
se deschidea calea spre o sinteză de alt nivel între naţional şi 
universal. 

                
UN CONTINUATOR AL TRADIŢIEI: VIRGIL 

ŞERBU CISTEIANU  
 

                  Puţini sînt oamenii providenţiali, pasionaţi de 
înfăptuirea unor iniţiative ieşite din comun, capabili să 
fundamenteze noi direcţii de existenţă culturală. Ori să reia 
firul întrerupt de vicisitudinile vremurilor a unor începuturi 
încărcate de speranţe. Lor li se cuvine calitatea de întemeietori, 
dotaţi cu harul de a promova în cenuşiul vieţii culturale un 
drum al progresului, adunînd laolaltă talentele răspîndite în 
activităţi sterile prin lansarea unor repere înnoitoare şi 
convergente, în măsură să determine o tradiţie benefică 
tuturora. Astfel se cristalizează  un ideal de viaţă, în stare să 
învingă complexele provinciale şi să exprime triumful unei 
idei. Odată instituită tradiţia prinde rădăcini. Ea este percepută 
ca un act cultural biruitor creat pe suportul unui trecut. Când 
apărea în anul 1933, la Cluj, vechea serie a ,,Gândului 
Românesc”, sub conducerea lui Ion Chinezu viaţa culturală 
ardeleană parcurgea un moment de derută.   Dinspre Bucureşti 
s-a încercat producerea unei literaturi pentru ardeleni, dirijată 
de autori detaşaţi anume în diferite centre ale Transilvaniei. 
Cezar Petrescu fonda la Cluj ,,Gîndirea”, la Satu Mare apărea 
sub îndrumarea lui G.M. Zamfirescu ,,Icoana Maramureşului”, 
sub conducerea lui George Bacaloglu apărea la Oradea ,,Cele 
                                                 
72 Ion Chinezu, op. cit., p.54. 
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trei Crişuri” etc. etc. Niciuna dintre aceste publicaţii nu 
promovează un nume de rezonanţă şi ele sucombă după scurt 
timp. Soluţia se dovedeşte inoperantă. Cheia salvării nu putea 
fi decît în mobilizarea forţelor locale şi antrenarea lor la o viaţă 
literar-culturală de nivel egal cu întregul nostru spaţiu naţional. 
Sincronizarea vieţii culturale de pe ambele versante ale 
Carpaţilor, activizarea talentelor tinere şi menţinerea lor la un 
nivel de emulaţie complementară a constituit axa programatică 
a vechiului ,,Gând Românesc”.  
    Continuatorul actual, adaptat noilor cerinţe, al revistei lui Ion 
Chinezu, este Virgil Şerbu Cisteianu.. La şapte ani, noua serie 
fondată de Virgil Şerbu Cisteianu, directorul general al revistei  
a reuşit să dea substanţă unei chemări prin continuarea unei 
tradiţii propulsată de spiritele creatoare locale. Fireşte, nu sunt 
excluse colaborările oricăror talente, un credit aparte 
rezervându-se adolescenţilor.   
      Virgil Şerbu Cisteianu, are inteligenţa şi farmecul necesar 
să promoveze nume consacrate, alături de altele noi, aproape 
debutante.  
     Eugen Simion, Dumitru Micu, Mircea Popa, MirceaVaida-
Voevod, Maria Vaida-Voevod, Paul Goma, Vistian Goia, 
Constantin Cubleşan, Vasile Frăţilă, Nicolae Stoie, Anca 
Sârghie, Fînuş Neagu, Mircea Micu, Romul Muntean, George 
Baciu, Ironim Muntean, Sonia Elvireanu, Maria Vaida, Terezia 
Filip, Vladimir Udrescu, Petre Bucinschi, Gheorghe Jurcă, 
Paula Romanescu, Gheorghe Florescu, Gheorghe Dăncilă, 
Avram Cristea, Ion Itu, Ioan Popa, Cornel Tatai-Baltă, Ion 
Buzaşi, Alexandru Jurcan ş. a. Iar mai recent,  Liviu Ioan 
Stoiciu, Gheorghe Istrate etc. împart spaţiul revistei cu mai 
tinerii: Menuţ Maximinian, Maria Rodean, Silviu Mihăilă, 
Luminiţa Cebotari, Nadia Vesa, Elena M- Cîmpan, Florina 
Maria Băcilă, Ionela Oprea, Alexandra Iosif-Butoi-Paris, Anita 
Teryova Dragovich-Scopie-Macedonia, Maria Vâtcă ş.a.  
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    Paginile revistei au fost, sunt şi vor fi rezervate scriitorilor 
basarabeni dintre care: Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău, Galina 
Furdui, Marcela Mardare, etc am fost deja publicaţi. 
     Nu putem trece cu vederea nici numeroasele colaborări ale 
unor scriitori  din străinătate. Mario Vargas, deţinătorulu 
Premiului Nobel pentru literatură din Peru, acad. Paulo Monti                                                                                                                                                                                                                                                                                             
din Brazilia, poetul Luis Raul Calvo din Argentina, poeta 
Gloria Mindok din Statele Unite ale Americii, poetul Huh Dae 
Tong, din Canada, Vanghea Mihanj-Steryu-Macedonia, José 
Maria Paz Gago, Spania, Marzio Marognolli, Verona-Italia, 
Rafal Rykovscki-Varşovia-Polonia, existând reale posibilităţi 
ca în viitor, datorită relaţiilor statornicite între directorul 
general al revistei şi unii din membrii colegiului de redacţie cu 
prestigioşi oameni de cultură din ţările europene, aceste realaţii 
să se extindă . 
    Înaintea, extrem de numeroşilor colaboratori, prin energia şi 
diversitatea preocupărilor se află Virgil Şerbu Cisteianu. Poet, 
istoric de mare rigoare, critic literar, deţinătorul Editurii Gens 
Latina, el este în primul rând ,,sufletul” noii publicaţii. Datorită 
lui, paginile ,,Gîndului Românesc” reflectă o mişcare culturală, 
ştiinţifică şi artistică de autentică efervescenţă, care impune 
oraşul Alba Iulia printre centrele semnificative al ţării 
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       VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 
 
                     GÂND ROMÂNESC LA 80 DE ANI 
 

         Geografia spirituală a judeţului 
Alba şi nu numai, s-a îmbogăţit în urmă 
cu şapte ani cu o nouă revistă lunară de 
cultură, ştiinţă şi artă: ,,Gând Românesc, 
editată de Asociaţia culturală ,,Gând 
Românesc, Gând European” şi editura 
Gens Latina. 
          Noua serie a revistei trezeşte 
ecouri venite din îndepărtatul an 1933, 
când la Cluj, reputatul om de cultură, 
profesorul, istoricul şi criticul literar Ion 
Chinezu (1896-1966) a tipărit primul număr.  
         Apariţia noii serii, în septembrie 1990 la Alba Iulia, (fiind 
prima revistă de cultură apărută în cetatea Marii Uniri) 
depăşeşte semnificaţia unui simplu eveniment cultural şi a 
continuităţii unor prestigioase tradiţii: dobândeşte valoare de 
document, expresie profundă a transformărilor ţi acumulărilor, 
dar şi a sincopelor, dintr-un anumit punct de vedere, din cultura 
românească, produse după anul 1989 cînd multe reviste 
prestigioase de cultură şi-au încetat activitatea ( Familia, 
Tribuna, Transilvania, Contemporanul, Luceafărul, Viaţa 
Românească, Tomis, Cronica, etc) din diverse motive 
        În prima încercare, am reuşit să scoatem doar patru 
numere (septembrie-decembrie 1990) fiindcă situaţia financiară 
nu ne-a mai persimis să continmuăm. 
       După 17 ani, am reuşit să edităm primul număr al noii serii 
a revistei care a apărut exact la 30 mai 2007, lună în care vedea 
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la Cluj lumina tiparului primul număr al revistei editată de Ion 
Chinezu. 
       Apariţia noii serii la Alba Iulia a revistei, a stârnit, unora, 
nedumerire, fiind ,, acuzat” că am ,, furat” revista clujenilor. 
Am argumentat atuncea că  aspariţia revistei la Alba Iulia are o 
justificare logică prin aceea că cei mai muilţi colaboratori ai 
revistei lui Chinezu erau născuţi sau activau în judeţul Alba şi 
erau mari somităţii ale culturii româneşti: Lucian Blaga, Ion 
Breazu, Ion Agârbiceanu, David Prodan, Iosif Pervain, Radu 
Brateş, Ionel Neamtzu, Pavel Dan, Ovidiu Hulea, Maria Hulea, 
Radu Stanca, Elie Dăianu,  Gheorghe Pavelescu, Olga Caba, 
Coriolan Suciu  să-i amintim doar pe acesştia, şi apoi însăşi Ion 
Chinezu şi-a fcăut o perioadă studiile în ,, Mica Romă” – Blaj, 
iar în exilul  provocat de unii duşmani ai săi, după încetarea 
apariţiei revistei în anul 1940 din cauza ocupării de către 
trupele hortyste a unei părţi din Ardealul de Nord  şi i-a 
petrecut în localitatea Întregalde din judeţul Alba, la una din 
proprietăţile medicului savant Iuliu Haţieganu care după mamă 
îşi avea originea în această localitate montană. Mai mult, în 
anul 1957, acoperit de un secret neînţeles, a ţinut o conferinţă 
la Alba Iulia în sala Teatrului de Păpuşi ,,Prichindel”. 
     Aşadar, după o întrerupere de 17 ani, după lungi discuţii 
purtate cu criticul şi istoricul literar Ironim Muntean şi 
consultării cu unii condeieri din judeţ, dornici de afirmare, 
purtând în suflet, nădejdea, tradiţia marilor noştri înantaşi, 
conştienţi de responsabilitatea asumată, am decis să tipărim 
revista ,, Gând Românesc” 
    Convingerea noastră a fot atunci ca şi acuma că numai o 
armonie cu valorile marilor noştrii înaintaşi, generaţia noastră 
poate duce la o evoluţie pozitivă.- creatoare, pentru ca tinerii 
înnobilaţi cu o nouă gândire să se poată afirma nestingheriţi 
pentru că, aşa cum afirmă şi directorul nostru de onoare, 
universitarul clujean Vasile Fanache, reputat critic şi istoric 
literar: ,, O schimbare în interpretarea trecutului şi promovarea 
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forţelor literare tinere sunt menite să revitalizeze ambianţa 
înaltă, situând-o la un nivel de afirmare egal cu scrisul 
românesc de pretutindeni şi favorizându-i receptarea 
europeană!.” 
      Judeţul Alba, această ,,inimă de ţară” cum atât de frumos la 
denumit ziarista Natalia Stancu în 1968, este unic în felul său 
în panorama culturii româneşti. Este judeţul în care s-au ,, 
născut” cele mai nobile idei pentru  organizarea şi declanşarea 
luptelor pentru neatârnare naţională. Este judeţul ,,Şcolii 
Ardelene” sau judeţul ,,Şcolii Româneşti” cum sa afirmat acad, 
prof dr. italianul Mariano Bafi într-un interviu pe care am avut 
onoarea să mi-l acorde.73 Este judeţul din care au plecat pentru 
prima oră în europa cuvintele rostite de marele episcop unit 
Ioan Inocenţiu Micu baron Clain: ,,naţiunea mea valahă,” 
judeţul în care s-au deschis la Blaj primele ,, Fântâni ale 
darurilor”, de către episcopul unit Petru Pavel Aron, la 11 
octombrie 1754  Alba este judeţul în care s-au născut Petru 
Pavel Aron, Vasile Aron, Cornelia Emilian, Ştefan Cacoveanu 
prieteni a-i lui Eminescu, marele filolog Ioan Maiorescu, Sima 
a lui Ioan Grigorie, Ioan Zoba de la Vinţ, ultimul istoric al 
Şcolii Ardelene, Ioan Monorai, Timotei Cipariu, Gherontie 
Cotore, Petru Şpan, Ianăş din Bărăbanţ (Ioan Dobre) autorul 
primei traduceri în limba română a ,, Pâinii pruncilor” care 
deschide la începutul secolului al XVIII.lea (1702) seria 
primelor tipărituri româneşti. Tot aici a apărut ,, Noul testament 
de la Bălgărad” sub îngrijirea mitropolitului Simion Ştefan, 
care se afla sub ,, tutela” calvinilor, pe timpul său preoţii 
predicând în biserici numai în limba română. Tot aici s - au 
născut cei care au participat la fondarea celui mai înalt forum al 
culturii româneşti, Academia Română: Timotei Cipariu, 
Augustin Bunea şi Ion Bianu. Este judeţul care a dat şi pe Enea 
Hodoş, Ion Gorun, Mihail Străjanu, Alexandru Ciura, Radu 
                                                 
73 Interviul a fost publicat în revista ,, Tribuna” din Cluj Napoca, în 
aprilie 1989 
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Brateş, Zenovie Pâclişanu, Ştefan Manciulea, Alexandru 
Lupeanu - Melin, Teodor Seiceanu, Ion Brad, Ion Rahoveanu, 
Aurel Sasu, Titu Popescu, S. Damian, Dumitru Salade; 
muzicienii Carl Filtsch, Nicodim Ganea, Augustin Bena, 
sculptorul Ioan Medrea, pictorul Sagva Henţea şi I.Moga, 
marele botanist Alexandru Borza. 
    Toate aceste nume ne-au îndreptăţit să ,, mutăm” revista  
,,Gând Românesc” la Alba Iulia. 
    De la apariţia primului număr a noii serii, revista noastră le-a 
deschis larg paginile tinerilor scriitori, unii dintre ei devenind 
nume deja cunoscute în cultura românească. Şi în continuare 
paginile revistei noastre vor fi deschise tinerilor pentru pentru  
,, rodirea realizării” în ogorul spiritualităţii româneşti. 
    Un loc aparte în revistă a fost alocat scriitrorilor basarabeni 
şi a celorlalţi scriitori români stabiliţi în alte ţării ale 
lumii:Australia, Austria, Franţa, Italia, Canada, USA, Serbia, 
Germania, etc. 
    Revista Gând Românesc va năzui şi în continuare să se 
afirme în rândul revistelor din ţara noastră, prin calităţi de 
echilibru, pondere şi severitate, în spiritul modelului sufletesc 
al tuturor locuitorilor pământului românesc, de consecvenţă cu 
sine şi cu ideea perfectibilităţii. 
    Astăzi revista noastră, datorită membrilor colegiului de 
redacţie şi colsaboratorilor săi, cărora le mulţumesc pentru 
toată strădania lor, este cunoscută în ţară şi în lume. Ne vom 
strădui şi în continuare să înălţăm în inmia Europei, măreţia 
sufletului românesc. 
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                     C                              ACAD. DAVID PRODAN 
 

                           UN CUVÂNT ÎNAINTE 

Ca istoric obişnuit să te 
miști într-un trecut îndepărtat, într-
o lume pe care n-ai trăit-o, încerci 
un sentiment aparte asistând la 
istoria propriei generații, la 
desfășurarea în timp a gândurilor 
şi frământărilor ei, la care te invită 
această lucrare. Am trăit explozia 
de entuziasm declanșată de marele 
act care încorona o lungă istorie 
de luptă şi sacrificii. Fac parte din 
generația fericită care s-a ridicat 
prima de pe urmele lui. Am trăit 
perioada descătușării de energii 
care a urmat şi care venea să 
justifice necesitatea istorică. Dar care a fost în același timp şi 
perioadă încărcată de grijile acomodării în noua casă, de 
problemele integrării în viața spirituală contemporană. Am 
asistat şi la nașterea şi evoluția „Gândului românesc”, care a 
găsit, în sfârșit, linia dreaptă de integrare, punând de acord, într-
un tot firesc şi organic, venerația pentru jertfele trecutului cu 
avântul spre viitor, regionalul cu generalul românesc şi pe acesta 
cu universul spiritual al vremii. 

Noua lucrare vine să ne pună în faţă fapte, detalii pe care 
noi înşine am început să le uităm. Vine să stabilească, de-acum cu 
ochiul scrutător al cercetătorului, locul celei mai însemnate 
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realizări revuistice transilvănene dintre cele două războaie, cea 
care a mobilizat în jurul ei cele mai multe energii spirituale, cu 
deosebire literare şi artistice, dar şi culturale în sensul larg al 
cuvântului; revista care a fost mentor şi piedestal solid cu 
deosebire pentru talentele tinere. „Gând românesc” n-a făcut de 
prisos alte reviste, nicicând  înainte n-au răsărit doar atât de 
multe ca în timpul existenţei sale – dovadă a unei eflorescenţe 
prodigioase literare  şi artistice – el a atras însă cele mai multe 
talente, a polarizat mai bine energiile creatoare în jurul unor idei 
sintetice, călăuzitoare.  

Lucrarea nu e numai istorie literară, enumeratoare de autori 
şi opere, acestea le lasă în seama bibliografiei exhaustive de la 
sfârșit, merge la esențe, se mișcă pe liniile fundalului ideologic, 
literar, estetic; judecă, triază, clasează în virtutea lor. Dar pentru 
a-şi îngădui această operație, V. Fanache coboară în detalii, face 
operația prealabilă de istoric literar; nu urmărește numai 
excepționalul, se apleacă asupra noianului de reviste, de nume, de 
titluri, asupra acelui fond complex din care ţâşnesc din când în 
când personalitățile. Şi o face cu pasiune, cu dragoste pentru 
subiect. Într-o lungă incursiune în perioada de tatonări, de 
încercări, de realizări mai mult sau mai puțin izbutite, oscilând 
între tradiţionalism şi modernism, de dinainte de „Gând 
Românesc”, ne perindează în faţa ochilor lupta de idei  
prealabilă, nu în termeni de complezenţă sau panegirici, ci critic, 
cu umbrele şi luminile sale. Luptă din care apare atât de logic 
necesitatea operei de irigație şi fertilizare a solului străbun 
întreprinsă de „Gând românesc”. Ne peridează personalitățile 
creatoare vechi şi noi, din care se ridică acum Lucian Blaga, cel 
care avea să regenereze climatul poetic al Transilvaniei şi al ţării. 
Nu lipsesc, firește, în aceste frământări nici cei care vor iniția 
„Gândul românesc” sau se vor strânge sub aripile sale . 

Intrând în subiectul însuși, în prezentarea operei „Gândului 
românesc”, lucrarea compartimentează şi analizează conținutul 
revistei pe genuri. Dar, iarăşi, nu analizează date şi materiale, ci 
concepte, idei literare sau estetice; nu cade niciun moment în 
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prolixitatea la care ar ispiti lucrările de acest gen, se rezumă la 
esențe, caracterizări subtile de inspiraţii poetice, de literatură şi 
artă în genere, demonstrând convingător rolul capital al revistei . 
Ni se prezintă aci ca într-un caleidoscop, pe cât de variat, pe atât 
de convergent totuşi, nume, personalităţi, opere de cea mai 
variată factură, unite în aceeaşi voinţă de a ridica pe o nouă 
treaptă spiritualitatea ardeleană, de a o integra în spiritualitatea 
general românească şi cu ea împreună în cea universală. Şi câte 
nume noi care vor ilustra cultura, literatura, arta: Lucian Blaga, 
Mihai Beniuc, Emil Giurgiuca, Pavel Dan, I. Negoiţescu, Victor 
Papilian, Ion Breazu, Al. Dima, Romul Ladea, Ion Vlasiu, Vasile 
Băncilă, D. D Roşca şi mulţi alţii.  

      În noul edificiu şi-a zidit sufletul un om: Ion Chinezu. El 
e mentorul, el e linia dreaptă regăsită, în sfârşit, după atâtea 
ocoluri, el e săgeata indicatoare a drumului înainte. Lucrarea îi 
urmăreşte pas de pas, adesea chiar în propriile cuvinte, rolul, şi-i 
creionează în liniile sale esenţiale portretul. Au făcut-o înainte, în 
felurite forme, şi mulţi alţii, i-au relevat din diferite laturi 
calităţile excepţionale, vocaţia pentru asemenea operă. Pentru cei 
care l-am cunosut şi care ne-am bucurat de prietenia lui, de 
farmecul lui personal, rămâne de neuitat omul, generozitatea cu 
care s-a dăruit fără încetare tuturor. Opera sa s-a prelungit în 
nesfârşite discuţii, în îndemnri, în sfaturi, în corespondenţă, în 
contacte personale. N-am cunoscut un om cu o mai înaltă etică a 
prieteniei, un om care să se bucure cu atâta sinceritate de 
succesele altora, de succesele noastre ale tuturor, mari sau mici. 
Etica planează neîndurător şi asupra operei sale: scrupulul, până 
la exces al adevărului, probităţii, cuvântului scris. Exuberanţei 
verbale, lunecoase, seducătoare, i-a preferat totdeauna cuvântul 
dens, esenţial, neechivoc. Şi toate învăluite într-un patriotism 
adânc, cald, într-o încredere intimă în virtuţile, revelate sau 
latente, ale propriului popor. Acest suflet stă la temelia 
„Gândului românesc”.  

Nu putea să lipsească din acest context spiritual al 
„Gândului românesc” nici Ion Breazu, cunoscător ca nimeni altul 
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al literaturii ardelene, primul care a comentat larg opera lui 
Blaga, făcând-o accesibilă celor învechiţi şi familiarizând cu ea 
noua generație. Prin scrisul său mereu prezent, prin lucrările 
sale, el a dat mai bine, practic, exemplul de integrare în 
spiritualitatea general românească prin adâncire a aportului 
regional. Încă un inițiator, încă un colaborator în gânduri şi fapte 
al revistei, încă un prestigiu al noii generații şi un mentor al 
tineretului care se ridica. Şi, pe deasupra, încă un model de etică 
umană şi spirituală.  

     Remarc în lucrare migala şi acribia istoricului literar, 
dublat de criticul, de estetul literar, respectul pentru informație, 
pentru amănunt, dublat de stilul elevat, la nivelul spiritualităţii 
contemporane.  V. Fanache a făcut un act de reconstituire şi 
revizuire inevitabil necesar. Şi l-a făcut cu competenţă, cu 
discernământ, cu gust.                                

                                                                 Cluj 20 martie 1972 
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IRONIM MUNTEAN 
Jocul cu timpul 

 
Ioana Pârvulescu a descins “În 

intimitatea secolului 19” (2005) şi în 
„Lumea ca ziar. A patra putere: 
Caragiale” (2011), ori a investigat 
Bucureştiul interbelic (Întoarcere în 
Bucureştiul interbelic, 2003. ediţia a 
II-a, 2007), s-a jucat cu timpul 
(Întoarcere în secolul 21, 2009) şi a 
experimentat, cu mijloacele eseului, 
ideea că "trecutul e în viitor" şi 
"viitorul e în trecut", reconstituind atmosfera Bucureştiului în 
viaţa lui cotidiană dinainte de 1900, cu suflu epic, cu poezia 
clipei trecătoare, cu umor. 

Trecerea la roman a Ioanei Pârvulescu a fost pregătită şi de 
"Oglinda veneţiană" şi "Aurul pisicii" pe care a refuzat să le 
publice. 

Cu "Viaţa începe vineri", Humanitas, 2009, Ioana 
Pârvulescu inaugurează, se pare, o trilogie (între timp apare 
"Viitorul începe luni", 2012 la aceeaşi editură) fixată temporal 
în ultimii ani ai secolului al XIX-lea într-un Bucureşti tulburat 
de evenimente care fac ca "nu apucai niciodată să te plictiseşti, 
nici ziua, nici noaptea" fiindcă "Oamenii vibrau ca firele de 
telegraf, erau optimişti şi credeau, ca niciodată înainte şi ca 
niciodată după, în puterea ştiinţei, în progres şi-n viitor. Anul 
nou devenise, de aceea, cel mai important moment: începutul, 
mereu reluat, al viitorului". (p. 7) 

Acţiunea romanului "Viaţa începe vineri" este plasată într-
un Bucureşti cosmopolit care "făcea mari eforturi să se 
organizeze şi să se civilizeze", când "Răul nu dispăruse din 
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lume, iar ignorarea lui nu era cea mai bună metodă de a 
pregăti viitorul. Erau oameni care luptau cu el." (s.n. p. 8), 
când presa devenise a patra putere în stat: "Ziarele îşi 
descoperiseră puterea şi, deja, se putea muri pentru cuvântul 
scris, şi deja cuvântul scris îi trăda." Se configurează o lume 
pentru care "curiozitatea faţă de viaţă era o bucurie care nu 
dispărea la nicio vârstă" ("copiii îi imitau de timpuriu pe 
oamenii mari, oamenii mari se purtau uneori ca nişte copii" (p. 
8), Se conturează "omul care [n.n.] credea că Dumnezeu îl vrea 
nemuritor în sensul cel mai concret al cuvântului", pentru care 
nimic nu este imposibil. Este o umanitate care iubeşte, suferă, 
crede, înfruntă destinul potrivnic, moartea, are încredere în 
ştiinţă, în progres, în viitor, visează: Cu câţiva ani înainte de 
1900 zilele erau încăpătoare şi oamenii visau la lumea 
noastră. Visau la noi" (p. 8). Este lumea unei utopii, iar 
romanciera se joacă cu timpul "totdeauna cea mai frumoasă 
dintre ele". 

Acţiunea romanului gravitează în jurul a două evenimente 
care tulbură viaţa Bucureştiului în ultimii ani ai secolului al 
nouăsprezecelea: dărâmarea bisericii din Sărindar din porunca 
primarului Nicu Filipescu (director al ziarului Epoca) şi toate 
misterele legate de o icoană a Fecioarei cu luceferii pe umeri, 
ajunsă la Mitropolitul Ghenadie, care a fost alungat prin 
dispoziţia sfântului Sinod, (drumul icoanei era incert: ori dată 
de Ghenadie altui călugăr, ori închisă într-un seif cu două chei) 
şi uciderea în duel a lui George Lahovary, directorul ziarului 
L’Indépedance Roumaine, de către Nicu Filipescu. Romanul 
urmăreşte în doar ultimele treisprezece zile ale lui decembrie 
1897 viaţa agitată a Bucureştiului, titlul „Viaţa începe vineri” 
coincide cu cel din caietul Iuliei Margulis, naratoare şi personaj 
al acţiunii care nota: „Cu caietul început ieri (vineri, 19 
Decembrie n.n.), am început o nouă viaţă. Viaţa mea începe, 



 69 

aşadar, vineri. Cu cartea (Vanity Faier de W. Thackerray la 
care citeşte n.n.) am ajuns la capitolul XXV, «în care toate 
personajele principale se pregătesc să plece din Brighton». 
Cât despre noi, cei din Bucureşti, toate personajele principale 
au sosit în oraş, unde vor rămâne măcar până la Anul Nou. Cel 
puţin aşa sper” (p. 51). Vineri, 19 Decembrie, o zi cu 
evenimente este prima din cele treisprezece istorisite în roman, 
cu ziua în care birjarul Petre îi descoperă în zăpadă pe Dan 
Creţu şi pe blondul împuşcat în câmp, la lacuri, în pădurea 
Băneasa şi-l aduce în capitală predându-l Poliţiei şi Casei de 
Sănătate a lui Rosenberg. Învăluiţi în mister, cei doi stârnesc 
curiozitatea tuturor: Şeful siguranţei Publice, Costache 
Boerescu, ziarişti de la „Universul” şi comisionarul Nicu, un 
mare colportor de ştiri, familia doctorului Leon Margulis a 
cărui fiică devine cronicarul acestei trepidante istorii 
consemnate în caietul său-jurnal, iar doctorul este solicitat   să-l 
consulte pe tânărul „îmbrăcat cu nişte haine neînchipuit de 
ciudate. O fi clovn, la circ. Altfel curat, niciun cusur 
«fiziologic», în afară de faptul că, într-adevăr, vorbeşte în 
dodii. Dar dacă-i nebun, e unul cultivat „rotunjeşte frumos 
vorbele: nu-i un om bine crescut!   I-au reţinut valiza pentru 
cercetări, o cutie argintie, ca un safe şi asta arată c-ar putea fi 
vreun falsificator de bani, dar lui i-au dat drumul după numai 
un scurt interogatoriu luat de Conu Costache. Când s-a văzut 
liber, a şters putina imediat. Însă îl urmăreşte, discret cel mai 
bun vizitiu al Poliţiei (p. 12). Sub aceste auspicii, acţiunea 
devine poliţistă într-un roman alert, mai ales că cel de al doilea 
personaj „un bărbat cu chip tânăr, blond cu barbă îngrijită şi cu 
o rană mai jos de umăr. Ochii mi s-au lipit de îmbrăcămintea 
lui: un costum elegant, ale cărui piese nici nu le-aş fi putut 
numi exact, care părea nou nouţ, şi cizme înalte, negre, bine 
lustruite. Alături era o pălărie alunecată într-o parte în rest 
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nimic. Am văzut că respira. Nicio îndoială, era viu” (p. 36) dus 
la Casa de Sănătate a doctorului Rosenberg a decedat „la ora 
18 și 11 minute, în ziua de sâmbătă, 20 decembrie”, nu înainte 
de a articula cu greu câteva cuvinte pe care Costache şi le notă 
cu un creion pe o carte de vizită: „lumină, Popescu, lumină, cu 
stele, Maica Precistă” şi „s-ar” sau „dar” (p. 81). Dezlegarea 
acestei șarade de către Costache Boierescu, ajutat de către 
generalul Ion Algiu, rezolva statutul blondului împuşcat 
implicat în misterioasa dispariţie a icoanei cu luceferi pe 
umerii care fusese cândva la biserica din Sărindar, dar nu şi pe 
a lui Dan Creţu, despre care „nu am aflat absolut nimic nou, n-
a luat legătura cu nimeni, nimeni nu l-a căutat. Pare să fi rupt 
toate punţile către propriul trecut. Safe-ul lui nu s-a mai găsit, 
dar concubina lui Fane ne-a spus că-n el nu erau decât haine. I-
a jurat ei Inelaru” (p. 269). 

De altfel urmărirea lui Dan Creţu este obiectivul 
principal al romanului cu o compoziţie riguroasă, cu 
minuţiozitate clasică alcătuit dintr-un  „Cuvânt înainte” 
(clasicul prolog din orice epos) un motto: „Pentru că ceea ce 
vrei este viaţa aceea, şi asta, şi alta –le vrei pe toate” (Miguel 
de Unamuno, iulie, 1906, p. 9 autor din care Jacques, mezinul 
familiei Margulis traduce, autoarea preluând în Epilog 
următoarea frază: „De fapt vroiau amândouă vieţile o dată, iar 
omul vrea toate pământurile şi toate secolele şi să trăiască în 
tot spaţiul şi în tot timpul, la infinit şi în veşnicie” şi    
explicându-şi personajul: „Era esenţa veacului în care se 
născuseră amândoi (Nicu şi Jacqueș n.n.) şi explică emoţia 
care-i cuprinse pe bucureşteni la venirea unui străin, care părea 
că ştie despre timp mai multe decât ei” (s.n. p. 291), 
treisprezece capitole (corespunzătoare celor 13 zile din 
decembrie 1897, 19-31 decembrie) cu 70 de secvenţe epice, un 
epilog şi Anexe. Romanciera recurge la tehnica decupajului 
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cinematografic, selectând secvenţe epice, înlănţuite filmic prin 
naraţiunea la persoana întâi singular din debutul fiecărui 
capitol, alternând cu persoana a treia singular, din restul 
secvenţelor epice ale capitolelor romanului. 

Vocea Iuliei Margulis, alter-ego al romancierei, dă 
coerenţă construcţiei epice, recreând atmosfera lumii 
bucureştene din preajma anului 1900. Drumul lui Dan Creţu, 
un alt Ulyse, în timp şi spaţiu, este urmărit pas cu pas, 
descifrându-i-se semnificaţiile simbolice, în relaţie cu celelalte 
personaje recrutate din toate păturile sociale, cu vârste diferite, 
dar la fel de vii şi memorabile. Iulia Margulis, din perspectiva 
narativă a căreia se încheagă construcţia romanescă, îşi 
recunoaşte ca personaj afinităţile sentimentale: “Abia aşteptam 
să văd ce mai face Becky din Vanity fair. Deşi, la drept 
vorbind, cred că eu semăn mai mult cu proasta de Amelia, şi-o 
să iubesc toată viaţa cine ştie ce ticălos (p. 11) pretext pentru 
romancieră de a-şi circumscrie romanul viziunii realist-sceptice 
a lui W. M. Thackerray care în „Bâlciul deşertăciunilor. Un 
roman fără erou” analizând adânc şi amănunţit psihologia 
feminină, socotea că nici Amelia Sedley nici Becky Sharp nu 
pot fi adevărate eroine de roman, fiind inconsistente şi 
falsificându-şi viaţa, prima din prostie, a doua din perversitate. 
Sunt apropiate cele două romane prin viziunea carnavalescă 
asupra lumii, concepută ca un bâlci al deşertăciunilor, fiinţa 
fiind efemeră, perisabilă, supusă trecerii repezi în faţa unui 
timp bivalent, veşnic pentru universul cosmic şi de-o clipă 
pentru om. În acest context, Iulia Margulis este când 
autoironică, când tentată ludic, pendulând între sentimentalism 
şi fermitate, între generozitate şi renunţare, mondenitate şi 
conservatorism. Respinge iubirea lui Costache şi se angajează 
în relaţia cu Alexandru  Livezeanu ezitând, dar primindu-i 
iubirea pătimaş „...a fost un dor tot mai încercuit, tot mai 
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pătruns, şi-o îndurerare fără margine...” Trupul meu a făcut tot 
ce trebuie fără să-l fi învăţat nimeni nimic” (p. 221). 
Pendulează între afectiv şi reflexiv, între material şi ideal, face 
bilanţ existenţial în prag de an nou, când ca-n Glossa lui Mihai 
Eminescu: „Viitorul şi trecutul/ Sunt a filei două feţe,/ Vede-n 
capăt începutul/ Cine ştie să le-nveţe/ Tot ce-a fost ori o să fie/ 
În prezent le avem pe toate,/ Dar de-a lor zădărnicie/ Te 
întreabă şi socoate”. La clipa previziunilor de Anul Nou Iulia 
afirmă: „lumea viitoare va fi bâlciul deşertăciunilor sau târgul 
vanităţilor. Şi mai prevăd că femeile nu vor mai purta corset...” 
(p. 285) 

Misterosul străin îşi defineşte statutul înainte de a fi 
ridicat din zăpadă de Petre vizitiul: „...încercaţi să vă obişnuiţi 
cu vocea mea, o voce de om despărţit de o lume pe care 
ajunsese să o cunoască destul de bine, şi căzut într-una 
necunoscută şi de neînţeles. Poate că trăim, fără s-o ştim, chiar 
în clipa asta nesfârşită, în mai multe lumi deodată. Poate că 
vocea care vă vorbeşte acum şi care se zbate printre vocile de 
aici ca un peşte în plasa pescarului, vocea asta care se află în 
oraşul naşterii ei şi-n ţara ei mai sigură decât orice voce de om 
prizonier în ţară străină, vorbeşte chiar acum cu fiinţe pe care 
n-aveţi cum să le vedeţi” (p. 33). Pare căzut „din viaţă-n 
viaţă”, ajuns „într-o lume vie şi trează. Îmi părea vie şi trează. 
Îmi părea familiară. Ştiam c-o ştiu, dar nu ştiam de unde […] 
Ca niciodată, mă simţeam dornic să privesc, să-mi bucur ochii 
cu spectacolul vieţii obişnuite... Era aşadar, pe Calea Victoriei. 
Mă întorsesem oarecum acasă şi casa părinţilor mei ar fi trebuit 
să fie la câţiva paşi (s.n. p. 39). De acum imaginea lui Dan 
Crețu se conturează din acumularea punctelor de vedere ale 
celor pe care-i întâlneşte, referenţi, reflectori ai existenţei sale 
consumate la interogatoriul Poliţiei, la Biserica Icoanei, unde 
Epiharia (o credincioasă ce-l va ajuta să se găzduiască la 
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Cuibul cu Barză) îi pare: „Cât a zâmbit a fost tânăr ca un pui 
de înger. Fără zâmbet era mult mai bătrân. Ai fi zis că-i 
sângera vocea. Părea chiar un bătut de soartă, cum bine se 
gândise ea, şi bine făcuse să nu-l judece” (p. 43). Vizitiului 
Petre, interogat de Costache Boerescu, îi pare:  „Omu-i de la 
balamuc, să trăiţi Io’ cred că el l-a împuşcat pe copilul ăla 
bălan, da’ nu vrea să recunoască” (p. 57). Lui Nicu, 
comisionarul copil la ziarul Universul îi pare: „Nu arăta aşa de 
bine ca în ajun, îi crescuse un pic barba şi obrazul părea, din 
cauza asta, murdar... şi parcă era mai supt la faţă” (p. 68). Îi 
spune numele: Dan Creţu, dar Nicu bănuieşte că „era un om de 
pe planeta Marte, căzut pe planeta Pământ” (p. 70). Dus de 
copil la ziar, Peppin Mirto, redactor solicitat de Costache să-l 
angajeze, simte „o simpatie ieşită din comun pentru acest 
străin, nici tânăr, nici bătrân, palid, cu ochii umbriţi” (p. 74) e 
supus unei probe şi angajat gazetar dându-i-se o pălărie şi 
galoşi. Cazat la hotelul Frascati, într-o cameră cu un sas şi 
visează că i se desprinsese sufletul de trup, întrebându-se „Oare    
ce-am afla, dacă n-am mai trece totul prin cuvintele şi 
imaginile altora? Dacă am gândi cu tot trupul nu numai cu o 
parte din el? Ce ne-am aminti din trecutul nostru? Din viitor?” 
(s.n. p. 101). Această dedublare a sa este evidentă şi-n discuţia 
avută cu doctorul Margulis, pe care-l vizitează la cabinet 
întrebându-l: „E posibil ca un om  sănătos să aibă senzaţia că 
trăieşte în două lumi deodată?... În două lumi reale şi cu 
aceeaşi consistenţă. Şi de fapt am greşit când am spus deodată, 
e vorba de succesiune. Una s-a terminat, alta abia a început”.  
Afirmă: „lumea din care viu era la fel de reală ca asta” (s.n. p. 
153). Este invitat de doctor în familia sa de Crăciun şi Iulia este 
şocată de chipul domnului Creţu: „chip luminos şi de o 
dulceaţă cum nu ştiu să mai fi observat la cineva. Nu lipsea 
mult să-i crească o aură în jurul capului, aşa cum are luna în 
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unele zile. Parcă ar fi doi oameni în el: unul absolut şters, din 
majoritatea timpului, care nu atrage prin nimic atenţia, care se 
pierde în decor şi unul de o frumuseţe, cum să-i spun, de un 
tablou romantic, unul care numai atunci când zâmbeşte” (p. 
171). Este martor al unei lumi văzută ca teatru, pe care omul îşi 
joacă rolul hărăzit. Accidentat de Alexandru Livezeanu şi dus 
acasă la acesta e tratat de Mihai, fratele său, dar discuţia 
ambiguă cu Maria, mama lui Alex o fac pe aceasta să conchidă: 
„e dus rău” (p. 211). În schimb curiozităţii lui Alexandru îi 
răspunde: „mi se pare că vii din altă lume, deşi nu din altă 
ţară”, iar Alexandru confirmă:  

– Exact aşa vă purtaţi, într-adevăr, şi e extraordinar, 
dacă ar fi să leg tot ce-am observat la dumneavoastră, păreţi un 
om din alt timp, încă neştiut de mine” (s.n. p. 214). Va locui la 
locuinţa din Centru a lui Alexandru, mutându-se de la hotel şi 
făcându-şi introspecţia: „Vorbesc tot mai puţin cu mine şi 
poate că, în curând, vocea asta care mă ţine prizonier în 
adâncurile ei o să tacă şi eu o să fiu iar cum eram cândva. Poate 
că lumea asta o să mă înghită cu totul şi n-o să mai simt dorul 
de cealaltă. Pote că interiorul şi exteriorul o să se contopească. 
Nu ştiu dacă lumina asta e reală, dar ştiu că mintea mea e 
făcută în aşa fel încât ea să nu pară decât reală. Nu ştiu dacă o 
să înţeleg vreodată mai mult, dar ştiu că până în ultima clipă o 
să-mi doresc să aflu” (p. 232). Presa nu va înceta să-l 
urmărească (în ziarul Lumea nouă îi apare portretul şi un titlu 
cu majuscule UN STRĂIN MISTERIOS şi altul cu liere mai 
mici „De unde vine domnul Dan Kretzu” în care vorbeşte 
despre „străinul care pare a şti mai multe decât noi”, p. 233). 

Oamenii sunt convinşi că aparţine de „o lume cu alte 
reguli şi un timp viitor destul de sumbru pentru noi” (p. 234). 
Timpul este laitmotivul  romanului pentru că „toate lucrurile 
care au fost şi or să fie sunt şi acum în prezent” (p. 29). 
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Viitorul este obsesia şi a lui Pavel Mirto, redactor la Universul 
care scrie un roman Viitorul începe luni care „n-a apărut. Pe 
domnul editor Socec – fiul l-a iritat descrierea vestimentaţiei 
doamnelor, imposibil de închipuit, precum şi ideea unor farfurii 
şi pahare noi aruncate la coş după folosire şi tot restul” (p. 292) 
Şi colegul său Procopiu Nicolae e „convins că viaţa şi viitorul 
o să-şi schimbe culoarea” (p. 227). Pentru familia Livezeanu 
„Anul Nou era un prilej de socoteli vechi mereu reluate” (p. 
275). Şi titlurile capitolelor romanului întăresc ideea că 
subiectul romanului este Jocul cu timpul (Luni, 29 decembrie: 
Timpul trece; Marţi, 30 decembrie: Timpul stă pe loc; 
Miercuri, 31 decembrie:  Viitorul şi trecutul), previziunile celor 
cincisprezece personaje participante la Revelion în familia 
Hristea şi Maria Livezeanu învârtindu-se, firesc, în jurul 
aceleaşi obsesii, (Pavel Mirto speră că „Dumnezeul viitorului 
nu-i un romancier, ca să-şi ucidă eroii năpraznic şi să inventeze 
răul – deşi el, Creatorul, e bun nu-i aşa? p. 281). Pavel Mirto 
susţinând: „Totul e bine când se sfârşeşte cu moarte. Şi cred că 
ceea ce a fost este ce va mai fi” (p. 282 s.n.) 

Ioana Pârvulescu compune un roman alert, de o 
impresionantă bogăţie a vieţii, într-un Bucureşti de sfârşit de 
secol al XIX-lea, remarcabil pictat, în care foieşte o lume 
pentru care visul şi realul se contopesc având speranţa 
viitorului şi a progresului ştiinţei. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

Terezia Filip 
 

O replică poetică şi mistică unui secol ateu 
 

           Dacă există un teritoriu, un 
câmp ori o modalitate în care omul poate 
dialoga peste timp, prin secole, cu alte 
generaţii ori  îşi poate disputa opiniile şi 
atitudinile, cu altele mai vechi sau mai noi, 
mai mult sau mai puţin eronate, acela este 
cu siguranţă delimitat de poezie, de 
filosofie şi de mistică. Acest aspect îl depistez, în primul rând, 
în poemele lui Ciprian Iulian Şoptică, din volumul de faţă, 
intitulat declamativ şi uşor patetic, Dumnezeu n-a murit.  

           Împotriva unei modernităţi cu orice preţ, afişate ori 
de circumstanţă aşa cum se mai  întâlneşte uneori prin poezie, 
poetul îşi asumă şi în lirică un drum particular, la fel cum taie 
pârtii în filosofie, prin eseurile publicate consecvent, număr de 
număr, în paginile revistei « Gând Românesc » din Alba Iulia. 
Pentru Ciprian Iulian Şoptică poetul cu eul său nu e altceva în 
viziunea din prezentul volum decât un centrum în care 
reverberează întregul existenţei şi experienţa cunoaşterii umane 
milenare: «Tânjesc după sensul creaţiei/  Căutând pe Marele 
Creator./ Exact acum, cosmosul,/ Cuprins de vibraţia/ 
Primului motor,/ Îmi trimite stelele-n ajutor.// Nu ştiu de ce, 
mă atrage/ Pictura din fundul peşterii/ Şi osul din paleolit”. 
(Gnosis) Tentat, nu de sangvinice  ori organice frenezii, de 
reverii apocaliptice ori satanice ce frecventează scrisul şi lirica 
unora din tânăra gneraţie, ci mai mult de jocul unor 
abstracţiuni, de teme şi concepte filosofice ce traversează 
gândirea umană de secole, ori de frumuseţea unor simboluri 
spirituale şi parabole biblice, poetul transpune discursiv elanul 
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cunoaşterii ce defineşte în ansamblu fiinţa în lume: Absolutul 
ipostaziat ca Dumnezeu,  Budda, Adhsînta, Adevărul suprem 
ori misterul existenţei, al frumuseţii şi al iubirii. Aceste 
recurenţe interferă în tot volumul, de la un poem la altul, de la 
un capitol la altul, stând sub semnul unei certitudini asumate – 
Dumnezeu există. 

           Textul liric este frecvent discursiv şi contrapunctat 
de secvenţe reflective ce iau uneori forma meditaţiei. Uneori 
discursul devine monologic şi ipotetic, dubitativ ori, pe alocuri, 
interogativ căci esenţa poemelor e (de)criptată emblematic de 
propoziţia «Dumnezeu n-a murit», care titrează volumul în notă 
retorică şi sentenţioasă. Titlul răsună cumva ostentativ. Ecoul i 
se repercutează din postmodernitate  spre secolul şi mileniul 
depăşite abia de un deceniu şi ceva, ca replică la o ipoteză ce 
fremăta în minţile unor intelectuali iradiind în secolul XX, prin 
teritoriul ştiinţelor, al filosofiei, ori în cultură şi literatură, cum 
că Dumnezeu ar fi murit, că lumea ar avea nevoie de un nou 
Mesia, că existenţa este, de fapt, doar ceea ce percep simţurile 
– materia şi procesele ei stârnite şi controlate mai mult sau mai 
puţin de om. 

           Poezia lui Ciprian Iulian Şoptică rezonează astfel 
cu aserţiunea lui André Marlaux că «Secolul al XXI-lea va fi 
spiritual sau nu va fi deloc ». În opinia poetului Dumnezeu nu 
numai că  n-a murit, ci El a circumstanţiat ontologic existenţa 
pentru ca omul să participe neîncetat, mistic, la o mare şi 
eternă  taină, după cum explicitează discursiv poema Despre 
divinitate, dedicată semnificativ lui Mircea Eliade: 
«Participăm mistic,/ La o taină eternă:/ « Dumnezeu s-a născut 
om »./Iar omul este Marea Răscumpărare./  Dumnezeu în noi/ 
E originea absolută./ Cu El, toate dăinuiesc în suflet,/ La 
modul creator.” (Despre divinitate) Referinţele invocate liric 
sunt de factură intelectuală şi filosofică, mistică şi teologică, 
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antropologică ori chiar psihanalitică. Modele culturale şi 
spirituale, M. Eliade, Jung, Kant, N. Berdiaev, Albert Camus,  
Ecaterina de Sienna, ocrotitoarea filosofilor frecventează 
poemele ca destinatari ai unor versuri, ori ca pretext pentru 
reflecţiile şi ipotezele lirice ale autorului. Procedeul e unul 
cunoscut, eminemente poetic şi simbolic, amintind de: lirica 
parnasiană a lui I. Barbu care ermetiza în titluri ca Nietzsche, 
Pitagora, criptice simboluri poetice, de Nichita Stănescu 
invocându-i semnificativ pe Ulysse, G. Cantor, Sisif etc. Ca o 
reverenţă intelectuală şi poetică, C. I. Ş  dedică unele din 
poemele sale filosofice ori mistice acestor personalităţi 
emblematice ce au trasat urme măreţe prin istoria gândirii şi 
cunoaşterii umane. O poemă se intitulează Cu Jung în 
sălbăticia Africii, alta, Topirea stihiilor, e subintitulată Psalmul 
Sf. Apostoli Petru şi Pavel, iar altele: Mergând pe calea 
creaţiei... Lui Nicolai Berdiaev, Ironia sorţii, lui Albert Camus, 
Hermeneutica umanului e dedicată  Sfintei Ecaterina, 
ocrotitoarea filosofilor, iar alta se numeşte Kant, sau despre 
istoria unei idei. Destul şi doar astfel de titluri pentru a intui 
tensiunea discursului liric şi orizontul intelectual ce-l defineşte 
pe poet. 

        Destul de ermetizate dar reverberând ecouri biblice şi 
mistice, la limita cu filosofia, trei titluri – Dumnezeu n-a murit, 
Adamul de după Evă şi Căderea vorbii – grupează tematic cele 
58 de poeme şi structurează în trei capitole, volumul. Tentat de 
explicitări, autorul adoptă poezia ca pe un discurs în tonalitate 
omilică ori pedagogică, în care expune retoric şi argumentează 
cunoaşterea, ca pe-o aventură fundamentală a omului, iar 
relaţia cu divinitatea şi cu cosmosul fiind însăşi problema 
existenţei în lume. Poezia nu e pentru Ciprian Iulian Şoptică 
atât o structurare imaginativă de tip empatic, joc ori reverie, 
cum se întâmplă adesea la autorii de gen liric, ci, mai degrabă 
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un excurs cerebral şi intelectual, expunere a propriului miracol 
al poetului dar şi al fiecărei individualităţi, de-a fi în lume, 
exponent al divinităţii responsabilizat de povara lui a fi. 
Textele curg, discursiv cele mai multe, altele în ritm şi retorică 
de rugă dacă nu de colind popular, pe când altele capătă 
intonaţie şi problematică psaltică. Amprenta mistico-religioasă 
e pregnantă şi legată profund de cunoaştere şi de ceea ce este şi 
se simte  individul în spaţiul existenţei. De altfel câteva se şi 
numesc Psalm.  

            Postura adoptată de poet e antropo-centrică şi 
antropo-cosmică – eul cu trupul său figurând ca un centrum în 
care nu doar se reflectă ca în oglindă, imaginea lumii, ci şi 
reverberează cultural şi mistic, poetic şi filosofic, emoţiile 
fiinţei travesând prin lume, experienţele umanităţii, 
informaţiile, întâmplările. Imperativ uneori şi apodictic, poetul 
declamă: «Trupul tău trebuie să fie/ Centrul lumii/ Şi templul 
lui Dumnezeu./ În el răsare/ Un imago mundi.” (Despre 
divinitate) Mai mult decât atât, din punctul de vedere al 
corporalităţii, fiinţa reprezintă însuşi tiparul Totalităţii, o 
materialitate aflată într-o frenetică şi necontenită competiţie cu 
elementele, din a căror ţesătură e alcătuită, într-o perpetuă 
mistuire şi realcătuire de sine, după cum declamă iarăşi 
imperativ, sub semnul lui trebuie, versurile: “În orice clipă/ 
Trebuie să ne asemuim/ Totalităţii primordiale./ Să zburăm ca 
vântul,/ Să ardem ca focul,/ Să creştem ca Pământul,/ Să ne 
evaporăm ca apa.”(Idem) Nu trama individuală o poetizează 
C.I.Ş. în versurile volumului, ci pe cea a individului aruncat în 
lume, purtând cu sine pecetea originară a unui “deus otiosus”, 
căci “Gândul din materia primă/ E un "deus otiosus."/ În 
dansul spre soare/ Urmăm drumul etern…” (Idem), iar drumul 
este  trasat ab initio, programat dinainte şi mereu acelaşi.   
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           Dinamica fiinţei în lume nu pare a fi în imaginarul 
lui C.I.Ş, ascensiunea, ci mai întâi de toate, ca o tainică, 
indicibilă misiune – coborîrea din sfera de sus a omului, ca 
trimis al Tatălui pe pământ, un nou Adam, spre a perpetua o 
seminţie de esenţă divină: “Coborâm pe funii şi pe liane/ Ca 
vechii aborigeni./ Eu şi Tu,/ Cu "feţele false",/ Populăm 
Pământul/ Cu germeni divini.”(Idem) Esenţa acestui dinamism 
e evident contrarietatea: “În eternitate,/ Ne înfrăţim/  În 
suprema contrarietate,/ Din ordin divin.” (Idem)  Într-o 
invocare a lui Jung, poetul traversează imaginar pământul, 
asistând la ceremonialuri religioase din cele mai diferite, în 
sălbăticia Africii, pe malul Nilului ori în deşerturile Asiei, 
ceremoniind răsăritul soarelui şi închinându-se lui Adhîsta aflat 
în luptă cu Ayîk, ori peregrinând pe Nil: “De la începuturi,/ 
Viaţa-şi urmează cursul nestingherit/ De-a lungul Nilului/ În 
sălbăticia Africii”. (Cu Jung în sălbăticia Africii). Orice 
individ şi orice destin repetă în fond aventura esenţială a 
omului în lume, îndeplinind etern aceeaşi misiune: “Aşteptăm 
uimiţi momentul/  Când primele raze de soare/ Vor străpunge 
întunericul,/Dând naştere vieţii-lumină;/ Momentul victoriei 
Marelui Adhîsta/ În lupta cu Ayîk...// De la începuturi,/ Viaţa-şi 
urmează cursul nestingherit/ De-a lungul Nilului/ În sălbăticia 
Africii.” (Cu Jung în sălbăticia Africi)  

            Cum în concepţie auctorială istoria speciei se 
repetă, străvechi experienţe omeneşti primesc în versurile 
volumului, valoare profetică, iniţiatică ori avertizatoare: 
Plânsul lui Iov, plăgile Egiptului, pieirea Ierusalimului, căderea 
Constantino-polului, martiriul Sfinţilor Petru şi Pavel, 
Întruparea lui Dumnezeu ca om, alegerea Fecioarei Maria etc. 
Retorica lirică a autorului neomodern întreţese un fel de gnoză 
etico-filosofică, într-o privire dinspre mileniul trei ad finem 
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seculum seculorum, dar în acelaşi timp, şi o retrospectivă, către 
orizonturile biblice din care a plecat fiinţa prin veacuri.  

        Filosofie, poezie, religie, budism şi creştinism, 
mistică şi reverie culturală îşi interferă simbolurile în volumul 
lui Ciprian Iulian Şoptică  în teme precum iubirea, cunoaşterea, 
divinitatea, bucuria de-a fi, căderea din rai,  răul din om şi din 
lume  dar şi căile  de-a-l sublima. Aceleaşi semne şi simboluri 
poetice traversează cele trei capitole dând volumului o unitate 
şi o continuitate tematică ce vizează excursul omului în lume 
sub certitudinea existenţei şi a manifestării în el a esenţei 
divine.  

      Poemele din partea I, Dumnezeu n-a murit, apelează  
în ton psaltic ori în  incantaţii de lamento biblic, motive  ce-
amintesc plânsul lui Iov, versurile imnice ale unor David şi 
Solomon preamărindu-l pe Dumnezeu, ori elogiind iubirea şi 
frumuseţea (Psalm pentru zdrobirea gândului). Sfărâmarea 
pietrei, una din cele mai bune poeme invită la un fel de 
răzmeriţă împotriva legilor fixe, pietroase, pentru a spargere 
tiparele de existenţă şi gândire încremenite şi a adopta legi 
dinamice, înnoitoare şi salvatoare, căci „Inima de piatră/ Nu 
poate fi sare a pământului” (Sfărâmarea pietrei, psalm), 
Luarea minţii e titlu de poem şi metaforă a degradării fiinţei ori 
a ispitei ce ameninţă însăşi esenţa ei, prin pierderea sacrului ce 
locuieşte totuşi în om. O poemă, Întoarcerea la elemente, 
încheie în notă elegiacă secvenţa I din volum, invocând 
întoarcerea nostalgică şi odihnitoare a fiinţei la elemente.  

          Adamul de după Evă titrează a doua parte a 
volumului, reprezentând poetic descoperirea pământului în care 
omul coborît din rai a venit să reclădească el însuşi sensul, 
frumuseţea şi puritatea pierdute sau ştirbite. Ultimul capitol, 
Căderea vorbii,  filosofic şi gnostic, marcat de un aer mistic, 
într-o retorică incantatorie, conţine poemele cele mai 
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numeroase şi mai realizate la nivel imaginar şi discursiv, 
dedicate cuvântului perceput ca o energie ce dinamizează şi 
înalţă, descoperă şi clădeşte lumi, (Mergând pe calea 
creaţiei… lui N. Berdiaev), ori dimpotrivă le poate destrăma. O 
poemă remarcabilă în stil nichitian este Gnosis: “Lovindu-mi 
un organ al cunoaşterii,/ Un taur mi s-a agăţat de faţă./ Mă 
dor cuvintele dor,/ Şi-n mine, totu-i o rană intactă.” (Gnosis) 
Nu lipsesc halucinante viziuni apocaliptice găsite în: cuvântul 
preotului ce explodează potirul şi ignifiază biserica, ridicând-o 
în văzduh (Vis ciudat într-o bserică ortodoxă), într-un vis 
hipnotic de noapte, cu moartea, mireasă ce coseşte apocaliptic 
în lume (Sarcofagul miresei). Tema neantizării e prezentă în 
Neantologie –  o meditaţie bine realizată poetic, relevând căile 
posibile ale pierderii de sine, aflate la îndemâna eului şi 
Dorinţă de stârv, ce prezintă un eu devastat de tentaţii malefice 
dificil de învins. Există şi elementele de prozaism ce vin, în 
unele poeme, din retorica pe alocuri excesivă sau din tentaţia  
poetului de-a explicita experienţele, emoţiile, stările.  

            În viziunea poetică din volumul Dumnezeu n-a 
murit, existenţa se desenează ca suiş şi coborîş – aspiraţie şi 
ascensiune, pe de-o parte, şi coborîre în materie şi în lume, pe 
de alta. Precum poezia şi cunoaşterea, viaţa circumstanţiază o 
necontenită decantare a spiritualului de materialitate prin 
năzuinţa neîncetată a omului spre tărâmul absolut, spre 
Dumnezeu, ca prezenţă şi certitudine. Recunoaşterea şi 
afirmarea supremaţiei Sale în lume măsoară în poezia lui 
Ciprian Iulian Şoptică distanţa Nadir-Zenit, orizontul larg şi 
altitudinile până la care se înalţă spiritual poetul care crede şi 
afirmă aceasta, caută şi se salvează căutând, zicând.  

            În această neîncetată frământare omenească, 
poezia rămâne dansul sau zborul spre înălţimi al spiritului care  
a poposit vremelnic în materia mundi. 
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 Ligia-Dalila Ghinea 
   

UN EPIGRAMIST HARGHITEAN 
CU BIOGRAFIE DE AMERICAN 

GHEORGHE FILIP 
                                
Era iarnă în calendare, dar zăpezile cereşti întârziau să 

coboare pe aceste meleaguri, unde albul şi bradul au devenit 
coordonate cvasipermanente, alături de binecuvântarea 
Domnului şi de nemuritoarele doine strămoşeşti.Nu demult, 
primisem invitaţia de a petrece ajunul Sfântului Nicolae, la 
Miercurea Ciuc, unde Cenaclul Buna Vestire, coordonat de 
poetul Ionel Simota, organizase o întâlnire de suflet a 
iubitorilor de frumos, pentru a da glas poeziei, în acordurile 
muzicii folk. 

Am pornit la drum, cu gândul că trecuseră mulţi ani, nici 
nu mai ştiam câţi, de când nu mai fusesem la un cenaclu, deşi 
aş fi dorit, mai ales că păstram vie, în amintire, ,,Flacăra”, 
cenaclul lui Adrian Păunescu, unde mi-au înflorit adolescenţa, 
iubirea, speranţele, gândurile. 

Cu bucurie şi cu emoţie, aşa cum se întâmplă când ajungi 
acolo unde n-ai fost niciodată, am păşit în sala Cercului Militar, 
din reşedinţa judeţului Harghita, şi am găsit o atmosferă de 
sărbătoare, acorduri de song şi chitară, parfum de cetină, 
curcubeu de luminiţe ce împodobeau crenguţele de brad şi un 
grup de invitaţi, relativ mare, comparativ cu ceea se obişnuia în 
asemenea împrejurări. 

Talentata Adriana Balogh, cu lumină în glas şi cu mult 
talent, a interpretat câteva piese folk, în aşteptarea deschiderii 
întâlnirii, apoi, amfitrionii şi invitaţii au dialogat, au citit şi au 
recitat versuri, din creaţia unor poeţi români consacraţi, şi, în 
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final, colindele cântate de toţi cei prezenţi au răsunat în 
acompaniament de chitară. 

Aici, într-o seară de neuitat, din iarna anului 2008, l-am 
cunoscut pe autorul acestui volum de debut, care se deschide în 
faţa Domniei Tale, dragă cititorule, acum, într-un moment de  
binemeritată zăbavă. L-am cunoscut spuneam, pe domnul 
Gheorghe Filip, care a recitat, plin de vervă şi cu un talent ce e 
rar  întâlnit în zilele noastre, şi a cântat cu un entuziasm ce a 
contaminat pe mulţi dintre noi, frumoase melodii ale 
Cenaclului ,,Flacăra”: La o cană cu vin, Taina… 

A fost o seară deosebită, în care, conform tradiţiei, ne-am 
oferit multe daruri, unele speciale, pe care le-am păstrat, iată, 
cu drag, în amintirile noastre, până azi. 

L-am regăsit, apoi, pe domnul Filip, la Balul Astrei, 
organizat, sub atenta îndrumare a domnului Ilie Şandru, de 
Despărţământul Astra Covasna-Harghita, la Topliţa, într-o 
seară de iunie, 2011. Atunci a recitat cu acelaşi har şi plin de 
emoţie în glas, o poezie dedicată oraşului natal Bălan, poem 
care îi aparţine şi din care transcriu, aici, câteva versuri: 

În martie 2012, la o sărbătoare a poeziei, la Cenaclul 
BunaVestire, din Miercurea Ciuc, domnul Filip a mediat 
lansarea volumului ,,Tăcerea îngerilor”, deschizând întâlnirea 
cu versurile ,,Imposibila donaţie” – mă întrebam, adesea, dacă, 
azi, mai scrie cineva poezii patriotice – ale autorului volumului 
amintit mai sus, Ionel Simota. 

Desigur că, dacă răsfoiesc jurnalul amintirilor, îl voi 
găsi, deseori, pe acest purtător de cuvânt al IPJ Harghita, 
membru al Cercului Astra Bălan, condus de domnul Ioan 
Roman, alături de alţi autori pe care i-am cunoscut la desele 
întâlniri cu muzica, literatura şi pictura: profesor Rodica 
Roman, poetul Daniel Întuneric, profesor Valeria Pop, 
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epigramistul Mihai Păr, prozatorul Ştefan Danciu, graficiana 
Cosmina Olteanu şi alţii. 

Spre exemplu, în vara anului trecut, ne-am reîntâlnit la 
Casa memorială ,,Romulus Cioflec”, din Araci, la un recital de 
muzică şi poezie, difuzat pe lungimile de undă ale Radioului 
Târgu-Mureş şi susţinut la umbra nucului bătrân. De asemenea,  
la Centrul de documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan”, din 
Sfântul Gheorghe, cu prilejul omagierii lui Adrian Păunescu 
(noiembrie 2011) sau a lui Mihai Eminescu (ianuarie 2013). Au 
fost momente lirice deosebite, cu recitări în tandem, care au 
entuziasmat publicul ce nu s-a mulţumit doar să privească sau 
să aplaude, ci a rezonat şi a participat activ la aceste 
evenimente culturale, organizate spre neuitarea celor care au 
contribuit, într-un mod absolut inimitabil, la dezvoltarea 
literaturii române. 

De curând, parcurgând paginile revistei lunare „Vatra”, 
ce apare on line la Târgu-Mureş, prin efortul poetului Nicolae 
Băciuţ, constat că, între articole semnate de nume mari, precum 
profesorul conferenţiar dr. Valentin Marica sau prozatorul 
Daniel Drăgan, se află două pagini semnate de Gheorghe Filip, 
pe care le redau, aici, ca să faceţi cunoştinţă cu cel care se află, 
după cum veţi observa, în etapa de tatonări a creaţiei şi a vieţii 
sale. 

,,Gigi Filip are o biografie de scriitor american, printre 
meseriile practicate fiind cele de miner în subteran, prezentator 
de programe artistice, barman, salahor în construcţii, zidar, 
profesor suplinitor, instructor artistic şi altele pentru a poposi, 
se pare definitiv, în sânul poliţiei. Dar nu în orice post ci în cel 
de purtător de cuvânt al poliţiei harghitene, sarcina lui fiind de 
a face cunoscute presei şi publicului larg întâmplările 
cotidiene, pe care poliţia este obligată să le ia în seamă. 
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Tot redactând comunicate despre diverse întâmplări, 
ajunse în atenţia poliţiei, Gigi a constatat, semn că simţul său 
artistic deosebit nu s-a atrofiat, partea amuzantă, uneori ridicolă 
a celor consemnate. De aici n-a mai fost decât un pas până la 
metamorfozarea întâmplărilor în nişte poveşti moderne ori 
epigrame spumoase. 

Unele din aceste producţii au fost expuse, cu mult 
succes, pe anumite canale de televiziune. 

Exemple: 
Azi, fiindcă tocmai s-a încheiat o scurtă vacanţă a celor 

mici, m-am gândit să transform într-un fel de poveste, tabloul 
rutier harghitean al ultimelor zile, cu precizarea că nu am avut 
drumuri blocate, circulaţie restricţionată sau deviată ori alte 
necazuri de acest fel, aşa că iată povestea: 

Au fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai 
povesti, au fost, nu mai demult decât în ultimele zile ale tocmai 
sfârşitei săptămâni şi le povestim taman gândindu-ne şi 
dorindu-ne: că ele de n-ar mai fi! 

A fost odată, mai ieri, alaltăieri, un viteaz adunător a 25 
de primavera, în şiragul vieţii, venit de prin meleagurile 
Baraoltului ale Covasnei, trecător pe contrasens, din pricină de 
neatenţie şi de prea mare viteză pe cale umedă, între aşezările 
locului Lupeni şi Odorhei, de nu şi-a mai putut stăpâni carul cu 
mulţi cai (putere) şi s-a izbit cu nesăbuinţă de o matahală 
denumită TIR, mânată normal de un târg-mureşean cu aproape 
20 de ani mai vârstnic. Urmare a năprasnicei lovituri, spre 
norocul Domniei Sale, tânărul conducător a scăpat cu viaţă, dar 
a suferit grave vătămări şi mă tem că va scoate din vistierie 
vreo 25.000 în banii zilelor noastre, pentru acoperirea 
stricăciunilor, deşi vraciul n-a găsit urme din licorile vreunui 
pocal consumat înainte de turnir. 
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În aceleaşi vremuri, pe tărâmul Ciumanilor, un cavaler 
de 28 de ani, fiu al acelor meleaguri, la răscrucea drumurilor 
din mijlocul aşezării, nu şi-a înfrânat maşinăria spre a-i lăsa 
cavalereşte, potrivit obiceiului şi legilor împărăţiei, cale de 
trecere unei domniţe călare pe-o ciudăţenie de bidiviu pe două 
roţi şi i-a întrerupt acesteia firescul parcurs, reluat totuşi 
curând, spre bucuria tuturor, fără semne de luptă şi fără mari 
pierderi. 

Departe de-acest loc, în cetatea Tuşnadului, gărzile 
Măriei Sale au dibuit un oştean de vârstă doi alăturat, căci 
douăzeci şi doi de ani avea oşteanul din Miercurea-Ciuc, cel 
mai mare târg al ţinutului, care s-a voit cavaler înainte de 
vreme şi a purces la drum cu un car, fără înscrisul trebuincios 
pe numele său, pentru care era numaidecât nevoie să mai 
aştepte puţine zile, căci nu mai departe decât 16 ale acestei luni 
era însemnată-n calendar data la care pedestrul urma să fie 
numit călăreţ cu patalama la mână, asta fireşte dacă ar fi izbutit 
să facă faţă încercărilor de scris şi îndemânare. Acum, din lipsă 
de răbdare şi nesăbuinţă trecătoare, cine ştie cât de grea şi de 
lungă va fi a lui aşteptare. 

Şi în sfârşit, tot aproape de buricul târgului, între moşiile 
boierilor Sânsimion şi Sânmartin, un luptător de 23 de ani din 
legiunea Tuşnadului, nu s-a făcut una cu pământul, dar a văzut 
când cerul când pământul, în rostogolirea Domniei Sale peste 
ogor, de pe drumul bătătorit de care, din pricină că fugea ca 
vântul şi ca gândul, mâncând pământul, pocinog în urma căruia 
tânărul său scutier, de ani 19, cu unul mai puţin decât degetele 
de la mâini şi de la picioare, a fost dat pe mâna felcerilor de la 
împărăţie, având oarecari uşoare zdrobeli şi vânătăi. Eeei, şi pe 
lângă-acestea toate, gărzile vor veghea azi la păstrarea 
orânduielii în bună linişte şi pace, pe tot întinsul Cetăţii, cu 
măsurători de limită, fără exagerare a iuţelii, în zone ale căror 



 88 

locaşuri poartă denumiri ce aşa sună: Miercurea-Ciuc, Plăieşii 
de Jos, Tuşnad-sat, Bălan, Cârţa, Sândominic, Voşlăbeni, 
Suseni, Izvoru Mureş, Lăzarea, Gheorgheni, Ciumani, Valea 
Strâmbă, Băile Tuşnad, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Sărmaş, 
Gălăuţaş, Topliţa, Subcetate, Vlăhiţa, Căpâlniţa, Odorhei, Satu 
Mare, Praid, Lupeni, Zetea, Subcetate, Şicasău, Borsec, Corbu, 
Cristur, Secuieni şi Şimoneşti. 

Mai trebuie spus doar că astfel de poveşti nici vorbă c-ar 
fi de adormit copiii, ci dimpotrivă, de a-i trezi pe ei, dar mai 
ales pe cei mari, aşa că… am încălecat pe-o şa şi vă mai spun o 
dat-aşa: Bună dimineaţa! Iar dacă porniţi la drum, de drum bun 
s-aveţi parte! 

EPIGRAME 
Un autoturism s-a oprit într-un cap de pod, la Avrămeşti, 

din pricina vitezei neadaptate. 
Când circuli cu viteză mare 
Şi rişti să sfârşeşti c-un prohod, 
Pricepi, căci capul rău te mai doare: 
Ce tare e capul de pod! 
Poliţiştii au aplicat două sancţiuni a câte 4.000 de lei, la 

Săcel şi Corund, pentru material lemnos în valoare de circa 100 
de lei, găsit fără documente de provenienţă. 

Să arzi lemn necumpărat 
E musai să ai habar, 
Că buşteanul de furat 
Te arde la buzunar. 
Un tânăr de 15 ani, suspect de furtul unei sobe, a fost 

identificat de poliţişti la Şimoneşti. 
E normal să ne-ngrijim 
Cum să trecem peste ierni 
Da-i musai să şi gândim: 
Aşa dormi – cum îţi aşterni. 
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O minoră de 4 ani, care traversa cu bicicleta pe trecerea 
de pietoni, a fost acroşată de un autoturism la Bălan.  

Cine e mai vinovat, 
Singură c-a traversat: 
Şoferul c-a acroşat-o 
Ori părinţii c-au lăsat-o? 
Importante rezultate înregistrate de poliţişti pe linie 

silvică, numai că hoţii de lemne ajung rareori la puşcărie. 
Noi le tot facem dosare 
La cei ce „rad” mereu păduri 
Dar de-ar intra şi-n închisoare 
Ne-am curăţa de „uscături” 
Viteza neadaptată în curbă – cauza răsturnării unui 

autoturism, după coliziunea cu doi copaci, la ieşire din oraşul 
Vlăhiţa. 

Când cu doi arbori a dat piept 
Şi-a zis, la ieşirea din urbe: 
E bine să ţii drumul drept, 
Dar nu atunci când are curbe! 
Doi localnici din comuna Tulgheş sunt cercetaţi de 

poliţişti pentru infracţiuni silvice comise în zona denumită 
„Braţu Mic”. 

 
Chiar de te crezi tare voinic 
Şi furi arbori la Braţu Mic, 
Rişti să te duci la închisoare 
Că Legea are… Braţu Mare! 
Un biciclist de 40 de ani, cu 0,90 mg/ alcool pur în aerul 

expirat, a virat în faţa unui autoturism la Praid 
A virat şi-a fost accidentat. 
Un gest uşor de explicat: 
Alcoolul l-a făcut să creadă 



 90 

Că Bachus i-a donat o stradă. 
Un conducător auto din Ungaria a fost depistat de 

poliţişti în traficul rutier de pe strada Braşovului din 
Miercurea-Ciuc, la volanul unui autoturism cu numere 
expirate. 

La început, puţin uimit, 
Chiar pe Braşovului oprit, 
A înţeles că nu-i de snoave, 
Iar legile nu sunt „braşoave”! 
Bătrânică accidentată grav la Ditrău, pe fondul traversării 

neregulamentare a drumului. 
Venind din centru, de la piaţă, 
Nu pot să nu te-ntreb, n-am cum: 
Ai traversat o-ntreagă viaţă 
Şi nu poţi traversa un drum?! 
Poliţiştii au depistat la Bălan o conducătoare auto cu 0,85 

mg/l alcohol pur în aerul expirat, care a refuzat să se supună 
recoltării de probe biologice. 

Cum femeia e o floare, 
Ei i-am spus, cu-ngrijorare: 
Eşti o floare, dragă fată, 
Cu pălincă „parfumată”. 
Un localnic din comuna Plăieşii de Jos a fost depistat de 

poliţişti la volanul unui autoturism cu autorizaţia de circulaţie 
provizorie expirată. 

Vreme trece, vreme vine 
Şi-i prindem pe cei ca tine, 
Ba chiar îi băgăm la rece, 
Căci ce-i provizoriu… trece! 
Un căruţaş care transporta material lemnos de esenţă 

foioase, specia plop, fără documente legale, a fost interceptat 
de poliţişti la Plăieşii de Jos. 
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Un căruţaş, de sub un clop: 
„– Nu-mi dau eu banii pe plop!” 
Dup-aceea: – Am fost fraier, 
Sunt în plop şi plopu-n aer!” 
Un localnic din comuna Dârjiu este cercetat penal după 

ce, având o concentraţie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, a acroşat un alt autoturism, apoi a refuzat să se supună 
recoltării de probe biologice. 

,,De la început vă spun: 
Probelor nu mă supun, 
C-aşa sunt, de când mă ştiu: 
Îndârjit, că-s din Dârjiu!” 
Sesizaţi despre faptul că un tânăr de pe strada Filiaş, din    

Cristuru Secuiesc, s-a înţepat cu un cuţit, poliţiştii au stabilit că 
acesta a fost agresat de către concubina sa.  

El – enervat, ea – supărată, 
El – jignitor, ea – revoltată 
El – agresiv, ea – înţepată, 
El – înţepat, ea – cercetată! 
Pagube de circa 10.000 de lei rezultate din ruperea unui 

stâlp electric şi a mai multor cabluri TV şi de telefonie, de o 
autoutilitară, la Miercurea Ciuc. 

În stâlp electric a intrat, 
Nu ştie cum, n-are habar, 
Dar ştie că şi-a provocat 
Scurtcircuit… la buzunar.” 
Am să mă opresc, totuşi, cu prezentarea autorului şi a 

cărţii, ca să nu procedez ca Alexandru Odobescu, eruditul autor 
al  volumului ,,Pseudokinegetikos” (Fals tratat de vânătoare), 
care a vrut să facă o prefaţă la o carte despre vânătoare, scrisă 
de un prieten, şi nu s-a mai oprit decât după 12 capitole 
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(ultimul e cel mai interesant şi mai uşor de citit,  fiindcă e 
compus doar din puncte de suspensie). 

 Ar mai fi de adăugat că titlul volumului ,,Paspartu” este 
foarte sugestiv, dar şi potrivit conţinutului ideatic, pentru că 
înseamnă cheie ce deschide orice încuietoare sau, figurat, mod 
de a pătrunde într-un anumit cerc. Nemaivorbind de traducerea 
mot-a-mot: ,,merge peste tot”. 

 De asemenea, aş mai menţiona că, în peisajul poeziei 
umoristice şi al epigramelor, domnul Filip aduce un volum 
inedit, prin talentul şi imaginaţia cu care îmbină literatura şi 
aspectele nu tocmai plăcute ale cotidianului, mereu provocator 
şi trăit cu maximă intensitate, în pofida iminentelor primejdii. 

 Meritul său este cu atât mai mare, cu cât puţini autori 
contemporani au îndrăznit să pătrundă pe acest teritoriu al 
eclectismului postmodern. Din câte ştim, doar domnul doctor 
Bacalbaşa, epigramistul din Galaţi, mai apărea, uneori, la TV, 
realizând astfel de momente umoristice, pornind de la faptele 
reale cu care se întâlnea frecvent, ca medic. 

 Aici, în arealul Transilvaniei, considerăm că acest tip de 
literatură, la graniţa dintre realitate şi ficţiune, este inaugurat de 
domnul Filip, cu multă pasiune şi neobosit condei, care ne 
introduce într-o lume, nu paralelă, ci cu care ne intersectăm, 
zilnic, propriile existenţe. 

  Îi urăm mult succes autorului, aflat la început de drum, 
iar Domniei Tale, cititorule, îţi dorim  să ai plăcute momente 
de respiro,  atunci când vei parcurge filele acestui volum! 
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ANCA SÂRGHIE 
 

  Simbolistica unui SPATIUM 
BLAGIANUM- Gura Râului 

 
  Cercetările tot mai frecvent consacrate pe plan mondial 
martketingului cultural dovedesc importanţa atestării locurilor 
care au inspirat opere de artă. 
 Pentru cititorul versurilor lui Lucian Blaga, cel devenit 
“contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”, şansa de a călca pe 
urmele poetului în Gura Râului, satul transilvănean din 
Mărginimea Sibiului, ar putea deveni o experienţă cu totul 
fascinantă. Aceasta este localitatea pentru a cărei denumire el 
a dat-caz unic în creaţia blagiană- echivalentul exotic  italian 
în titlul poeziei Bocca del Rio. Metaforica „rană în 
spaţiu”este un toponimic incitant al unui remember copleşitor, 
încă insuficient clarificat. Când şi unde a fost creată această 
poezie este sarcina istoriei literare. S-ar putea construi pentru 
început o ipoteză de cercetare. La o asemenea perspectivă mă 
gândeam poposind ca totdeauna cu încântare în Gura Râului, 
unde însă, printr-o neglijenţă cu totul păgubitoare din partea 
edililor continuă să lipsească acele indicatoare, care ar 
conduce, între multe altele, spre casa  bine tăinuită 
necunoscătorilor locului, dar unde în anii celui de-al doilea 
război mondial şi în câţiva dintre cei ce i-au urmat până în 
1959, Blaga fusese găzduit la doctorul Vilt, a cărui soţie, 
Maria, era nepoata episcopului Nicolae Ivan, şi soră a 
Vioricăi, talentată pianistă, căsătorită cu dr. Manta, o altă 
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gazdă remarcabilă a reuniunilor literare organizate ad-hoc de 
poet în sat. Nu s-a stabilit până în prezent cu exactitate nici 
care era locul preferat de plimbare a poetului-filosof. S-a 
afirmat că este vorba de o stradă din spatele casei Manta 
ducând spre locuinţa doctorului Vilt, ceea ce la faţa locului nu 
a fost identificat astăzi. În curtea casei Manta există păstrată 
pe malul Cibinului până acum urma unei alei, care cândva 
fusese terasamentul mocăniţei ce aducea lemnul din munte şi 
pe care el o numea tot în stil italienizant „Via Luciana”74, în 
semn de mare ataşament  faţă de acest spaţiu paradisiac. Tot 
aici s-a făcut nunta fiicei Dorli cu primul soţ, matematicianul 
Mihai Gavrilă. Creatorul Mirabilei seminţe, poemul în stil 
horaţian, a închipuit un simbolic spaţiu al germinaţiei numit 
"Eutopia, mândra grădină/ În care fulgere rodnice joacă/Să-
nalţe tăcutele seve-n lumină". Această splendidă metaforă de 
sorginte şi atmosferă mitologică prin care poetul închipuie 
natura, ca loc al germinaţiei continue, va fi raportată la 
locurile vizitate, care îi dau sentimentul beatitudinii 
paradisiace. Gura Râului este unul dintre acestea, din moment 
ce chiar după reîntoarcerea Universităţii ”Ferdinand I” la Cluj 
în 1945 şi până în anul 1959 când s-a îmbolnăvit grav, Blaga 
putea fi văzut în sat ori de câte ori izbutea, vara mai ales, să 
revină acolo, uneori pentru câteva săptămâni, dedicate 
scrisului şi odihnei, îmbiat de localnici cu acea „pâine cu 
vitamine”, cum numea el pâinea de casă atât de gustoasă 
făcută de mâinile harnice şi pricepute ale „gurenelor” tocmai 
din seminţele cântate în poemul Mirabila sămânţă sub chipul 
"micuţilor zei", cu puteri nebănuite.  
    Puţini erau cei care ştiau că aici Lucian Blaga şi medicul 
stomatolog Hélène Daniello regăseau şi reînnodau firul unei 

                                                 
74 Vezi Blaga inedit: Amintiri şi documente de Bazil Gruia, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974, p. 109. 
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iubiri tainice, care debutase cu tratarea unui dinte75. Hélène 
înţelegea că poetul adorase şi alte muze inspiratoare înainte de 
împrietenirea lor, căci după ce s-a îndepărtat de poeta Eugenia 
Mureşan76 a apărut în viaţa sa-după cum îşi reaminteşte ea, 
dând un interviu: “ Domniţa Gherghinescu Vania, din Braşov-
mare colecţionară de personalităţi, cum mi-o caracterizase 
Romulus Ladea. După care am urmat eu…Pentru Domniţa se 
ducea până la Moroieni, deşi avea tuberculoză.“77 Într-o 
asemenea „vară de noiembrie” a sufletului trăită cu gândul la 
Hélène, poetul nota tulburat de amintiri, care numai ele 
izbuteau să micşoreze distanţele care se cereau străbătute şi de 
data aceasta pentru a restabili atmosfera de încântare erotică: 
“Iar gândul mi se întoarce peste cele câteva văi şi dealuri 
peste Mureş şi două Târnave, spre Gura Râului-Gura 
Raiului”. Mărturisirea este datată 2 august 1950. Ce trăire va 
fi determinat un asemenea dor de ducă, elan de străbatere spre 
satul-cuib de la poalele Munţilor Cibinului ? Avem în vedere 
faptul că peste doi ani emoţia poetului va lua forma unor 
versuri vibrant elegiace:”Să mă mai duc la/ Bocca-del-Rio, / 
şovăi în drum, ori/ cât aş iubi-o. /…Ţara-ntre dealuri, /satul 
sub lună, / Bocca-del Rio-/nu mă adună….   /din amintire/ 

                                                 
75 În Paradisul memoriei, interviu realizat de Alice Ţuculescu şi apărut în 
„Viaţa medicală”, nr. 29, din 19 iulie 2002, p.7 Elene Daniello declara:  “Îl 
cunoscusem în familia Bologa, la o cină. Şi l-am reîntâlnit în refugiu, la 
Sibiu. Făcuse o adevărată dramă din fracturarea unui incisiv. Povestea s-a 
repetat când trebuia să revadă pe nevasta preotului Mureşanu, o persoană 
cu veleităţi de scriitoare, de poetesă… “ 
76 Vezi Bazil Gruia, Astrul de la Lancrăm, în crescendo splendore, din 
Blaga inedit-Efigii documentare, 
 vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 194-196.  
77 Ibidem. Vezi şi Lucian Blaga-Domniţa Gherghinescu-Vania, Domniţa 
Nebănuitelor Trepte, Epistolar, Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Simona 
Cioculescu, Muzeul Literaturii Române, 1995. 



 96 

beau cu nesaţiu./ Bocca del Rio-/ rană în spaţiu.”78 În mod 
evident poezia nu a fost redactată într-un moment de euforie 
erotică, ci în unul de cumpănă a iubirii. De aici şi dominanta 
elegiacă a textului. 
    Ca să avem imaginea întregului, nu putem omite nici 
prietenia care l-a legat pe Blaga de Leon Daniello, marele 
medic ftiziolog, care, împreună cu Hélène, soţia sa, îl invita la 
grădină şi în casa lui de pe str. Eminescu din Cluj, unde 
biblioteca bogată, bine stăpânită de profesorul universitar 
poliglot, cunoscător al limbilor franceză şi germană, era o 
continuă invitaţie la conversaţie fertilă. Audiţiile de muzică 
clasică se constituiau drept un alt punct de atracţie, astfel încât 
aşa cum avea să-i mărturisească însuşi Blaga lui Bazil Gruia: 
“Trebuie să ştii că Daniello este posesorul unei bogate 
discoteci. Şi-i atât de plăcut la Daniello, încât am totdeauna 
impresia că în casa lui mă aflu într-un colţ de Românie 
avansată şi de Europă.“79Atunci când a început traducerea 
poemului goethean Faust , în casa familiei Daniello poetul a 
găsit observaţiile, sugestia şi chiar sfaturile de care avea 
nevoie, realitate care îndreptăţeşte dedicaţia: “ Strălucitului şi 
bunului meu prieten Leon Daniello care a urmărit realizarea 
acestei opera pas cu pas cu poveţe şi îndemnuri. ”80 
Semnătura “Lucian” dovedea şi ea familiaritatea ce se 
stabilise între cei doi universitari clujeni de elită. Pornind de 
la datările şi localizările făcute de autorul însuşi, exegeţii s-au 
străduit să stabilească atent locurile unde au luat naştere cele 

                                                 
78 Apud Lucian Blaga, Poezii, ediţie îngrijită de George Ivaşcu, 
E.P.L., 1966, p.263-264. 
79 Blaga inedit: Amintiri şi documente de Bazil Gruia, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1974, p.105. 
80L. Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în "Viaţa medicală”, nr. 
29, din 19 iulie 2002, p.7.   
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mai reprezentative creaţii blagiene, exerciţiu important în 
măsura în care asemenea corelări aveau o relevanţă.  
Scriitorul însuşi a ţinut să se confeseze, precizând, spre 
exemplu în Hronicul şi cântecul vârstelor că în popasul lui 
făcut ca invitat al colegului Andrei Oţetea la Sibiel, în aceeaşi 
lume arcadiană a Mărginimii, unde satul, pădurea şi muntele 
s-au identificat cu spaţiul-matrice al copilăriei, el a zămislit 
una dintre piesele sale de teatru :”Peisajul acesta, cu oamenii, 
cu lăcaşurile, cu vetrele, cu văzduhul, îmi intra în sânge 
asemenea unei încete şi dulci otrăvi şi începea să mă lege. 
Între mine şi cele văzute se dezlănţuia în acele zile un 
imperceptibil proces de osmoză, în urma căruia colţul de lume 
devenea pentru mine un arhetip, cu consecinţe ce nu le 
puteam încă întrezări. Aci, în acest peisaj, în acest sat, aveam 
să pun în mişcare oamenii şi întâmplările din Tulburarea 
apelor, piesa-poem, în care şase ani mai târziu adunam atâta 
aer şi atâta pârjol.”81  
     Atunci când preiei amintirile contemporanilor unui autor, 
primejdia de a cădea în capcana datărilor inexacte sau în cea a 
factologiei nesemnificative nu este nici ea de neglijat. Pe bună 
dreptate, istoricul literar George Gană, care urmărea într-o 
carte a lui evoluţia în timp a creaţiei blagiene, îndeamnă la 
prudenţă în stabilirea corelaţiei unor creaţii cu împrejurările 
care le-au inspirat atunci când ţine să constate că:”Drumurile 
şi momentele operei şi ale vieţii nu se suprapun deci şi nu se 
întâlnesc decât în anume puncte“.82 Recent la cea d-a 25-a 
ediţie a Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” de la Sebeş 

                                                 
81 L. Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Ediţie îngrijită şi 
cuvânt înainte de George Ivaşcu, Editura Tineretului, /Bucureşti, 
1965, /p.166.  
82 G. Gană, Opera lui Lucian Blaga, Editura Minerva, Bucureşti, 
1976, p.50.  
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în satul Căpâlna a fost sfinţită placa comemorativă aşezată pe 
casa preotului Dobre, unde Blaga scria între altele romanul 
Luntrea lui Caron. 
    Specific lui Blaga este faptul că maturitatea nu diminuează 
forţa sentimentului erotic, ci dimpotriva, o potenţează. 
“Pentru a iubi cu adevărat, trebuie să ai în urmă aproape o 
viaţă întreagă. Anume alesături de melancolie ale vârstei dau 
iubirii o violenţă şi o luciditate fără de care ea rămâne uşor în 
penumbră….Că şi vârsta poate fi o calitate încep s-o învăţ 
acum, dureros câteodată, dar şi îmbucurător. Aceasta e-nu 
bătrâneţea, ci adolescenţa triumfătoare, păstrată prin voia 
destinului în mine, timp de decenii, pentru clipa singurei 
întâlniri cu iubirea.“83, îi mărturisea el Elenei. Fiecare muză a 
sa, i-a creat poetului starea de unicitate. Spre deosebire de 
celelalte femei care au trecut prin viaţa lui Blaga, Hélène 
Daniello  nu va mai lăsa până la sfârşitul vieţii poetului locul 
nici-unei alte iubiri, pentru că timp de15- 16 ani ea a dominat 
cerul stelar al inspiraţiei sale. O dovadă ar fi însuşi ritmul 
celor 3 vizite săptămânale ale lui Blaga la familia Daniello, 
ritm menţinut de-a lungul ultimilor 11 ani din viaţa poetului. 
Iată o constanţă semnificativă. Explicaţia acelei amitié 
amoureuse cu Lucian Blaga o dădea chiar Hélène în termeni 
lipsiţi de orice echivoc:”Sunt convinsă că l-am ajutat să 
supravieţuiască în perioada cea mai grea…Daa, eram tonică. 
Dar cât era de greu să fii tonic, toţi trăind cu spaima că vom fi 
duşi oricând noaptea, la puşcărie, la securitate! Orice întâlnire 
devenea suspectă. Ştiau şi ce mănânci. Viaţă de coşmar!“84  
Secretul pe care ea l-a stăpânit ca muză inspiratoare a fost 

                                                 
83L.Blaga, Inedit. Crâmpeie de scrisori, în Viaţa medicală”, nr. 29, 
din 19 iulie 2002, p.7   
84 Elena Daniello, Paradisul memoriei,  în „Viaţa medicală”, nr. 
29, din 19 iulie 2002, p.7 
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acela de a asigura artistului o tensiune sufletească înaltă: 
“Avea-îşi va aminti ea despre poetul care a dat sens vieţii 
sale- nevoie continuu de o stare afectivă intensă“ 85. Un 
argument decisiv în susţinerea  ideii acestei prietenii reale şi 
fecunde artistic este faptul că oricât a detestat-o iniţial pe 
iubita anilor târzii a tatălui ei, Dorli, fiica poetului,  sfârşeşte 
prin a recunoaşte această apropiere dintre cei doi îndrăgostiţi, 
din moment ce lui I. Oprişan îi mărturisea:”În sfârşit, ultima 
muză din viaţa lui Blaga a fost doamna Elena Daniello. 
Prietenia lor a durat vreo 10 ani. Ea deţine foarte multe poezii, 
care i-au fost dedicate, scrise de mâna lui.” Ce rol determinant 
în planul creaţiei a jucat trăirea incendiară a tatălui ei, ale 
cărui îndrăgostiri făceau parte din însuşi mecanismul 
inspiraţiei, tot Dorli va explica astfel:”Cred că totuşi, o 
perioadă de timp, tata a fost îndrăgostit de fiecare dintre 
ele…De fiecare dată a existat un sentiment profund, care a 
dus la nişte creaţii literare foarte frumoase. Fără sentiment nu 
se poate izvodi nimic..“86 Cornelia  Blaga îi mărturisea 
profesorului Vasile Emanoil cu o voită împăcare despre soţul 
ei:”Era prea mare ca să fie numai al meu. Muzele care l-au 
inspirit nu mi-au produs amărăciuni. Lucian avea nevoie de 
ele pentru creaţia sa. O soţie a unui scriitor trebuie să 
înţeleagă şi să ierte. Să nu pozeze în martiră.“87           
    Lăsându-mi gândul să facă toate aceste piruete prin timpuri 
apuse, ca invitată a profesorului Cornel Gordan, am intrat în 

                                                 
85 Ibidem. 
86 Dorli Blaga, în I.Oprişan, Lucian Blaga printre contemporani. 
Dialoguri adnotate, Editura Saeculum şi Editura Vestala, 
Bucureşti, 1995, p. 144. 
87Apud Bazil Gruia, Blaga şi criteriul moral al invenţiilor, în 
Blaga inedit- Efigii documentare,vol. II, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1981, p.34.  



 100 

Strada Mică din Gura Râului, urcând pe linia ei sinuoasă de Z. 
Am aflat că strada aceasta marginală este cunoscută 
localnicilor ca Uliţa Câmpuşorului, toponimic în sine plin de 
savoare, dacă avem în vedere expresivitatea afectivă a 
diminutivului conţinut. Radiaţia „câmpuşorului” în conştiinţa 
satului este atât de puternică, încât el individualizează şi în 
prezent pe oamenii locului. Ei nici nu mai au nevoie de alt 
reper de identificare, din moment ce sunt cunoscuţi ca Maria, 
sau Ion, sau  Vasile „din Câmp”. În strada atât de tainică de 
sub Coasta Râului, dealul cândva împădurit din imediata 
vecinătate, există o casă cu totul specială, dar prea puţin 
cunoscută, chiar ignorată pe nedrept în exegeza blagiană. Pe 
poarta ei este fixat numărul 923, singurul „număr de aur” al 
localităţii, cum mă asigura glumind profesorul Gordan, unul 
dintre proprietarii casei, ştiind prea bine cât adevăr grăieşte. 
Chiar dacă nu se rezumă la un singur moment demn de 
menţionare din existenţa sa, casa  splendidă de lemn, ridicată 
în 1913 ca o cabană de vacanţă de Ioan Stroie, ginerele 
episcopului de Cluj  
Nicolae Ivan, poartă neîndoios şi efigia geniului blagian. 
     Prea puţin s-a scris despre popasurile poetului la Gura 
Râului, unde în perioada 1943-1945, în acei ani grei ai 
bombardamentelor războiului, când cele mai multe facultăţi 
ale Universităţii clujene funcţionau la Sibiu, Blaga era stabilit 
în satul de sub munte ca şi alţi colegi ai săi cu familiile lor, el 
fiind găzduit în camera dinspre pădure din cabana 
doctorulului Vilt. În primii ani ai socialismului, casa aceasta 
va avea o istorie mai dramatică decât cele mai multe din sat. 
Tot aici şi exact în aceiaşi ani dramatici ai istoriei noastre 
contemporane, senatorul ţărănist Aurel Socol, membru în 
Partidul Naţional Român din Transilvania şi autor al cărţii 
Furtună deasupra Ardealului, fiind urmărit de Siguranţă, a 
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venit cu Corneliu Coposu să se ascundă în casa ferită dinspre 
marginea satului şi care mai avea un avantaj secret; în 
momentele percheziţiilor ce se efectuau, cei urmăriţi ieşeau 
prin uşa din dos a casei şi se puteau salva, fugind prin poarta 
de sub nuc în pădurea din spatele curţii. Simţind primejdia 
provocată de faptul că vecinul Macrea era un activist de partid 
comunist, Corneliu Coposu a plecat după o singură zi de 
popas. În schimb, după cum povestea profesorul Gordan, 
revenind, Socol a fost arestat în 1951 din cauza acelui 
turnător, dar nu înainte de a se fi ascuns până şi sub podeaua 
chioşcului din curtea vechii case a preotului Manta. În 
momentul condamnării, senatorul a cerut nevestei sale, Duţi, 
să divorţeze, ca să o poată creşte liniştită pe Monica, fiica lor, 
pe atunci  în vârstă de doar 3 ani. Ea avea să- i respecte 
decizia şi recăsătorindu-se cu Ştefan Puia a asigurat un climat 
sufletesc normal fetei, care după terminarea facultăţii în 1971 
a fugit ilegal în Germania. Corneliu Coposu a fost şi el 
întemniţat pentru 17 ani şi a ieşit din închisoare în aceeaşi 
perioadă cu Aurel Socol. Cu loialitatea sa caracteristică, 
senatorul a ţinut să mulţumească lui Ştefan Puia pentru felul 
cum s-a implicat în creşterea Monicăi. În cabana de lemn din 
Strada Mică a satului Gura Râului episcopul Clujului, Vadului 
şi Feleacului în anii 1921-1936 Nicolae Ivan venea ca invitat, 
iar în iarna 1984-1985 încă mai locuia aici Ştefan Puia. Iată 
câteva date destul de disparate din povestea acestei case. 
    Dar şi mai inconsistente au fost trimiterile pe care exegeza 
blagiană le-a făcut până în prezent la legătura acestor şederi 
blagiene în Gura Râului cu geneza poeziei Bocca del Rio, 
şederi invocate de Ion Bălu, de Bazil Gruia şi, mai recent, de 
Gheorghe Pavelescu. Bazil Gruia menţiona într-o notă 
bibliografică următoarele:”La Gura Râului, pitorească 
localitate pe Valea Cibinului, Blaga venea adesea invitat de 
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familia doctorului sibian Manta care avea aici o vilă de 
recreaţie. De acest loc, mult îndrăgit de poet, e legată geneza 
frumoasei elegii Bocca –del –Rio (ciclul postum Cântecul 
focului )…“88 În realitate, după cunoştinţa profesorului 
Gordan, poezia a fost scrisă pe prispa cea liniştită a casei de 
lemn din Strada Mică şi nu în casa Manta din Gura Râului. Pe 
atunci la grădina casei de la nr. 923 socul forma un adevărat 
gard viu, iar susurul râului din preajmă apare şi el în 
poezie:”Îţi  aminteşti tu /timpul şi locul /prinse-ntre ziduri,/ 
zumzetul, socul?/ Îţi aminteşti tu/ verdele, stupii,/ pe coperişe-
n /gângur hulubii?” Desigur că versurile scrise de Blaga la 
Gura Râului femeii adorate sunt mult mai numeroase, chiar 
dacă nu vor avea notorietatea textului elegiei Bocca –del –
Rio, în care dialogul mascat al celor două suflete ia în cele 8 
strofe forme diverse. După primele 6 versuri monologice (“Să 
mă mai duc la/ Bocca-del-Rio,/ şovăi în drum, ori/ cât aş iubi-
o./ Port încă-n gânduri / mierea, mirajul,“) prezenţa iubitei se 
face simţită prin confesiunea directă, construită 
adversativ:”dar fără tine/ rană-i peisajul.”O nouă opoziţie 
născută din aceeaşi stare nostalgică se creează între strofa a 
treia (“Ţara-ntre dealuri,/ satul sub lună, /   Bocca-del- Rio/ nu 
mă adună.“) în care se continuă ideea primeia. Acum şovăiala 
se transformă într-un refuz, susţinut în versurile următoare de 
evocarea unei fericiri trăite în timpul şi în locul ştiut doar de 
fiinţa care este solicitată printr-o repetată interogaţie să-şi 
reamintească totul pe baza unor simbolice imagini ale naturii. 
Din acest cifru al iubirii aşezate sub semnul unei „profeţii”, a 
unui destin, poetul sintetizează enumerând:”Basme, 
otrăvuri/cald-pădureţe,/ roşii amurguri, / patimi, frumseţe, “În 
finalul elegiac al poeziei tensiunea sufletească va culmina cu 

                                                 
88 Ibidem, p. 109.  
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mărturisirea durerii încercate la constatarea că fericirea trecută 
nu mai poate fi retrăită decât cu ajutorul rememorării :”din 
amintire/ beau cu nesaţiu. /Bocca del Rio-/rană în spaţiu.“ 
” Deşi atunci când Alice Ţuculescu i-a luat interviul deja 
menţionat şi a putut să vadă scrisorile inedite trimise ei de 
Blaga, Hélène avea 92 de ani, ea a avut îndrăzneala să recite 
lejer din memorie câteva dintre versurile poeziei Sub stele, 
create la Gura Râului pentru ea:”Cu alesături de aur,/ Timpul 
curge în albastru/ Jinduiesc la câte-un astru,/ Răsărit ca o 
ispită/ peste amurgul meu de-o clipă.“ Eu am putut înţelege 
bucuria unei asemenea întâmplări fericite, tocmai pentru că în 
locuinţa ei din Cluj în ultimii 8-9 ani Hélène mi-a oferit şi mie 
câteva adevărate festinuri lirice, recitând şi citind cu emoţie 
din versurile poetului, după ce ne-am apropiat, împrietenindu-
ne la Festivalul Blaga de la Cluj în 1996. Prima dată când am 
răspuns invitaţiei sale am fost însoţită de profesorul 
universitar Eugen Todoran şi de Mura, soţia lui. După câteva 
ore de încântare pe care, ca o neîntrecută preoteasă a unui 
templu modern vegheat cu sacralitate, gazda ne-a rezervat-o  
prin trăirea într-o corolă de minuni poetice, am putut constata 
că în acea casa din centrul Clujului spiritul blagian dăinuie viu 
şi neumbrit. Apoi am creat un interviu filmat, în care Hélène 
avea alături pe prietena ei, doctoriţa Livia Armeanu, o femeie 
cu spirit viu şi cu o memorie uimitoare, căreia Bazil Gruia îi 
rezervase un capitol întreg în volumul Blaga inedit- Efigii 
documentare.89 
      În urma discuţiilor purtate astfel, avem temeiuri să credem 
că poezia Bocca-del Rio a fost inspirată de Hélène Daniello90. 

                                                 
89Bazil Gruia, Sub altă zare a aceleiaşi prietenii, în vol. Blaga inedit- 
Efigii documentare,Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 70-86.  
90 Am respectat preferinţa Elenei de a folosi varianta franţuzească a numelui 
ei.  



 104 

Una dintre dorinţele cele mai ardente, mărturisite de ea, a fost 
aceea să revadă satul Gura Râului. Am promis că eu îi voi 
împlini acest vis, ceea ce am şi făcut. Hélène, care mi-a recitat 
în casa ei din Cluj atâtea versuri din creaţia blagiană, 
dovedindu-mi ce memorie bună are, nu s-a dezminţit nici 
după o absenţă de peste patru decenii, la reintrarea în sat cu 
automobilul, când ea ne-a ghidat fără ezitare spre o ţintă pe 
care nu ne-a declarat-o înainte. Comenzile ei erau energice şi 
sigure, iar locul în care am constatat că a vrut să ajungă în 
primul rând a fost tocmai vechea Uliţă a Câmpuşorului la casa 
cu numărul 923, unde locuise Blaga. Tot de la ea ştiam că 
poetul aduna în anii războiului la vila doctorului Manta, mai 
multe persoane din cercurile universitare, majoritatea soţii ale 
profesorilor plecaţi pentru cursuri la Sibiu. Era un auditoriu 
ad-hoc în faţa căruia poetul citea mai ales din versurile sale 
recente. În cea mai nou apărută carte în care popasurile 
blagiene  în Mărginime sunt comentate91, Gheorghe 
Pavelescu reproduce plăcut , dar prea sumar şi fără notele 
bibliografice aferente, impresii memorialistice blagiene ca 
acelea datate de poet în formulări precum :”E ceva cald şi 
italic la Bocca del Rio, dar şi ceva nespus de 
românesc”(1953)92 sau “La Gura Râului m-am întors la 
izvoare ce curg şi sună neîncetat”(1955) Textul incorect 

                                                 
91 Gh. Pavelescu, Lucian Blaga. Evocări şi interpretări, Editura 
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2003, p.23-24. 
92 Datarea acestei afirmaţii episolare, adresate  în fapt Mărioarei Manta, este 
greşită la Gh. Pavelescu, din moment ce Bazil Gruia reprodusese integral 
scrisoarea, menţionând datarea 28 VIII 1951 şi redase, în continuare, ca text 
autograf  fragmentul respectiv mai extins în op. cit.,  vol. II, p.40. Pentru că 
acolo apărea pentru prima dată toponimicul Gurarâului cu corespondentul 
său Bocca del Rio,comentatorul propune ca  explicaţie obârşia familie 
Manta, în care  bunicul lui Cornel şi al Mărioarei fusese căsătorit cu o 
italiancă Ecaterina Piso, care rostea numele satului în italiană. 



 105 

reprodus de Gh.Pavelescu face parte din scrisoarea trimisă 
Vioricăi Manta şi care merită a fi reprodusă în 
întregime:”Gurarâului cu peisajul şi cu toată dulcea greutate a 
amintirilor, ce-l încarcă, mi-ai trimis-o în rânduriel Tale. Ai 
ştiut într-adevăr să alegi locul din care să-mi aminteşti că în 
marea trecere este totuşi ceva ce rămâne. La Gura Râului m-
am întors la Isvoare. Şi ele curg şi sună neîncetat.” 93. Sunt 
identificate şi poeziile de mai mică valoare, inspirate şi chiar 
create aici, anume Floare de viţă, scrisă în 5 august 1959 şi 
încadrată în ciclul Mirabila sămânţă, Vară lângă râu, Cuib 
de rândunică, dar îndeosebi Bocca del Rio. 
   Spre adevărul că pe poet nu l-a atras la Hélène o frumuseţe 
exterioară epatantă ne conduce şi poezia Portret , în care 
Blaga o prezintă fizic astfel  pe prietena sa: “Aramă grea ca 
vinul-părul,/ sprâncenele uşor piezişe, /o cută, vertical pe 
frunte, / vădind trecutul de răstrişte./Umeri mărunţi, suflet de 
vară/ în bluza verde-albăstrie,/ ce sub solarele incendii/ a 
devenit stins-cenuşie. “ Secretul frumuseţii ei era unul 
interior, iar pictorul ei în cuvinte se simţea dezarmat în 
încercarea de a-i reda fascinaţia:”Culori am pentru ce se vede/ 
şi pentru ce mai e veşmânt. /Culorile le iau din apă,/ din dulci 
otrăvuri şi din vânt./Doar pentru cele ce-s adaos/ venind din 
sfânta ta planetă, /culori eu n-am în graiul lumii, / Şi nici 
uleiuri pe paletă.” Metafora anticipată de epitet în imaginea 
muzical aliterativă “sfânta ta planetă” ar merita un comentariu 
în sine. Cât de vital necesară pentru creaţie era prezenţa 
femeii de care s-a îndrăgostit în anii deplinei maturităţi ne-o 
dovedeşte şi apelativul implorativ din Vară de noiembrie, 
datat în mod semnificativ 1951 şi inspirat de plimbările 
poetului în zona Sibiului:”Iubito-mbogăţeşte-ţi 

                                                 
93Apud Bazil Gruia, op. cit, vol II, edit. cit., p.52-53. 
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cântăreţul/mută-mi cu mâna ta în suflet lacul,/şi ce mai vezi, 
văpaia şi îngheţul, /Dumbrava, cerbii, trestia şi veacul.” Rolul 
ei de regizor al actului creator este nu numai acceptat, ci chiar 
stimulat prin ruga sa:”Cum stăm în faţa toamnei muţi, / 
sporeşte-mi inima c-o ardere, c-un gând. /Solar e tâlcul ce tu 
ştii oricând/ acestor lucruri să-mprumuţi.”  
  Într-o străveche vatră românescă, cum este Gura Râului, în 
satul cu biserică de 800 de ani şi care în centru te întâmpină 
cu o strălucitoare “Catedrală a Mărginimii”, Blaga găsise un 
loc de inspiraţie nu numai la casa Manta, ci şi în grădina 
doctorului Vilt, străjuită de Şipotul Scântii, care se vărsa 
năvalnic pe atunci în Cibin din Coasta Râului. Dar şi acum, 
după devierea făcută în munte pentru adăparea oilor, râuleţul 
susură liniştitor, subliniind atmosfera de pace a locului, care 
străjuind cuminte casa de bârne fumurii parcă aşteaptă şi în 
prezent să-şi ofere ospitalitatea altor oameni de creaţie. 
  Din atmosfera de pace creatoare a pelerinajelor făcute cu 
tainica încântare că simt la Gura Râului împrejmuindu-mă 
tăcerea blagiană m-a scos un articol al lui Toma Roman jr. 
intitulat Blaga, filosof şi amant subtil la rubrica Amanţi 
celebri din ziarul “Aspirina săracului”94. Într-adevăr sărac cu 
duhul autorul face o vulgară biografie a scriitorului, despre 
care spune cu dezinvoltură că elev fiind trăgea “ţigări la 
budă”, iar la Sibiu, ca student  teolog  şi-a  “consumat 
hormonii cu aventuri pasagere cu prostituate, chelneriţe şi 
servitoare“, că la Viena cunoscând-o pe Cornelia Brediceanu i 
“s-a pus pata aşa de rău pe jună, că în cele din urmă a luat-o 
de nevastă.“ Socotind că stăpâneşte valorile absolute ale 
moralei, comentatorul supune unei judecăţi caustice iubirea 

                                                 
94Toma Roman jr., Blaga, filosof şi amant subtil, în “Aspirina 
săracului”, 8 aprilie, 2005, p.13.        
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poetului pentru Domniţa Gherghinescu-Vania, al cărei soţ“ nu 
a protestat şi nici nu s-a simţit prea jenat de coarnele care-i 
creşteau pe frunte.“ Imberbul jr. are aerul că ştie totul când în 
treacăt se referă la scrierile blagiene astfel:”Domniţa l-a 
inspirat pe Blaga în timpul celui de-al doilea război, când şi-a 
scris Trilogia, opera sa filosofică de maximă importanţă.“  
Oare va afla vreodată câte trilogii a conceput filosoful, din 
moment ce se referă nediferenţiat la una singură? Hotărât să 
băsnească până la capăt, jr. trage un perdaf şi Eugeniei 
Mureşan, preoteasa care fiind “mai tânără sensibil decât 
Blaga, îl energiza destul de tare pe universitar,care scria mult 
şi bine, atât literatură cât şi filosofie.“ Şi pentru că vrea să 
pară a şti tot, când de fapt nu ştie nimic, gafează cu acelaşi 
aplomb verdictual, obtuz la nuanţe: “Când au venit comuniştii 
de-a binelea la putere, lui Blaga nu i-a mai ars de aventuri 
extraconjugale.“ Deloc adevărat! Să nu existe în redacţia 
aceea nimeni care să atragă atenţia unui jr., că înainte de a 
pune condeiul pe hârtie pentru a blama un mare spirit 
românesc se cuvine să-i cunoască măcar opera, dacă nu şi 
biografia? Ignoranţa se întoarce la modul caragialian ca un 
bumerang împotriva celui care se vrea ironic fără nici-o 
acoperire. 
  În spiritul celor mai recente teorii de marketingul locului, 
edilii satului Gura Râului n-au nici-o justificare să întârzie în 
a marca popasurile blagiene în acel spaţiu paradisiac de la 
poalele Munţilor Cibinului. 
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MIRCEA POPA  
 
 Documentar arhivistic Iosif Pervain 

 
 Născut la Cugir în jud.Alba, cu studii 
liceale la Liceul „Mihai Viteazu” din Alba 
Iulia (astăzi „Horia, Cloșca și Crișan”), 
profesorul Pervain a fost o interesantă figură 
a învățământului filologic clujean, unul 
dintre aceia care au creat discipoli și au 
orientat spre munca științifică mai mulți 
studioși. Eu însumi am lucrat alături de 
dânsul la colectivul de istorie literară al Institutului „Sextil 
Pușcariu”, unde profesorul a deținut funcția de șef de sector. 
Cum despre activitatea sa științifică nu se cunosc date prea 
multe, reproducem mai jos câteva documente din arhiva 
Institutlui, care îi vor completa în mod fericit biografia. 
      

                                  Caracterizare 
 Pervain Iosif, șef de sector cu ½ normă 
Conf. I. Pervain lucrează în cadrul Secției de istorie literară și 
folclor de la 4 noiembrie 1958. Înainte cu câțiva ani a fost 
membru al colectivului de istoria artei al Filialei Cluj, 
ocupându-se de istoria teatrului muncitoresc din Transilvania.  
     Tov. I. Pervain are o temeinică pregătire științifică și o 
bogată experiență în domeniul cercetării problemelor de istorie 
literară. S-a afirmat încă din primii ani de după terminarea 
facultății, când a lucrat ca asistent la catedra de literatură a 
Universității din Cluj. Rodul activității sale s-a cristalizat în 
lucrări ca „Simion Marcovici, traducător și teoretician al 
problemelor sociale și literare”, „De la Șincai la Gavra”, 
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„Contribuții la cunoașterea activității teatrale muncitorești din 
Transilvania” etc., care înseamnă tot atâtea contribuții la 
cuoașterea problemelor cercetate. În prezent se ocupă cu 
studierea literaturii românești ardelene din secolul al XIX-lea. 

Tov. I. Pervain are calități de organizator al muncii 
colective. Fiind el însuși un cercetător pasionat, antrenează în 
muncă și pe cei din jurul lui. 
 Este cercetător format, capabil să dea lucrări valoroase și 
să îndrume cu competență activitatea cercetătorilor tineri. 
 Cluj,16 dec.1958                                             Director, 
Emil Petrovici 
  Memoriu de activitate. Pervain Iosif, șef de sector cu ½ 
normă 
           I. Activitate științifică 
           Din 1939 până astăzi, am publicat mai multe studii și 
articole de istorie literară, în diferite reviste („Gând românesc”, 
„Țara nouă”, „Luceafărul, „Transilvania”, „Studii literare”, 
„Almanahul literar”, „Steaua”, „Tribuna”, „Studii și cercetări 
de istoria artei”, ”Contemporanul”, „România liberă” etc.). Ele 
sunt semnate fie I. Pervain, fie cu pseudonimul I.Verbină, I. 
Prelucron și M. Roman. Inșir mai jos contribuțiile pe care le 
socotesc mai importante: 
 1.Studiul limbii române în Transilvania, în „Gând 
românesc”, 1939, nr.7-8, p.255-269 
 2. Odobescu și Franța în 1870, în „Țara nouă”,1939, 
nr.30, p.7 
 3 „Dacia literară”, Ibid.,1940, nr.40, p.3 
 4 Neologism și grai popular, Ibid.,1940,nr.52 
 5 Actualitatea lui Odobescu și problema maghiară, 
Ibid.,1940, nr.63, p.1 și 6 
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 6 Vasile Alecsandri-50 de ani de la moartea sa, 
Ibid.,1940, nr.68, p. 1 și 6 
 7 Oameni și locuri din Ardeal în opera lui Sadoveanu, în 
„Transilvania”,1941,nr.7,p.482-487 
 8 Aspecte din lupta junimistă în Transilvania, în „Studii 
literare”,1942,p.59-93 
 9 O dare de seamă germană despre traducerea lui 
Iordache Slătineanu, Ibid.,,p203-207 
 lo.Iacob Negruzzi și „Revista contimpurană”, Ibid.,1944, 
p.252-272 
 11. Contribuții la soarta lui Silvio Pellico în România, 
Ibid.,1944,p.270-281 
 12.Simeon Marcovici,traducător și teoretician al 
problemelor sociale și literare, Ibid.,1948, p.1-57 și în extras 
 13. De la Șincai la Gavra, Ibid.,1948, p.135-169 și în 
extras 
 14.Vasile Fabian Bob, Suplement la Geografie, 
Ibid.,p169-176 
 15. Pe marginea poeziei „Plugul blestemat” de 
Alecsandri în „Almanahul literar”,1950, nr.10,p.113-116 
 16 Pe marginea ediției de „Opere alese” de Bolliac, Ibid., 
1950,nr.12,p.106-111 
 17. Soarta unei cărți rusești din 1767 în Moldova și Țara 
Românească.Contribuții la studiul raporturilor culturale 
româno-ruse, Ibid., 1951, nr.3,p.103-106 
 18.Un luptător pentru cauza poporului: Ioan D.Negulici, 
Ibid.,nr.5, p.109-119 
 19. Lupta lui I.L.Caragiale împotriva concepțiilor 
esteticereacționare, în „Contemporanul”, 1952, nr.4 
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 20. Contribuții la cunoașterea activității teatrale 
muncitorești din Transilvania, în „Studii și cercetări de istoria 
artei”, 1955, nr.1-2,p.245-255 
 21.Trupa lui Matei Millo la Cluj în 1870, Ibid.,1956,nr.3-
4,p.227-232 
 22.150 de ani de la moartea lui Samuil Micu(Clain),în 
„Steaua”,1956, nr.6,p.94-95 
  23.„Courrier de Moldavie”- primul ziar apărut la noi, în 
„Steaua”,1955,nr.10,p110-114 
 24. Gh.Asachi, extract din jurnalul unui călător 
moldovean.Contribuții la studiul raporturilor româno-ruse din 
sec. al XIX-lea,în „Steaua”,1957, nr.10,p.104-112 
 25.O veche școală românească în Făgăraș,în 
„Tribuna”,1957, nr.1,p.9 
 26. I.Inocențiu Micu-Klein, Ibid., nr.37, p. 3 și 9 
 27. Erori și neglijențe, Ibid.,nr.37, p.3 și 9 
 28. Câteva manuscrie ale lui I.Slavici, Ibid.,1958, nr.8, p. 
7.II 
 29. I.Slavici,Nuvele.Ediție îngrijită,cu un glosar și note 
de I.Pervain,R.Todoran și M.Protase, 2 vol.,ESPLA,1958 
 Am predat la tipar pentru „Buletinul Universității 
V.Babeș” și „Buletinul secției de istorie literară și folclor” 3 
studii, însumând 100 de pagini dactilografiate. Ele sunt: 
„D.Eustatievici”, „Foaia duminecii” și „Societatea diletanților 
teatrali din Cluj(1870-1875). 
 În manuscris teza de doctorat „Reflexe preromantice în 
cultura românească” 
  II.Activitatea didactică 
 Am ținut, de la 1950 înainte, cursurile. „Introducere în 
literatură”,”Teoria literaturii”,„Istoria literaturii române 
moderne”(epoca 1774-1848). 
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  Fișa individuală de atestare: Pervain Iosif 
 Funcția ce ocupă: șef de sector cu ½ normă 
 Vechimea în funția actuală. 3 luni 
 Anul de când lucrează la Institut: 3 noiembrie 1958 
 Numărul de ani de când este în câmpul muncii: 24 
 Instituțiile și funcțiile ce a ocupat: 
 1.IX.1935 – II 1939,funcționar extrabugetar la Muzeul 
Limbii Române 

1. II.1939- l.XII.1950, asistent la Catedra de 
Lit.română a Universității „V.Babeș” 
1.XII-30.XI.1951, șef de lucrări la aceeași catedră, conferențiar 
la aceeași catedră și de la 1 oct.1958, șef al catedrei 
 V. 1950-XII 1952,colaborator științific angajat în acord 
la Inst.de Lingvistică 
 XI.1953-1955,cercetător principal la Colectivul de istorie 
lit.(Acad.RPR,Filiala Cluj) 
 3.XI.1958 șef de sector ½ normă la Secția de istorie 
literară și folclor 
Dacă a intrat la Academie pe bază de concurs și data susținerii 
concursului: nu 
Instituția de învățământ superior absolvită: Facultatea de Litere 
și Filosofie 
Titluri științifice: M.I.C. a aprobat Comisia pentru acordarea 
gradului și a titlului 

Activitatea științifică(vezi fișa) 
Numărul lucrărilor sub tipar: 3 
Numărul lucrărilor comunicate și nepublicate: 1 
Titlul lucrărilor publicate în ultimii 3 ani: 
Titlul lucrărilor trimise la editură pentru publicare: 
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Rezultate originale obținute: am izbutit, cred, să cercetez 
satisfăcător probleme privind istoria culturii și a literaturii 
românești 
Premii și decorații: în 1957 premiat de Univ.„V.Babeș” pentru 
activitate științifică 
Lucrări recenzate în străinătate :- 
Lucrări pubicate în străinătate: - 
Participări la congrese,comunicări făcute la congrese: - 
Vizite de studii și specializare în străinătate: - 
  Partea a II-a 
Caracterizarea șefului de secție și a directorului institutului:  

a) apreciere asupra aptitudinilor profesionale: are o 
foarte bună pregătire în domeniul istoriei literare, cunoaște 
metodele de cercetare științifică. Lucrează documentat și cu 
exactitate. 

b) Aprecieri asupra activității științifice: a publicat mai 
multe lucrări, aducând contribuții valoroase în domeniul 
istoriei literare românești în general și ardelenești în special. 
Lucrările sale sunt just orientate. 

c) Disciplina de plan; cum a îndeplinit sarcinile de plan: 
își îndeplinește cu conștiinciozitate sarcinile de plan 

d)  Dacă are perspective de dezvoltare: este cercetător 
format 

e)  Dacă se menține în cadrul institutului, dacă se 
propune atestarea în funcția pe care o ocupă, dacă se 
evidențiază sau se retrogradează: se propune pentru atestare în 
funcția pe care o ocupă. 
                                                                                                                                     

Director, Emil Petrovici 
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Documente literare din arhiva Marina Lupaș-Vlasiu 
 
 Soția sculptorului și scriitorului Ion Vlasiu a depus la 
Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj un fond arhivistic 
privind relațiile soților Vlasiu cu Ioan Lupaș, părintele 
Marinei, cu alți membri ai familiei, dar și cu o serie de 
personalități literare cu care familiile Lupaș-Vlasiu au avut 
strânse legături. Frapează astfel prezența aici a unei scrisori de 
la Tudor Vianu sau alta de la Mircea Zaciu, alături de una de la 
Ion Breazu sau Vasile Netea. Valoroasă rămâne și scrisoarea 
Jindrei-Huskova prin care îi socilită profesorului Lupaș o 
colaborare la revista „Prudy”, la care acesta a răspuns cu 
bunăvoință, marcând astfel o prezență necunoscută a istoricului 
clujean în presa din Slovacia. Nu demult s-a publicat la 
București un întreg volum conținând corespondența acestei 
inimoase filoromâne cu oameni de cultură din țară, dar aceasta 
evident lipsește. Crâmpeiele acestea de documente creează în 
chip fericit mai multe momente din viața noastră spirituală, 
asupra căreia aruncă noi lumini. Le publicăm după originalele 
lor existente în amintita arhivă clujeană. 
      Mircea Popa 
                                                                                                      
 
   Arhiva documentară  
 
1.Ioan Lupaș, Fratelui Ion Agârbiceanu la împlinirea vârstei de 
75 de ani 
Oare, la 3 pătrare de veac 
Se mai găsește vre-un leac, 
Vreun sirocol cu efredină 
Să ne ajute pân la suta plină? 
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A lui Anton Pann înțelepciune 
Foarte lămurit ne spune: 
De multe ori la întrebare 
Tăceera bun răspuns ea are” 
  I.L. 
2.Ion Breazu către I.Lupaș 
antet Transilvania                               Sibiu, 13,VI, 1941 
  Iubite Domnule Profesor, 
 Am ascultat cu rară plăcre și viu interes conferința pe car 
ați rostit-o alaltă seară în fața microfonului. Vă rog să primiți 
cele mai sincere felicitări pentru competența, convingerea și 
căldura cu care ați pus din nou în lumină problema 
Transilvaniei în dezbaterea ei istorică și geopolitică. 
 Vă rog foarte mult să ne dați textul pentru a-l publica în 
numărul pe iunie  al „Transilvaniei” – dacă nu cumva l-ați 
promis altei publicațiuni. V-am fi foarte recunoscători dacă ne-
ați face această favoare. 
    Al Dvoastră devotat,  
     Ion Breazu 
 
3. Jindra Huskova-Flajhansova către I.Lupaș 
 Mult stimate domnule profesor                 Bratislava, 
5/XI.24 
Scuzați-mă, Vă rog, că îndrăznesc de a scrie Dv. Avem însă o 
cerere față de Dv. 
În luna viitoare se împlinesc 20 de ani de la moartea lui Miloș 
Ștefanovici, avocat și un înfocat patriot slovac. Revista „Prudy” 
din Bratislava, ceare-o aveți primi la „Societatea de mâine” de 
acum înainte, pregătește cu prilejul acesta câteva articole și ar 
dori mult și colaborarea românilor pentru că Ștefanovici a fost 
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acela care ca avocat a susținut cauza memorandiștilor în 
procesele lor și le-a apărat. 
 Vă rugăm, mult stimate domnule profesor, dacă ați putea 
Dv /a/ ne scrie ceva pentru ocaziunea jubileului lui Ștefanovici, 
ori dacă ați putea să ne indicați pe cineva care ar putea să scrie 
despre el. Vă rog, mult stimate domnule profesor, să mă 
scuzați că a ândrăznit de a scrie Dv. Ne aducem foarte des 
aminte de clipele petrecute în România și Clujul are loc întâiu 
în amintirile noastre. 
 Primiți, vă rog, mult stimate domnule profesor, 
expresiunea stimei mele și salutările respectuoase, ca și 
mulțumiri din partea soțului, 
                                                                            Jindra 
Huskova-Flajshansova 
  
4. Ioan Lupaș către Jindra Huskova-Flajshanova 
 
 Stimată D-nă Profesoară,                                 Cluj, 15. 
XI. 1924 
 
Pentru a satisface dorința exprimată de Dvoastră prin epistola 
din 5 c., am scris articolul alăturat, culegând material din 
puținele izvoare ce mi-au stat aici la dispoziție. Vă rog, să-mi 
trimiteți și mie un exemplar din revista „Prudy”, în care se va 
publica și să-mi arătați care este echivalentul românesc al 
acestei numiri. 
 Câteva date biografice relative l Ștefanovici am publica 
bucuror și noi în „Societatea de mâine”, dacă ați binevoi a mi 
le trimite, ca să afle și publicul românesc ce rol a avut acest 
bărbat în viața poporului slovac. 
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 Aș avea o rugăminte: Emanoil Gozsdu, mare patriot și 
mecenat român, a studiat Dreptul la fosta Academie din 
Bratislava între anii 1821-1824. Dacă vă permite timpul, vă 
rog, să binevoiți a cerceta sau a da mandat vreunui student să 
cerceteze registrele din acești ani și să-mi copieze toate datele  
ce se vor găsi în ele relativ la fostul jurist Emanoil Gozsdu. 
   Cu salutări cordiale, I. Lupaș 
 
5. Ștefan Pascu către Ioan Lupaș 
  Stimate Domnule Profesor,  
                                                                   Cluj, 11.V.1946 

 Reușind să Mă interesez de chestiunile ce mi le-ați 
notat la plecarea din Sibiu, pot să răspund acum la toate. 
 I-am comunicat dlui prof. S.Dragomir adresa 
Asociațiunii și mi-a spus că o să vă întâlnească la București 
când o să alcătuiți împreună un proiect de program pentru 
comemorarea centenară a anului 1848. 
 L-am căutat și pe dl dir. Ghircoiaș în legătură cu suma 
adunată pentru fondul prof.I.Mateiu ; mi-a spus să vă anunț că 
în săptămâna viitoare o să expedieze la Sibiu, prin Banca 
Albina întreaga sumă colectată. 
 B.Surdu a primit suma trimisă pentru copiatul 
corespondenței lui V.Roman. Cu restul ce ar mai fi de copiat 
merge greu, deorece se plânge de lipsa de ajutor din partea dlui 
Al. Neamțu.  Spunea că o să vă scrie pe larg Dvs. /despre/ 
stadiul în care se găsesc lucrările. 
 Dl consilier Sava mi-a spus să vă comunic amânarea 
comemorării unui sfert de veac de la ținerea celui dintâi sinod 
eparhial pentru sfârșitul lunii iunie (sf. Apostoli Petru și Pavel). 
Se va comemora și un deceniu de la înscăunarea P.S. Sale 
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dr.N.Colan ca episcop al Clujului. Amândouă evenimentele se 
vor comemora împreună. 
 Dl Mateiu vă va face un raport amănunțit referitor la 
toate cheltuielile și drepturile de autor decurgând din tipărirea 
vol. V din Studii istorice. 
 Am căutat să identific paginile din broșura tipărită de 
B.P.Hașdeu, căruia-i lipsește începutul și sfârșitul. Titlul întreg 
este: B.P.Hasdeu, Câteva analize literare externe: Raicevich 
Wolf, Palanzow, Cnesius, Eutropius, Gonczyi,  București, 
1864. Fragmentul  reprodus în ziarul „La Reforme” din 10 VI. 
1848 nu  l-am putut identifica, deoarece aici n-am găsit ziarul 
menționat, iar în broșura lui E.Armeanca sunt reproduceri 
dintr-o epocă mai târzie (activitatea Ligii Culturale).  
 În legătură cu vol VI din Studii istorice, vă rog să vorbiți 
cu dl prof. Moga, care se găsește la București dacă rămâne sau 
nu primul studiu (Fazele istorice...). În caz negativ, să ne 
trimiteți altul de aceeași extensiune pentru a putea începe 
tiparul. 
 Dorindu-vă deplină sănătate și viață senină, rămân cu 
aceleași sentimente, 
    Ștefan Pascu   
 
6. Vasile Netea către I.Lupaș 
 Mult stimate Domnule Profesor,                     Buc. 15 X. 
942 
 
 Alăturat vă trimit cupiura din ziarul „Viața” în care a 
apărut un fragment din Memoriul ce ați înaintat Ministerului 
Culturii Naționale în chestiunea bacalaureatului. 
 Publicarea lui a întâmpinat însă neașteptate dificultăți. 
Mi   s-a obiectat adică de la cenzură că Memoriul nu poate fi 
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publicat fără autorizația Ministerului căruia i-a fost înaintat. 
Abia după multe explicații am putut totuși să fac să vadă 
lumina tiparului, deși nu la noi ci în ziarul „Viața”. Vă anexez 
și cartea postală ce mi-ați trimis-o în timpul vacanței de la 
Păltiniș, pntru a vedea și înfățișarea și timpul în care a fost 
expediată din Sibiu (3 oct.1942). A făcut deci un drum de două 
luni. Eu voiam însă să fac mai mult decât mi-ați comunicat Dvs 
în această c.p. Revin deci asupra acestei chestiuni. Mă interesa 
și continuă să mă intereseze un articol mai amplu asupra 
călătoriilor și conferințelor Dvs în străinătate, dar nu numai 
asupra celor din 1942, ci și asupra celor mai vechi. 
 Vă rog dar din nou comunicați-mi anii, localitățile și 
conferințele ce ați rostit în străinătate de la începutul activității 
Dvs publice și până în prezent. 
 Pentru documentarea articolului ar fi bine dacă mi-ați 
comunica și numele instituțiilor care v-au făcut invitațiile 
respective, precum și colaborările Dvs la diferite publicații 
străine. În afară de acestea, adăugați orice informații ce credeți 
Dvs că   mi-ar putea fi utile. Pentru a nu mai avea surprize cu 
poșta, v-aș ruga să-mi trimiteți acest plic recomandat. 
 Să nu vă supere această insistență pe care o fac călăuzit 
numai de vecile mele sentimente de respect precum și din 
dorința de a dezbate puțin acest aspect al activității Dvs. 
neobosite. 
 Al Dvs. cu stima  și devotamentul de totdeauna, 
     Vasile Netea 
 
7. Ioan Lupaș către Andrei Oțetea 
 Iubite tov. Prof. acad. Andrei Oțetea                   Sibiu, 22 
. XI.  1960 
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 La 1957, cu ajutorul lui P.Groza, am reușit să obțin 
actuala locuință cu 2 camere dintre care una cu destinație 
specială: pentru munca științifică. Autorizația ce mi-a fost dată 
pentru ea expiră la 31. XII. a.c. Ieri am fost sfătuit de /cei de la 
/ spațiul locativ al Sf.Popular Sibiu să înaintez cerere nouă 
sprijinită pe o dovadă oficială că mă găsesc și în timpul de față 
în câmpul cercetărilor istorice. 
 De aceea, te rog, să binevoiești a dispune să mi se trimită 
de la Institut, în timp util, o dovadă, al cărei text aproximativ să 
fie cel scris cu creionul în fila anexată. 
 M/anuscrisele/ aci menționate, fiind cele mai recente, 
sper să aibă darul a convinge pe cei de la spațiul locativ că mă 
găsesc în continuarea muncii mele, care nu se va sfârși decât în 
clipa când „a lumii mireasă” îmi va smulge condeiul din mână. 
 Ți-aș fi mulțumitor în chip cu totul deosebit dacă ai 
binevoi a dispune să mi se trimită și mie câte o copie a 
referatelor ce vor înainta specialiștii despre forma și conținutul 
acestor lucrări. Chiar dacă e negativă, concluzia în ce privește 
publicitatea, nu-i nici o supărare. Dimpotrivă, cred că voi putea 
să profit chiar și din negativismul acesta. 
 Aflându-ne în preajma praznicului închinat acelui „ăntîi 
chemat la apostoli”, închei cu exprimarea celor mai sincere 
felicitări onomastice, izvorâte dintr-o veche și nestrămutată 
dragoste frățească, 
      Prof. I.Lupaș 
 

8. Andrei Oțetea către Ioan Lupaș 
                          Iubite părinte Lupaș,  

Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 81 de ani, în  
condiții de neștribită putere de creație intelectuală, îți doresc 
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mulți ani cu sănătate și succese pentru dta și numeroasa dtale 
familie. 
 Cu cele mai alese sentimente de prietenie și prețuire, 

                                                            A. Oțetea 
 

9.           Tudor Vianu către Ana I.Lupaș 
 

Prea onorată Doamnă Lupaș,                       București, 2.I. 1957 
 
 Vă mulțumesc pentru rândurile de bună-aducere aminte 
ca și pentru notele relative la geneza poeziei lui G.Coșbuc, 
Numai una. Aceste note sunt deosebit de prețioase pentru 
istoricul literar și nu voi pregeta să le utilizez cu prima ocazie 
apropiată. Traducerea germană a dlui av. Ziegler mi s-a părut 
deasemnea foarte bună, în limba ei firească și melodioasă. Vă 
sunt foarte recunoscător pentru comunicarea dvs, căreia cred 
să-i dau întrebuințare la o dată apropiată și pe care mă gândesc 
s-o împărtășesc, la rându-mi, Institutului de istorie literară și 
folclor din București. 
 M-am gândit și eu, adesea, la vizita pe care am avut 
plăcere să vi-o fac la Sibiu. Primirea dvs, atât de cordială mi-a 
lăsat amintirea cea mai recunoscătoare, împreună cu dorința de 
a vă putea saluta cât de curând în cercul familiei mele, la 
București. Nădăjduiesc că domnul profesor I.Lupaș va putea 
suporta în curând operația menită să-l reașeze la lucrările sale. 
 Rugându-vă să transmiteți domnului profesor I.Lupaș 
salutările mele cordiale, vă rog să primiți, împreună cu domnul 
profesor, cele mai călduroase urări de sănătate, viață lungă și 
deplină mulțumire sufletească, împreună cu expresia 
sentimentelor mele foarte respectuoase. 
    Tudor Vianu 



 122 

 
           10  Mircea Zaciu către Marina Vlasiu născută Lupaș 

                       Mult Stimată Doamnă Vlasiu, 
                                                            Bonn, 17. VI. 1993 
                 Rândurile Dv. calde le-am primit abia ieri, prin cineva 
care mi-a adus poșta venită la adresa din Cluj. Noi am plecat pe 29 
mai în Germania, soției mele i s-a terminat scurtul concediu, eu o 
însoțesc fiind ostenit după patru luni petrecute în țară, cu ghinioane, 
accidente, necazuri și prea puține bucurii. 
 Totuși, printre acestea din urmă și cea mai mare am avut-o pe 
22 mai, când am putut vedea împiedecându-se un proiect pentru care 
m-am luptat din ianuarie anul acesta. 
 Am izbutit să mă simt împăcat că mi-am îndeplinit o nobilă 
datorie. Nu e cazul să-mi mulțumești pentru nimic! Ce pot pentru 
mine o fac din străfundul inimii și-mi pare bine că el s-a realizat. 
 Nicio mulțumire mai mare nu poate fi decât aceea că știi 
sfîrșită o misiune curată și înălțătoare Maestrului Vlasiu, căruia îi 
port de ani de zile admirația și afecțiunea mea cele mai pure. Clujul 
îi era adânc și demult dator! Alma Mater era chemată să repare ceea 
ce demult trebuia făcut pentru un mare creator al acestei Transilvanii 
atât de încercate! Eu n-am fost decât fermentul necesar pentru 
împlinirea a ceea ce trebuia să se facă. Sunt mulțumit că Dumnezeu 
ne-a ajutat să realizăm ce ne-am propus și că Maestrul a fost la 
înălțime, lăsând tututor o impresie puternică și neștearsă. Când mă 
voi întoarce ănspre toamnă am de gând să-l cercetez și îi voi aduce și 
fotografiile făcute de soția mea la ceremonia din Aulă. 
 Mulțumindu-vă încă odată pentru cuvintele măgulitoare    ce-
mi adresați, urându-vă multă sănătate și alte lucruri, vă rog să credeți 
în fidelitatea sentimentelor mele cele mai alese. 
 Al Domniei Voastre, 
                    Mircea Zaciu 
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       Teresia Bolchiş Tătaru 
                             ION ŞIUGARI 

     Recitesc din scrierile poetului erou 
căzut în război, Ion Șiugariu (1914-
1945), pentru că am nevoie de 
îndrumare în viaţa poeziei moderne, pe 
care eu nu o știu citi! Citesc scrierile 
sale de critică literară din care învăţ 
cum trebuie să fie o critică și asta nu 
pentru că eu m’aș ocupa cu asta, ci 
pentru că involuntar am fost pusă în 
situaţia de-a face o comparație între ce 
trebuie să fie o critică literară și ceea ce 
fac azi, așa zișii critici, care dau cu laudele sau cu muștarul, după 
cum le umblă ploile, fără măcar să fi citit lucrarea pe care o 
critică! Citind, regăsesc citatul ce mult mi-a mers la inimă, dar pe 
care nu’l mai puteam reproduce exact: discutând cartea de poeme 
a lui Lucian Blaga, ”La curțile dorului” poetul, criticul și eseistul 
Ion Șiugariu, zice în revista ”Conica” din Baia Mare,în 
decembrie, 1938: ”Cartea(....) ne aduce aminte că avem o sfântă 
datorie să ne venerăm valorile, să ne cinstim mesagiile pe care 
geniul acestui neam le trimite din când în când Eternității. Lucian 
Blaga reprezintă un astfel de mesagiu. Lucian Blaga reprezintă o 
astfel de valoare.” [1] Și când te gândești cum au tratat gunoaiele 
comuniste abjecte, aceste valori! Pentru simplul motiv că nu erau 
rebuturi ci sclipiri de valori ce estompau absurditatea marxistă, 
pentru simplul motiv că erau români adevărați și nu zdrențe de 
cârpe de șters cisme sovietice.          
         Pentru că e primăvară, Martie, Aprilie, Mai, serbăm Sfintele 
Paști, dar nu cu pui și iepuri ci cu imaginea lui Christ cel Înviat 
din morți și ciocnind ouă roșii salutându-ne: ”Christos a înviat! 
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”Adevărat că a înviat!” și suntem fericiți că Divinul serbează cu 
noi, în familia adunată toată, de nu mai găsești scaune! Pe masă, 
din glastră ne zâmbește o crenguță de măr înflorit: cireșul și 
magnolia și prunul și-au scuturat deja ”zăpada” dar le-a luat locul 
mărul parfumat și careva zice: ”uite ce minunată e crenguța cu 
florile de măr! Ca și cele din tabloul lui Grigorescu!” Da, l-am 
văzut odată în muzeul din Câmpina, dar ce de mult a fost asta!... 
     Acum, în coșulețul de nuiele, de pe masă, ouăle roșii sclipesc 
așezate pe iarbă proaspătă și nu numai: niște frunze inimioare, 
aproape rotunde, lucioase, de un verde mai gălbui decât al firelor 
de iarbă, întregesc primăvara din coșulețul cu ouăle Paștilor. Sunt 
frunzișoarele de ”untișor” sau ”sălățică,” cele mai multe nu mai 
mari decât un bănuț, cele mari cât o monedă de cinci lei, iar 
mama luând un ou din coșuleț de care s’a lipit o asemenea 
frunzuliță, zice: ”Uite și sălățica a revenit cu primăvara, mâine 
vom face mâncare cu smântână, din frunze de sălățică în loc de 
spanac!” ”Da!”... strigă pruncii, - ”căci sălățica e mai bună decât 
spanacul,” - zice Liana – iar mama o complectează: ”și spanacul e 
bun, dar sălățica e mai moale, poate vi se pare mai bună pentru că 
nu o avem decât primăvara!” Uite, cum, de la această banală și 
drăgălașă ranunculacee de primăvară: Ranunculus ficaria sau 
Ficaria verna(de primăvară) ajung la o altă valoare națională, la 
un alt geniu al acestui neam, trimis Eternității!  
     Recent, ocupându-mă de lucrările lui Ion Șiugariu, descopăr 
într’o altă lucrare a lui, tipărită tot postum,[2] un text intitulat: 
”Poetul primăverii”, care nu e altul decât pictorul Nicolae 
Grigorescu!  
   Ion Șiugariu, colaborează cu poezii și studii critice la revistele 
literare ale vemii:Universul literar, Curentul literar, Meșterul 
Manole, Decalogul, iar în calitate de critic literar  inaugurează în 
1942 , la Revista Fundațiilor Regale,  rubrica intitulată ”Viața 
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poeziei” pe care o conduce până în 1944, întreruptă din cauza 
războiului. Așa, descopăr textul dedicat ”poetului primăverii,” 
pictorului Nicolae Grigorescu, publicat în revista ”Decalogul” în 
numărul din Mai, 1938. Poetul și criticul Ion Șiugariu spune: 
”Pictorul Grigorescu, pe care recunoștința românească îl 
sărbătorește în această lună, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui, a fost prea mare și prea deosebit de sufletul nostru, 
pentru a nu întâmpina greutăți serioase, căutând să’l definești în 
câteva coloane de ziar.” 
     Citind aceste rânduri, mă scutură gândul: ”dar și noi suntem în 
luna Mai, 2013! Câți ani sunt din 1838, până acum? Deci în 15 
Mai, 2013, se împlinesc 175 de ani de la nașterea geniului 
românesc, trimis de acest popor Eternității, membru de onoare al 
Academiei Române! Am auzit ceva că va fi sărbătorit? Nu știu, 
pentru că eu sunt prea departe, dar îmi fac eu o datorie de 
conștiință să amintesc de asta mulțumindu’i în acelaș timp 
poetului căzut în război, Ion Șiugariu, că ne-a lăsat moștenire 
gânduri atât de minunate despre pictorul și poetul primăverii. ”A 
trecut prin viață cu visul în pălărie și cu veșnicul zâmbet pe buze. 
În inimă a purtat totdeauna cea mai frumoasă poezie a vieții: 
natura. Niciodată n’a fost preocupat de titluri și de onoruri 
deșarte, niciodată n’a schimbat o seară de primăvară din 
câmpurile Moldovei, cu fumul de cafenea. În ochii lui, ca și în 
opera lui , a strălucit totdeauna soarele și sinceritatea. A vorbit cu 
florile, cu drumurile, cu țăranii și le-a ascultat, cu penelul între 
degete, povestea.(...) ”Primăvara” pe care a concretizat-o în 
chipul unei țărăncuțe simple și desculțe, care și-a uitat vasele cu 
apă alături și se îmbată privind florile, este una dintre cele mai 
caracteristice pânze ale lui.(...) Pictura lui Grigorescu n’a fost 
niciodată un meșteșug și n’a cunoscut curentele. Simple, ca și 
autorul lor, tablourile sale nu sunt altceva decât o sinceră și 
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adâncă identitate cu natura. Timid, idealist, poet, Grigorescu a 
stat de vorbă, pur și simplu, cu motivele sale. Le-a ascultat 
cuvintele și le-a scris pe hârtie. Nimic mai mult. Tot ce este 
frumos și înalt în sufletul românesc, tot ce formează originalitatea 
și măreția lui, este minunat concretizat în pictorul Grigorescu. De 
aceea, Al. Vlahuță îl numește, cel mai reprezentativ geniu al 
nostru, iar Caragiale spune undeva că prietenul primăverii este cel 
mai mare liric al Țării Românești.” 
    Șiugariu mai vorbește despre patriotismul pictorului care deși a 
cutreierat lumea, n’a uitat niciodată că nici un apus de soare nu e 
atât de minunat ca cel de pe dealurile Moldovei... de pe dealurile 
de la Câmpina, etc. și mi-a mai spus ceva, ce pe mine m’a lăsat 
fără grai: ”Niciodată n’a uitat că în copilăria lui, a trebuit să 
vândă untișor cu frunză grasă, prin mahalalele Bucureștiului 
pentru a’și putea cumpăra sculele necesare picturii.” Când am 
citit asta m’a cuprins așa un respect și o dragoste față de această 
„buruiană” atât de comună în pădurile de luncă, în livezi, pe sub 
tufișuri și pe sub gardurile vii, în lunile de primăvară, Martie-Mai 
când sub pomii pe sub care crește face covorașe din frunzele ei 
lucioase, dese, băgate una în alta, printre care mai răsare și căte o 
floricică galbenă, sclipitoare, de ”piciorul cocoșului” dar mult 
mai mică. Dacă și această umilă viețuitoare a contribuit cu ceva 
la creșterea geniului românesc, atunci merită să o pun și eu în 
coșulețul cu ouă roșii ce vor fi duse la biserică la 
”sfințit”împreună cu pasca, la liturghia Învierii din dimineața 
duminecii de Paşte.  
    Un asemenea respect, ce tot de la Grigorescu mi se trage, am 
mai de mult, față de o altă minunăție de primăvară ce nu îngheață 
sub stratul de zăpadă, ghiocelul, Galanthus nivalis și lușcuța, 
Leucojum vernum. Citisem, nu prea de mult, despre bouleanul 
pictorului, pe care un prieten i’l dăruise să’l aivă ca model. 
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Bouleanul era frumos și alb ca laptele, ca toți boii pictați de 
Grigorescu. Pictorului i-a fost, de la început, foarte drag animalul 
care’l privea cu ochii lui mari și blânzi prin care parcă’i vorbea. 
A angajat chiar un copilandru să grijească de boulean, pe care l-a 
numit ”Ghiocel” să’l ducă la păscut, să’l adape, să’l perie, iar 
dimineața să i’l aducă la geamul atelierului. Nu mult i-a trebuit 
lui ”Ghiocel” să învețe, drumul spre geamul atelierului, dimineața 
de vreme unde pictorul îi apărea mângâindu’l și vorbindu’i cu 
duioșie iar bouleanul înțelegea și era fericit. Dar într’o dimineață 
de vară, de, 21 Iulie, 1907, nimeni n’a mai venit la geamul 
atelierului să’l salute pe ”Ghiocel”. Animalul era nedumerit și 
nici cum nu voia să plece de la geamul care nu se mai deschidea. 
A rămas neconsolat toată ziua. Scena s’a repetat câteva zile la 
rând, până când ”Ghiocel” se pare că a înțeles ceva, căci ochii lui 
s’au umplut de tristețe și s’a culcat sub geam, așteptându’și 
prietenul. A închis ochii și s’a dus și el pe urmele celui ce îl 
mângâia în fiecare dimineață. 
       Şi ne-au rămas carele cu boi, țărăncuțele, hanul și horele, 
florile de măr și ulcelele cu flori de câmp, portretele de femei și 
de fete și fetița cu basma roșie și portretul boierului Năsturel 
Herescu și în atelier și dorobanțul și gornistul și atacul de la 
Smârdan și evreul cu gâsca și evreul cu caftan și bătrînă(a) 
cârpind și interior la Vitre și ”primăvara” și târgul de la Sinaia și 
luminiș și peisaj și natura moartă și,și,și...și ne bucurăm că 
”geniul românesc” a împlinit 175 de ani!... și că tablourile lui sunt 
mult mai multe decât acești ani! Deo gratias.               
                                  Augsburg/Germania, în Mai, 2013. 
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ZENOVIA ZAMFIR 
 
PASI PRIN NEGURA TIMPULUI 
 
     Anton Pann prin Mănăstirile Vâlcene 
 

Aducerea aminte de înaintaşii 
noştri este o datorie sufletească şi o 
poruncă dumnezeiească. Un popor 
care nu-şi cunoaşte trecutul este ''ca un 
copil care nu-şi cunoaşte părinţi''.În 
Vâlcea străbună urmele marilor 
înaintaşi se întâlnesc la tot pasul , 
numeroase asociaţi culturale le poartă 
numele cu demnitate şi respect. În 
Panteonul culturii vâlcene , Anton 
Pann ocupă un loc aparte. Născut la 
Sliven , în Bulgaria prin anii 1793,1797 (data este incertă ), 
pornit la ceruri pe 2 noiembrie 1854 în Bucureşti , îşi doarme 
somnul de veci la biserica Lucaci din capitală. Supranumit de 
Mihai Eminescu " Finul Pepelei , cel isteţ ca un proverb " în 
poemul Epigonii , este,citez...” Una dintre cele mai originale 
figuri române din prima jumătate a veacului trecut ( 
Perpessicius îl definea ca << unul din cazurile ei 
singulare>>). Anton Pann şi-a înscris numele pentru 
totdeauna în rândul acelor bărbaţi care prin iniţiativa şi truda 
lor, lasă posterităţii o moştenire demnă de preţuirea 
contemporanilor şi a urmaşilor... Prin activitatea sa, în 
ansamblu , autorul Povestei vorbii ilustrează o etapă de 
tranziţie între literatura română premodernă şi cea modernă.( 
ILIE DAN , Anton Pann,monografii)”. Despre copillăria şi 
adolescenţa lui Anton Pann nu sunt pre multe date. Vitregia 



 129 

vremurilor , o determină pe mama sa rămasă văduvă     să 
părăsească Bulgaria . Face un popas la Chişinău iar în 1812 
ajunge la Bucureşti. Drumurile lui Anton Pann prin Râmnicul 
de altădată vor începe , citez..."Spre sfârşitul anului 1826 face 
cunoştinţă cu Oltenia , fiind dascăl de muzică la o şcoală 
patronată de Episcopia din Râmnicu Vâlcea , şi anume la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn , de lângă Govora . O însemnare 
autografă confirmă acest fapt : << alcătuirea mea , Antonie 
Pantoleon , dascălul şcolii de muzichie ot Rîmnicu Vîlcii>>. 
Prezent aici încă din august 1826 , impunător prin prezenţa sa 
fizică şi prin glasul său melodios , Pann îşi creează repede 
relaţii . mai întâi cu stareţa Platonida şi apoi cu unii clerici de 
la mănăstiri ca Bistriţa , Horezu şi Cozia. Numai că alături de 
cele bisericeşti, el nu rămâne străin şi de cele ...lumeşti. Între 
el şi nepoata stareţei , o frumuseţe de 16 ani , Anica , se 
înfiripă o dragoste pătimaşă, care însă îşi găseşte oprelişti nu 
numai în rasa călugărească a iubitei şi în<< neadormita>> 
mătuşă , ci şi în rânduielile şi mentalităţile vremii. Episodul 
acestei iubiri ( făcută public în mai multe poezii de către Pann 
) îl constituie fuga celor doi îndrăgostiţi la Braşov( Anica 
travestindu-se într-un încântător june!) , mai ales că cererea în 
căsătorie ( dacă ea a fost făcută cu adevărat! ), i-a fost 
refuzată viitorului scriitor (poate că şi diferenţa de 16 ani 
dintre parteneri să fi jucat vreun rol !) Cât timp a stat la 
Râmnicu Vâlcea, Pann a fost şi cântăreţ la Buna Vestire din 
acest frumos oraş, în care el a scris mai multe poezii, între 
care şi cea intitulată ( după moda vremii): 

 
     La Râmnic 
"Primăvaracum s-arată, 
Împodobită-nflorată, 
Multe inimiori răneşte 



 130 

Şi spre amor le porneşte.  
Cu dor mare le cuprinde 
Şi cu foc greu le aprinde. 
Care alt leac nu mai are 
Decît exohi plimbare. 
Unii plec rîu pă vale, 
De să răcoresc în cale. 
Alţii ies la Olt , să plimbă, 
Vîntu-i bate, doru-i schimbă. 
Unii la Inăteşti afară 
Îşi potolesc a lor pară. 
Şi de văd că nu le trece, 
Beau şi cîte-o apă rece. 
Alţii pă la cetăţuie 
Merg focul ca să-şi răpuie 
Şi d-acolo să pogoară  
Cu durere mai uşoară. 
Alţii în Capela suie, 
Sicreturile să-şi spuie.  
Precum se obicinuieşte, 
Fel de fel să răcoreşte." 
 
      Versurile acestea vor vedea lumina tiparului abia in 1830. 
(Ilie Dan- monografii , Anton Pann, pag.38-40) '' 
După unii biografi , în perioada 1835 - 1840 , Anton Pann a 
luat de mai multe ori drumul Râmnicului cu speranţa , pe de o 
parte , de a încerca o reconciliere cu Anica , pe de alta , pentru 
a-şi vedea fiica iubită ( Tinca). Şi , suntem siguri, pentru a-şi 
plasa convenabil o parte din producţia tipografică.Astfel , 
după un prim popas în 1835 , cînd s-ar fi ajuns la o înţelegere 
rezonabilă între soţi , Pann şi-a reluat în 1837 şi locul de 
cîntăreţ la biserica Buna Vestire din centrul  oraşului de pe 
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Olt.Dar intervenţiile celor două persuazive şi răbdătoare 
mătuşi ale Anicăi ( Platonida şi Elisabeta) la forurile 
bisericeşti locale îl determină ( de fapt , este silit) să 
părăsească din nou Râmnicu Vâlcea , în ciuda faptului că îl 
legau prea multe şi sensibile lucruri de acest oraş ( " rezultă 
limpede că cele  două stareţe surori , mătuşile Anicăi , nu au 
descurajat după aventuroasa fugă a fetei peste munţi cu 
cîntăreţul") , afirmă scriitorul Constantin Mateescu . În acelaş 
an , incendiul de la 31 martie , care a distrus o mare parte din 
oraş , a ars şi multe din cărţile lui Pann aflate la diverse 
prăvălii. Ultimile cercetări biografice duc la concluzia că 
episodul cu Anica ia cu adevărat sfîrşit la 15 octombrie 1838 ( 
"Soţia necununată" îl părăsise de fapt în martie 1834 !), cînd, 
mai mult ca sigur, fără voia ei , dar cu stăruinţa înverşunată a 
mătuşilor este cununată cu Alecu Milcoveanu , ceea ce 
determină , cum era şi firesc , plecarea lui Pann în capitală . 
Dovezi privind perioada cât s- a aflat în mănăstirile vâlcene 
găsim în cartea lui Costantin Mateescu "Drumurile lui Anton 
Pann" ,  la pagina 67 , aflăm..." de pe manuscrisul existent la 
mănăstirea Surpatele ( judetul Vâlcea) , caligrafiat şi  adnotat 
de proaspătul profesor râmnicean :...<< Alcătuirea mea , 
Antonie Pantoleon , dascălul şcolii de muzichie ot Râmnicul 
Vâlcii , întru slava Naşterii Prea Sfintei Născătoarei pentru  
Har Prea Cuvioasei Platonidei , stareţii ot Mănăstirea Dintr-un 
lemn , leat 1826 , august 18>>.Deasemenea , pe un manuscris 
intitulat '' Floarea cîntărilor " se vede scris : ...<< Început cu 
Dumnezeu cel Sfînt , Floarea cîntărilor , alcătuită de mine 
Antonie Pantololeon Petroveanu , prin şi îndemanarea d-lui 
Hristea , Logofăt al Cozii , în Rîmnic , la anul 1826 , 
septembrie 14>>.Va mai reveni la Râmnic de mai multe ori , 
pentru a-şi revedea fiica ,începînd cu 1840 , perioada pe care 
însuşi scriitorul o numeşte ''ani de mari 
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dezamăgiri".Participarea lui Anton Pann la ceremonia de 
depunere a jurămîntului după noua constituţie , la Râmnicu 
Vâlcea în data de 29 iulie 1848 , reiese din scrisoarea adresată 
la 30 iulie acelaşi an de comisarul de propagandă Dumitru 
Zăgănescu Ministerului Treburilor Dinlăuntru al Ţării 
Româneşti unde se relatau următoarele: ..." Într-acest pompos 
constituţiu aflîndu-se şi domnul Anton Pann , profesor  de 
muzică , împreună cu cîţiva cîntăreţi de aceeaşi profesie , au 
alcătuit o muzică vocală cu nişte versuri prea frumoase , spuse 
pe un ton naţional plin de armonie şi triumfal , cu care a ajuns 
entuziasmul de patrie în inimile tuturor cetăţenilor".Este 
vorba de imnul revoluţionarilor transilvăneni ,” Deşteaptă-te 
,române”, pe versurile lui Andrei Mureşianu ( poezia „Un 
răsunet”) , melodia fiind compusă , în mod cert de Anton 
Pann ( ea se cînta, de fapt , încă din 1839 , pe versurile lui 
Grigore Alexandrescu , din poezia „Din sînul maicii mele” )" 
.( Ilie Dan - monografii , Anton Pann , pag 57-58).În casa 
memoriala "Anton Pann" , " Casa cu foişor" cum era 
cunoscută , aflată aproape de centrul oraşului Râmnicu Vâlcea 
, găsim obiecte pesonale cum ar fi : o călimară , sfeşnice 
afumate de timp , câteva carţi legate .Multe spuse   şi nespuse 
vor fi despre Anton Pann , la Vâlcea numele său este rostit cu 
respect.                                                                                            
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                    Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc. 
                    De unde să încep, pământ al meu? 
                    Despre ce să vorbim? 
                    Dorul din cuvintele mele 
                    aprinde lacrimi pentru tine,  
                    fiindcă durerea  
                    a fost singurătatea ta ascunsă. 
 
                      Te-am luat de mână, 
                      şi încet, pe tăcute, 
                      a-i intrat ca o stea în inima mea. 
                      Vino, vino de-acuma, Basarabia 
                      să-ţi arăt brazdele trase  
                      peste trupul tău 
                      în care a rodit o nouă primăvară. 
 
                      Vino, vino Basarabie, 
                      Tu nu eşti un pământ fără  nume!  
                      Te cheamă România.  
 

                                              Virgil Şerbu Cisteianu 
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GALINA FURDUI 
 

PETRE POPA: ÎN AŞTEPTAREA LEGII PRIVIND 
FENOMENUL CULTURII 

 
Galina Furdui: Scriitorul şi omul de 
teatru Petre Popa s-a născut la 7 mai 
1958 în satul Tătărăuca Veche raionul 
Soroca. Drumul vieţii îl poartă dinspre 
casa părintească spre Şcoala de  
Vinificare şi Viticultură din Chişinău 
(1974-1978), mai apoi oprindu-se în 
aulele Institutului de Arte de Stat din 
Republica Moldova (1987-1991), ca să 
înainteze ulterior spre Academia de Administrare Publică din 
Chişinău (2007-2009)… 
      Activează intens (permanent) pe tărâm cultural, din anul 
1999 deţinând funcţiile de şef al Direcţiei judeţene Cultură 
Soroca şi şef al Secţiei raionale Cultură Soroca. Actualmente e 
director-director artistic la teatrul „Veniamin Apostol” oraşul 
Soroca. 
      E autorul mai multor cărţi de versuri, proză şi publicistică, 
printre care Rădăcinile aripilor (1993), Prinţul moştenitor 
(1998), Puiul ursului de circ (1999), Intuiţie (2000), Ritmuri şi 
anotimpuri (2007), Aici Undeva (2008), Dor pribeag (2009), 
Asimetrii (2009), Numai de bine (2011), Bunica bunicului 
(2011) „Cetatea de cuvinte”– antologie a scriitorilor din 
judeţul Soroca ş.a. Argumentul forte pentru creaţia 
investigatorului Petre Popa e cel al verbului modern 
direcţionat prin factură spre un actual oratio mentis. Aceasta – 
în cuvântul scris, dar şi în cel rostit. 
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     Ţin să te întreb, domnule director Petre Popa: dacă 
admitem că  lumea e un teatru atunci ce este un manager de 
teatru? 
Petre Popa, director al Teatrului “Veniamin Apostol”:  Când 
priveşti cerul, pământul – lumea ar fi spaţiul care se dezlănţuie 
dincolo de iluminatorul unui avion, iar când priveşti prin 
iluminator în interiorul acestuia, urmăreşti o scenă de teatru. 
      Oricât de diverse  şi multiple ar fi temele abordate în teatru, 
ele reprezintă o sumă de monologuri în care se reflectă 
societatea privită aici şi acum. Dacă  se joacă o piesă “retro”,  
înseamnă că visătorii sunt în pericol, dacă priveşti un spectacol 
de avangardă – vezi că societatea e în derută şi nu are timp 
(talent) să înmulţească valorile netrecătoare. 
G.F.: Demonstrând maturitate în abordare şi inedit în 
expresie, care este situaţia unui poet modern implicat în 
funcţionarea “maşinăriei”  complexe a sistemului teatral? 
P.P.:  La noi, nu este o noutate când  la cârma instituţiilor de 
cultură se află oameni de creaţie. Şi nu văd nimic de mirare în 
aceasta, mai ales acuma, când aproape toţi au studiat la facultate 
într-un fel sau altul managementul din domeniu, sau au acumulat 
experienţă ca rezultat al unor proiecte. 
G.F.:- Şi totuşi –  există o deosebire între “a crea” şi “a 
dirija”? 
P.P.:  Desigur: în creaţie poţi inventa oricând o lume, dar ea (în 
arta adevărată)   va fi una de edificare, pe când în viaţa reală 
funcţionează mai multe forţe demolatoare.  Administratorul  
iroseşte cele mai multe forţe pentru a demonstra necesitatea şi 
chiar valoarea artei în general, nu mai vorbesc despre condiţia 
artistului în societate. 
G.F.:  Te referi la…  
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P. P.: …la lipsa unor condiţii de activitate, de promovare a 
produsului cultural. Cu părere de rău, nici consumatorul  nu 
dispune de prea multe condiţii şi  posibilităţi financiare.  
G.F.:  Ai putea veni cu niscaiva precizări? 
P.P.:  Se ştie că cererea “stimulează” oferta, mai ales într-o 
economie de piaţă. Odată ce avem o economie defectuoasă,  şi 
locul valorilor culturale adevărate devine tot mai neînsemnat.  
Arta are şi ea o piaţă unde moneda de schimb este alta. Dacă 
vrem să avem un tablou mai clar al acestor relaţii de piaţă,  să 
urmărim timp de o zi  ce transmint  posturile de radio, de 
televiziune, ce muzică răsună în locurile mai aglomerate, ce 
filme se difuzează la TV naţională (nemaivorbind de posturile 
private) şi atunci vom vedea care este raportul între  chitsh şi 
valoare. Întrebaţi câtă lume cunoaşte numele notorii ale artei 
interpretative de la noi. Nu veţi găsi o lege a culturii care ar 
consona cel puţin cu cea din România. Acolo mai rămâne în 
vigoare cultul cărţii, iar scriitorii au un supliment de  50% din 
mărimea pensiei de bază.   Să aflăm care sunt condiţiile de 
creaţie şi garanţiile sociale ale omului de creaţie.  Până la urmă, 
statul este principalul beneficiar al produsului cultural. Or, 
procesul de formare a omului într-o  societate cu necesităţi 
spiritual avansate, trage după sine şi raporturi la un nivel mai 
calitativ între membrii societăţii şi stat.  
       De notat că o operă de valoare  va aduce întotdeauna profit 
unor structuri şi foarte rar  autorului. Cine plăteşte azi onorarii 
lui Şciusev care a lăsat atâtea monumente de arhitectură? În 
schimb, imaginile acestor monumente de artă şi arhitectură le 
găsim în toate chioşcurile, pe timbre, în filme etc. Poate oare 
concura cu un alt simbol naţional monumentul lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt care formează conştiinţa de neam? Nu mai 
vorbesc că rămâne un exponent al  nivelului artistic şi al celui ce 
ţine de gradul la care se afla, atunci în Basarabia,   tehnica de 
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executare  a sculpturii. Unde se află locul lui A. Plămădeală şi a 
urmaşilor în circuitul de valori? Câţi dintre trecători cunosc 
numele şi opera acestuia? Cine a moştenit drepturile de autor? 
Banal, dar real. Cu ce se aleg actorii care au lăsat în urma lor 
roluri în dramaturgie, cinematografie? Roluri nemuritoare, 
pentru care au primit câţiva bănuţi la momentul realizării drept 
onorariu… şi atât. În Occident, pentru un rol impresionant, 
actorii au onorariii din care ar putea trăi o viaţă, iar noi privim 
cu milă la scriitorii, compozitorii  care îşi aleg haine de la 
Second Hand…  
G.F.:  Consideri că s-ar putea întreprinde ceva? 
P.P.:  Multe se pot face, dacă s-ar dori.  Iată, parlamentarii şi 
diriguitorii ţării introduc taxe, impozite pentru lăutarii care mai 
cântă la nunţi, iar Nicolae  Sulac a lucrat o viaţă la Stat, fără a 
intra în posesia unui costum popular autentic, personal, atunci 
când o mulţime de şefi beneficiază de maşini cu destinaţie 
personală şi alte facilităţi... 
       M-aş referi, în acest sens, la comanda de stat în domeniul 
editurilor pentru cărţile scriitorilor care se văd nevoiţi să pună 
poza sponsorilor sub numele lor scris mărunt de tot, numai să-şi 
vadă editată lucrarea din care copiii ţării vor declama poezii, 
intona cântece ori vor monta spectacole despre iubire, adevăr… 
G.F.:  Gândul scriitorului, de când lumea, e la instaurarea 
binelui, a adevărului – pretutindeni şi, în special, pe meleagul 
natal. “Ţinutul sorocean, notează poetul, este spaţiul unde în 
brazdă musteşte poezia ierbii şi iarba poeziei. Oamenii locului 
ştiu rostul cuvântului şi se supără când cineva îl aruncă pe 
vânt. Altceva e cu poezia – ea trebuie să zboare, altfel o poate 
acoperi urâtul, iar pentru aceasta e nevoie de nemurirea 
Meşterului Manole, care să-i meşterească aripi din mireasma 
trandafirului, crinului ori busuiocului. Elixirul netrecător, 
pentru perpetuarea neamului de Meşteri se ascunde în apele 
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dulci ale izvoarelor, în inima stâncilor de granit, în “Cetatea 
de cuvinte” a înaintaşilor născuţi pe aceste locuri în Zodia 
Logosului”… 
       Mă bucur că, în sfârşit, Soroca (care e şi baştina mea) 
beneficiază de un teatru profesionist şi care poartă numele 
omului de cultură din satul Duna, raionul Soroca – Veniamin 
Apostol. Care este, domnule director Petre Popa,  
caracteristica distinctivă  şi care este perspectiva acestui 
teatru? 
P.P:  În primul rând ţin să menţionez aceasta, este singurul 
Teatru de proiecte din Republica Moldova. În Europa 
majoritatea teatrelor funcţionează pe acest principiu. Şi în 
România se practică o asemenea activitate. Acest statut 
contribuie la diversificarea repertoriului,  pot fi atrase nume 
importante din domeniu.  
          Teatrul, mă refer la sediu, a însemnat pentru mine 
întotdeauna ceva tainic, în care se vorbeşte în şoaptă, adică 
impune şi nişte maniere. Nu cred că maxima “Teatrul începe de 
la garderobă” se va învechi vreodată, dar aceasta nu înseamnă că 
spectacolul nu poate fi jucat şi în stradă, în spaţii adaptate. 
Aceasta, desigur, doar atunci  cand conţinuţul spectacolulului, 
conceptul regizoral dictează o astfel de atmosferă şi nu lipsa 
unei săli de teatru sau a condiţiilor proaste de activitate.  
         Teatrul de la Soroca a pornit pe două direcţii concomitent: 
să monteze spectacole după piesele dramaturgilor soroceni, în 
care să se regăsească actorii soroceni. Evident, nu în detrimentul 
unui repertoriu variat. A doua cale – montarea spectacolelor cu 
participarea copiilor  şi adolescenţilor  adunaţi  într-un studiou 
teatral (“Cortina”) de pe lângă teatru, incluzând  scenarişti, 
regizori, scenografi profesionişti. Şi primul gen de spectacole, şi 
cele din urmă s-au jucat pe scena adaptată de la teatrul din 
Soroca,  pe scenele teatrului Naţional “M. Eminescu” din 
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Chişinău,  pe scena teatrului “M. Eminescu” din Botoşani şi în 
alte oraşe. 
G.F.:  E Petre Popa, un căutător asiduu al frumosului. O 
demonstrează cu pregnanţă şi în multele scenarii, versuri 
pentru cântece, piese realizate împreună cu diverşi 
compozitori şi interpreţi. Lucrările înregistrate vocal şi 
componistic cu Anatol Rudei se bucură de atenţia plenară a 
melomanilor. Secvenţele sonore (cântate sau vorbite) 
demonstrează prioritatea verbului în ipostaza lui senină, 
purtând însemnele unei bonomii accentuate, promovate şi în 
cadrul colectivului unde activează. 
       Nu pot să nu te întreb: de cât timp funcţionează teatrul 
“Veniamin Apostol” şi câte spectacole se înscriu în 
repertoriu? 
P.P.:   În noiembrie 2012 se vor împlini trei ani de la adotarea 
deciziei Consiliului raional, la balanţa căruia se sflă teatrul. 
Avem în repertoriu spectacolele; “Cântec de leagăn pentru 
bunici” după piesa cu acelaşi nume de Dumitru Matcovschi, 
regia S. Cozub;  “În seara asta plătesc eu” şi “Cu ciocanu toc 
şi toc”, cu actorul sorocean Andrei Sochircă şi grupul muzical al 
teatrului “Renessaund”, cond. Eugen Popa;  “Anonimul 
veneţian”, de Giussepe Berto, regia S. Cozub; “Amintiri din 
copilărie”, după povestirile lui Ion Creangă, regia S. Cozub şi, 
în premieră, în aceste zile de  noiembrie va avea loc premiera 
spectacolullui cu titlul  “În cătuşele Siberiei”, după povestirea 
documentară “ Copii în cătuşele Siberiei” a lui Spiridon 
Vangheli. Realizarea de la urmă are mai multe semnificaţii: 
abordarea inedită a tematicii deportărilor basarabenilor, un semn 
de respect şi apreciere pentru creaţia autorului în anul Spiridon 
Vangheli, declarat de Ministerul Culturii şi împlinirea a trei ani 
de activitate a teatrului “V. Apostol”. 
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G.F.:  Întrebat fiind care îi este părerea despre fragmentul 
de drum parcurs, poetul Petre Popa răspunde cu modestia 
care-l caracterizează: “am reuşit mult: mi-am făcut pornirile 
pozitive”. Tatonările ţin cu precădere de arealul esteticului, 
al echilibrului, cel de valorificare a revelaţiilor ca axă 
poetică, dar şi ca premisă continuă pentru evoluţia 
spiritului. Opţiunile pentru sublimarea trăirilor, pentru 
puritate şi verticalitate în manifestări sunt să definească 
activitatea lui Petre Popa, acestea – alături de străduinţa de 
a readuce în prim-plan, vorba lui Arcadie Suceveanu, 
“virtutea strămoşească, figurile emblematice ale istoriei”.  
                                                         1 noiembrie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

    TRAIAN VASILCĂU 
 

      Poem la poarta Ţării   
  
 La poarta Ţării mele am ajuns 
C-un geamantan de acte şi dovezi 
Că-n mine mai ai voie să visezi, 
Că-n tine pot veni nu doar pe-ascuns. 
 
La poarta Ţării mele aşteptăm  
Un gardian cu revolver şi bici, 
Care ne spune falnic că de-aici 
Avem o Ţară ce n-o merităm. 
 
Şi-o vom avea, deşi suntem de-ocară 
Şi-analfabeţi suntem, din doi în doi, 
 
Şi că, surpriză mare!, de-alde noi 
Prea n-are patrioţi această ţară. 
Şi nici nu-i trebuie, când eu de zor 
Veghez la poarta nopţii tuturor.  
 
Cântec despre Ţară 
 
Ţara noastră nu-i a noastră, 
Ne e ţară de nevoie, 
Aşteptăm pe noul Noe 
Să ne dea o ţară-n cer. 
Biată ţară-ngenuncheată, 
De oricine răsfurată, 
Sub aceeaşi zare-albastră, 
Tu ai nume de stingher. 
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Basarabia ţi-i dusă, 
Bucovina ţi-i apusă, 
La Vidin şi-n tot Banatul 
Lacrima-i fără ecou. 
 
Liberă şi suverană, 
Dar sărmană şi orfană, 
Plânge Molda ta spre-Naltul 
Şi-o vrea Moscova din nou. 
Ţară, Ţară şi iar Ţară, 
Ierni şi nici o primăvară 
Nu ne vine de niciunde, 
Prea potrivnic e ce vrem. 
Şi de-atâta străinime 
 
Nu ne mai aude nime, 
 
Numai Domnul nu se-ascunde 
Niciodată când îl chem. 
 
Ţară veche, Ţară nouă, 
Trei părţi – Ţie, zece – Vouă, 
Duşmani fără contenire 
Hăcuiesc moşia ta. 
 
Rana veşnic o să doară, 
Până sufletu-o să moară 
Şi tot o să fii Iubire 
Pentru cel de te-o prăda! 
 
 



 143 

                        Dar 
 
Ninsoarea este cel mai tainic dar, 
De el bolnavă, n-are somn fereastra. 
Dar ca să nu dispară în zadar 
Hai să tăcem frumos în cer aceasta. 
 
Ninsoarea e sublima mea poveste 
În care poţi să-nvii, poţi să şi mori. 
Te rog să fii de-acord cu noua veste 
Şi-nnămeţiţi în drum, ca doi cocori, 
 
Să ştampilăm „Votat” pe-un ultim rost, 
În urne dând vieţile care-am fost. 
 
                        * * * 
 
Eşti soarele şi luna eşti, şi steaua, 
Ce-n graiul dragostei se înţeleg. 
Pământul eşti, ce-i coase straie neaua 
Şi, fără echivoc, eşti ceru-ntreg, 
 
Din care am venit spre-a ne întoarce 
Mâine în zori sau peste trei soroace.  
 
                          * * * 
Într-o zi am sperat că sunt un împărat, 
Credeam totul că îmi aparţine. 
Azi sunt pasăre-n zbor, care cântă cu spor: 
„Nu se poate trăi fără Tine”. 
 
 
Într-o noapte-am aflat că sunt prinţ înstelat, 
Credeam cerul că mi se cuvine. 
Azi sunt frunză în zbor, ce doineşte cu spor: 
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„Nu se poate trăi fără Tine”. 
 
Ce-am sperat? Ce-am aflat? Sunt doar fiu de-mpărat, 
Care-n veci se-ngrijeşte de mine. 
Şi la tronu-i adus, bucium: „Sfinte Iisus, 
Nu se poate trăi fără Tine”.  
 
Balada lui Traianus 
 
Şi va veni odată Crăciunul 
Şi totul va-nzăpezi 
Şi numai eu printre voi n-oi mai fi. 
 
    N-oi mai fi, 
    N-oi mai fi, 
 
    Și numai eu printre voi n-oi mai fi. 
 
Şi va veni odată Paştele 
Şi totul va înflori 
Şi numai eu printre voi n-oi mai fi. 
 
    N-oi mai fi, 
    N-oi mai fi, 
 
    Și numai eu printre voi n-oi mai fi. 
 
Şi va veni odată şi Domnul 
Şi totul va rezămisli. 
Şi numai eu printre voi n-oi mai fi. 
 
    N-oi mai fi, 
    N-oi mai fi, 
 
    Și numai eu printre voi n-oi mai fi 
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         Svetlana Lupu 
 
            Cine sunt? 

 
Sunt un cântec zbuciumat 
între sol și lună plină, 
cu destin de vis curmat 
o captivă fără vină? 
 
Sunt un strigăt neșoptit 
sau o șoaptă nestrigată 
să-mi port gândul despletit 
dintr-o poartă-n altă poartă? 
 
Sunt o frică de-a pleca 
sau plecare fără teamă 
spre un cer ce va seca 
frământarea mea de scamă? 
 
Sunt un spin uitat de zei 
într-o talpă negrăbită 
să suspin sub pașii grei 
de un: "vreau să zbor" gonită? 
 
Sunt un ciob din infinit, 
un fragment de veșnicie? 
Să mă caut am venit 
în delir de poezie? 
 
 
 
 

http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/01/ce-sunt.html
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                        Parcul Catedralei 
 
Prin Parcul Catedralei pe-nserat 
noi am trecut la braţ cu fericirea 
în anotimpul bun de secerat, 
cu talpa-n vise, în incendiu firea. 
 
În Parcul Catedralei am aflat 
că-n miez de ierni se face primăvară 
şi-un dor, de legi în noapte exilat, 
ne învelea suspinele cu pară. 
 
În Parcul Catedralei am rămas 
cu o restanţă din copilărie 
şi i-am cerut să facem un popas, 
pe-o oră să fugim din colivie. 
 
În Parcul Catedralei am găsit 
remediu unic de singurătate 
când din captivitate am păşit 
spre cântec inundat de libertate. 
 
     Semnele de punctuație 
Sunt supărați pe mine grămateii 
că nu pun virgula la locul ei 
să nu ții pică dragă cititorule 
ci ia creionul pune-o unde vrei 
 
Nu fac amor cu puncte și tireuri 
cu rimele în vis m-am cununat 
când mă găsește-amiaza printre nouri 
plasez subiectu-n loc de predicat 

http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/02/parcul-catedralei.html
http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/01/semnele-de-punctuatie.html
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Și-acolo unde inima îmi sare 
iar dorul îmi suspină mai altfel 
arunc un semn dar nu la întâmplare 
ci cum mi-o cere pulsul cum vrea el 
 
Când vor rămâne puncte de suspensii 
pe rana dintr-un miez de epitet 
atunci sper să mă ierte gramateii 
și-n semne vor vedea  gust de estet.,!?-... 
 
             Muza 
Blestem din rime și silabe 
tu putrezești al meu noroc, 
o fiară cu destinu-n labe 
ce-mi vinde bafta din ghioc. 
 
Mi-așterni în leagăn spini și roze, 
din stele-mi dai să beau venin, 
mă cauți pe străine poze, 
torni foc în cuget fără vin. 
 
În mreaja ta mă ții geloasă 
din curcubeu să nu mă-nfrupt, 
când ești ursuză și ploiasă 
mă învelești cu cerul rupt. 
 
Și-mi crești singurătate-n fire 
când luneci prin al meu pustiu... 
Ești adorată ca un mire, 
îmi ești și viață și sicriu.      

http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/01/muza.html
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          Refugiu în poezie 
 
De ploaie fug în poezie 
și cenușiul colorez 
în purpuriu, albastru, verde: 
și-mi este dor, aștept, visez... 
 
De noapte fug în poezie 
să nu mă tem de insomnii 
și nu mi-e patul sloi de gheață: 
te chem, tu îmi răspunzi și vii... 
 
Fug de rutină-n poezie 
să am duminică în gând 
și primăveri în loc de brume 
îmi nasc cu fiecare rând. 
 
Îmi torn în vene poezie 
trăind ca un nebun drogat 
și veșnicia-i tot mai blândă 
în veacul meu debusolat. 
 
Mi-e frică fără poezie 
în sine când mă rătăcesc, 
doar în metafore și rime 
lumină am, respir, trăiesc... 
 
                    Mai singură... 
Singurătatea rece mă înhaţă 
căci te-ai răpit cu tot ce mai aveam: 
o zdreanţă de iluzii şi speranţă 
şi-mbrăţişări visate, lângă geam. 

http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/01/refugiu-in-poezie.html
http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/02/mai-singura.html
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Mai singură acum, ca altă dată, 
ucisă de cuvântul tău nespus 
de braţul tău în viscole lăsată 
mă contopesc cu roua din apus. 
 
Credeam naiv c-a fost o îndurare 
pentru pustiu, spre ceruri când rugam... 
A fost minciună care astăzi doare, 
căci mi-a răpit speranţa ce-o aveam... 

 
 
             Izvor străin 
 
Am băut dint-un izvor străin: 
picături de-agheasmă de la îngeri, 
un miraj într-un pahar cu vin 
rouă de izbândă în înfrângeri. 
 
Izvorâse pe ogorul meu 
într-o noapte în destin uitată... 
Sau favoare de la Dumnezeu, 
dram de fericire fără plată? 
 
Am băut un strop şi am rămas 
pentru toată viaţa însetată – 
un hoinar prin timp, fără popas, 
lacrimă de dor, debusolată.  
 
 
 
 

http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/02/izvor-strain.html
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    Fantastică minune 
 
Am început cu tine o poveste 
lipsită de "final" și "va urma" 
în veacul cu troienele pe creste 
firescul încercasem a curma. 
 
Prin poarta ce-o credeam deja uitată, 
un pic sfioși, de mână am intrat 
și într-o zi copilăria toată 
în miez de ierni și-amurg am traversat. 
 
Ne-am deșteptat în cea dimensiune 
de existența cui nu bănuiam, 
tu mă numeai: "fantastică minune", 
și-n ochii tăi minune deveneam. 
 
Se concepea o tainică iubire 
cu glas de zeu și chip de heruvim, 
nepotolită, cu pojar în fire: 
cu-a ta dorință visu-mi – omonim. 
 
Iubite, ne-am atins de veșnicie 
singurătățile din suflet îmblânzind, 
dulci amintiri remediu să ne fie 
când viscolul tristeților ne prin 
 
 
 
 
 

http://lupusvetlana.blogspot.com/2013/01/fantastica-minune.html
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                 În ospeţie 
 

      Ieri am lăsat din treburi şi-un pic certată 
de toamna, ca întruna repezită 
precum că a rămas nemăturată, 
cu vrafuri de rugină împânzită, 
şi peste Prut am alergat flămândă... 
Nu, nu de pâine, e şi-aici gustoasă, 
ci de dulceaţa din silaba blândă – 
de-acolo, unde limba-i mai acasă. 
 
O culegeam din străzi şi din birouri, 
de printre pici cu-o minge aruncată, 
de printre munţi cu genele în nouri, 
din mănăstiri cu frunţile-aplecate, 
uitând de farfuria neatinsă 
şi dulcele-amarul din pahare, 
în vraja melodiilor cuprinsă 
din scene, din culise, culuare... 
 
Iar toamna sta acasă, supărată, 
nemăturată, rece, neculeasă... 
De-ar ştie ea, cum e când ţi-e furată 
comoara care-ţi e cea mai aleasă, 
ar înţelege: în zădar mă ceartă, 
căci nu un moft, un rug aprins mă mână, 
un dor ce peste Prut din nou m-aşteaptă 
să vin la limba mea cea mai română. 
 
 
 

http://lupusvetlana.blogspot.com/2012/10/in-ospetie.html
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                 Dor de ţară 
 
Mi-e dor de-un tip în geacă veche, roasă 
și în chipiul retro deghizat 
cu vorbă înțeleaptă și pioasă 
din marketul cu "branduri" expulzat. 
 
În sfatul lui să-mi caut relaxare 
pe-o clipă, de la veacul ghiftuit, 
să iau amic tăcerea-i visătoare 
și-nţelepciuni din gândul nespoit. 
 
C-așa-i Moldova mea la mine-acasă: 
cu demnitate fără buzunar, 
cu verb cam scund, la portu-i nefăloasă, 
de dor purtată ca poet hoinar. 
 
Un pic lipsită, nu de vin și pâine 
ci de lumină-n cabinet de sus: 
să aibă siguranță și un mâine 
și-acasă pruncul, care rob s-a dus. 
 
Mi-e dor de țara mea la ea acasă 
cu luxul nu doar pentru cei străini 
să-și dăruie finețea: nesfioasă, 
semeț, neîmpilată de haini. 
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Ciprian Iulian ŞOPTICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensul incognoscibilului în filosofia misterului 

la Blaga.  
Paradoxia dogmatică. 

 
Pentru a analiza caracterul paradoxal al dogmei Lucian 

Blaga ne pune în faţă două perspective gnoseologice relativ 
opuse: gândirea dialectică şi gândirea dogmatică. Cea din urmă 
este reprezentativă pentru evidenţierea tipurilor de paradoxii 
metafizice, pe care le implică în special analiza dogmei. Deşi 
teologia dialectică (Kierkegaard, Karl Barth, Gogarten, 
Brumer) a afirmat cu tărie paradoxia doctrinei creştine, ea nu a 
explicat suficient de bine în ce constă aceasta, şi nici nu a 
stabilit vreo diferenţă dintre paradoxia dogmatică şi alte 
paradoxii din cadrul istoriei metafizicii. 

Teologia dialectică din diferite cercuri (fie protestante, fie 
catolice) confunda paradoxia dogmatică cu cea dialectică, sau 
chiar cu paradoxiile gândirii mitice sau magice. Greşeala 
teologiei dialectice se vădeşte însă, după părerea lui Blaga, 
tocmai din graba acesteia de a utiliza termenul de „paradox”, 
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atunci când are de caracterizat vreun conţinut de revelaţie. Şi 
aceasta, chiar atunci când propoziţiile pretins revelate sunt în 
radicală contradicţie cu orice experienţă omenească, fără ca în 
sine propoziţiile să constituie ceva antilogic. O propoziţie 
revelată, care este doar în contradicţie cu orice experienţă, fără 
ca în sine să fie antilogică, nu reprezintă ceva „dogmatic” (de 
ex: „morţii vor învia”).  

Paradoxele dogmatice se prezintă astfel, ca sinteze de 
afirmaţii antinomice (reale sau aparente) despre un oarecare 
lucru. Cele mai multe paradoxuri metafizice se rezolvă logic, 
însă cele dogmatice sunt indisolubile din punct de vedere logic. 
Cei dintâi care au remarcat faptul că lumea concretului 
cuprinde din punct de vedere logic contradicţii sau antinomii 
latente au fost „eleaţii”95, apoi, mai târziu, au urmat 
intuiţioniştii (Bergson, Herbert), raţionaliştii şi, în cele din 
urmă, dar nu şi ultimii, dialecticienii (Hegel). Dacă eleaţii nu 
acceptau paradoxiile şi negau existenţa contradicţiei, 
intuiţioniştii, în schimb, vor considera contradicţiile concretului 
o negare a logicului şi, deci, nici ei nu vor recunoaşte 
paradoxiile. Interesantă ni se pare a fi aici polemica dintre 
raţionalism şi intuiţionism, având în vedere că ambele curente 
filosofice operează cu termenul de raţiune. În ceea ce priveşte 
raţionalismul, Blaga consemna: „pentru raţionalism, logicul şi 
concretul se juxtapun sau se împletesc fără a se confunda. 
Raţionalismul nu ţine seama de contradicţiile latente ale 
concrteului, el îşi ea doar înţeleapta sarcină nu atât de a dizolva 
concretul în relaţiuni absolut logice, cât a-l organiza în vederea 
unei ordini ideale ce o vizează”96. Analizând acest text, 

                                                 
95 Zenon argumenta, de pildă, asupra imposibilităţii mişcării sau mai bine 
zis asupra imposibilităţii de a gândi logic mişcarea. 
96 Lucian Blaga, Opere, Vol. VIII, Trilogia cunoaşterii, Studiu introductiv 
de Al. Tănase, (cuprinde: Despre conştiinţa filosofică; Eonul dogmatic; 
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Alexandru Gheorghe Cazan consideră că aici „Blaga este 
antiraţionalist, numai că antiraţionalismul său este justificat în 
măsura în care surprinde limite esenţiale ale raţionalismului: 
schematizarea concretului, simplificarea lui, reducerea lumii la 
o ordine logică imaginară”97. Blaga îi reproşează 
intuiţionismului nu doar pretenţia de a se considera laolaltă cu 
pozitivismul, de altfel, curent epistemologic care la rândul său 
ar fi descoperit calea cunoaşterii lumii tot prin absolutizarea 
„cunoaşterii intuitive sau sensuale”98, ci, mai ales, consecinţele 
sale deosebit de grave pentru cunoaşterea umană.  

Una dintre consecinţele de neînlăturat ale tezei 
pozitivismului şi a intuiţionismului, ar fi aceea că intelectul, 
operând cu noţiuni, nu face deât să falsifice realitatea. 
Intuiţionismul, de pildă, potrivnic intelectului în genere, se 
ridică şi împotriva formulării cunoaşterii sau a pretinselor 
cunoaşteri. De fapt, intuiţionismul „ridicându-se cu o întreagă 
oaste de metafore împotriva categorialului şi a noţiunilor, nu 
întârzie să se baricadeze tot după categorii şi concepte”99. 
Intuiţionismul în cauză criticat de Blaga, cel al lui Bergson, 
este, deci, iraţionalist. Nu întâmplător, critica acestui 
iraţionalism, precum şi unele dintre variantele intuiţioniste ale 
filosofiei vieţii, îl plasează pe Blaga în afara orientării 
iraţionaliste. 

Dialecticienii (de la Heraclit la Hegel) admit existenţa 
paradoxiilor logice, dar ele cunosc un alt sens decât cel al 
paradoxiilor dogmatice. Pentru a evidenţia specificul 

                                                                                            
Cunoaşterea luciferică, Cenzura transcendentă; Experimentul şi spiritul 
matematic), Bucureşti, 1983, p.67.   
97 Gheorghe Alexandru Cazan, Raţionalismul ectatic-formă specifică a 
raţionalismului, în „Lucian Blaga, Cunoaştere şi creaţie”, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1987, p. 51. 
98 Ibidem, p. 52. 
99 Ibidem, p.53 
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paradoxiei dogmatice, Blaga o compară cu paradoxia 
dilaectică, oprindu-se în special la tezele şi ideile celui care a 
cristalizat metoda dialectică prin excelenţă: Hegel. Privirea lui 
Blaga se îndreaptă ţintit asupra concepţiei lui Hegel despre 
„conceptul concret”100, cel prin care operează gândirea 
dialectică. După cum ne sugerează şi numele (etimologia), 
„conceptul concret” se bucură atât de privilegiile abstracţiunii, 
cât şi de virtuţile „concretului”, spre ex: conceptul de 
„devenire”.  

Conceptul de „devenire” (luat ca exemplu), din punct de 
vedere abstract se despică în componente contradictorii (non-
existenţă - existenţă). În schimb, din punct de vedere concret, 
conceptul de „devenire” reprezintă o sinteză posibilă de 
momente abstracte, contradictorii. În antinomia non-existenţă - 
existenţă, la care reducem conceptul concret, sub unghi abstract 
„devenirea” este anulată prin sinteză de o totalitate concretă 
(căreia, în plan conceptual îi corespunde conceptul de 
„devenire”). Aşadar, un astfel de concept-concret, reflectat în 
abstract-logic se prezintă ca antinomie, iar reflectat în concret 
se prezintă ca sinteză de momente ce se exclud. Concretul, 
după cum se vede, reprezintă câmpul unde se găseşte soluţia 
paradoxiei dialectice, aici realizându-se unitatea contrariilor în 
sensul metodei dialectice. În paradoxia dogmatică, în schimb, 
antinomicul se deosebeşte de cel dialectic, prin aceea că 
exclude o sinteză prin concret. Paradoxiile dogmatice sunt 
astfel paradoxii nu numai pe plan logic, ci şi faţă de concret. 
Cu toate acestea, chiar dacă soluţia paradoxiei dogmatice este 
irealizabilă prin procedeele clasice ale cunoaşterii, ea este, 
totuşi, postulată în transcendent.  

                                                 
100 Ibidem, p. 60. 
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Observăm astfel, o deosebire esenţială între alte două 
feluri de gândire, în special, raportul acestora cu concretul. 
Sinteza dialectică este îmbrăţişată de concret, iar cea dogmatică 
este respinsă de concret, realizându-se în transcendent. Soluţia 
sintetică a antinomiilor logice, în paradoxiile dogmatice va fi 
dată prin ceea ce Lucian Blaga va numi: proces de 
„transfigurare” a antinomiilor (scindarea noţiunilor solidare). 
Soluţia dorită nu se postulează însă în concret, ci în 
transcendent. Dezacordul dintre sinteza dogmatică şi concret 
reliefându-se tocmai în refuzul acesteia de a exprima logic 
relaţia dintre concepte. Chiar dacă aceste concepte au 
corespondenţă în concret, sinteza lor este postulată în afara 
concretului. Antinomia dogmatică fiind deci, într-un raport 
bivalent cu concretul. Pe de-o parte, elementele ei (conceptele), 
sunt afirmate (corespund) unui plan concret (fie şi imaginar),  
de exemplu: conceptele de „persoană”, „fiinţă”, „substanţă”, 
etc, iar, pe de altă parte, relaţia dintre ele este ferm negată de 
concret. Dar, totodată, în opoziţie cu cea dogmatică, antinomia 
dilaectică este într-un raport univalent, de totală justificare a ei 
prin concret. 

De asemenea, soluţia antinomiei dialectice se face în 
concret. Mai exact, subliniază Blaga, într-un al „treilea” 
concept concret, reliefând spiritul dialectic hegelian, iar soluţia 
antinomiei dogmatice se face prin postularea unei zone 
inaccesibile (de neînţeles şi de nepătruns) şi contrare logicii, 
ce-şi găseşte expresia în transfigurarea (fie explicit, fie implicit, 
a termenilor solidari). Efortul de specificare şi justificare a 
dogmaticului este continuat prin delimitarea de anumite 
metode aplicate în metafizică (în special cea chineză, indiană, 
neoplatonism, precum şi gândirea europeană de la Cusanus la 
Shelling despre absolutul acategorial).  
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Chiar dacă se ajunge până la afirmarea antinomiilor (ex: 
caracterizarea acategorială, transcendentă a lui Brahman în 
metafizica indică), acestea nu au mai mult decât o funcţie 
metaforică. Autorii şi comentatorii textelor sacre n-au îndrăznit 
să iniţieze o soluţie a formulelor paradoxale dincolo de logic, 
chiar dacă pe temeiul lor ar fi putut clădi uşor formule pur 
dogmatice. În aceeaşi ordine de idei sunt citate şi paradoxiile 
gânditorului chinez Hui Shi (sec IV î. Hr), în jurul ideii de Dao. 
Aşadar, comparăm acategorialul, care refuză a lucra cu 
concepte, dar nu renunţă la funcţiile logice pe care acestea le 
implică; cu dogmaticul care se aşează în dezacord şi în afara 
funcţiilor logice ale intelectului, utilizând, totuşi, categorii 
conceptuale. De ex: presupoziţiile asupra absolutului 
acategorial, considerate paradoxii în metafizica occidentală 
(Nicolaus Cusanus: teza coincidenţei contrariilor). 

Toate aceste consideraţii nu sunt decât expresii ale unei 
insuficienţe categoriale ale intelectului, nicidecum formulări 
ale gândirii dogmatice. Dogmaticul nu operează cu 
acategorialul, el e metalogic (antilogic), dar totuşi, categorial, 
implicând transfigurarea. Pentru a lămuri mai bine diferenţele 
dinte cele două tipuri de paradoxii le vom analiza în paralel 
determinaţiile lor posibile sub dublul unghi al abstractului şi 
concretului. Întâi vom prezenta o caracterizare generală a 
diferenţelor, iar apoi, vom ordona determinaţiile posibile ale 
acestora într-un tabel.      

             
                           Paradox dogmatică                                                   

Paradoxia dialectică 
 

- raport negativ, bivalent cu concretul  - raport pozitiv, 
univalent cu concretul    
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- nu face apel la acategorial, deoarece utilizează        - 
face apel la acategorial 

  concepte intelectuale.                                                  
- nu face apel la logică, se aşează dincolo de ea,          - 

se foloseşte de raporturi logice  
         deformând raporturile logice pe care le implică           
între categorii, chiar dacă le refuză 
         conceptele utilizate.                                                       
pentru a realiza sinteza în  concret.  

- soluţia e postulată în transcendent                             - 
soluţia se realizează în concret     
 
 
                                    Paradoxia dialectică                       Paradoxia 
dogmatică                                                    
                          
sub unghiul                - logică d.p.v al raportului                 - 
metalogică(antilogică)                
 abstractului              între elemente (teză-antiteză)             - 
intracategorială     
                                   - acategorială                              (utilizează concepte 
ale intelectului) 
 
sub unghiul              - raport pozitiv, univalent cu           -   raport negativ, 
bivalent  cu  
concretului                    concretul                                         concretul 
                                 - soluţia sintezei se realizează în      -    soluţia e 
postulată în  
                                       concret                                             transcendent                                               

           
Tabel cu determinaţiile posibile ale celor două tipuri de paradoxii metafizice 

 
Formula dogmatică trebuie însă, înainte de toate, înţelesă 

esenţialmente ca expresie a unui mister. Prin aceasta 
determinarea unui mister se realizează conservându-se acestuia 



 160 

caracterul de mister în toată imensitatea sa. Lucian Blaga 
consideră paradoxia dogmatică mai radicală decât toate 
celelalte, întrucât se prezintă ca paradoxie atât faţă de concret, 
cât şi faţă de funcţiile logice ale intelectului, dar nu şi faţă de o 
anumită existenţă postulată în transcendent. Postulând o soluţie 
dincolo de logică şi concret, paradoxia dogmatică nu poate fi 
considerată în nici un caz un Non-sens.  

Deşi Lucian Blaga evocă adesea pe Philon din 
Alexandria, ca întâiul grădinar al florei dogmatice, aducând 
exemple lămuritoare din sfera teologiei creştine (dogma 
Trinităţii este cel mai concludent exemplu), după părearea 
filosofului Gheorghe Vlăduţescu, Blaga „pare mai degrabă 
solidar cu noul raţionalism kantian-hegelian, dogma, în 
reinterpretarea sa, aducând mai mult cu Ideile raţiunii pure 
kantiene, şi chiar în mai mare măsură cu raţiunea hegeliană, 
decât cu tradiţia teologiei”101. Asemenea ideilor kantiene şi 
raţiunii hegeliene, prin termenii săi constitutivi dogma se 
aşează într-un mediu de soluţii postulate, în lumina căruia se 
schimbă luând o înfăţişare de dincolo, întrucât „utilizează 
concepte cu corespondenţe concrete, dar postulează o sinteză 
refuzată de concret”102.  

Reproducem aici pentru o mai bună lămurire, câteva 
fragmente din Critica raţiunii pure a lui Kant şi din Logica lui 
Hegel: „Ideile devin transcendente; ele nu servesc numai 
pentru completarea folosirii empirice a raţiunii.., ci ele se 
separă complet de ea şi se transformă în obiecte, a căror 
materie nu este luată din experienţă şi a căror realitate obiectivă 

                                                 
101 Gh. Vlăduţescu, Ideaţie dogmatică, intelect, raţiune, în Lucian Blaga- 
Cunoaştere şi creaţie, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1987, p. 62. 
102 Lucian Blaga, Opere, Vol. VIII, Trilogia cunoaşterii, Studiu introductiv 
de Al. Tănase, (cuprinde: Despre conştiinţa filosofică; Eonul dogmatic; 
Cunoaşterea luciferică, Cenzura transcendentă; Experimentul şi spiritul 
matematic), Bucureşti, 1983 
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nu se bazează nici ea pe completarea seriei empirice, ci pe 
concepte pure a priori”103. Asemenea, „intelectul determină şi 
menţine fixe determinaţiile; raţiunea e negativă şi dialectică, 
deoarece ea rezolvă în neant determinaţiile intelectului; ea e 
pozitivă deoarece creează universalul şi cuprinde în el 
particularul”104. 

Menită să sfărâme şi să depăşească logicul, ideaţia 
dogmatică poate fi, aşadar, citită ca antilogică numai în limitele 
unei descripţii de tip intelectualist. Intrăm astfel în orizontul 
cuprinzător al unei propedeutici la un nou raţionalism, care, 
după cum susţine Nicolae Bagdasar într-un articol despre teoria 
cunoştiinţei, este în stare „să meargă până acolo încât să 
recunoască chiar şi un iraţional ca existent în lume, bineînţeles 
un iraţional provizoriu..105.   

Totuşi, poate doar ca mijloc de a explora posibilităţile 
unui raţionalism mai cuprinzător, „iraţionalismul” lui Blaga 
pare mai provizoriu şi, dacă dorim, mai „experimental”. Ca şi 
Hegel, dar cu incomprehensiune declarată faţă de acesta, în 
urmarea capacităţii sale de soluţionare a „paradoxiei”, de 
sinteză metodologică a concretului şi abstractului, Lucian 
Blaga aspiră la o altă logică, mai cuprinzătoare şi mai aptă 
decât cea tradiţională. Conform metafizicianului Blaga, această 
logică şi această sinteză nu vor fi dialectice. Întrucât 
dogmaticul se aşează în dezacord cu concretul, soluţia 
paradoxiei dogmatice este irealizabilă cunoaşterii, dar este, 

                                                 
103 Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, trad. Nicoale Bagdasar şi Elena 
Moisuc, Ed. IRI, Bucureşti, 1998, p.33 
104 G. W. F. Hegel, Enciclopedia ştiinţelor filosofice – Logica, traducere 
de D.D. Roşca, Virgil Bogdan, Constantin Floru şi Radu Stoichiţă, Ed. 
Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 1986, p. 93. 
105 Nicolae Bagdasar, Teoria cunoştiinţei, în „Studii şi eseuri filosofice”. 
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p.68 
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totuşi, „postulată în transcendent”106, şi-şi găseşte expresia în 
faptul transfigurării antinomice.  
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IONEL NEAMTZU 
                             OAMENI (II)107 
 
 

Ce plăcut a fost somnul 
în patul Ludmilei, în 
camera lui Sașa! 
Dimineața când se trezi și 
văzu razele soarelui 
răzbind în odaie, Magheru 
crezu că visează. În curte 
se auzeau glasuri 
moldovenești; accente 
dulci pronunțau cuvântul 
„Mamaia”. Era al unei 
fetițe de vreo doisprezece 
ani – fiica proprietăresei – 
care ciripea în graiul ei 
moale. Magheru trebui să-
și încordeze mintea, pentru a înțelege ceea ce vorbeau. 
Credea că se discută despre stațiunea balneară Mamaia; 
se miră că i se dă atenție acum la începututl lui 
Octombrie când e sfârșit de sezon. Curtea plină de 
verdeață, ce se întrezărea prin geam și care-ți dădea 
impresia că ești la țară, oferea un peisajul liniștitor.       

                                                 
107 Fragent din volumul cu aqcelaşi titlu în curs de apariţie la 
Editura Gens Latina Alba iulia 



 164 

Acum nu mai regreta că a venit la Iași; dimpotrivă, 
celelalte orașe universitare, cu zidurile lor groase, i se 
păreau sufocante. 

 Vera și Ludmila veniră de dimineață să le 
pregătească ceaiul. Erau vesele amândouă; râdeau pe 
înfundate de mutra lui Magheru, care exprima mirare și 
nedumerire. O mașină ciudată fu pusă în funcțiune, care 
după câteva pompări începu să urue ca un motor. 
Paturile fură făcute și ceștile de ceai așezate pe masă. 
Lichidul fierbinte, pregătit „à la russe”, cu esență și cu 
apă clocotitoare, învioră pe Magheru. 

 Mai târziu i se găsi locuință, aproape de Vera; se 
puteau vedea de acum în fiecare zi. Seara, ieșeau toți 
patru împreună la cinema, la concert, sau la berărie când 
le soseau paralele. Mediul acesta deschis îl cuceri pe 
Magheru; deveni el însuși un primitiv, care ura ceea ce 
este cristalizat. Nu admira decât forţa primară, 
debordantă, lipsită de rațiune și de calcul, care ţâșnea 
din individ ca o fântână săritoare. Aceste schimbări se 
petreceau sub influența Verei, care și-a pus în gând să 
facă din el un „om”. 

 La Crăciun nu plecă acasă. La Paști, la insistențele 
părinților, se duse pe câteva zile; se reîntoarse repede și 
petrecu restul vacanței la Vera, la Chișinău. După 
reîntoarcerea la Iași, Vera se mută la el.  

 
 
 
 
                                         IV 
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  O zi frumoasă cu soare încălzea strada Păcurari. 
Tramvaiul vechi și hodorogit, se mișca greoi, înfruntând 
noțiunea de timp. Un oltean ațipit  pe o lespede, își 
oferea mut zarzavaturile, încărcate în două coșuri, pe 
care obișnuia să le poarte pe umeri. Zăpușeala era 
înăbușitoare. 

 Magheru cobora încet din Toma Cosma în Păcurari. 
La chioșcul din dreapta cumpără un ziar. Îl împătură și-l 
puse în buzunar, căci nu-i ardea de lectură. Se gândea la 
incidentul de ieri. Povara ingratitudinii față de Vera îi 
apăsa conștiința. Se simțea vinovat; ar fi dorit să 
ispășească păcatul și totuși nu putea alunga din minte 
imaginea Tamarei. Își dădură întâlnire în fața cantinei. 
Vera era plecată la examene; el profitase de împrejurare 
pentru a smulge Tamarei o întrevedere. Mijlocul era 
facil.  O aștepta să iasă de la masă, sau dădea un bilețel  
portarului să-l predea d-rei Korsakoff când va sosi, în 
care îi fixa locul întâlnirii. Colegii săi nu trebuiau să-i 
vadă împreună pentru a nu da prilej de clevetire. 

 Când ajunse în fața cantinei, se uită nerăbdător la 
ceas. Pe strada Carol coborau la vale grupuri de studenți, 
venind de la Universitate. O arătare albă făcu pe 
Magheru să-și simtă bătăile pulsului. Inima i se strânse. 

- Zdravstvuite Alioșa! Mă așteptai de mult? 
 Tamara, în rochie străvezie și cu servieta sub braț, 

venea molatic spre el. Zâmbetul ei tulburător îl zăpăci. 
Nu putu să-i răspundă imediat. Ba îl luă de braț, 
familiar, fără să se sinchisească de studenții de pe stradă, 
care o cunoșteau, iar el se simțea incapabil de 
împotrivire, deși era amenințat să fie văzut. Atingerea 
acestui braț moale îl făcu să-și piardă rațiunea, ne mai 
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simțind decât o senzație de contopire, o infinită 
mulțumire și un val de căldură senzuală. Corpul ei 
minunat pe care îl doreau toți, obrazul misterios cu ochi 
mari, limpezi și totuși adânci, îl amețeau. Era ceva fatal 
care-l pierdea și conștiința propriei pierzanii îi mărea 
mulțumirea. Mergea în voia soartei, lăsându-se purtat de 
ea, căci motorul voinței nu mai funcționa. 

- Ai să-mi comunici ceva important? îl întrebă ea, 
strecurându-i o privire aprinsă. Vino să luăm masa 
împreună. Nu mai merg la cantină; am primit bani de 
acasă, ceea ce constituie un prilej de a mânca la 
restaurant. 

 El se învoi cu bucurie: 
- Nu trebuie să-ți cheltui banii primiți, Tamara, căci 

am eu bani. 
- Astăzi plătesc eu, se împotrivi ea. Dar de ce ești 

palid? Te așteaptă Vera și nu vrei să mi-o spui? Dacă 
crezi că ai neplăceri din cauza mea, nu vreau să te răpesc 
îndatoririlor ce le ai. 

 El o privi cu reproș dureros: 
- Vera e la examen; nu scapă decât pe la orele două. 

Dar chiar dacă m - ar aștepta, tot aș merge cu tine. Mi-e 
totuna de acum ce se va întâmpla. 

 Cotiră pe strada Lăpușneanu, care foroftea de lume. 
Femei fardate, care treceau alene, uitându-se prin vitrine; 
bărbați eleganți, cu însoțitoare frivole; studenți în cete 
răzlețe, pripășiți pe la colțuri, discutând zgomots și 
apostrofând trecătoarele. Totuarul îngust deborda 
pietonii, făcându-i să-și croiască drum prin mijlocul 
străzii. Căldura îi imoboliza pe toţi, de aceea circulația 
era lentă, anevoioasă. Când ajunseră la capătul străzii, 
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după o luptă grea cu mulțimea revărsată prtutindeni, 
Magheru crezu că a scăpat de pricol. Însă tocmai atunci 
se ivi din piață Sașa cu Ludmila. Înaintau și ei amorțiți; 
când zăriră pe Magheru cu Tamara de braț, surprinderea 
li se citea pe față. Sașa salută prietenos; Ludmila făcu o 
mișcare din cap. Magheru știa de acum că totul e 
pierdut: nu-i mai rămânea decât o explicație cu Vera și 
despărțirea. Sub presiunea unui sentiment de profundă 
melancolie și animat totuși de o bucurie nouă, intră cu 
Tamara la „Luther” să ia masa. 

                                                          *** 
                                                                                                                

 Teresia Bolchiş Tătaru 
 
                            MĂRIUCA (II) 
 

       Măriuca tăcea și-l asculta pe 
badea, care se vedea că are ceva carte și nu 
îndrăznea a-l întrerupe din monologul lui, 
căci știa că omul are dreptate. Ba se mai 
simțea ușurată când îl auzea cum vorbește, 
tocmai din inima ei amărâtă acestora, ci cu 
îndurare să-i ierte pe toţi, după cum i-
am iertat eu". 

. Adică, își zicea ea în gând, că mai 
sunt și alții care trec prin aceleași griji și 
năcazuri ce’ți macină sufletul și zilele. Abia 
acum îi veni gândul, că poate, că toată lumea care’i în spital are 
aceleași probleme ca și ea și ca omul acesta, din moment ce, ceea ce 
spune este exact ceea ce trăiește ea, iar ceea ce a observat ea în salon, 
este exact la fel cu ceea ce auzise ea înainte să fi avut treabă cu 



 168 

spitalul. Asta înseamnă că așa stau lucrurile și nu că doar așa le-ar fi 
simțit ea în năcazul ei. 

Între timp, „Daciile” ce soseau, s’au mai rărit. Măriuca nu și-
a luat ochii de pe locul de parcare din fața spitalului, dar n’a văzut 
nici un om coborând din vreo mașină care să arate așa, cum i-a fost 
descris ei, doctorul Munteanu. În afară de asta i s’a spus că mașina 
lui se recunoaște dintre toate, căci are o culoare ca nici una alta; așa, 
un fel de galben ciudat, spre alb, care nu’i nici alb curat, dar nici 
galben, galben. 

Da’ – îndăzni Măriuca – văd că dumneata îi cunoști pe toți 
doctorii; îl cunoști de bună samă și pă doctoru’ Munteanu: nu l-ai 
văzut de când stai aici? N’aș vrè să stăm în povești iară el să hi 
trecută pă lângă noi. 

Nu l-am văzut, nevastă, că doară țî l-aș hi arătată, da’ n’o 
sosît încă. Vezi că nici mașina lui nu să vede la parcare. 

Da’ dacă nu vină astăzi? 
Cum să nu vină, că doară tățo vină, în tătă zîua, când nu’s pă 

conced, iară doctoru’ Munteanu, care’i tare cumsăcade, așè cum zîci, 
nu’și lasă el bolnavii. 

Să nu hi pățâtă oarece! 
Asta n’am de unde ști, nevastă, da’ poate că vină mai tărzîu, 

ca șefii. 
Măriuca observă cum timpul acela, ce se credea că este 

responsabil cu „șoptitul”, se apropia mere, așa că este întâmplare, de 
ei, iar când omul spunea ceva mai încet, ori glasul lui era acoperit de 
zgomotul salvării care demara chiar lângă scări, își întindea gâtul, 
făcând gestul pe care-l fac oamenii ce vreau să audă mai bine. 
Spontan, se simți complice și cu totul de partea omului acestuia, 
străin, cu care vorbea. Ca din instinct, schiță gestul de apărare spre 
el. Acesta se întoarse, lovindu-l cu umărul pe intrusul ce se răsuci 
brusc spre ei, privindu’i fulgerător pe amândoi în față, apoi ca un 
nevinovat coborî scările. Tot atât de fulgerător, badea scuipă o 
înjurătură grasă la adresa șoloboactărului nepoftit, și a nimănui, se 
mai uită odată la Măriuca, după care porni pe scări în sus. Măriuca 
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rămase pe loc, fără să mai știe ce să facă; apoi, ca și cum și-ar fi 
amintit motivul pentru care stătea acolo, se uită spre rândurile de 
mașini parcate, din care acum nu mai cobora nimeni. Tipul se 
îndrepta spre stația de autobuz, uitându-se la ceas iar badea intra în 
clădire. 

„Medicul!” – își zise ea, ca fulgerată – Doamne, cine m’a 
pus să stau de vorbă cu omula cela și să uit de ale mele! Poate că 
medicul a și trecut de mult, poate că încă nu venise, de unde putea ea 
ști, din moment ce nu-l cunoștea? Uitase parcă și numărul mașinii pe 
care i-l spusese Pavăl și după care o făcuse atentă să se uite, să-l 
cunoască; dar acum unde, că e prea târziu?! Măriuca își făcea 
reproșuri și se necăjea, ce’i va spune ea după masă lu Pavăl, la 
vizită? Ce să facă? Se porni să urce scările și să intre în holul cu 
fișierul policlinicii și birourile administrației, unde întotdeauna 
forfotea lume. Nu zări pe nimeni cunoscut. Oameni de la oraș, ca și 
de la țară, îmbrăcați mai bine sau mai prost, așteptau în picioare, ori 
se îndreptau spre scările de la etaj, spre policlinică, ori  veneau de la 
radiologie, sau de la comisia de expertiză pentru pensionare, ori de la 
laboratoare, ori... 

Lângă peretele de sticlă, ce despărțea holul de la intrare de 
holul mare al spitalului, erau așezate fotolii și măsuțe la care nu 
ședea nimeni. La capătul holului se vedeau lifturile. Acolo, stătea un 
om tânăr, îmbrăcat în halat alb, pe al cărui buzunar de la piept scria 
cu ață roșie: p o r t a r. Măriuca se duse spre el. 

Ascultă, fii bun și spune’mi dumneata dacă a venit doctoru’ 
Munteanu? 

  Omul se uită la ceasul său de mână, căci în tot holul, care se 
pretindea a fi foarte modern, nu atârna nici un ceas, fie el ori cât de 
prăpădit. 

Io aztădz nu l-am vădzut, da’ după ceas treabă să hi zinită. 
La djumătate la nouă medicii îs la raportul de gardă, iar la nouă 
începe vizita în spital, la bolnavi. De ce nu l-ai așteptat dumăta, 
nevastă, de dimineață, la parcare, ori aici în hol, dacă ai vrut să 
vorovești cu el? 
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Măriuca’i spuse că nu-l cunoaște și că l-a așteptat, dar ea n’a 
băgat de seamă când a venit. Se pare că fața ei arăta mare 
deznădejde, ce l-a impresionat pe portar. 

Ascultă, du-te dumăta mai bine la el acasă, dacă vrei să 
vorovești cu el, ori așteaptă-l la vizită. 

Da’ cum să-l aștept la vizită, când nu pot intra în spital când 
îi el acolo, iar la el acasă cum să mă duc, dacă nu știu unde șede? 

De intrat, să intri amu, io nu te pot lăsa, pentru că nu ai bon 
de vizită de la medic, iar să’ți spun unde șede, iară nu pot, da’ mai 
întreabă și dumăta, mai vezi după masa la vizită, poate’ți spune vreo 
soră. 

Care soră? se gândi Măriuca. Dintr’o sută, care nu strigă la 
tine și-i gata să te ajute numai din bunăvoință? Dădu din cap amărîtă 
și parcă întreg amarul îl adunase în cele trei săptămâni de când Pavăl 
era aici i se pictase pe obraji, îmbătrânindu-o. Oftă adânc. Portarul, 
obișnuit cu asemenea fețe, se ridică de pe scaunul plușat, fără spătar, 
pe care ședea, trecu prin deschizătura ușii de sticlă, de partea 
Măriucăi și cu o mină conspirativă și ton scăzut, se apropie de ea 
șoptindu’i: 

Ascultă, îți spun io ce să faci. 
  Ochii Măriucăi sclipiră a nădejde, dar portarul, așa ca 

din întâmplare, își vârî mâna dreaptă în buzunarul halatului, făcând 
să sune câțiva bănuți. Scoase palma afară din buzunar, o deschise, 
lăsând să se vadă câteva monede, la care se uită o secundă, apoi 
închise palma, lăsând să cadă leii înapoi, în buzunar, cu zgomot. 

Măriuca a înțeles, dar cum n’avea bani mărunți la îndemână, 
se îndreptă. Se uită încoace și  încolo unde s’ar putea retrage spre 
a’și scoate punguța de pânză de la gât, legată cu cheotoare, în care’și 
punea banii mari când mergea cu vânzările la piață, dar în hol nu se 
găsea nici un colțișor ferit și nici un loc unde cineva să nu te observe. 
Își aduse aminte, că la etaj, pe aripa unde este policlinica, se află 
două toalete. Urcă scările. Ca și întotdeauna, holul policlinicii era 
plin de lume, iar la cabinetele unde erau consultații, oamenii stăteau 
ciorchine la uși. Așa stătuse și ea cu un an în urmă, când o duruse o 
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ureche. Când își aminti, parcă o luă cu friguri; cum fusese nevoită să 
doarmă în oraș, la o cunoștință, să se scoale la patru, pentru ca 
înainte de cinci să fie la policlinică, să se așeze la coadă la ghișeul 
unde se dau bonurile de consultație, începând de la ora șase, dacă 
mai are noroc să prindă vreounul, chiar și la ora  aceea atât de 
matinală. În zece minute toate bonurile pentru ziua aceea sunt 
distribuite. Dacă medicul, după cele treizeci, patruzeci de consulații 
pe care le face, căci este obligat să le facă zilnic, în orele lui de lucru, 
mai are putere, chef și bunăvoință să mai consulte și peste rând, 
atunci te ia și fără bon, dacă num poți să vii liniștit mâine și să ièie 
treaba de la capăt. Dar chiar și cu bon, uneori poți rămâne pe din 
afară, cum i se întâmplase ei când venise la control: chiar când să’i 
vină rândul, doctorul a fost chemat urgent la o ședință, iar ea a 
trebuit să aștepte până după masa, la ora două, când venea celălalt 
medic. 

La ușa pe care scria „Interne” printre mulțimea de oameni ce 
aștepta acolo, îl zări și pe badea cu care vorbise ea pe scări. Mai 
degrabă îi auzi vocea și asta o făcu să se uite într’acolo. 

Badea povestea glume și toți cei ce stăteau acolo, înghesuiți 
la ușă, rădeau. Printre ei, Măriuca îl zări și pe „suflătorul” omul cu 
„ochi albaștri” de mai înainte, cel ce le ascultase discuția pe treptele 
spitalului. „Cum, că doară se urcase în autobuz?” – își zise Măriuca. 
„Ce caută acum exact acolo unde’i și omul cu poveștile?”. Oarecum 
neliniștită, Măriuca încercă să treacă pe lângă ei, dând impresia că nu 
i-a luat în seamă și se făcu nevăzută pe după stîlp. Intră în coridorul 
ce cotea la stânga, spre laboratorul de analize. De la toaletă, tocmai 
ieșeau două orășence cu câte un borcan cu urină în mână. 

Ce porcărie! – se exprimă una din ele. Dacă au construit un 
spital modern, după cum se laudă, n’au putut face un WC separat 
pentru secția de analize lângă sala de recoltare sau măcar undeva în 
apropiere? Să nu fii nevoit să te plimbi pe coridorul deschis și prin 
sala de așteptare, printre toți bărbații, iar ei la fel, să circule printre 
femeile ce așteaptă la laborator, cu borcanul cu urina în mână. 
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Da, bine, – îi răspunse cealaltă – poate se crede că toți cei ce 
vin aici sunt bolnavi și deci n’au de ce să le fie jenă. 

Știi ce?! O să începem să umblăm cu toții cu curu’ gol prin 
hol și prin sala de așteptare, pentru că toți suntem bolnavi și pentru 
că așa ne arătăm medicului! 

O soră mai în vârstă, ce venea de la laborator și care auzi 
discuția, zise oarecum ca pentru sine, uitându-se la Măriuca? „Vorbe 
de astea poți auzi în toată ziua, de la doamne ca și de la țărani!” – și 
trecu mai departe cu aerul celui ce știe și cunoaște multe, dar aprobă 
puține, fiindcă n’are ce face. 

Măriuca intră într’una din toaletele în a cărei anticameră 
stăpânea un miros greu. Acolo se găseau depozitate gălețile cu cârpe 
ude, de spălat pe jos, care pe semne că nu se uscau niciodată, la aer. 
Răspândeau un miros nesuferit. Încercă să închidă ușa, dar aceasta 
nu avea nici cheie și nici cârlig. Se uită la ușa cu toaleta, acolo se 
putea încuia, dar n’avea unde’și pune straița, iar pe jos, nu’i venea la 
îndemână! Rămase în anticameră unde’și așeză straița pe marginea 
chiuvetei. Cu un picior se propti în ușa de la intrare și, cât putu mai 
repede, își scoase din săculețul de la gât câteva hărtii, de zece și cinci 
lei, le vârî în buzunarul dinăuntru al șorțului și ieși, ținându’și 
răsuflarea. La ușă, așteptau alte două femei, cu borcane goale în 
mână, să intre la toaletă, iar la bărbați era la fel. 

Măriuca străbătu cât mai repede coridorul policlinicii, 
trecând printre grupurile de oameni – ciorchine pe la ușile sălilor de 
consultații și coborî scara la parter, grăbindu-se spre portar. Acesta, 
zărindu-o, îi făcu semn cu mâna. Măriuca iuți pașii. 

Ia’l-ai! – îi zise portarul în graiul lui de pe Someș. Du-te 
nevastă, amu iute, după el, nu-l lăsa, că se duce la vizită - și’i arătă 
un bărbat între două vârste, înalt, brunet cu păru’ tuns scurt, cu 
cămașă de vară, albastră de in, cu mâneci scurte, peste pantalon. 
Medicul vorbea cu un țăran. Măriuca se apropie, dar nu îndrăzni să-l 
agrăiască, iar el se îndepărta. Se uită la portar. Acesta o îndemna prin 
semne, apoi îi strigă: 
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Du-te după el, grăiește cu el! 
Când doctorul era să urce la etaj, pe scara destinată 

personalului, Măriuca încercă timid, dar totuși să se facă auzită: 
Domnule doctor, io’s nevasta lui Pavăl. 
Dar medicul n’o băgă în seaamă, pentru că se mai luaseră 

încă două persoane după el, iar acum era grăbit. Le răspunse: „Mai 
târziu!” – cu o voce ce unora li se păru aspră iar Măriucăi îi îngheță 
inima, dar încurajată de semnele portarului, mai încercă odată, tot cu 
o jumătate de voce: 

Domnule doctor, io îs nevasta lui Pavăl. 
Vorbele îi ajunseră la urechi și doctorul se întoarse și 

întrebă: 
Care’i nevasta lui Pavel? 
Eu – zise Măriuca cu emoție. 
Doctorul se opri, se uită o clipă în ochii ei căprui, catifelați, 

umbriți de sprâncene brune, lucioase, minunat arcuite, la fața 
acoperită de un val de amărăciune și teamă și în ochii lui coborî, 
pentru o secundă, o undă de compătimire. 

Măriuca se uită la el, albă de spaimă și emoție, pentru că a 
ajuns să aibă teamă de oamenii aceștia, de care depindeau atâtea, dar 
la care nu puteai ajunge și nici nu știai cum să vorbești cu ei, să nu’i 
superi, ca să nu’ți răspundă răstit și să tremuri în fața lor. 

Femeie – zise doctorul cu o voce moale, scăzută – așteaptă-
mă dumneata aici în hol. Vin jos, după vizită. 

Măriuca murmură ceva automat și fără intonație, neștiind 
dacă este cazul să se bucure ori să se îngrozească de faptul că 
doctorul are a’i spune ceva, apoi voi să spună mai răspicat și cu 
curaj: 

Bine, domnule doctor, că aștept și vă mulțumesc – dar 
doctorul era deja sus pe scări. 

Portarul, care urmărise și înțelese întreaga scenă, o chemă 
spre el. 

Ț’o zâs să aștepți, așe’i? Noa, vezi, vizita o să țâie mai bine 
de un ceas, pînă atunci treci aici în holul mare și te hodinește oleacă, 
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că stat-ai bugăt în picioare și încă’i mai sta bugăt –și portarul vârî 
iarăși mîna în buzunarul halatului, făcând să zornăiască cei câțiva 
bănuți. 

Mulțămăsc! – zise Măriuca, simplu, dar cu recunoștință 
amintindu’și de „datoria” ei față de portar. Scoase din buzunarul 
șorțului bancnota de cinci lei, pe care i-o așeză lui în palmă, în timp 
ce trecu pe lângă el prin ușa holului cu fotolii largi, de plastic negru, 
în care nu ședea nimeni. De abia se așeză, simți cât de obosită era. 

Cum? – se gândi, căci pe vremea când seceram la mătușa 
Sandrina nu eram atâta de fărmată108 cum îs amu, de când umblu, 
pentru Pavăl, pe la tăte ușile aste, fără să fac nimic. Și fără să vrea, 
amintiri se apropiau de ea, proaspete, ca o alifie îmbălsămată. Închise 
ochii și parcă era gata să adoarmă, dacă portarul nu i-ar fi strigat: 

Să n’adormi, nevastă, da’ coată109 încoace să-l vezi când 
coboară! 

Măriuca încuviință din cap, dar închise ochii din nou. Îi era 
așa de frică de doctori și de toți oamenii aceștia de care depinzi și 
care desigur că știau asta, de aceea se purtau și mai aspru cu tine. 
Gândurile acestea îi dădeau o senzație amară, gata să o scuture de 
friguri. A rămas cu teama asta de când îi murise mama, dar parcă 
atunci era altfel. Pe vremea aceea exista spitalul vechi. Acolo se intra 
mai ușor. Doctorii se purtau mai frumos cu oamenii iar surorile la fel 
și Măriuca încerca să’și explice dacă într’adevăr așa a fost și de ce? 
Își aminti de doctorul Silaghi și de cabinetul lui de pe strada Gării. 
Când s’a dus cu mamă-sa la el, pentru că avea raze, s’a mirat cât de 
frumos era acolo, în sala de așteptare și’n cabinet. Pereții erau 
acoperiți cu lambriuri până sus, aveau nișe în care se găseau cărți și 
figurine de bronz sau porțelan. Un cămin de teracotă trona în 
păretele din mijloc, iar în colțul de la geamul mare, acoperit cu o 
perdea de dantelă, grea, se întindea o plantă exotică. Pe masă se 
găseau întotdeauna teancuri de reviste iar în scaunele de piele îți 

                                                 
108 Fărmată, obosită 
109 Coată, a cota, a se uita 
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făcea plăcere să te așezi. I-au lăsat toate acestea o amintire deosebită, 
pe care acum, cadrul acesta i le împrospăta, poate pentru că aștepta, 
ca și atunci, ceva de la încăperea aceasta. În subconștient, își dorea 
ca acest decor nou să dețină o forță magică, care să pătrundă în toți 
oamenii de aici și în ea însăși, să o înalțe din cele obișnuite ale lor și 
ale ei și să’i redea sănătatea lui Pavăl, așa cum atunci, pentru un 
timp, i-a redat-o mamei. Își aminti că în vreme ce aștepta să le vină 
rândul la consultație, o văzu pe Monica, fiica doctorului Silaghi, de o 
vârstă cu ea și pe care o știa, căci frecventau același liceu, dar în 
clase diferite, ieșind în curte, unde începeau să se joace nepăsătoare 
cu o minge mare, colorată. Acum își explica de ce Monica era așa de 
gingașă și delicată ca o petală de magnolie. Atunci, în prima zi de 
Paști a primului an școlar după război, o zi minunată, cu soare cald, 
pentru că încă nu toate elevele se reîntorseseră din vacanță, diriginta 
hotărî să facă în parc cele trei ore ce le aveau împreună în ziua aceea. 
Toate s’au dus, s’au zbenguit, au cules păpădii, ferindu-se de albine, 
au mirosit iarba crudă, pe care aveau voie să se așeze, s’au împodobit 
cu lanțuri încheiat din lujerii florilor de păpădie și cu coronițe 
împletite din flori de bănuței, dar mai ales s’au minunat de florile de 
magnolii. Pentru ea, aceste flori au fost o mare noutate. Ea nu mai 
văzuse o asemenea minunăție. I s’au părut atât de frumoase, încât de 
atunci i s’au împlântat în suflet ca și ceva unic și neîntrecut, ca un 
mister care nu știi de unde a purces și când se va sfârși. De atunci, în 
fiecare primăvară se ducea în parc, se așeza pe o bancă în fața 
magnoliei înflorite și o privea minute în șir. Era o reverie pe care nu 
o putea înțelege, dar care întotdeauna îi făcea bine și pe care o 
simțea ca o oprire a timpului printre petalele înalte, ca de cupă, ale 
florii. 

Poate că floarea aceea îi era dragă și pentru că, într’o 
primăvară, Emil i-a adus ei o asemenea floare. Erau elevi. Își 
amintește bine șaptesprezece ani, iar ea treisprezece. El îl citea pe 
Teodoreanu și pentru că era la „Lorelei” o numi pe ea Lili. Îi făcea 
plăcere să o vadă prin curte, jucându-se cu Ursa, cățelușa 
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ciobănească de câteva luni, albă, inteligentă și foarte jucăușă. 
Amândouă aveau picioare lungi iar el se distra, spunându-le 
„picioroange”. O privea cu ochii întredeschiși ai adolescentului 
căruia viața îi mijea din orice boboc. O privea cum îi sălta ei rochița 
ușoară, peste genunchi, până sus, descoperindu’i pulpele fragede, 
alergând după cățelușe. Ea nu știa și nici nu se gândea la 
sentimentele lui. Îi făcea plăcere să-l vadă răzând cu poftă, sau 
privindu-o atent, când se juca. Băga de seamă că Emil, de fiecare 
dată după o asemenea joacă, avea ceva bun pentru Ursa și pentru ea: 
o pară coaptă, o prună ringlotă, un ciorchine de strugure negru sau 
poate o floare. Oferta era întotdeauna însoțită de o vorbă rostită 
încet, cu grijă și cu o anume moliciune în glas: „asta’i pentru tine!” – 
ca și cum ar fi spus: „asta’i numai pentru tine s’a copt”.  Cu florile 
însă era altfel. Niciodată nu puteai ști ce sălbăticiune a mai găsit, la 
care obișnuit nimeni nu se uita, dar pe care el o alegea dintre toate. În 
mâna lui arăta altfel. I-o întindea spre a o mirosi sau chir el i-o 
prindea în păr sau în piept deasupra inimii. Când i-a adus floarea de 
magnolie, și-a deschis pălmile pe care le făcuse căuș și a întrebat-o: 

Ai mai văzut o asemenea frumusețe? 
Apoi se apropie de ea până i se lipi de umăr și, cu o voce pe 

care ea n’a mai putut-o uita, i-a zis: 
Uiite ce minunăție de floare! 
Am mai văzut – i-a răspuns ea cu o voce sugrumată și 

parcă’i venea să completeze, dar n’a putut – dar nu ca asta! 
S’au așezat apoi cuminte pe iarbă, unul lângă altul și au prins 

a examina floarea așa cum învățase el la Liceu, la orele domnului 
Sălăjan, dar nu cu știință, ci doar cu poezie. Îi mângâie părul, 
încercând să’i vorbească. Apoi, la sfârșitul verii a fost arestat. 

                                                    * 
Ai adurmit nevastă? – auzi Măriuca vocea portarului. 
Măriuca scutură capul și-i făcu semn cu măna ca și cum ar fi 

zis: „O, Doamne! De ce m’ai dranjat? Era așa de bine, departe de 
toată lumea asta acum!” – și gândul îi zbură spre Pavăl. Greutatea 
aceea ce-o avea pe inimă, de când cu accidentul lui și cu spitalul, se 
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așeză la loc. Se ridică greoi din fotoliul mic, scoică, căci nu 
îndrăznise să se așeze într’unul din cele mari și se duse spre portar, 
ieșind în holul de la intrare, care continua a fi plin de du-te – vino. 

Încă n’o venit medicul, așè’i? 
Nu, da’ coată după el, că amu’i vreme să scoboare și dacă nu 

te vede, se duce înapoi și astăzi nu-l mai vezi. 
Într’adevăr, doctorul, îmbrăcat cu halat, coborî uitându-se 

după ea. Măriuca înaintă spre el, întrebând: 
Cum îi Pavăl, domnule doctor? 
Dumneata ești nevasta lui Radu Pavel! 
Da, domnule doctor! 
Ascultă! – și parcă doctorul nu știa cum să înceapă și cum 

să’i explice. 
Măriuca simți cum ceva îi îngheață inima, păli, apoi întrebă 

încet: 
Îi rău, domnule doctor? 
Dumneata știi că a fost operat. Noi am făcut aici ce-am 

putut, dar ar fi trebuit să-l fi adus la noi imediat după accident. N’ar 
fi trebuit ținut nici o secundă la staționarul din Negreni. Cu cât s’a 
întârziat mai mult, cu atât starea lui a ajuns mai gravă. Acum va 
trebui operat încă odată iar pentru asta trebuie să-l trimitem la 
clinică, la Cluj. 

Măriuca se uită la doctor fără expresie. Mintea ei se blocase 
și refuza să priceapă ceea ce i se spunea. Doctorul oarecum încurcat, 
încerca să’i explice, că dacă primesc „aviasanul”, îl vor expedia chiar 
azi, iar dacă nu, atunci cel târziu mâine. 

Domnule doctor, o să poată umbla? – întrebă ea sugrumată. 
Doctorul Munteanu se uită o clipă drept în ochii ei. Ar fi 

dorit din suflet să’i poată spune: „Roagă-te la Dumnezeu, femeie! El 
este singurul care te mai poate ajuta!” – dar așa ceva, el, medic 
socialist, într’o țară oficial ateistă, nu putea spune. Chiar și dacă ar fi 
avut curajul să spună, era obligat să se păzească; femeia poate scăpa 
o vorbă iar securitatea, cu urechile’i spurcate, poate auzi de îndemnul 
dat unui bolnav și atunci... 
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Trebuie să avem încredere. Noi i-am legat mușchii, i-am 
curățat și legat oasele; un nerv i-a fost atins. La neurochirurgie, la a 
doua operație, se va încerca mai mult decât am putut face noi aici, de 
aceea îl trimitem la Cluj, spre mai multă siguranță. 

Nu i-a spus însă că’i este ruptă coloana vertebrală și că șanse 
de-a reveni la ceea ce a fost nu sunt. 

El știe? 
Știe, i-am spus acum la vizită. 
Pot să-l văd? – întrebă Măriuca tremurând. 
Poți. Du-te acum. Ia’ți halat și urcă la el. 
Domnule doctor, dacă-l trimiteți la Cluj, noi cum aflăm ce’i 

cu el? Ce putem noi face? Puteți dumneavoastră întreba de el? 
Asta’i obligația noastră să ne interesăm de bolnavii noștri – 

zise doctorul cu jumătate de gură, îndepărtându-se. Odată ieșit din 
spital, un bolnav era bun ieșit. Ei aveau vreme să se intereseze de 
unii sau alții, doar în cazuri speciale. 

Da’ noi cum vă mai găsim pe dumneavoastră, iar eu ce 
trebuie să fac? – întrebă ea dezorientată și disperată. 

Căutați-mă la telefon, aici, la spital și o să vă dau vești. Era 
un răspuns pe care doctorul Munteanu, cât de „cumsecade” să fi fost, 
îl dădu ca o vorbă în vânt, să scape, căci a obține pe un medic la 
telefon, în spital, era o luptă cu morile de vânt, dacă medicul nu ți-a 
dat el singur numărul și ora la care să-l cauți. 

Da’ acasă nu vă putem suna, domnule doctor? – mai îndrăzni 
ea pălind. 

Ba mă puteți suna și acasă, așa pe la 7 dimineața, dar veți 
primi vești și de la Cluj. Luați mai bine legătura cu ei. Vă va anunța 
și el unde este. 

Măriuca rămase în mijlocul holului cu sufletul gol, ca o tobă 
spartă. Simțise ea că nu’i bine cu Pavăl, dar s’a gândit că’i așa, din 
cauza operației încă prea proaspete. Oricum însă, spera ca peste 
puțin timp să-l poată lua acasă, să-l îngrijească, iar el să se facă iarăși 
sănătos, ca înainte, și să meargă la lucru. 

Noa, ce ţ’o zâs nevastă? – întrebă portarul. 
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ZAMFIRA COSTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OH,  BALALAICĂ!   
 
Oh, balalaică! 
Pe struna ta îmi pun sufletul 
Desfrunzit, ca mestecenii 
În sărutul toamnei. 
Cântul tău, 
Siluetă subţire legănată 
În fiorul evaziv al azurului, 
Mă înscrie în chemarea zănatică 
A ursitoarelor. 
Oh, balalaică! 
Cum vibrează în mine  
Necuprinsul... 
Taina lui îmi frământă  
Buzele, şoaptele, mersul, 
Destrămându-mă! 
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MAMĂ! 
 
Mamă! 
A sosit vremea culesului, 
Căci peste ramuri trece boarea întrebărilor 
Zugrăvite în speranţe şi temeri. 
Vremea poveştilor s-a estompat 
În jocul însingurat 
Al unui cotidian pestriţ. 
Ia-mă de mână, mamă, 
Şi-n ultimul cuadrant al palmei 
 
Pune-mi roadele 
Concepute în coroana zeilor. 
E vremea culesului,  
Mamă! 
 
Cucii mei 
 
Cucii mei de nesomn... 
Cum să vă definesc 
Pe coordonatele deșarte 
Ale convulsiilor nocturne? 
Cum să vă frâng aripa 
În cascada repetabilității 
Spaimelor și angoaselor? 
În maldărele de gânduri reziduale 
Penele sure, urcă, coboară, 
Purtând fiori de rece metalic 
Până în automatismul inimii 
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  Stop!  
 
zugravul cerului 
zugravul cerului 
îmi lasă în fiecare zi la geam 
un şevalet, un nor şi-o rază de soare- 
uneltele lui de creaţie. 
în fiecare zi, aşadar, pictez 
o stradă, o balerină, un teatru 
şi-o inimă. 
oricât le-aş înnora 
oricât le-aş polei 
lipseşte ceva; 
de aceea am trimis zugravului 
un cârd de misive! 
dar, răspunsul e întotdeauna acelaşi: 
un şevalet, un nor şi-o rază de soare. 
 
 
 Azi nu mai e nevoie de suflet 
 
Azi nu mai e nevoie de suflet. 
Doar vorbele se scot la paradă 
Prăfuite, șleampete, 
Ambalate în efigia covrigului parvenit. 
Sufletul alungat într-un joc narcotic 
A clacat, sufocat în marca nimicului 
Câte raze s-au răspândit  
Pe albia sinuoasă a căutării 
Luminii! 
Câte coifuri galbene se războiesc  
Cu  răzmerița întrebărilor... 
Din exil, sufletul 
Nu mai răspunde. 
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ŞTEFAN DANCIU 
 

             FATA DIN LANUL CU FLORI  MAC110 
 

Cătălin venise în 
clasa lor dintr-o altă 
localitate, situată în partea 
opusă a judeţului, dar s-a 
integrat foarte repede  şi 
era agreat de majoritatea 
colegilor, pentru că era 
foarte deschis şi accesibil, 
în ciuda faptului că era 
component al naţionalei de juniori la schi fond. Se pare că i-a 
plăcut de la bun început de Nora pentru că, după o perioadă de 
tatonare, văzând că fata nu-l respinge, era văzut tot mai des în 
preajma ei. Pe măsură ce vremea trecea şi timpul petrecut în 
preajma ei se acumula, băiatul era din ce în ce mai puternic 
invadat de prezenţa şi existenţa fetei, într-un fel cum numai la 
17-18 ani se întâmplă. 

Nora nu şi-a dat seama cât de disperat de îndrăgostit de 
ea era Cătălin, pentru ea era o cunoştinţă plăcută, aproape în 
aceeaşi măsură ca Dora. De fapt, de cele mai multe ori, erau în 
trei, lucru care nu-l deranja pe băiat pentru că iubea tot ceea ce 
fetei îi era agreabil. 

Poate că nu s-ar fi întâmplat nimic dacă în seara când 
Nora şi Cătălin au hotărât să meargă la cinema ar fi fost cu ei şi 
Dora. Numai că prietena Norei a plecat cu părinţii la bunici şi 

                                                 
110 Fragment din romanul cu acelaşi titlu, ăn curs de apariţie la 
Editura Gens Latina Alba Iulia 
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cei doi au vizionat  filmul împreună. După începerea filmului 
Cătălin i-a luat mâna Norei. Aceasta şi-a lăsat-o o vreme, 
nevrând să-l jignească, mai pe urmă şi-a retras-o sub pretext  
că-şi aranjează gâtul puloverului, după care a avut grijă să nu-şi 
mai lase mâna prea aproape de cea a băiatului. 

Au ieşit printre ultimii din sala de cinematograf, lumea 
s-a risipit repede şi au rămas aproape singuri pe străduţa care 
mărginea parcul din centrul oraşului. Era un început de martie, 
zăpada, abundentă în acel an, nu avusese condiţii să se 
topească, cu toate acestea nu era frig, mai ales pentru cineva 
obişnuit cu rigorile vremii din depresiunea montană. O lună 
plină revărsa o lumină feerică, în care copacii din marginea 
parcului, acoperişurile caselor, ferestrele care reflectau lumina, 
păreau decorul unui basm. 

 Cătălin era îndrăgostit până la ultima fibră a sufletului 
şi era convins că şi Nora îl iubeşte. Când băiatul s-a oprit,  la 
un moment, dat şi i-a prins mâna, sub cot, Nora  a crezut că 
vrea să-i spună ceva  şi s-a întors spre el. Moment în care 
Cătălin a sărutat-o prin surprindere.  În loc să-i răspundă, cum 
se aştepta băiatul, Nora a sărit doi paşi în spate, după care i-a 
spus, mai mult cu regret decât cu reproş: 

- De ce vrei să strici totul?  
Întrebarea fetei dar, mai ales, felul cum s-a dat înapoi a 

fost ca un duş rece pentru băiat. Totuşi nu-i venea încă să 
creadă că lucrurile nu stau aşa cum şi le închipuise el. 

- Tu nu ţii la mine? 
Nora rămase puţin pe gânduri după care spuse, oarecum 

ezitant: 
-Ba da… 
Cătălin deveni, la rândul său, ezitant, nu ştia ce e mai 

bine să spună în acel moment, dar se hotărî, totuşi, să rişte 
întrebarea capitală : 
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- Tu nu mă iubeşti? 
Chiar la o vârstă ca cea pe care o avea în acel moment 

Nora, majoritatea colegelor de generaţie ar fi jucat ceva teatru, 
ar fi amestecat lucrurile, ferindu-se să dea un răspuns clar. Dar 
fata nu era obişnuită să mintă, în mintea ei a spune adevărul era 
cea mai bună ,,politică”. De aceea spuse, încercând totuşi să 
atenueze esenţa cuvintelor sale: 

-Nu ştiu…Cred că nu… 
Un răspuns categoric negativ al Norei ar fi fost mai uşor 

de suportat decât cel ezitant pe care l-a primit şi care trăda 
faptul că fata nici nu se gândise la o asemenea posibilitate, în 
timp ce pentru el era o chestiune de viaţă şi de moarte. 

Băiatului i s-a părut că, dintr-o dată, s-a făcut foarte frig 
iar lumina strălucitoare  a lunii s-a transformat, subit, în una 
cadaverică.  

Fără o vorbă, Cătălin s-a întors brusc şi luat-o, cu paşi 
sacadaţi, înapoi pe mica străduţă căreia îi parcurseseră, ca buni 
prieteni, jumătate din lungime. 

Nora a făcut un mic gest să-l oprească dar, pe urmă, a 
renunţat, dându-şi seama că nu are cum să-l întoarcă din drum. 

Ajuns acasă băiatul se strecură  fără zgomot în garaj, îşi 
schimbă ghetele de oraş cu cele de schi fond, luă schiurile şi 
beţele şi ieşi încet pe poartă. Era unul din cei mai buni fondişti 
ai clubului şcolar din localitate, de fapt şi din ţară la nivel de 
juniori, şi îşi închipuia, oarecum semiconştient, că parcurgerea 
a câţiva kilometri, în plină noapte, îi va diminua senzaţia de 
insuportabil pe care o resimţea de când Nora  îl refuzase. Pe 
lângă golul lăsat de  smulgerea ei din universul lui intim, 
Cătălin resimţea şi o oarecare ostilitate la adresa fetei, 
considerând, la modul instinctiv, că îl înşelase, lăsându-l să 
creadă că şi ea îl iubeşte. Dacă ar fi avut, însă, luciditatea să 
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,,inventarieze” dovezile de iubire ale fetei ar fi observat, poate, 
că Nora se comportase ca o camaradă şi nu ca o iubită. 

Casa băiatului nu era departe de ultima stradă a 
orăşelului, aşa că ajunse destul de repede la marginea câmpului 
alb care mărginea localitatea. Îşi puse schiurile şi, lătrat de 
câţiva câini aflaţi prin curţile din apropiere, o porni drept 
înainte pe câmp. Se simţea ceva mai bine, se mai liniştise, dar, 
în interiorul său, persista neliniştea la gândul că mai degrabă 
sau mai târziu va trebui să se întoarcă în oraş şi atunci senzaţia 
de insuportabil  va reveni. Pe măsură ce timpul trecea creştea 
tentaţia de a înainta tot mai departe, pierzându-se în noapte şi 
în depărtare.   

Începu să urce prima colină care prevestea apropierea 
munţilor. Nu era prea lungă şi, când ajunse în vârf, în faţă  îi 
apăru, oarecum surprinzător pentru că  nu-şi închipuise că 
există un traseu atât de scurt, Valea Urşilor, cu cele 5 
trambuline de sărituri cu schiurile, de la cea de 10 metri, 
destinată începătorilor până la cea de 110 metri unde se ţineau 
campionatele naţionale şi, din când în când, chiar competiţii 
internaţionale. 

Cătălin porni, oarecum instinctiv, spre ,,săritoare” cum 
li se zicea în jargonul local, locul fiindu-i familiar chiar dacă nu 
sărise decât de câteva ori şi atunci de la cea mai mică dintre 
trambuline. În schimb făcuse, împreună cu ceilalţi fondişti, 
numeroase antrenamente în Valea Urşilor. Animaţia din jurul 
trambulinelor îi stimula şi pe fondişti, mai aruncau câte o 
privire la cei care săreau, atunci când traseul lor se apropia de 
trambuline. 

Mai urcă un deluşor şi când ajunse pe culme, realiză că 
doar un pârâu , acoperit de gheaţă şi zăpadă îl mai despărţea de 
trambulina mare. 
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Cine ştie cum ar fi evoluat lucrurile dacă nu s-ar fi 
nimerit ca scările care duceau sus la bara de plecare să se afle 
pe partea dreaptă a trambulinei, pe cealaltă parte se urca cu 
teleschiul. Îşi scoase schiurile înguste şi începu să calce treaptă 
după treaptă, lăsând urme clare în stratul subţire de zăpadă care 
căzuse în dimineaţa zilei precedente. 

Nu se uită în spate decât în momentul când ajunse în 
dreptul locului unde se termina zona de elan, adică trambulina 
propriu-zisă. Înălţimea părea ameţitoare, în alte împrejurări 
poate chiar l-ar fi luat ameţeala,  dar acum nu simţi nici un fel 
de teamă, ci doar înfrigurarea şi tensiunea legate de ceea ce 
presimţea că se va întâmpla. Panglica albă, imaculată a pârtiei, 
estompa totul în jur, chiar dacă undeva jos, la peste 100 de 
metri distanţă părea că se îngustează neverosimil de mult. 
Lumina lunii, a cărei sursă se apropia de asfinţit, dădea pârtiei 
o aură specială, de parcă se afla la o înălţime mai mare cu peste 
o jumătate de metru decât zona din jur. 

Îşi puse schiurile, gândindu-se, pentru câteva secunde, 
că niciodată o pereche de schiuri de fond nu mai fuseseră în 
acel loc. 

De parcă i-ar fi fost frică să nu intervină ceva şi să-l 
întrerupă, grăbi cât putu punerea schiurilor. Când termină, îşi 
dădu seama pentru prima dată ce urma să facă. I se făcu frică, 
dar senzaţia aceea de insuportabil, pe care o simţea de la 
despărţirea de Nora era mai puternică decât frica. 

Ca şi cum iar fi fost teamă ca zăpada să nu se lipească 
de schiuri, mişcă de câteva ori, stând pe bara de plecare, tălpile 
schiurilor de zăpada proaspătă, imitându-i fără să-şi dea seama 
pe cei de meserie care săreau de acolo, apoi, ca şi cum 
altcineva i-ar fi dictat acţiunile, împinse cu ambele mâini 
scândura porţii de plecare,  pornind pe pista de elan. O 
fracţiune de secundă îi licări în minte ideea de a încerca să se 
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oprească însă, la fel de rapid, aprecie că oricum va cădea la 
capătul pistei de elan de la o înălţime de vreo 10 metri. Ca şi 
cum ar fi fost vorba de o săritură a unui specialist în zbor cu 
schiurile se concentră pentru momentul atât de periculos al 
desprinderii de trambulină.  

În acel moment ăi trecu rapid prin minte că, în cazul 
când va reuşi să scape, va începe o viaţă complet nouă, deşi nu 
ştia în ce va consta noutatea. Oricum credea că şocul acestei 
încercări teribile  îl va vindeca de senzaţia imposibilă de a nu 
mai suporta viaţa. 

 Ca prin minune reuşi să  nu se dezechilibreze la ieşirea 
de pe trambulină, ba chiar, vreme de câteva fracţiuni de 
secundă, a avut senzaţia dumnezeiască de pasăre în zbor. Apoi, 
pe neaşteptate, începu să se rostogolească în aer, pierdu 
noţiunea de ,,sus” şi ,,jos”, căzu în cap, dar nu simţi izbitura, ci 
îl străfulgeră o lumină orbitoare, după care urmă un întuneric 
total.(Fragment din romanul în curs de apariţie ,,FATA DIN 
LANUL CU FLORI DE MAC”) 
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                 ION SIMOTA 
 

AICI TE AŞTEPT 
Aici te aştept 
Între îmbrăţişarea zorilor 
Cu ochii mei 
Între palma mea 
Şi obrazul cerului 
Între şoaptă şi trupul 
Înserării… 
 
Aici te aştept 
Precum lumina dreaptă 
A mesteacănului 
Din poarta gândului… 
De-atâta vreme 
Încearcă să se strecoare între noi 
Nefirească nelinişte 
Aici te aştept, eu , 
 
Cu toată vina ce-o port… 
 

AMESTEC BLÂND 
Amestec blând de toamnă şi lumină 
Pe chipul tău angelic încă plouă 
Cad brumele ce-au coborât din rouă 
Şi păsările pleacă şi se-nchină 
 
Rămân aici la margini de visare, 
Am anotimpul meu , am propriu-mi cer, 
Încremenesc copacii ca de fier, Încremenesc cu ei în 
aşteptare… 
Curând vor năvăli la mine-n trup fecioare… 

 



 189 

AŞ PUTEA 
 
Voi fi propria mea călăuză, 
Într-o altă lume 
Îmi voi cerşi izbăvirea… 
Sunet de trâmbiţe 
 
Mă vor trezi 
În zorii tăi încovoiaţi de lumină. 
Iar eu într-o cămaşă de flori, 
Desculţ voi pleca printre pietre, 
Sângerândele-mi picioare 
Îşi vor găsi odihnă… 
 
Ştiu că nenumărate sunt treptele 
Ce mă vor urca… 
Aş putea să renunţ la această povară, 
Aş putea pur şi simplu cădea, 
Fără întoarcere atunci ar fi clipa mea. 
 
 
BASM 
 
Eu n-am avut, oricum, copilărie 
Ci doar un basm mă-nconjura pe mine, 
Cireşii copţi, din nopţile divine, 
În poala lor şi astăzi mă îmbie. 
 
Livezile, ce-n coapte nopţi se strâng, 
Şi astăzi mi se dăruiesc cu totul mie, 
Eu n-am avut, oricum, copilărie 
Ci doar un basm pe care îl deplâng… 
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Şi să nu uit, aveam pe-atunci o mamă, 
De fapt o zână pentru noi era, 
Şi asta tuturor li se-ntâmpla, 
Copiilor cu mine de o seamă. 
 
Eu n-am avut, oricum, copilărie 
Ci doar un vis, ce nu-l mai pot visa… 
 
TĂCERI DE ÎNGERI 
 
Tăceri de îngeri se desfac în mine 
Cu aripi de văzduh, tăceri sublime 
Albastre înfăţişări prin catedrale 
Tăceri de îngeri, nu tăceri carnale 
 
Vibrează-ncet, mai mult înspre adânc 
Tăcerile din care eu mănânc 
Tăcerile în care eu încap 
Ca-ntr-un cavou la care zilnic sap 
 
Tăcerii de îngeri, pururi nelumeşti, 
Surâsul desfătărilor cereşti, 
Tăceri fireşti, încremenit cuvânt, 
În care se mai naşte câte-un sfânt 
 
Şi eu şi tu o zbatere de vânt… 
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GHEORGHE FILIP 
 
                       EPIRAME 
 
La puţină concentraţie: 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat 
– şi mai puţin permis: deloc 
 
Conduc deşi n-am permis, 
Numai dacă beau, şi-a zis 
Un bărbat de la Ditrău 
Cu un comportament … „bun” 

 
•  

 
Poliţiştii au descoperit la domiciliul unei femei din comuna 
Cozmeni 2.880 de ţigarete oferite ilegal spre comercializare 
 
Nu e contravenţional 
Să n-ai timbru bun vocal 
Dar la ţigări când lipseşte, 
Sancţiune se plăteşte! 

 
•  

 
Poliţiştii au prins la Cristuru Secuiesc un tânăr care 
transporta cu o căruţă 16 metri din gardul de plasă al unui 
concitadin 
 
Alt ’nalt ca bradul 
a furat gardul 
A sustras, ori a furat,  
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Plasă se cheamă c-a luat. 
 

•  
 
Pentru câţiva buşteni pentru care nu avea documente legale, 
un sătean de 56 de ani, din comuna Brădeşti, va plăti o 
sancţiune contravenţională în valoare de 2.000 de lei 
 
Peste tot sunt ruşinoase 
Sustragerile de răşinoase, 
Iar dacă furi brazi la Brădeşti, 
De amenzi nu te fereşti. 

 
MAI 2012 

 
 
Suspecţii furtului unor unelte au fost prinşi de poliţişti în 
comuna Leliceni 
 
Riscă să stea la răcoare fiindcă au furat topoare 
Şi au sustras, tot la noroc, ciocane, cleşti şi-un poloboc. 
Acum ambii suspecţi sunt trişti, fiindc-au fost prinşi de 
poliţişti. 
Învăţătură să le fie: nu scule furi, ci meserie! 

 
•  

 
Caz petrecut în satul Beta, în zona Odorhei, unde un localnic 
a consumat alcool şi a provocat scandal într-un bar, a 
aruncat cu un briceag spre un alt consumator, apoi a urcat la 
volan şi s-a izbit cu maşina de un contor de gaz, după care a 
refuzat să se supună recoltării de probe biologice 
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O epigramă extinsă, dintr-un caz real desprinsă: 
 
Turmentat şi pus pe-arţag, a aruncat c-un briceag, 
Apoi, ambalat avan, a urcat şi la volan 
Dar plutind ca într-un nor, s-a proptit într-un contor. 
Să dea probe-a refuzat, culmea, tot el revoltat. 
Acum e târziu, dar ştie: beţia nu-i bărbăţie! 
Şi va ţine minte bine: „beat” – „bărbat” nu-s sinonime! 

 
•  

 
Suspecte de furt prinse în flagrant de poliţişti la Racu 
 
Fierbinţeala de te trece 
Să devii hoţ, frăţioare, Mircea PopaMai bine gândeşti la rece 
Decât să stai la răcoare 

 
•  

 
Accident rutier pe D.N. 13/A 
 
Când ea în şanţ s-a răsturnat 
Pe un drum umed, ca pricină, 
El zice: şi eu m-am „udat” 
Dar mă răstorn fără maşină 

 
•  

 
Coliziune cu un autobuz la Corund, pe fondul consumului de 
băuturi alcoolice 
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Imediat ce am aflat 
De-autobuz că-i tamponat 
„Putea să moară!” - am exclamat 
Însă era doar … mort de beat. 

 
•  

 
Accident rutier produs la Târnoviţa din pricina căderii de pe 
bord a unei poşete, în urma manevrei de ocolire a unui câine 
 
Chiar dacă n-ai nimic la bord, 
Nici pe bord să nu pui ceva, 
Căci la un viraj, cât de mic, 
Orice se poate întâmpla 

 
•  

 
Un localnic din comuna Leliceni este suspect de a-şi fi 
agresat vecina 
 
Tânăr fiind, te-aş fi curtat 
Însă acum, la o adică, 
Aşa mai arăt că-s „bărbat” 
Lovind în cap o bătrânică 
 
Şapte şi patru-alăturat 
Sunt anii ei, biata bunică, 
De care lui, că-i cercetat, 
Abia acum îi este frică 

 
•  
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Motociclist autoaccidentat, la Cristuru Secuiesc, în urma 
unei manevre greşite 
 
E plăcut pe două roţi 
Să pleci prin lume, hoinar, 
Dar asta ştim bine toţi: 
Echilibrul e precar 

 
•  

 
Copilaş de 3 ani accidentat uşor la Gălăuţaş, pe fondul unei 
traversări neregulamentare 
 
De vrem sprijin să ne fie 
Atunci când vom fi bunici, 
E musai de ei, se ştie, 
S-avem grijă când sunt mici. 
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SĂRBĂTOARE DOMNEASCĂ LA BUCUREȘTI 

 
 

În a douăzeci și doua zi a lunii mai 2013, în sala Comisiei 
Naționale a României pentru UNESCO din strada Cehov, nr.8, 
începând cu ora 15,00,  s-a desfășurat o superbă manifestare sub 
genericul UNIVERSUL CULTURII ROMÂNEȘTI, organizată de 
Casa Artelor Poligrafice Editoriale Rotarexim (CAPERO) Râmnicu-
Vâlcea, Asociația de vexilologie „Tricolorul”, Asociația Culturală 
„Argedava”, Fundația „Petre Ionescu-Muscel” și Revista de cultură 
„Pietrele Doamnei”, din Domnești Argeș. Programul a fost deschis 
de istoricul George Rotaru, directorul general al Grupului editorial 
ROTAREXIM S.A. din Râmnicu-Vâlcea, care a prezentat activitatea 
științifică a Asociației Culturale ARGEDAVA din Pitești în 
domeniul fizicii, astronomiei și filosofiei, o activitate bogată în 
realizări publicistice pentru care a primit din partea CAPERO trofeul 
„Steaua cărții”. Doi dintre membrii acestei asociații  și-au prezentat 
ultimele apariții editoriale: prof. Emil Oprescu de la Colegiul 
Național ,,Zinca Golescu” din Pitești (membru al  Comisie Naționale 
a profesorilor ce pregătesc elevii ce fac parte din lotul olimpic al 
României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie) a oferit 
publicului două cărți interesante – De la infinitul mare la infinitul 
mic și Lumina. Profesorul Oprescu se poate mândri cu o activitate 
profesională de excepţie, cu un compendium despre astronomie care 
circulă în lumea întreagă, cu numeroase cărţi de specialitate 
publicate, dar şi cu un dicționar, singurul Dicţionar de Astronomie şi 
Astrologie. Şi dacă vrem să ne convingem de încă alte câteva creaţii 
şi succese ale acestuia, putem enumera aici desenul stilizat de pe 
coperta revistei Aripi a Şcolii Nr. 11 Mihai Eminescu din Piteşti, 
înfiinţarea Planetariului de la Muzeul Judeţean Argeş, dar şi Cupa 
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Uniunii Europene pe care acesta a primit-o acum 12 ani, ca urmare a 
activităţii delegaţiei pe care a condus-o în Parlamentul European. 
Președintele executiv al Asociației ARGEDAVA, prof.dr. Florea 
Stan, filosof, istoric al filosofiei și conferențiar la Facultatea de 
Filozofie a Universității ,,Spiru Haret” a prezentat auditoriului nr. 5 
din PHILOSOPHIA MILITANS, o revistă de filozofie şi gândire 
socială, cu opt secțiuni: Memoria filozofiei, Istoria filozofiei 
universale, Istoria filozofiei româneşti, Epistemologie, Omul şi 
societatea, Profile, Cartea de filozofie şi In memoriam. Din Consiliul 
științific al acestei prestigioase reviste amintim: acad. prof. univ. dr. 
Alexandru Surdu, Universitatea din Bucureşti, şeful Secţiei de 
Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Romane, 
directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu-Motru”, acad. prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduțescu, 
Universitatea București, acad. prof. univ. dr. Vasile Tonoiu, 
Universitatea. București,  prof. univ. dr. Alexandru Boboc – membru 
corespondent al Academiei Române, Universitatea București, prof. 
univ. dr. Teodor Dima - membru corespondent al Academiei 
Române,  prof. univ. dr. Ivan Kalcev, Universitatea ,,Sfântul Kliment 
Ohridski”, Preşedinte al Asociaţiei Filosofilor din Europa de Sud-
Est, Sofia, Bulgaria, prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, Universitatea 
Spiru Haret, prof. univ. dr. Theodor Damian, Audrey Cohen School 
for Human Services and Education, Metropolitan College of New 
York, prof. univ. dr. Ioan N. Roşca, Universitatea Spiru Haret, prof. 
univ. dr. Ştefan Georgescu, Universitatea București, prof. univ.dr. 
Nicolae Barbu, Universitatea din Pitești, prof. univ. dr. Ion Ceapraz, 
Universitatea din Craiova, prof. univ. dr. Aurel Codoban, 
Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Marin 
Aiftincă, Secretar ştiinţific, Secţia Filosofie, Teologie, Psihologie şi 
Pedagogie a Academiei Române, conf. univ. dr. Octavian Sachelarie, 
Universitatea din Piteşti, conf. univ. dr. Spiridon Cristocea, 
Universitatea din Piteşti, lector univ. dr. Dragoş Popescu, Institutul 
de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu – Motru”, 
Academia Romană. 
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După acest prim moment științific, manifestarea de la sala 
UNESCO a continuat cu prezentarea activității culturale a Fundației 
Petre Ionescu-Muscel din Domneștii Argeșului. Numeroasele fapte 
culturale ale fundației (redescoperirea istoriei locale, premierea 
elevilor cu rezultate bune la învățătură, editarea revistei PIETRELE 
DOAMNEI, aflată în al șaptelea an de existență, amenajarea 
Bibliotecii Gheorghe Tomozei, editarea de cărți de istorie, de 
literatură, de monografii) au fost trecute în revistă de prof. Ion C. 
Hiru, președintele executiv, care a și lansat cartea ,,Neosteniți întru 
lumină”, o monografie ce cuprinde personalități ale Muscelului și 
Argeșului într-un stil original, ce îmbină CV-ul riguros cu 
prezentarea literară. O lucrare de anvergură, cu semnificații, 
deopotrivă istorice și literare pe care vremea o va păstra în cămara de 
duminică a spiritului românesc. George Șovu, spunea în prefața 
cărții: ...LUMINA CUVÂNTULUI, din inimă rostit și frumos potrivit; 
LUMINA SUNETULUI, mângâietoare, aducătoare de tihnă,ori 
răscolitoare, trăgându-și sevele din jarul VISĂRII; LUMINA 
CULORII, care cheamă și păstrează întru frumusețe, Ochiul, 
făcându-l fericit sau stropindu-i geana cu o lacrimă; LUMINA 
DANSULUI, care face să cânte toate fibrele ființei umane; LUMINA 
HALATULUI ALB, înflorită lângă masa de operație și cutremurând, 
cu luciul bisturiului, rădăcinile durerii; LUMINA PIETREI, a 
LEMNULUI și-a MÂINII OMENEȘTI, care le cunună, îmbrăcându-
le în aerul  VEȘNICIEI..., ca și atâtea alte scântei, rude cu vibrațiile 
stelelor, se-adună, în TIMP, sub puterile, miraculoase, ale 
GÂNDULUI deștept, nobil și curat, ce-și găsește murmurul nașterii 
și al curgerii în bunătatea lui DUMNEZEU și a părinților care ne-
au adus pe lume, în clocotul, tăcut și răbdător, al PĂMÂNTULUI 
ȚĂRII, unde toate s-au născut și trăiesc și în ISTORIA ei 
zbuciumată!... 
 Se adună, repet, și formează COLOANE DE LUMINĂ,  dau 
chip și durată  LUMII, în general și, în cazul nostru, LUMII acestui 
orizont românesc!...CARTEA de față este, într-un fel, CHIPUL unei 
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asemenea LUMI, care, uneori, fără să tindă neapărat, a reușit să-și 
mângâie, cu o rază, ori cu mai multe, din sfânta împărăției a 
LUMINII, urmele trecerii, cu umbra-i proprie, peste obrazul  
PĂMÂNTULUI ! ... 
 După cum este, totodată, și CHIPUL strădaniilor, merituoase, 
ale unor minți și suflete, care și-au dăruit puterile strângerii 
cărămizilor pentru nobila ZIDIRE!... 
 Să primim acest DAR cu recunoștință și cu tandră aplecare 
de suflet!...” 

Prof. George Baciu, redactor-șef al revistei Pietrele Doamnei 
a oferit publicului a treia carte de versuri – Cu gându-n buzunar, o 
carte ce cuprinde „reflecţii profunde şi cu o mare încărcătură de idei 
şi sentimente în care se observă relaţia dintre forma versurilor şi 
tensiunea lirică exprimată prin sintagme metaforice sub forma unor 
analogii surprinzătoare, care creează sensuri profunde ale 
versurilor”, așa cum remarca prof. Constantin Voiculescu în 
prezentarea făcută autorului. 

Trebuie să amintim faptul că sala UNESCO din Cehov nr.8 a 
fost arhiplină, mulți dintre cei prezenți fiind domnișani de origine, 
azi mari oameni ai vieții sociale, economice, culturale a României. 
Printre aceștia enumerăm: prof.dr. Gheorghe Mencinicopschi – 
directorul Institutului de Cercetări Alimentare, general de brigadă 
prof.univ.dr. Gheorghe Toma, membru corespondent al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, Titus Podea – economist, Vasile 
Răvescu – jurnalist, poet, epigramist, ing. Cristian Lemnaru – 
director general ADP sector 2., prof. dr. Ion Şuşală - artist plastic, 
medicul veterinar Leonard Comandaşu, ing. Irina Petra, fiica marelui 
domnişan Iosif Ionescu-Muscel. Alături de ei, primarul comunei, 
Nicolae Smădu,  a cărui participare s-a înscris, ca de obicei printre 
activitățile importante din agenda zilnică, întrucât e prezent la toate 
acțiunile culturale săvârșite de profesorii Hiru și Baciu. Putem spune 
că a fost o reuniune de familie – familia domnișanilor de 
pretutindeni. Alte personalități prezente au fost: prof. univ. dr. Ioan 
Neacșu – Universitatea din București, Gheorghe Popescu-Ger – poet, 
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grafician, epigramist, din Retevoiești-Pietroșani, George Zarafu – 
epigramist, preotul Vasile Marinescu din Curtea de Argeș, Paula 
Romanescu – poetă de limbă română și limbă franceză, Marian Ghiță 
– directorul Bibliotecii Municipale din Curtea de Argeș, Cucu 
Ureche – artist plastic, prof. Constantin Voiculescu din Curtea de 
Argeș, Aurelia Corbeanu – scriitoare, prof. Elena Șerbănescu din 
Băiculești, Constantin Agricola-Miu – scriitor, câmpulungeanul, om 
de cultură, prof. Vintilă Purnichi – președintele filialei Muscel a 
SSIR, Cornel Stoian din Rucăr, Ion Pătrașcu – diplomat, Ion Mârzac 
– poet, Ion Viorel Davidoiu – fost ministru al agriculturii, urmaş 
demn al familiei Arnăuţoiu, alături de doamna Laurenţia Arnăuţoiu, 
lect. dr. Cornel Popescu – Universitatea Piteşti, reprezentant al 
Centrului Cultural Mioveni, condus de doamna Argentina Culcuş, 
prof. Lucian Costache, Colegiul Naţional  „I.C. Brătianu”, Piteşti – 
scriitor, Ion. C. Ştefan – scriitor, Ion Machidon – scriitor, dr. Magda 
Stavinschi – astronom.   

Ministerul Culturii a fost reprezentat de ministru secretar de 
stat Radu Boroianu, prieten de peste 40 de ani al domnișanilor, care a 
oferit profesorilor Hiru și Baciu câte o diplomă pentru 
,,neprecupețita trudă de a menține vie, prin talent și abnegație, 
creativitatea și interesul intelectual al locuitorilor comunei Domnești 
și a celorlalți argeșeni”. 

În încheierea manifestării istoricul și inventatorul George 
Rotaru și-a prezentat lucrările, importante contribuții la cultura 
universală: Codul Rotarian – un proiect de modificare a actualului 
calendar, invenție propusă Comisiei ONU, Stăpânul Timpului, Era 
loxodromică, Calendarul şi vârstele omului vs. Roata vieţii, precum 
și Manualul manualelor – proiect didactic menit a îmbunătăți actul 
instructiv-educativ. Pe lângă aceste lucrări, George Rotaru a mai 
prezentat, în calitate de coautor și editor, un Compendiu Astro-
Enciclopedic și o antologie de documente ,,Hitler, Stalin, 
Antonescu” (realizată împreună cu prof. Gheorghe Buzatu). 

Și pentru ca acest act de cultură să-și împlinească menirea 
soprana Rodica Anghelescu și tenorul Iulian Stănescu au mângâiat 
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sufletul auditoriului cu arii din opere, iar scriitorul-compozitor Marin 
Voican-Ghioroiu a cântat în primă audiție doina Haiducii 
Muscelului, compusă în memoria luptătorilor anticomuniști din 
Munții Nucșoarei. 

O sărbătoare cu eleganță domnească trecută în albumul 
manifestărilor de prestigiu ale culturii românești. 
                                                   Reporter ,,Gând Românesc” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        În foto: Aspecte din timpul lansării de la Bucureşti 
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR ! 
 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi 
corectate de către dvs. respectând următoarele: 
I.  format  JIS B5 
2.redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 
3 font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin) 
4.font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin) 
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 
6.margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  
7.text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10 
 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o 
fotografie. 
 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, 
fie le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât 
mai clară.  
 Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm 
să respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în 
caractere pe care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi 
publicate. Manuscrisele ne publicate nu se restituie. Revista nu îşi 
asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. Această 
responsabilitate, revine autorilor.  
        Revista se poate procura de la redacţie contra cost : 15 RON  prin 
rezervare anticipată. 
        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL 
NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 IUNIE 2013 
MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE  20 
iunie 2013 INCLUSIV. 

    Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament 
anual fiind de 100 lei., plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât 
abonamente anuale.                             

ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, 
judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;  
virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
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