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                              LUCIAN BLAGA – OMUL CU VOCAŢIA  

                                            DEPĂŞIRII DE SINE 

 

 O piatră unghiulară. Nimic nu-l exprimă mai plenar pe om ca atitudinea pe care 

o are faţă de îndatoririle pe care şi le asumă. Îndatoriri şi nu datorii. Acestea din urmă 

sunt exterioare făptuirii umane şi îi sunt impuse de societate; ele acţionează asemenea 

unor comandamente faţă de care îşi rezervă liberul arbitru. Primele, îndatoririle, sunt 

de natură lăuntrică şi sunt dictate de propriile opţiuni care devin, cu timpul, adevărate 

porunci pentru cel implicat. 

Sunt împrejurări existenţiale când cele două planuri coincid şi atunci apar 

premisele ca omul care le armonizează să realizeze marea performanţă cunoscută sub 

numele depăşirii de sine. Este ceea ce se întâmplă în cazul celor mai remarcabile 

creaţii ale lui Lucian Blaga, printre care, în prim plan, sunt operele sale dramatice. 

Personajele de care ne vom ocupa trăiesc depăşirea de sine ca pe o supremă 

vocaţie, singura dintre realităţile sufleteşti umane în care coeficientul de cosmicitate 

şi de umanitate se întrepătrund atât de perfect încât rezultă o putere care adeseori o 

întrece până şi pe aceea a forţelor naturale. Şi o întrece deoarece în timp ce acestea 

par a avea o desfăşurare haotică (de fapt, o iluzie cauzată de graba de a le căuta mai 

mult justificări decât explicaţii, justificările sunt întotdeauna subiective, explicaţiile 

mereu ştiinţifice), puterea sufletească la care ne referim este rodul unei intense 

conlucrări a numeroşi factori implicaţi. 
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Printre aceştia, locuri centrale ocupă mintea, inima şi sufletul. Mintea reprezintă 

liantul capabil să explice rolul componentelor antrenate, inima desluşeşte prezenţa 

acestor părţi constitutive, iar sufletul le învăluie într-o atmosferă benefică. 

O viaţă oarecare se complace într-o singură dominantă în vreme ce vocaţia 

presupune o fecundă conlucrare între ele, conlucrare care-i asigură elementul esenţial 

– dăinuirea. 

În ceea ce-l priveşte pe Lucian Blaga, vocaţia este o realitate de zi cu zi. De parcă, 

asemenea lui Goethe, şi el este pătruns până în străfunduri şi înalturi de faptul că 

„fiecare clipă este o puternică zeiţă.” Aceasta abia aşteaptă să se pună la dispoziţia 

omului, cu condiţia ca acesta să-i solicite asistenţa. 

Salutara îngemănare. Depăşirea de sine este aproape întotdeauna expresia luptei 

şi a extazului îngemănate. Ea cunoaşte o intensitate pe care niciun alt soi de bătălie 

n-a atins-o vreodată. Cei antrenaţi în amplele şi necontenitele ei încleştări au avut şi 

au ceva din sublima înfruntare dintre Iacov şi Îngerul, singura luptă pe parcursul şi la 

terminarea căreia nu este încununat un singur învingător, ci amândoi luptătorii sunt, 

pe bună dreptate, în posesia celui mai de preţ dintre trofee – bătălia însăşi. 

Victoria, oricât de valoroase i-ar fi roadele, este fatal circumscrisă într-un anumit 

interval de timp, în vreme ce lupta propriu-zisă, inevitabil însoţită de extaz (cele mai 

frumoase existenţe umane nu sunt altceva decât o permanentă îngemănare a celor 

două – a luptei şi a extazului …), evadează dintre hotare şi se înscrie pe orbita 

eternităţii. Dovada elocventă o constituie amintita luptă dintre om şi divinitate. 

Victoria este beneficiul unuia, lupta este o recompensă acordată tuturor celor care 

îşi propun să depăşească propriile limite. Şi, mai ales, limitări. Limitele sunt 

obiective. Limitările, subiective. Primele sunt amendabile. Secundele, de cele mai 

multe ori, incontrolabile. Mai ales prin consecinţele pe care le generează. Dar şi infinit 

fecunde prin procesele declanşate la nivel sufletesc. 

Majoritatea marilor izvoditori au intuit că acest tărâm poate fi unul dintre cele mai 

fertile teritorii ale spiritului omenesc care, cultivate, în cunoştinţă de cauză, pot 

înmulţi apreciabil recoltele feluritelor plantaţii de pe binecuvântatele limanuri. Iar 

unul dintre aceste binecuvântate  limanuri spirituale nu este altul decât teatrul. 

Am văzut, la momentul potrivit, rolul contribuţiilor lui Bharata, hindusul creator 

al unui imn vedic închinat teatrului, în explicarea nenumăratelor aspecte legate de 

creaţia axată pe bazele amintitei arte, aceea la a cărei ivire în lume au vegheat nu mai 

puţin de 3.333 de spirite protectoare. Cifră record, nemaiîntâlnită în niciun alt caz. L-

au urmat Platon şi Aristofan, Aristotel şi Horaţiu, iar după ei numărul celor preocupaţi 

de problematica teatrului a crescut ameţitor. 

Cele mai multe dintre încercări şi-au demonstrat valabilitatea punctelor de vedere 

care au generat noi şi noi luări de poziţii, concepţii, atitudini, toate tezaurizându-se 

într-o comoară din care, paradoxal, cu cât sunt luate mai multe bogăţii cu atât altele i 

se adaugă, sporind din ce în ce mai mult avuţiile spre încântarea fără sfârşit a noilor 

îmbogăţiţi – singurii care nu poluează climatul sufletesc cu niciuna din noxele în care 

sunt atât de bezmetic înstăriţi ariviştii de toate culorile. 

O nuanţare obligatorie. Dacă dragostea de absolut este cea mai înălţătoare dintre 

toate tipurile de iubiri, lupta cu sine însuşi se dovedeşte a fi cea mai întremătoare 

dintre toate confruntările. Iubirea de absolut deschide larg toate orizonturile, lupta cu 
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sine însuşi populează infinitele spaţii cu cele mai alese minuni. Împreună – dragostea 

de absolut şi lupta cu sine însuşi fac posibilă apariţia tipului uman atât de magistral 

definit de Eminescu: „A pus în tine, Domnul, nemargini de gândire.” 

În dramaturgia lui Lucian Blaga există trei protagonişti care pot fi situaţi în 

categoria iubitorilor de absolut şi a luptătorilor cu ei înşişi. Numele lor? Zamolxe, 

Avram Iancu, Manole. 

Distincţia necesară. Oamenii sunt împărţiţi în două categorii – în dăruiţi şi 

hărăziţi. Între ele există sensibile deosebiri. Dăruiţii sunt făpturi cu calităţi de seamă 

a căror valorificare nu precupeţesc s-o înfăptuiască. Mai repede sau mai târziu. De 

obicei, foarte repede, ei având şi un simţ pragmatic foarte dezvoltat. 

Hărăziţii sunt învestiţi de Dumnezeu cu cele mai excepţionale atribute, care fie 

instantaneu, fie prin cultivare îndelungată sunt fabuloase purtătoare de rod. Lor însă 

le lipseşte aproape complet posibilitatea de a se descurca. În schimb, au o adevărată 

„ştiinţă” de  a-şi crea singuri dificultăţi şi, ca şi cum atâta n-ar fi de ajuns, de a le 

înmulţi, până devin de-a dreptul sufocante. Spre marele deliciu al spectatorilor de care 

nu duc niciodată lipsă. 

Dăruiţii sunt stăpânii clipei de faţă; ea le oferă satisfacţii dintre cele mai notabile 

(deşi, mai propriu ar trebui să spun palpabile), uneori disproporţionat de mari 

comparativ cu naturala lor înzestrare. Remarcabilă, dar în niciun caz extraordinară. 

Hărăziţii, oprimaţi de prezent, au o tainică deschidere spre viitor. Spre un viitor 

care nu o dată se confundă cu posteritatea însăşi. Posteritate care odată captată nu mai 

încetează să-i răsfeţe… Postum. (Cazurile de acest gen sunt atât de numeroase încât 

amintirea lor ne-ar umple multe, multe pagini…) 

Dăruiţii se află în custodia forţelor terestre. Hărăziţii sunt unşi cu mir de 

Dumnezeu. Primii sunt tot timpul gata de război, preocupaţi de un statornic ţel în 

obţinerea victoriilor. Secunzii primesc un singur soi de luptă: aceea cu ei înşişi. Este 

o luptă în care, aşa cum am amintit, extazul are o eminentă contribuţie în desprinderea 

apelor de uscat. 

Dăruiţii îşi savurează triumfurile ca pe un fel de beţie atot mistificatoare. A vieţii, 

a opţiunilor, a noţiunilor importante, a sentimentelor (rămase în stadiul incipient 

adeseori), a celorlalţi şi vai, mai cu seamă, a lor înşişi.  

Hărăziţii cunosc cea mai subtilă dintre modalităţi de a intra în posesia lumii 

(exterioare dar şi interioare), modalitate care nu e alta decât transfigurarea. Ce este 

aceasta în propria noastră tâlcuire? Scoaterea la iveală a propriei lor lumini lăuntrice 

– făcută bun al tuturor celor doritori de revelaţii. Din păcate, foarte puţini la nivel de 

generaţie, întotdeauna… 

Subliniere. Cei trei protagonişti blagieni – Zamolxe, Avram Iancu şi Manole 

întruchipează componentele definitorii ale oricărei existenţe umane cu şanse să 

dăinuiască. Zamolxe – mitologia, Avram Iancu – realitatea, Manole – legenda. 

Mitologia se suprapune supranaturalului, realitatea – fantasticului (să ne amintim 

părerea lui Dostoievski care afirma că nimic nu este mai fantastic ca realitatea), 

legenda, nevoii excepţionalităţii umane de a se întemeia pe ea însăşi, pornind de la 

existenţa unor arhetipuri care străbat timpurile întruchipate de oameni exemplari. 

Sublimul triumvirat. Ne aflăm în faţa unui triumvirat al frumuseţii morale 

româneşti, frumuseţe morală cu atât mai expresivă cu cât principala ei componentă 
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este idealitatea. Aceasta nu ca altoi (implantul se poate sau nu prinde, de cele mai 

multe ori – nu, şi în astfel de caz rămâne doar intenţia), ci ca trunchi care are toate 

datele să înlesnească pârguirea unor fructe nemaicunoscute. 

Zamolxe simbolizează miticul, poate cel mai edificator dintre substraturile etern 

generatoare de forţe, deoarece acolo, în mitic, se desluşesc obârşiile tuturor 

trăsăturilor definitorii viitoare. Avram Iancu întruchipează istoria în toată desăvârşita 

ei puritate (nu-i oare puritatea suprema garanţie că orice renaştere este posibilă, că 

până şi din cenuşă, cei care au vocaţia păsării phoenix, se pot reînfiripa, poate chiar 

într-o mai înaltă formă omenească?). Manole înseamnă aspiraţia spre sacru, sublimat 

prin artă, chipul cel mai dificil de asamblat dintre toate posibilele ipostaze, dar cât de 

tonic, de întremător poate fi împlinirea lui. 

Zamolxe descinde parcă din înalturi, tărâmul înlesnitor al oricăror mari 

performanţe, mai ales de natură spirituală; Avram Iancu transcende realitatea 

imediată căreia îi preferă năzuinţa în care sălăşluiesc cele mai uluitoare  posibilităţi; 

Manole doreşte din răsputeri contopirea cu celestitatea, propriul său pact cu 

Imposibilul, căruia îi sacrifică imediatul de dragul veşniciei. 

Zamolxe este un crâmpei de cer pogorât printre oameni, orientându-i şi 

edificându-i într-un sens al cărui miez îl reprezintă perfecţiunea. Avram Iancu este 

exploratorul momentului care se vădeşte a fi sinonim istoriei însăşi, revelând 

neîncetat toate imensele resurse de care dispune. Manole este un pumn de pământ 

(asemenea lui Faust, care în germană tocmai asta semnifică – „pumn”!) deschis 

diseminării practicate de Dumnezeu când miza o constituie oamenii excepţionali. 

Toate aceste personaje se recomandă a fi oameni care s-au dedicat unui Ideal 

(premisa oricărei lupte cu Imposibilul), dar nu oricum, ci zidindu-se în el, ca într-un 

eu cosmic menit să le dezvăluie statutul de oameni-umanităţi. Fiindcă astfel de 

oameni-umanităţi sunt aceste trei personaje blagiene. 

Precedesori. În ce constă această fericită îngemănare? Ea variază, de obicei, de la 

om la om, de la seminţie la seminţie, istoria evidenţiind destule exemple de oameni 

superlativi. 

Ce a fost Socrate dacă nu un astfel de om-umanitate prin deschiderea propusă 

semenilor săi de a face din cunoaşterea de sine o constantă preocupare întru 

desăvârşirea posibilă? Ce a fost Leonardo, neobositul căutător al utilului oriunde acesta 

s-ar fi putut afla? Shakespeare, cosmonautul marilor sentimente? Goethe, iscusitul 

pacificator al contrariilor? Eminescu, magul călător în stele? Şi destui alţii. 

Fiecare, într-un mod distinct, s-a dovedit o eternitate umblând printre oameni. 

Magmaticul. Nimic nu defineşte mai pregnant o seminţie decât mitul esenţial care 

o animă. În cazul românilor se pare că acest mit esenţial este cel al jertfei superlativ 

asumate. Şi atunci când el este o constantă a întregii sale istorii este cu atât mai 

elocvent. 

Jertfa şi nu sacrificiul. Între cele două sunt adânci deosebiri de substanţă. 

Sacrificiul presupune o renunţare de bunăvoie la anumite înlesniri, renunţare care de 

obicei nu afectează confortul întregului. Jertfa, în schimb, pune în joc totul. În cazul 

ei, omul nu se dispensează de unele pentru a le păstra pe celelalte (adeseori mai 

savuroase), şi mizează propria viaţă pentru ca altul/alţii să obţină împlinirea visului 

mult dorit. 
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Sacrificiul e frumos. Jertfa sublimă. Cel capabil de sacrificiu e demn. Omul care 

se jertfeşte este erou. Cel demn e o speranţă. Eroul, o certitudine. 

Lucian Blaga are meritul, ca dramaturg, de a fi desluşit câte un sublim reprezentant 

de acest gen în fiecare dintre importantele tărâmuri pe care le-a evocat. 

Vremurilor aurorale le-a corespuns Zamolxe, Evului de Mijloc, Manole, perioadei 

moderne Avram Iancu, iar contemporaneităţii, ei, da, contemporaneităţii, i-a 

corespuns el însuşi, prin totalitatea mirabilei sale creaţii. 

Un tainic resort. Monseniorul Vladimir Ghika a sintetizat emoţionant 

caracteristica dominantă a tipului acesta aparte când a afirmat: „Sunt flori care, pentru 

a înflori, trebuie să fie udate cu lacrimi.” Zamolxe, Avram Iancu, Manole, Blaga 

însuşi, fiecare în felul său, recurg la lacrimi lăuntrice pentru ca destinele lor să se 

împlinească. Sunt genul de lacrimi amestecate cu sânge, care parcă au calitatea de a 

conferi nemurire celor care le varsă. După ce, în prealabil, le-a dăruit un tip deosebit 

de invincibilitate, nimeni din afara lor nu le poate determina înfrângerea, singurii care 

o pot „obţine” sunt ei înşişi (spunem „obţine” deoarece, în cazul lor, astfel de 

înfrângeri sunt uluitoare victorii asupra tuturor celor care sunt misterioase, 

enigmatice, indescifrabile.) 

Menirea. „Viaţa, afirmă Lucian Blaga în Discobolul, este un material plastic din 

care poţi şi ai datoria să faci ceva. 

La fel şi moartea: ea nu este un simplu sfârşit, ci un material plastic din care trebuie 

să facem ceva. 

Evident există atâtea vieţi frumoase şi rodnice, dar foarte rar oamenii mor în aşa 

fel ca sfârşitul să devină el însuşi rodnic. 

Uneori vremurile îşi iau parcă sarcina de a ne oferi un prilej să dăm morţii noastre 

plasticitate şi relief.” 

Profetice cuvinte. Atât pentru autorul lor, cât şi pentru protagoniştii evocaţi. 

Inspiratele premise. Zamolxe, mister păgân, cum îl defineşte autorul, aduce în 

prim plan un personaj de anvergură cosmică, în stare să funcţioneze pe lungimile de 

undă ale celor mai nobile înţelesuri. Piatra de temelie a personalităţii sale o reprezintă 

vocaţia absolutului, iar câmpul de forţe care îl constituie – lupta sa cu Imposibilul. 

Propria sa luptă. 

„Despre Dumnezeu nu poţi vorbi decât aşa:/ îl întrupezi în floare şi îl ridici în 

palme,/ îl prefaci în fum şi-l tăinuieşti în suflet,/ îl asemui cu un izvor şi-l laşi să curgă 

limpede peste picioare;/ îl prefaci în soare şi îl aduni cu ochii,/ îl închipui om şi-l rogi 

să vie-n sat/ unde îl aşteaptă toate visele omeneşti./ Arunci grăunţe-n brazde şi zici:/ 

«Din ele creşte Dumnezeu».” 

Privilegiatul rost. Zamolxe este un om pentru care lumea întreagă există. Şi orice 

element al vieţii este sortit s-o sporească şi s-o limpezească. El posedă, spre deosebire 

de cei mai mulţi dintre oameni limitaţi la privire, deci la sesizarea materialităţii 

lucrurilor, contururilor lor, atributul superior al văzului, aptitudine care îl ajută să 

pătrundă în invizibilul firii, acolo unde se află, ca într-un altfel de Tărâm al Mumelor, 

misterele ce conferă durată, frumuseţe şi bucurie existenţei. 

Dualitatea semnificativă. Zamolxe este dualul spaţiu al unei individualităţi 

puternice şi al unei personalităţi magistrale. (Caracteristica majorităţii protagoniştilor 

blagieni.) Individualitatea reprezintă insul care nu  se mai poate divide (fiindcă a 
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revenit la unitatea sa fundamentală, paradisiacă), deci este pentru sine şi pentru 

ceilalţi o posibilă piatră unghiulară capabilă să susţină cel mai monumental edificiu 

omenesc; şi personalitate, adică o apreciabilă putere morală şi socială aptă să ducă la 

bun sfârşit orice îndatorire asumată drept drum. 

Numai omul care reuneşte în el atât individualitatea, cât şi personalitatea este ales 

de ursită să înfăptuiască Imposibilul. Spunem „ursită” şi nu „destin”, deoarece, în 

vreme ce acesta din urmă este o proiecţie desluşită a moralităţii şi a socialului pe 

tărâmul realităţii, ursita presupune drept componentă a sa un coeficient de cosmicitate 

pentru care adevăratul tărâm de încercare a puterilor este idealitatea. Datorită 

superlativităţii, conţinută de realitate, omul poate săvârşi multe lucruri fundamentale, 

dar numai graţie idealităţii ce posedă celestă puritate, omul devine volnic să dea 

irepetabil chip Imposibilului îmblânzit. 

Un rang aparte. Zamolxe este un iniţiat de hram neobişnuit, din familia lui Orfeu, 

Museios, Zoroastru, Pytagora – singurii care au cin de domnitori ai insulelor 

fericiţilor, nu în sensul că ei înşişi ar fi nişte fericiţi, vai, poate nimeni nu este mai 

departe de acest stadiu decât ei (adevărata lor natură este neliniştea, deci spiritul…), 

dar dacă ei nu sunt fericiţi le pot înlesni altora accesul pe aceste meleaguri. 

O preţioasă confirmare. Că este aşa aflăm din gura lui Socrate care ne spune că 

Zamolxe era deopotrivă zeu şi rege şi-şi învăţa supuşii, aşa cum nu trebuie să încerci 

să vindeci ochii fără cap, ori capul fără corp, tot astfel nu trebuie să încercăm să 

vindecăm corpul fără suflet, şi aceasta fiindcă este cosmosul din om, cu alte cuvinte, 

unica temelie capabilă să susţină pe pivoţii ei orice construcţie, fie ea oricât de 

monumentală. 

Mărturisirea de sine. Se pare că marii creatori – şi Blaga este unul dintre ei – îşi 

presară de-a lungul întregii lor opere numeroase autoportrete. Ele, autoportretele, sunt 

calea cea mai directă prin intermediul căreia ei ajung la eul lor cosmic. 

Opera dramatică a lui Lucian Blaga abundă în astfel de autoportrete. Unul dintre 

ele, pe care l-am putea numi al obârşiilor, este cel reprezentat de Zamolxe. Trăsăturile 

acestuia sunt tot atâtea atribute ale creatorului său însuşi. 

Când spune: „Dacul nu trăieşte./ El se trăieşte”, transcenderea de la forma activă 

la cea reflexivă semnifică naşterea unui creator capabil să reflecte întreaga lume în 

necuprinsul propriei sale existenţe. 

Trăirea, pur şi simplu, atestă ivirea omului. Trăirea reflectată de sufletul 

contemplativ certifică un nou stadiu – demiurgicul. Versurile care urmează 

mărturisesc în acest sens: „Putere smulsă din potirul uriaşei firi,/ el n-are nici iubire 

pentru sine, nici iubire pentru alţii.” Apoteoza e inevitabilă: „Eşti ispitit să crezi că/ 

dacii nu nasc om din om./ Natura-i plăsmuieşte singură, ea însăşi, dintr-o dată,/ cum 

îşi face munţii ori izvoarele.” 

Admirabilă această împreunare a omului, munţilor şi a izvoarelor. Munţii, simbol 

al trăiniciei, care concurează eternitatea şi izvoarele, simbol a tot ce poate fi mai viu, 

mai deplin implicat ca bucurie în clipă, ca bucurie fertilizatoare de clipe iar omul… 

Li-i dat celor plăsmuiţi astfel să pară ca făcând ei înşişi parte din peisaj: „Aicea 

nu mă simt împrejmuit de oameni,/ ci aşa de mult în mijlocul naturii,/ încât mă mir 

că ei nu au mănunchi de muşchi pe cap/ în loc de păr – ca stâncile.” 
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Astfel de oameni-natură au ca statut lăuntric singura realitate care dăinuie în timp 

incoruptibilă – copilăria, vârsta necontenitelor deschideri spre cosmicitate: „Copiilor 

le trebuie vis blând să-i liniştească,/ şi lumină să le ţină-n frâu pornirea,/ zăgaz 

puterilor ce colcăie-n pământul lor/ prea rodnic în izvoare tulburi.” 

Epitetul „tulburi”, adăugat izvoarelor, semnifică nu starea de confuzie, ci pe aceea 

de plenitudine. Atât sunt de vii izvoarele încât antrenează în drumul lor toate 

componentele existenţiale. 

Îndemnul pe care Zamolxe-Blaga îl adresează semenilor este – „fii fulger”, „fii 

izvor.” Iarăşi o alăturare paradoxală dar benefică. Fulgerul luminează pământurile, 

izvoarele potolesc însetările de orice natură ar fi ele: fizice sau metafizice. Din 

coexistenţa lor rezultă potenţialul om deplin. Deoarece îndestularea doar a unui 

termen stârneşte în chip fatal – unilateralitatea care sfârşeşte prin a provoca 

prăbuşirea. În Panciatantra, întâlnim gândul: „omul să nu se încarce niciodată doar 

dintr-o singură parte. Curând va cădea sub povara prost distribuită.” Potolirea fizică 

presupune grija faţă de materialitatea trupului, alinarea metafizică are în vedere 

cultivarea spiritului. Ideal este ca amândouă să se complinească una pe alta. 

Zamolxe-Blaga o va spune cu specifica sa limpezime: „Mă-mpărtăşesc cu câte-un 

strop din tot ce creşte/ şi se pierde./ Nimic nu mi-e străin.” 

Este aici, desigur, o apreciabilă doză de panteism, dar, oare, panteismul nu-i 

modalitatea prin care alesul transfigurează dionisiacul eruptiv în apolinicul 

contemplativ? 

Aspectul acesta este amplificat în altă parte: „Lume şi copac/ au năpârlit sub ochii 

mei –/ şi am văzut ce-i cheag în orice fruct/ căzut în poala vremii.” 

A vedea „miezul” oricărui rod este semnul autenticei „mântuiri.” O mântuire care 

nu-i de natură religioasă, deci discutabilă, ci de-o fire cu cosmicul, singurul situat 

deasupra oricărei dispute. 

Zamolxe deschide lungul şir al minunatelor autoportrete blagiene. 

 

                                                    *** 

 

Avram Iancu nu este un protagonist pur şi simplu. El este, în viziunea lui Lucian 

Blaga – românul. Românul, nu într-un sens exaltat, naţionalist şi cu atât mai puţin 

şovin – românului îi este structural străin acest fel de împietrire, autodistrugătoare, ci 

în accepţiunea sa cosmică. 

(Să ne reamintim admirabila definire datorată lui Mihai Eminescu: „…nici un 

neam de pe faţa pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa decât 

tocmai românul, pentru că nimeni nu este mai  tolerant decât dânsul. Singurele 

ţările româneşti sunt acelea, în care din vremi străvechi fiecare a avut voie să se 

închine la orice Dumnezeu a voit şi să vorbească orice limbă i-a plăcut.”) 

Sunt numeroase replicile care autentifică acest statut. Pătruns de momentul crucial 

istoric, Iancu afirmă: „Sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim.” Spiritul 

comprehensiv al românului, comprehensiv şi nu numai tolerant, comprehensivul este 

un univers, tolerantul poate părea o îngăduinţă cu aere de superioritate, spiritul 

comprehensiv al românului e subliniat convingător: „Nu noi am dorit să se întunece 

cerul şi să se frământe popoarele. Nu noi am dorit să cadă la pământ făptura 
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omului, nici să muşte muntele de durere.” Replica e întregită sugestiv de punctul 

de vedere al lui Blaga însuşi – „să fim noi înşine, sub stelele noastre”, dar să îngăduim 

şi celorlalţi să fie şi ei – „tot ei înşişi, sub stelele lor.” 

Iancu este un om-ursită, un om pentru care cadrul ideal este cosmosul însuşi. 

Starea aceasta e sintetizată de replica: „M-alungă ceva din urmă.” În sensul că puteri 

mai presus de el însuşi îl poartă spre ţelul adânc încrustat în sufletul său, asemenea 

unui foc sacru sortit să ardă etern. 

Acelaşi sentiment l-a avut Zamolxe, acelaşi îndemn atot stăpânitor îl va trăi şi 

Manole şi acelaşi comandant mai presus de fire îl va călăuzi pe Lucian Blaga însuşi 

de-a lungul întregii sale existenţe. „Suntem aşa cum suntem – soarta cine şi-o 

ocoleşte? Din părinţi şi moşi – ne-am mistuit cu toţii pentru altceva, după nu ştiu ce 

îndemn înscris în făpturile noastre. (…) Mumă, cum s-a făcut? Cum s-a făcut că ai 

aprins în vatra tânără focul aşa de mare? Ţâşnesc flăcările printre cărămizi – unde ai 

uitat măsura, Mumă? Abia mă mai ţin laolaltă.” 

Năucitor de frumos acest „abia mă mai ţin laolaltă”, nu în sensul unei posibile 

disoluţii, ci în acela al unui prea plin aflat necontenit în situaţia de a se revărsa. Şi pe 

care tot eroul, asemenea nu mai puţin tragicului dar şi sublimului personaj 

shakespearean se simte chemat să repună lumea în ţâţânile din care ieşise. În cazul 

personajelor lui Lucian Blaga e vorba chiar de o întreprindere şi mai dificilă, dacă nu 

de-a dreptul imposibilă, de a fixa din nou în ţâţâni propria lume lăuntrică. 

Încununarea neobişnuitului statut uman şi cosmic al lui Avram Iancu vine de la 

Erji, alt personaj simbolic: 

„Erji: Pe Măria Ta, cum te cheamă? 

Iancu: De ce-mi spui Măria Ta? 

Erji: Pentru că ai ceva în Dumneata că trebuie să-ţi zic Măria Ta”.  

Elocvent, nu? 

 

                                                    *** 

 

Manole face parte dintre oamenii capabili să-i iubească pe ceilalţi mai mult decât 

pe el însuşi. Este o familie umană foarte restrânsă numeric, din care fac parte doar 

sfinţii şi geniile. Sfinţii fiindcă sunt inspiraţii graţiei divine, graţie în faţa căreia toate 

celelalte pălesc, spunem „pălesc” şi nu „dispar” deoarece până şi ei, sfinţii, rămân 

supuşi posibili ai ispitei, acest călcâi vulnerabil ce-i menţine în contextul condiţiei 

umane. Şi geniile, deoarece aptitudinea lor de a intra în pielea celor mai variate 

categorii umane amplifică trăirea marilor sentimente până la deplina lor identificare 

cu ele. 

O incursiune necesară. În eruditele sale Comentarii la legenda Meşterului 

Manole, Mircea Eliade situează tema într-o multitudine de bătăi de lumini care au 

rostul, ca în toate contribuţiile sale valoroase, să elucideze cele mai importante 

aspecte ale problemei dezbătute. În cele cincisprezece secţiuni – prefaţă, treisprezece 

capitole şi încheiere – sunt analizate feluritele tipuri de sacrificii făcute pentru ca 

edificiul înălţat să dureze. 
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E circumscrisă aria de răspândire a legendei şi sunt evidenţiate asemănările şi 

deosebirile existente între variatele opţiuni, accentuându-se locul privilegiat deţinut 

de viziunea românească în contextul celorlalte abordări. 

Sunt menţionate varietatea sacrificiilor în funcţie de rostul construcţiilor  – dacă 

acestea sunt oraşe, cetăţi sau lăcaşuri de cult. „Fiecare produs folcloric – afirmă 

autorul – legendă, vrajă, proverb etc. poartă în sine universul mintal care i-a dat 

naştere, întocmai cum un ciob de ghindă păstrează aceeaşi lume ca şi întregul din care 

a fost desprins.” „La temelia oricărei credinţe sau practici arhaice stă o teorie care, la 

rândul ei, poartă pecetea istoriei.” 

O baladă nu este numai un produs mai recent decât un ritual dar este şi creată în alte 

împrejurări şi într-un alt văzduh metafizic. Nimic nu poate dura până nu i se conferă un 

suflet – mentalitatea folclorică creează întotdeauna în conformitate cu anumite legi de 

factură arhetipală. 

În privinţa celui mai important rol avut în răspândirea baladei, meşterii aromâni 

au avut întâietatea. În principiu, meşterii zidari sunt consideraţi fiinţe superioare 

aflate în legătură cu divinitatea. O îndatorire a lor este să-şi sacrifice familiile, fapt ce 

determină soarta lor tragică. 

Versiunile greceşti se referă la construirea unui pod peste râul Arta şi sacrificată 

este soţia meşterului, după ce acesta a recurs la un vicleşug ca s-o poată zidi. O 

versiune bulgară evocă zidirea unei cetăţi. Şi povestea se repetă. În ambele 

mentalităţi, soţiile blestemă construcţiile respective. 

Versiunea sârbească are un plus de poezie faţă de celelalte. La temelia cetăţii Scad 

ar trebui zidiţi doi fraţi gemeni – Stoian şi Stoiana (de la verbul stóiati, „a sta”). Dar 

cum ei sunt făpturi arhetipale nu sunt de găsit. În loc, zâna propune să fie zidită soţia 

cea dintâi care aduce mâncare. Făptură duioasă, sacrificata, le cere celor ce o zidesc 

să-i lase „o micuţă fereastră la pieptu-i de mamă ca să-şi poată alăpta copilul şi o 

deschizătură în dreptul ochilor.” 

În versiunea maghiară e vorba de ridicarea cetăţii Devei. Notabil e că aici orice 

intervenţie supranaturală dispare. Mai marele peste meşteri, Clemens, se roagă lui 

Dumnezeu să-i scoată soţiei sale fiare în drum şi să stârnească un uragan. Soţia, 

însoţită de copilul lor, e mai puternică decât potrivniciile. Zidită, ea îşi mângâie 

copilul ce va rămâne orfan. 

Motivul copilului orfan e învestit în creaţiile folclorice cu atributele zeului, 

condiţionându-i vocaţia eroică de mai târziu. 

Cum legenda românească presupunem că este  cunoscută, vom trece la analiza 

piesei lui Blaga. 

Meşterul Manole este o piesă închinată de autorul român creaţiei artistice şi are ca 

deviză lăuntrică ideea: „patima clădirei… coborâtă de aiurea în om e foc ce mistuie 

preajmă şi purtător.” 

Rareori a fost exprimată mai plastic condiţia creatorului şi a creaţiei sale ca în 

efigia blagiană amintită. Vocaţia ţâşneşte de undeva de unde nimeni nu poate anticipa 

înainte ca erupţia să se producă şi într-un interval variabil de timp dar măsurat 

totdeauna în eoni (eonii sunt unităţile de cântărire sinonime veşniciei), dăruind lumii 

spectacolul unei arderi totale. 
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Din această mistuire se salvează numai rodul spiritual – aici biserica – în schimb 

născocitorul şi geniul său bun – întotdeauna femeia care întruneşte atributele de soţie, 

iubită, mamă în chip superlativ, trec dincolo, pe tărâmul vieţii sublimate, numită 

altminteri şi nemurire. 

Cosmicul sigiliu. Manole face parte dintre oamenii în care sălăşluieşte „duhul care 

dinăuntru te împinge să clădeşti.” Este un duh care îi vorbeşte alesului în universalul 

grai al „dorului zămislitor de frumuseţe”, un fruct al celei mai complexe arte 

combinatorii revelate doar celor sortiţi eternizării într-un chip sublim. 

Numai un astfel de demiurg poate să facă faţă celor „şaptezeci şi şapte de 

prăbuşiri” (număr cosmic şi el, alături de 28, deoarece cuprinde într-însul mirificul 

şapte de unsprezece ori, prag de unde destinul se întrupează mântuitor…) 

Instrumentul divinităţii. Unul dintre cele mai pline de substanţă simboluri, 

născocite de mintea unui om, apare în această capodoperă sub înfăţişarea femeii 

iubite, imaginată când căprioară, atunci când urca spre locul fericitei dar mereu 

amânatei întemeieri, când izvor, atunci când cobora spre oamenii din vale. 

Lucian Blaga, ca toţi marii creatori ai umanităţii, a văzut în femeie sâmburele unei 

potenţiale minuni. Spunem potenţiale minuni şi nu minune – pur şi simplu – deoarece 

înflorirea ei este determinată de bărbatul pe care îl are. Mai bine zis, pe care îl alege. 

Când alegerea e una fericită – dar lucrul se întâmplă destul de rar – minunea erupe ca 

o constelaţie de astre. Când dă greş, viaţa femeii se întunecă mai abitir decât cerul în 

ceas de furtună. Dar, nici în acest caz ea, nu protestează deoarece se simte vinovată 

pentru eşecul ei pe care nu-l transferă pe socoteala bărbatului.  

Marea abilitate (adeseori cu aură de artă) a femeii „electoare” constă în aceea  că-

i sugerează „alesului” că el este acela care-i factorul decisiv al hotărârii. Iar bărbatul 

e destul de naiv – recurgem, evident, la un eufemism, adevăratul calificativ fiind unul 

mult mai grav (de obicei de la dobitoc în sus) dacă se lasă prins în năvodul femeii 

incompatibilă sufleteşte cu el. 

Mira, soţia meşterului Manole, nu s-a înşelat. Intuiţia ei a funcţionat ca un 

mecanism perfect, iar Manole însuşi, a avut suficientă deschidere psihologică să-şi 

dea seama că în faţa sa se află o potenţială minune căreia el îi poate conferi nimbul 

celest al celui mai extraordinar fenomen pe care îl poate întruchipa femeia. 

Cele douăsprezece ipostaze. Femeia superlativă este alcătuită din douăsprezece 

ipostaze care, împreună, constituie arhetipul – pisc sau arhetipul sor. Pisc pentru cele 

terestre, sor pentru cele celeste. 

O astfel de femeie superlativă, un astfel de pisc terestru şi de sor celest este nespus 

de greu de înfiripat. Nespus de dificil, dar nu imposibil. Dovada, una dintre aceste 

rarităţi este personajul lui Blaga care răspunde la numele de Mira. 

Onomastic, Mira poate semnifica – lume şi pace dar mai poate însemna şi oglindă 

lăuntrică şi mirare cosmică, dar mai ales mir – sfântul mir – coborât ca o 

binecuvântare asupra celei unse, învestită astfel cu rosturi de regină printre semeni. 

Un prim set de ipostaze l-am putea situa sub semnul a nouă Muze, altele însă decât 

cele eline. 1. Încântătoarea preface totul într-o suavă melodie celestă. 2. 

Fermecătoarea conferă lumii înconjurătoare un înţeles insolit. 3. Ademenitoarea 

exercită o irezistibilă atracţie.  4. Atrăgătoarea are un „lipici” sufletesc constant. 5. 

Frumoasa impune prin trăsăturile sale. 6. Drăguţa incită curiozitatea. 7. Plăcuta 
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răspândeşte o linişte învăluitoare. 8. Nostima solicită interesul. 9. Interesanta 

înnoieşte simţirea. 

Următoarele ipostaze le-am pus sub semnul celor trei Graţii. 10. Misterioasa are un 

indicibil „nu ştiu ce”. 11. Enigmatica are pe năstruşnicul „vino-ncoace”. 12. Sugestiva 

spune multe într-un mod lapidar. 

Fiecăreia dintre aceste douăsprezece ipostaze le poate corespunde tot atâtea tipuri 

de femei reprezentative. Între ele este aproape cu neputinţă să se instituie o ierarhie 

deoarece fiecare bărbat va înclina s-o agreeze pe a sa. Aşa că nouă nu ne rămâne decât 

s-o formulăm pe aceea considerată că ne exprimă într-o mai mare măsură. 

Chiar şi aceasta pe care o dezvăluim acum s-ar putea ca peste o vreme să nu mai 

corespundă propriilor noastre opţiuni – în acest tip de ierarhizare totul fiind posibil 

fiindcă nimic nu poate fi definitiv. 

Pe tărâmul sufletesc, tot ce este „definitiv” nu este altceva decât un alt soi de moarte, 

pe lângă acele, atât de numeroase cunoscute până acum. 

În foarte puţine cazuri însă toate aceste douăsprezece ipostaze sunt reunite     într-

una şi aceeaşi femeie. În astfel de împrejurări putem afirma, fără teama de a greşi, că 

avem înainte perfecţiunea însăşi. 

O astfel de femeie perfectă este Mira. 

Ea este pentru autor şi pentru Manole atât de sus pusă încât niciun alt personaj – 

cu excepţia Meşterului – nu se încumetă s-o caracterizeze în vreun fel sau altul. 

Mira este înălţată la un rang de sfinţenie – în sensul amintitei ei desăvârşiri – şi 

este determinată să acţioneze pe acest făgaş, impactul hotărârilor ei fiind unul 

necontenit magistral. 

Atotputernicul sentiment. Iubirea nu este doar cel mai vast dintre sentimente, 

identic, ca dimensiuni, universului însuşi. Iubirea este şi cea mai de seamă dintre 

puterile cosmice revelate omului. 

În prima ei calitate, iubirea se recomandă ca având proprietăţile fiinţelor vii reunite 

în expresia pe care o reprezintă ea însăşi prin toate celelalte la un loc. De aici imensa 

ei capacitate de a converti tot ce atinge într-o lumină menită să-i călăuzească pe 

oameni prin ei înşişi. Fapt notabil deoarece, alegând-o pe ea îndrumătoare, numărul 

celor rătăciţi scade progresiv. 

În a doua ei ipostază, aceea de univers dăruit omului, ca acesta, descoperindu-se astfel, 

să se sperie de ceea ce constată că este, dar mai ales să se simtă binecuvântat că stă în 

puterile lui de a transfigura orice într-o formă nu numai perfect inteligibilă, ci şi perfect 

edificatoare lăuntric.  

Acesta, lăuntricul, devine dintr-un teritoriu aflat adeseori în voia întâmplării, un 

tărâm unde niciuneia din frumuseţile imaginabile nu-i este cu neputinţă să se 

întrupeze superlativ. 

Este ca într-o stare de supremă graţie menită să-i restituie omului dimensiunile 

sufleteşti de dinaintea „căderii”. Iubind, omului îi stă în fire să redevină o făptură 

paradisiacă, adică o realitate în care atât bărbatul, cât şi femeia să nu-şi mai simtă 

„deosebirile”, ci numai „asemănările”. 

Deosebirile accentuează starea de alienare a fiinţei faţă de sine şi de adversitate 

faţă de ceilalţi, în vreme ce asemănările creează sentimentul că el şi celălalt sunt una 
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şi aceeaşi imagine contemplată în oglinda unui consens până atunci ignorat că ar putea 

exista – într-atât este el de similar în toate alcătuirile sale cu lumea întreagă. 

O astfel de stare de făptură paradisiacă reprezintă Manole şi Mira. De aici, colosala 

identitate, desfiinţatoare a tuturor hotarelor, identitate de care sunt pătrunşi că o 

împlinesc într-un chip desăvârşit. Singurul niciodată fără vreo breşă sau fisură. 

Iluminarea. Manole şi Mira trăiesc starea de iluminare. Amândoi sunt simultan 

iubitori unul de celălalt, lucru oarecum în ordinea firii, deoarece, fără o astfel de 

reciprocitate simultană, nu poate exista o iubire autentică. În plus, amândoi sunt, ceea 

ce este cu mult mai rar, şi îndrăgostiţi unul de celălalt. 

„Ce vrea să spună zănatecul ăsta?”, parcă îi aud pe unii şi pe alţii mârâind. Iubire 

şi îndrăgostire nu sunt oare acelaşi lucru? 

Din păcate nu sunt. Sau, din fericire. Iubirea care are un număr de ani are noile 

frumuseţi pe care durata i le-a adăugat. Durata este tare mărinimoasă ori de câte ori 

are în faţa ochilor ei, în permanenţă umeziţi de emoţie, doi oameni a căror iubire 

înfruntă timpul. 

Întrebarea pe care şi-o pune ea, şi o dată cu ea, şi noi, este dacă aceştia mai sunt şi 

îndrăgostiţi unul de celălalt. 

„Iarăşi începe”, îi aud pe mârâitorii de adineaori care, între timp, au devenit 

agresivi ca nişte ... cârcotaşi. Ce drăcovenie mai e şi asta? 

Departe de a fi o „drăcovenie”, cum susţin ei, şi cred că astfel ne „desfiinţează”, 

calitatea de îndrăgostit n-are nicio legătură cu aceea de iubitor. 

Iubitorul/ iubitoarea, deşi mai propriu este când e vorba de iubire să se modifice 

întâietăţile, deci iubitoarea/iubitorul, fiindcă femeia este aceea care pune în dragoste 

suflet, bărbatul, adeseori, doar dorinţă (ideal este ca aceasta să devină cu vremea ea 

însuşi suflet), de aici rosturile ei supreme în evoluţia sentimentului, atestă, prin 

legătura lor, dăinuirea. Ceea ce este imens! 

Pentru a fi desăvârşită implicarea lor este nevoie să aibă necontenit şi prospeţimea 

stropului de rouă, prospeţime pe care o răspândeşte în jurul său numai calitatea de 

îndrăgostită/îndrăgostit. 

Prospeţimea aceasta este rodul celest pe care îl aduce pe lume stadiul amintit, 

stadiu mult mai important decât se poate admite în consolidarea sentimentului, prin 

înnoirea perpetuă pe care o presupune. 

Ce vrea să însemne o astfel de conexiune cosmică? Simplu. Că ideal este să le 

îmbini pe amândouă aceste stări sufleteşti în una şi aceeaşi expresie. Iubirea 

reprezintă măreţia acumulată de-a lungul vremii, îndrăgostirea e altoiul care, încrustat 

în dăinuire, dă naştere celei mai delicate flori din câte pot fi imaginate, floare plăcut 

mirositoare şi luminoasă. 

Abia după un timp descoperim că ceea ce am numit noi floare este, de fapt, un sor 

ceresc. 

Iată de ce iubirea reciprocă este o binefacere incomensurabilă, dar atunci când este 

însoţită şi de îndrăgostirea fără sincope, devine infinită. Iar oamenii care o trăiesc, 

oameni de sexe opuse, sunt binecuvântaţi. 

Manole şi Mira sunt o astfel de pereche binecuvântată. O pereche al cărei nume 

cosmic este acela de monadă. Fiindcă o astfel de monadă cosmică ne dă sentimentul 

desăvârşirii. 
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Sublima reflectare. Mira este oglinda care răsfrânge chipul lui Manole. Este o 

oglindă, numită, în mod curent –, magică dar noi preferăm să-i spunem cosmică. 

Oglinda magică evidenţiază potenţialităţile oculte ale individului. Ceea ce el este fără 

să ştie că este astfel şi nu altfel. Este şi ea de mare însemnătate deoarece subliniază 

ceea ce de obicei omul însuşi – care presimte adevărul – ţine cu străşnicie sub şapte 

văluri. În felul acesta, îşi ascunde armele cele mai eficiente împotriva semenilor, dar, 

în mod fatal, încetează să mai progreseze. Şi această stagnare în relele sale întrece 

orice rău imaginabil. (Iar prin consecinţele lor, aceste rele sunt inimaginabile). 

Oglinda cosmică, în schimb, dezabureşte chipul celui iubit, acesta se desprinde ca 

dintr-o ceaţă difuză dar constantă, iar cel mult îndrăgit se descoperă ca un autentic 

univers. 

Însemnătatea unei astfel de cosmice oglinzi, mai ales pentru un creator de mare 

anvergură, este esenţială. În absenţa unei făpturi de sex contrar, însă având – 

sufleteşte – puterile pe care el, creatorul, le posedă mental, acesta riscă să-şi rămână 

sieşi necunoscut şi întreaga lui zestre providenţială să nu mai ajungă vreodată să fie 

scoasă la lumină. 

Meritul lui Lucian Blaga, unul dintre ele, dar, poate, cel mai de seamă, este de a fi 

intuit o astfel de relaţie cosmică dintre bărbat şi femeie, mai propriu ar fi să spunem 

dintre femeie şi bărbat, deoarece ea este platina din care este făcut luciul oglinzii. 

Platina şi nu argintul, cum se întâmplă de obicei. 

Argintul reflectă omenescul aşa cum este el în mod obişnuit – cu plusurile şi 

minusurile de rigoare. Platina, oh, platina, reliefează ceea ce scapă de obicei privirii 

şi i se revelează doar văzului. Privirea redă conturile lucrurilor, văzul scoate la iveală 

invizibilul.  

Femeia comună îl arată pe bărbat aşa cum este. 

Femeia excepţională – şi Mira este o astfel de femeie – dezvăluie ce poate deveni 

bărbatul. 

Pentru femeia comună, bărbatul este totdeauna un mijloc: contribuie la procreare, 

aduce bani în casă, este gospodarul acesteia. 

Pentru femeia excepţională, bărbatul este idealul pe care acesta îl are dăltuit în el 

însuşi, ideal care, fără neprecupeţitul ei concurs, i-ar rămâne acestuia neştiut. Bănuit 

poate, dar niciodată adus la suprafaţă decât în mod fragmentar. 

Femeia comună e mândră de sine – şi, ce-i drept, are şi de ce – când omul ei este 

de ispravă, se poate conta pe el, pune umărul când şi unde trebuie. 

Femeia excepţională e încântată de rosturile ei abia atunci când asistă la miracolul 

ivirii din nebănuit a unei lumi ce sălăşluia în cel din preajma ei, lume cu galaxii, cu căi 

lactee, cu stele fixe şi celelalte fru-museţi de care bărbatul, fără ea, habar n-ar avea că 

sălăşluieşte într-însul. 

Femeia comună vede în cel de alături un partener în lupta cu obstacolele şi 

ostilităţile vieţii. 

Femeia excepţională remarcă în celălalt un ales, alesul ei, cel care o fericeşte pe 

ea şi, în acelaşi timp, sporeşte bucuria în lume.  

Şi există oare o mai nobilă distincţie umană decât aceasta – de putere care sporeşte 

bucuria în lume? Noi credem că nu. 
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Iată de ce femeia comună este unul din larii propriei sale case (la romani, larii erau 

un soi de benefice divinităţii casnice), pe când femeia excepţională este o divinitate 

de rang cosmic. 

Am amintit, vorbind de Mira, de excepţional, de extraordinar, de superlativ. Dar 

n-am făcut decât să-i subliniem adevăratele atribute. Excepţionalitatea adună, ca un 

fluviu celest, toate luminile întâlnite în cale. Extraordinaritatea selectează dintre 

darurile terestre pe cele mai bune. Superlativitatea conferă celestităţii şi terestrităţii 

sumumul ambelor tărâmuri. 

Iată de ce un om şi un creator ca Manole este aşa cum este şi nu altfel. Aşa cum 

este, una cu Universul adăpostit în el însuşi şi nu altfel, adică un ins care bâjbâie atât 

în lăuntrul, cât şi în exteriorul lui. 

Manole înalţă lăcaşuri lui Dumnezeu, lăcaşuri unde Acesta să nu se simtă – acelaşi 

Blaga o spune admirabil într-una din poeziile sale – un rob întemniţat, ci un 

atotputernic fericit că în infinita sa creaţie a dat naştere unor Adam şi Eva, pe numele 

lor de acum – Manole şi Mira, făpturi demne să trăiască în raiul de odinioară. 

Binevestitoarea. Mira – femeia, iubita, îndrăgostita, soţia, mama, sora, copila – 

şapte faţete ale diamantului pe care Dumnezeu i l-a dăruit bărbatului ca să-i lumineze 

calea spre desăvârşire ce-l răsplăteşte întotdeauna pe omul a cărui credinţă este mai 

puternică decât toate potrivniciile adunate la un loc. 

Pentru Manole, Mira este solul pe care Cel binecuvântat l-a învestit să-L reprezinte 

printre oameni spre a le revela propria Sa existenţă, în ipostaza celei mai depline 

purităţi, puritate pe lângă care orice demers al etern ademenitorului rămâne 

infructuos.  

Atunci, in illo tempore, Eva n-a rezistat mistificării seducătorului. Dar printre 

urmaşele ei au fost destule pe lângă care prea plinul de sine seducător a trebuit să-şi 

recunoască lamentabilul eşec. 

Cărţile noastre de până acum – şi cele ce se vor succeda – le-a reliefat pregnant 

prezenţa. Iar Mira ocupă printre ele locul cuvenit doar întruchipărilor absolute ale 

eternului feminin. Cu un „ce” distinctiv faţă de celelalte, nu în sensul superiorităţii – 

absolutul este străin ierarhizărilor deoarece este el cea mai înaltă dintre toate – ci în 

acela al sublimului sufletesc de factură indiscutabilă mai aparte decât în mod obişnuit. 

Un verdict îndreptăţit. „Măreţia unui popor este o consecinţă a pudorii femeilor 

sale”, scria cândva un cugetător. Frumuseţea lăuntrică – şi de atâtea ori şi exterioară! 

– a femeilor nu este oare ea însăşi o urmare a aceleaşi pudori? 

Cum ar putea fi altfel?! Mira este dovada cea mai sugestivă a acestui ancestral – 

dar atât de modern în acelaşi timp (şi etern, de ce nu?) – factor cosmic pe deplin 

umanizat, într-atât de umanizat încât pare a se fi plăsmuit aici, pe această planetă, 

numită Pământ. 

De ce este atât de hotărâtoare pudoarea în definirea eternului feminin? Fiindcă, 

oricât ar fi de ciudat, pudoarea este însemnul celei mai autentice senzualităţi. 

Femeile care îşi exhibă trupul în toată nuditatea lui, sau simulând doar un veşmânt 

– care mai mult dezvăluie decât ascunde – îşi strigă în gura mare absenţa oricărei 

implicări sensibile. O astfel de femeie este prototipul a ceea ce poporul nostru 

numeşte – „piele de toval”.  
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La antipodul unui asemenea exemplar se situează Mira. Pudoarea ei reală 

destăinuie o existenţă sufletească ideală. 

Comuniunea. Sentimentele lui Manole şi ale Mirei (mai propriu, în ceea ce-i 

priveşte, ar fi să spunem sentimentul, aici, singularul, care-i implică pe amândoi dar 

îi şi individualizează pe fiecare în parte într-un mod inubliabil – pare a fi proiecţia 

fabulosului eu ideal, conceput de Freud, şi care este fericitul rod al diminuării 

narcisismului până la punctul totalei extincţii), au ceva de metal rar, care îşi aşteaptă 

încă definirea, într-atât fiind ele de insolite. 

Narcisismul – plăcerea exclusivă pe care o determină propria contemplare a 

individului în cea mai mistificatoare dintre oglinzi – am numit excesivă iubirea de 

sine – este un preţios punct de sprijin în condiţiile cantonării în funesta izolare de 

ceilalţi. 

Narcisismul este, în acelaşi timp, şi cel mai redutabil duşman al apariţiei iubirii 

faţă de celălalt, singurul sentiment răscumpărător pentru toate slăbiciunile, cusururile 

şi viciile confortabil instalate în dubioasa singurătate presupusă de starea amintită. 

Salvarea din această „capcană” ambiguă – dă senzaţia captivului că este nespus de 

puternic, în vreme ce nu este niciodată mai constant diminuat ca acum – poate veni 

numai din partea iubirii înţeleasă ca reprezentând doi deveniţi unul. 

Acesta este stadiul în care apare eul ideal, înţeles ca şansă de a ieşi dintre hotarele 

încântării de sine, oricât ar fi aceasta însoţită de ample coruri de sirene – care 

fascinează pentru a distruge mai lesne – locul luându-l trăirea plenară presupusă de 

devenirea a doi într-unul. 

Este ceea ce se întâmplă cu Mira şi Manole. Ei continuă să păstreze aparenţa 

dualităţii, dar, în esenţă, sunt o unică alcătuire cosmică. 

O unică alcătuire cosmică însă în care celălalt este în permanenţă mai însemnat 

decât subiectul care reflectă, ca şi când toate organele decisive ale vieţii – inima, 

mintea şi sufletul – unuia s-ar afla pe tărâmul reprezentat de cel strălucit oglindit de 

imaginea doar aparent distinctă a iubitei/iubitului. 

Ancestralul vis împlinit. Manole/ Mira întruchipează parcă visul dintotdeauna al 

celor ce simbolizează superlativitatea umană, vis care se confundă până la totala 

identificare a unuia cu celălalt, şi căruia anticii i-au dat numele de androginitate. O 

identificare – singura – capabilă să descătuşeze potenţialul sublim existent în fiecare 

făptură umană, dar ignorat atâta timp cât nu se petrece minunea transformării unuia 

în celălalt.  

Pe scala posibilităţilor împlinirii umane, această ipostază înseamnă apogeul. Mi s-

ar putea reproşa – ce relevanţă poate avea un astfel de „caz”.  

Relevanţa este simplă. Ea este de factură emulativă. Având un astfel de termen de 

comparaţie, acela/aceea care îl cunoaşte simte că face parte din aceeaşi seminţie 

sufletească şi poate aspira să semene arhetipului. Să-i semene şi este destul să se 

declanşeze în fiinţa respectivă, nobila năzuinţă de a se înscrie şi ea pe aceeaşi orbită. 

Şi cine ştie, poate... vor fi ei înşişi asemeni oamenilor paradisiaci, între fruntarii 

terestre. 

În cazul Manole-Mira  dispare cea mai vizibilă dintre polarităţile sufleteşti – 

masculinul şi femininul. Polaritatea de acest gen este valabilă şi chiar eficientă prin 

numeroase acţiuni pro şi contra întreprinse de cele două sexe, dar tipul – sau tipurile! 
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– de înfruntări/ confruntări/ dispute nu mai urmăresc adâncirea prăpastiei, ci 

edificarea unei punţi sortite să înlesnească mai buna comunicare. 

Invocăm tripticul înfruntare/confruntare/dispută deoarece fiecare dintre aceste 

stări e animată de un alt „duh”... Înfruntarea vizează sexele propriu-zise, confruntarea 

are în vedere distincţia esenţială dintre mijloacele folosite, distincţia atât de pregnantă 

deoarece bărbatul este teoretic, neîncetat combativ în timp ce femeia îmbrăţişează 

atitudinea mult mai profitabilă a ameliorării continue (bărbatul e „luptătorul”, femeia 

e „diplomată” ...) în vreme ce disputa vizează deosebirile de orientare. 

Manole şi Mira, deşi rămân superlativ viril şi feminin, sufleteşte şi sentimental se 

contopesc într-un nou tip de realitate magmatică de sorginte cosmică pe care am 

numit-o – a solidarităţii desăvârşite.  

E tipul de solidaritate în necuprinsurile căreia se sting, mai bine zis sunt 

direcţionate în alt sens, toate felurile de conflicte care erodează – atât prin numărul 

lor impresionant, cât şi prin încărcătura „meschină” (socotim meschin ceea ce este în 

avantajul unuia şi în detrimentul celuilalt) – direcţionarea în alt sens a energiilor 

conflictuale vizând mai binele sufletesc al ambilor. 

Astfel, polaritatea transfigurată într-o stea fixă (ca luceafărul, de pildă) e văzută 

de pretutindeni şi acceptată de toţi cei care îi remarcă prezenţa ca posedând o putere 

de îndrumare spre alt fel de existenţă, menită să-i înveşnicească pe împliniţi. 

Eterna pândă. Dintotdeauna, desăvârşirea morală sau sufletească este pândită de 

tragedie. Aceasta, în astfel de cazuri, are înfăţişarea unei astronave care îl/ o îmbarcă la 

bordul ei pe bărbatul/ femeia care a înfăptuit miracolul perfecţiunii şi se îndreaptă cu el/ 

ea/ ei spre alte tărâmuri. 

De ce? E de presupus că de asemenea făpturi umane exemplare e nevoie 

pretutindeni în univers, cosmosul este acela care îi propune drept model băştinaşilor, 

în speranţa că, cine ştie? poate le vor urma indirectul îndemn, de a transplanta – şi 

acolo – sămânţa supremei depăşiri de sine.  

Manole/ Mira, ne place să credem, au avut parte de o asemenea „răpire”, de fapt, 

restituire, având acolo dreptul de existenţă pe care    şi-au visat-o şi de care sunt pe 

de-a întregul demni. 

Taină revelată. În oamenii ca Manole şi Mira, năpasta – căci năpastă este (şi încă 

una dintre cele mai grave) – multitudinii eurilor, temeiul atâtor „boli”, dar şi al atâtor 

„performanţe”, e anulată. 

Anulată, de cine? De reîntoarcerea lor la eul unitar de odinioară, când paradisul 

mai era spaţiul omenesc privilegiat, înainte ca „şarpele” să-şi facă mirobolanta 

apariţie. Scriem „mirobolantă”, deoarece gestul său, unul specific declanşator de răuri 

fără număr încă, a dat naştere unor nenumărate seminţii ale binelui, bine „ivit” tocmai 

pentru a contracara cortegiul iniţial „eliberat” de cel de nenumit. Şi care, la rândul lui, 

ar fi fost cu neputinţă să apară în lume în absenţa forţelor ce prinseseră să-şi facă de 

cap. 

Cum a fost posibilă fericita anulare? 

Prin concursul a trei puteri conjugate, puteri al căror nume nu-i altul decât 

speranţa, dragostea şi credinţa. 

Speranţa atestă calitatea superioară a omului. Fiindcă este o calitate superioară de 

excepţie a cuiva care limitează până la totala dispariţie a predispoziţiilor de a gândi 
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„negativ”. Într-o astfel de predispoziţie sunt mai multe rele decât ne putem imagina, 

iar contracararea lor e sinonimă unei substanţiale îmbunătăţiri existenţiale. 

Dragostea este superlativul omenesc terestru accesibil, bărbatul/ femeia, mai 

propriu ar fi femeia/ bărbatul care-i oferă „sălaş”, adică mai elevat spus „cămin” 

devin, prin ea oameni deplini. Oameni care nu mai au nevoie de niciun „adaos”, dacă 

exceptăm copilul (dar acesta nu-i „adaos”, ci împlinire). 

Credinţa este făuritoarea perechii de aripi graţie căreia cei care le posedă firesc şi 

nu ostentativ, pot accede în vecinătatea lui Dumnezeu, vecinătate care pulverizează 

orice nu este în întregime lăuntrică lumină.  

Manole şi Mira, Mira şi Manole – sunt depozitarii acestui triumvirat, aflat în 

permanentă acţiune şi în necontenită cugetare în primitorul spaţiu şi timp al celor ce 

îi oferă adăpost. 

Aici, fapta limpezeşte gândul, iar gândul sporeşte temeiurile faptei, proces dual ce 

nu cunoaşte sfârşit. 

Oamenii astfel binecuvântaţi nu mai simt atracţia diversităţii oferită de miriadele 

de euri anterioare momentului revelaţiei, euri aflate la baza nevoii de „spectacole” a 

bietei făpturi umane care, în absenţa divertismentelor, e pradă pustiitorului plictis. 

Manole şi Mira sunt oameni pentru care imperiul spectacolelor, oferite de eurile 

felurite dar şi diforme, histrionice în mod vocativ, e desfiinţat de într-adevăr 

profunda, elevata şi subtila îmbrăţişare a înaltului, a Celestului, care îi înscrie pe 

orbita înaintării fără capăt. 

Mobilul. Am insistat asupra Meşterului Manole deoarece această capodoperă s-a 

vădit a fi cel mai cuprinzător spaţiu al luptei omului cu Imposibilul. A omului în 

ipostaza sa de bărbat (Manole) şi de femeie (Mira), situaţie care antrenează valori nu 

apropiate, ci identic superlative, care au transfigurat lupta – de obicei frumoasă – într-

una de-a dreptul sublimă. Frumosul e întremător. Sublimul e dătător de aripi. Iar celor 

care au aripi nimic din ce e omenesc-dumnezeiesc nu le rămâne tăinuit ... 

Limpezirea finală. Cine poate provoca Imposibilul la luptă? 

Teoretic, oricine. Practic, doar un om îndrăgostit de absolut.  

Omul oarecare este mai mult ifose decât reale însuşiri. Omul remarcabil îşi ştie de 

obicei vârful nasului. Omul excepţional este captivat de bătălii cu egalii săi. Dar 

îndrăgostitul de absolut bănuieşte despre sine că are o menire care îl preface în 

omenire. Şi în numele acestei neţărmuite puteri aruncă mănuşa devotamentului său 

faţă de alţii – Imposibilului. Acesta, după ce îl cântăreşte – dintr-o ochire – pe temerar 

fie îi dă un picior încât insul se depărtează schelălăind, fie îi surâde blând şi-i primeşte 

provocarea. 

De ce le surâde blând Imposibilul adversarilor? Pentru că el ştie, ca şi Îngerul lui 

Iacov, că el nu poate fi biruit niciodată. Dar poate fi egalat de cei eminenţi. Egalitatea 

care pe el îl încântă – nimic nu e mai greu de suportat decât singurătatea unicităţii! –

, iar pe omul care l-a înfruntat îl înveşniceşte. 

Astfel de înveşniciţi sunt Zamolxe, Avram Iancu, Manole, Mira. Şi creatorul lor, 

inspiratul Lucian Blaga. 

De la Prometeu încoace, metafora care a făcut adevărată carieră cosmică este 

aceea a focului. Cu dublă semnificaţie. Cel exterior este un atribut al civilizaţiilor. 

Cel lăuntric este semnul excepţionalei dotări a omului în care arde.  
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Toţi protagoniştii lui Lucian Blaga analizaţi, şi el însuşi inclusiv, sunt în posesia 

unui foc lăuntric care face din ei oameni superlativi prin tot ceea ce întreprind, 

gândesc, visează. 

Nu întâmplător, poezia intitulată Prolog (superba premoniţie, în sensul că viaţa  i-

a fost dăruită omului ca s-o transfigureze în nemurire) îi caracterizează pregnant şi 

permanent pe toţi: „S-a întâmplat să port cândva făclia/ din vale-n deal, din noapte-n 

zi,/ pe drumuri ce mereu vor fi/ călăuzindu-vă până la pragul/ unde-n azur domneşte 

măreţia./ S-a întâmplat să cânt prin vreme pământească/ tot ce-i înalt, tot ce-i frumos,/ 

tot ce ieşi ca din tiparniţă cerească”.  

Zamolxe, Avram Iancu, Manole, Mira sunt nu numai alter-egouri ale lui Lucian 

Blaga, ci şi făclii celeste ale poporului nostru ieşit din tiparniţa cerească. 
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  Lucian Blaga 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

        Nu-mi presimţi?  

 

Nu-mi presimţi tu nebunia când auzi 

cum murmură viaţa-n mine 

ca un izvor 

năvalnic într-o peşteră răsunătoare? 

 

Nu-mi presimţi văpaia când în braţe 

îmi tremuri ca un picur 

de rouă-îmbrăţişat 

de raze de lumină? 

 

Nu-mi presimţi iubirea când privesc 

cu patima-n prăpastia din tine 

şi-ţi zic: 

O, niciodată n-am văzut pe Dumnezeu 

mai mare!? 
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    Catrenele dragostei  

 

Dragă-mi este dragostea 

bântuită de sprâncene, 

de sprâncene pământene, 

lungi, pieziş-răsăritene. 

 

Dragă-mi este dragostea, 

soarele din an în veac, 

dragostea ce poartă-n ea 

moarte-ades şi-ades un leac. 

 

Spune-se că-n holdă coaptă 

macul îl dezbraci c-o şoaptă. 

Dragă-mi este dragostea 

care zice: nu şi da. 

 

Dragă-mi este dragostea, 

mare face inima, 

mare pe cât lumea-zare, 

mică pe cât lacrima. 

 

Dragă-mi este dragostea 

care face stea şi stea 

din pământurile noastre - 

prin poienile albastre. 

 

Sângele îşi ştie visul. 

Dragă-mi este dragostea 

cu-nălţimile şi-abisul 

şi cu ce mai are-n ea. 

 

Dragă-mi este dragostea - 

locului nu pot s-o ţin, 

căci frumuseţea ei dispare 

în frumseţile-i ce vin. 
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Dragă-mi este dragostea, 

dragă uneori furtuna 

şi-un păcat pe care-l arde 

pe la miezul nopţii luna. 

 

Din aleanul trupului 

sufletul se naşte. 

Dragă-mi este dragostea 

ce de ani mă paşte. 

 

Dragostea ne-o ţină zeii, 

să ne-ncânte funigeii 

ca urzeala inului 

firele destinului. 

 

 

Cântec în doi  

 

Şi vine toamna iar' 

ca dup-un psalm aminul. 

Doi suntem gata să gustăm 

cu miere-amestecat veninul. 

 

Doi suntem gata s-ajutăm 

brânduşile ardorii 

să înflorească iar' în noi 

şi-n toamna-aceasta de apoi. 

 

Doi suntem, când cu umbra lor 

ne împresoară-n lume norii. 

Ce gânduri are soarele cu noi -- 

nu ştim, dar suntem doi. 
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Lumina  

 

Lumina ce-o simt 

năvălindu-mi în piept când te văd, 

oare nu e un strop din lumina 

creată în ziua dintâi, 

din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă? 

 

Nimicul zăcea-n agonie 

când singur plutea-ntuneric şi dat-a 

un semn Nepătrunsul: 

„Să fie lumină!” 

 

O mare 

şi-un vifor nebun de lumină 

făcutu-s-a-n clipă: 

o sete era de păcate, de-aventuri, de doruri, de patimi, 

o sete de lume şi soare. 

 

Dar unde-a pierit orbitoarea 

lumină de-atunci -  cine ştie? 

 

Lumina ce-o simt năvălindu-mi 

în piept când te văd - minunato, 

e poate ca ultimul strop 

din lumina creată în ziua dintâi. 
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 VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

FĂRĂ PRESĂ, CREAȚIA AR FI MAI SĂRACĂ 

 

           De la scriitoarele Daniela Gîfu şi Muguraş 

Maria Petrescu, ambele membre ale Uniunii 

Ziaristilor Profesionişti din România 

condusă de cunoscutul ziarist şi 

comentator sportiv, cândva, la radio 

Timişoara, Doru Dinu Glăvan, şi 

colaboratoare ale revistei ,,Gând 

românesc” am primit o scrisoare prin care 

ne roagă să sprijinim acţiunea 

parlamentară a domnului senator 

Haralambrie Voichiţoiu  care va cere 

plenului să recunoască calitatea de creatori 

şi ziariştilor. Iată conţinutul acestei scrisori: 

 ,,Senatorul Haralambie Vochițoiu 

(UNPR) a înaintat o propunere legislativă care vizează completarea art. 1 

din Legea nr. 8/2006, menită să le recunoasă și ziariștilor calitatea de 

creatori. 

 Omisiunea regretabilă din HG 1650/2006, care îi privează pe 

ziariști de drepturile celorlalți creatori (scriitori, muzicieni, artiști plastici, 

arhitecți, creatori de toate genurile) se cuvine să fie îndreptată cât mai 

repede. Voci academice importante au susținut de la bun început această 

inițiativă, argumentând, pe bună dreptate, că actul jurnalistic este un act 

de creație. Adăugăm, și de mare utilitate publică.  

 O societate democratică nu poate exista fără presă, care are 

responsabilitatea de a crea cultura civică. Rolul ziariștilor este de a crea o 

punte între cetățeni și autorități, instituții etc. Scrisul lor este edificator în 

supervizarea actelor publice și demn de tot creditul, firește, cu respectarea 

deontologiei jurnalistice.  

Desigur, calitatea actului de creație jurnalistică trebuie să fie 

supervizată de o Uniune de profil a breslei. Aici intervine rolul Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România, care, pe baza criteriilor de ordin 

estetic și deontologic, va fi atentă la tot actul jurnalistic conceput de 

membrii săi, sancționând, dacă va fi cazul, abateri de la codul breslei.”  
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            Găsim absolut justificată această iniţiativă: prin însăşi natura 

profesiei, jurnalistul este un creator. Să ne aducem aminte că, mulţi dintre 

scriitori noştri au fost şi ziarişti. Eminescu, Iorga, Blaga, Nae Ionescu, 

Nichifor Crainic, Geo Bogza, etc      

      Există un domeniu al vieţii noastre spirituale în care Eminescu este cu 

deosebire viu si actual: ziaristica. În aşa măsură, încât aproape toată 

generaţia tinerilor gazetari români stă sub egida lui. 

      Gazetarul e un creator care dă valoare gândurilor. Pentru el informaţia 

cât mai corectă şi comunicarea au un rol de mare importanţă în formarea 

atitudinii individuale ale omului de rând, ale societăţii în evoluţia vieţii 

democratice. Fără niciun dubiu, ziaristul  e un creator. 
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  IRONIM MUNTEAN                                            

                            Eros și exorcizare  

       Poet al abisalului, al subteranei („În felul meu mă 

consider un om din subterană. Și acum, vorbesc din 

foarte întunecate regiuni ale ființei noastre” p. 7 în sens 

dostoievskian – n.n.) care „găsește luminile spre ziuă 

fără mediatori, în afara unuia singur, de care mi-e 

rușine. Firește, Christ. Nu știu cât mă mai îngăduie” 

(p. 66), critic literar estet și eseist cu întinse lecturi de 

filosofia artei și culturii, Aurel Pantea a publicat cu 

câțiva ani în urmă fragmente de proză, în foileton, în 

revista Discobolul și în această vară, un prim volum: 

BLANCA fragmente din însemnările unui resentimentar, Editura Arhipelag 

XXI, 2014, și ulterior la Editura Tipo Moldova: BLANCA fragmente din 

însemnările unui resentimentar (I): o proză. Ediție revăzută și adăugită. 

Colecția OPERA OMNIA proză scură contemporană cuprinzând și Note 

biobliografice și bogate Referințe critice, volum care face parte dintr-o 

promisă tetralogie romanescă, cum rezultă din cifra (I) din paranteza titlului și 
având ca posibil model celebra construcție epică a lui Lawrence Durrell 

(Quartetul din Alexandria). Cu alură de nuvelă sau microroman Blanca 

topește în substanța sa artistică lirism frust, evocarea unor întâmplări, descrieri 

de scene, introspecții infinitezimale, schițe de portrete, reflecții și o 

nereprimată tendință de teoretizare asupra procesului creator, anunțată chiar 

după dedicație („Katiei, cu toată dragostea”): „Eventualele asemănări, 

întâmplătoare, firește, cu anumite situații din viața unor oameni mă 

îndreptățesc să cred că am respectat un străvechi principiu al artei poetice: 

verosimilul” (p. 5). Este verosimilitatea poetică aristotelică și alimentează 

binomul creației: real-fictiv, prezent constant în structura cărții, fie în viziunea 

naratorului-protagonist, care se confesează, se autoanalizează: „Imaginez 

mult. Imaginația este fericirea mea” (p. 7). Fie este pusă în gura altora, poate 

chiar ipostaza sa dedublată, care are convingerea că „folosim anapoda 

cuvântul «realitate». Nu există realitate. Tot ce e real sau are pretenția de a 

fi real e ficțional. Trăim constructe. Suntem constructe. Ficțiunea e numele de 

impostură al realității. Eu așa trăiesc. Trebuie să ai convingerea că realitatea 

nu există. Inventează dom-le, ăsta-i secretul. Noi înșine suntem inventați. De 

instincte, de senzații, gândirea noastră e un abil inventator. Ne inventează ca 
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să zic așa” (p. 47). O foarte originală poetică a prozei este incifrată în paginile 

cărții. Subintitulându-și volumul: „fragmente din însemnările unui 

resentimentar (I): o proză” pendulează între a povesti și a relata întâmplările 

ce i-au marcat viața într-un moment de criză, alegând jurnalul „mai degrabă 

la modul unui memorial” (p. 8), deci confesiunea la persoana I, o proză 

subiectivă, păstrând perspectiva punctului unic asupra evenimentelor și 
întâmplărilor, deși îl frământă relativizarea perspectivelor: „Există în noi 

perspective asupra noastră înșine, pe care dorim să le știm numai noi. Bruma 

noastră de siguranță. Mizăm pe niște unghiuri ireductibile la perspectiva 

altuia. Dacă un autor le-ar afla, ar dispărea asemenea perspective și odată 

cu ele s-ar topi un anume mod al umanului de a se produce prin excluderea 

ideii oricărui autor. Cred că în zonele noastre cele mai intime nu avem nevoie 

de niciun autor, de nici un seismograf... Natura noastră profundă se măsoară 

singură. E plăcut să știi că și o natură ce, pe măsură ce se produce, își secretă 

criteriile propriei produceri și pe cele ale valorii propriei produceri. Asta ar 

rezolva problema autorului. L-ar exclude pentru totdeauna. Dar avem, sunt 

sigur, alți autori. O mulțime de foruri create odată cu nașterea unei noi 

perspective asupra noastră înșine. Din acest punct de vedere n-avem 

scăpare”(p. 65). Un remarcabil eseu asupra raportului dintre autor și 
personaj, despre referențialitate, perspectivă narativă  ce amintește de proza 

lui Camil Petrescu, cu dilemele existențiale ale vieții care-și păstrează misterul 

unic și irepetabil în care personajul se autoconstituie prin mărturisire, iar 

povestea de dragoste pune în contact doi oameni, care se măsoară între ei și au 

posibilitatea de a se cunoaște și diferenția ca indivizi. 

 Consistente sunt reflecțiile despre terapia scrisului și valoarea 

cathartică a poveștii de dragoste în care se înscrie resentimentarul protagonist 

angajat în fragilul fir narativ țesut din dragostea de-o vară dramatică împreună 

cu Blanca și bizarele eboșe ale atâtor figuri pitorești din urbea cu multe 

„monumente, sub un cer de culoarea cimentului” la „barul cu nume 

bombastic”„La clasici”, nume dat de poetul Măhara acestui loc, unde 

viețuiesc leneși și spectaculoși ratații... Orașul acesta are încă psihologia 

târgurilor inerte, pe care numai insolitul debordant le mai poate metamorfoza. 

Orașul cu temperament molâu în care cu greu sau niciodată nu-și poate face 

loc sublimul. Atitudine medie în toate. La toate etajele sale pândește forța 

uniformizatoare. Puțini scapă. Evadează sau sunt catalogați excentrici” (p. 

27). În acest spațiu urban, (căruia îi adaugă noi detalii semnificative: 

„monumentele urbei noastre de solemnitate antică, încremenită în marmură, 

granit, calcar și cârpite cu ipsos. Mi s-a părut multă vreme că nu contezi decât 

ca o sumă de sentimente respectuoase la adresa acestor mineralități în care 

moartea și-a făcut doar atâta loc, încât să nu genereze în cel ce trece printre 
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ele decât efecte dominate de uimire, sfioșenie, iar absența spiritului critic 

crescut din erudiție, scoate din cei mai mulți atari realități psihice” p. 32), 

„oraș imperial” (p. 59), generatoare de stări psihice, se consumă relația de 

dragoste dintre protagonistul confesor, surprins într-o stare de criză: cadru 

didactic la Universitatea din oraș este dat afară, înainte de a-și susține 

doctoratul, decăzând, apucând drumul beției, întrerupând orice activitate 

publicistică și având relație cu una dintre studentele sale: Blanca. Drumul 

căderii sale are drept borne simbolice: patul personal „Mă închid în 

garsoniera mea, mă lungesc pe pat și încep marile mele răzbunări” (p. 7) în 

care resentimentarul „Ca toți frații mei resentimentarii, trăiesc euforii 

produse de gândul vendettei” vindecându-se de răni imaginând și 
înseninându-se: „Sînt un criminal fericit. Omor, imaginând, pe rupte” (p. 7) 

și patul precar al Blancăi pe care își trăiesc furiile erotice și lungile desfrâuri 

și barul „La clasici”, unde se adună boema pestriță și pitorească, bizară, 

stranie, plină de veleitari în ale creației literare și plastice, dar și de ratați, ori 

spirite bovarice și megalomani politici ce-și întrețin amante famelice, ori 

hetaire. Timpul acțiunii este după revoluție, dar coboară pe apele lui și înainte, 

până pe la mijlocul deceniului al optulea al secolului trecut, în el plutind 

psihoza temerii de securitate și în fluxul memoriei apar și siluete de mahări ai 

fostului sistem al terorii, dictaturii, ticăloșiei, ce se adunau în localul „La 

turci” în „Atmosfera de bombă, bolți joase și chelnerițe cu senzualități rapide 

și robuste”, în „centrul indecis fără personalitate”, al orașului de jos, prilej 

de a-și reafirma crezul artistic printr-o nouă negație: „Nu sunt scriitor, cum 

spuneam. Am umori față de propriile mele «personaje». Urăsc memoria și 
disprețuiesc apetiturile mele de ficționalizare. Singura mea voluptate mi-o 

oferă clipa evocării. Toți înoată, până îi termin în acizii resentimentelor mele. 

Glorie și neant” (p. 53).  

 Mărturia explică dezinteresul pentru construcția epică polifonică, 

pentru structurile ample, arhitectonice și preferința pentru compunerea de 

scene, de secvențe cu factură poematică, inegale ca întindere și dispuse în cele 

trei părți ale microromanului: Blanca – 20 secvențe și un Motto: „Rareori pot 

să văd, pe câte unul fără să-l bat. Unii preferă monologul interior. Eu nu. 

Prefer să bat.” Henry Michaux – ce motivează euforia vendettei 

resentimentarului; Intermezzo – 27 secvențe; Webcam – 3 secvențe; Poemele 

Constantinei – 15 poeme și un Epilog care încheie „reveria neagră”, ce 

învăluie întreaga confesiune – rememorarea făcută în tehnica proustiană. 

Aurel Pantea configurează imaginea, de o crudă sinceritate, a 

resentimentarului în tripla sa dimensiune de: eu biografic (biologic), eu artistic 

și eu istoric schițat prin introspecție în prima secvență a microromanului și 
amplificat în fiecare din scenele următoare dând o viziune originală asupra 
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lumii, condiției umane și artei. Prima temă abordată este iubirea și raportul 

feminin-masculin și „Putea, în ceea ce scrie, să fie vorba de o poveste de 

dragoste. Una din cele comune, sentimentaloide și leșinate. Intrate în seria 

lumii și consumate acolo. Dragostea din păcate, a trecut și povestitorul 

(totuși) nu e „îndrăgostit” (p. 9). Dar Aurel Pantea aparține „categoriei 

scriitorilor cu incubație” (una din cele patru descrise recent de Sorin Lavric 

într-un remarcabil eseu: Incubații, „România literară”, 14 noiembrie, 2014, 

pag. 9). „În antichitate, incubația era obiceiul de a-ți petrece noaptea într-o 

incintă sacră, întinzându-te pe un pat și așteptând de la zeu un mesaj privitor 

la viitor. Mesajul venea sub forma viselor sau sub forma unor viziuni bizare 

din nebuloasa cărora putem desprinde, cu puțină perspicacitate, un anume 

tâlc. Uneori mijlocitorii viselor erau chiar incubii, demoni bântuind visele 

fecioarelor spre a le împărtăși amenințări”), natură privilegiată la care 

țâșnirea viziunilor declanșează nevoia de a le descrie în extaze, ca orice scriitor 

fantast, de vocație, pentru care sub unghi psihic trăirea lor nu e nici halucinație 

și „nici iluzie, ci percepție lucidă de al cărei adevăr subiectul nu se îndoiește” 

(id. ibid). Luciditatea oxidantă girează trăirile resentimentarului, legate 

obsedant de un timp și o identitate, de nemântuire „ce-și așteaptă toată 

vremea vindecarea” (p. 10). Aprins de curiozitate sexuală nesațiul erotic în 

relația cu Blanca a fost însoțit de o anumită vulgaritate verbală a femeii 

posedate și cu timpul Blanca a deschis la parteneri, inconștient „hăurile 

senzualității ca-n ritualurile sexuale primitive, cu dezlănțuiri dionisiace, 

mitice, în care partenerii compun un cuplu păgân: „Ea era bachanta, eu eram 

satirul” (p. 12) capabili să atingă paroxismul, să ajungă la „capătul 

capetelor”, la o comuniune erotică în ciuda aroganței virului (masculinitatea) 

și vanitatea feminității cu identitatea ei dominatoare, cu dorința de a fi stăpână, 

rod al frustrărilor din copilărie, când nașterea unei surori i-a înlăturat statutul 

de prințesă în familie (chiar dacă povestea adesea că tatăl continuă să o 

considere tot pe ea prințesă). În erotismele Blancăi distinge „doza ludică 

exacerbată” (p. 13), cu ingenuități angelice și ferocități demonice ale 

senzualității instinctuale, joc și complicitate, „eluzie și coluzie” (p. 14). 

 A trăit „o vară dramatică” și teama lui de îndrăgostire îl face să-i 

propună (când a plecat la Deva cu unchiul ei), despărțirea, prilej de a-și 
reaminti pornirile narcisiace reciproce, accesele de gelozie, de a constata că 

pentru Blanca „Erosul este formă de manifestare a puterii. Ea este și îi place 

să fie posesoarea”. În „cuceritoarea frustrată, homunculul acela crescuse și 
o cuprinse cu totul”, doar naturile sceptice și cele cu adevărat ironice pot   să-

și contemple cu luciditate homunculul din ele însele. Bărbatul se zbate în acest 

exil între sentimentul de culpabilitate față de Constantina pe care o socotea „o 

natură cu totul superioară. Are noblețe și spirit aristocratic” și viclenia 
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„prințesei mici” neconsolate și mânioase ce dorește să convingă prin plâns, 

scoțând din gura bărbatului metafora de mare expresivitate cu concentrare 

aforistică, gnomică. „Plânsul unor femei scoate din ele îngerul. Un înger care 

imploră” (p. 18). 

 Ființă duală, construită din divin și diabolic, crede în Dumnezeu, în 

mântuirea prin rugăciune, în capacitatea de a se judeca: „Îmi simt toate 

păcatele. N-am nevoia de judecata altuia pentru a ajunge la starea de 

pocăință. Înțeleg aproape toate păcatele celuilalt. N-am nicio toleranță față 

de păcate, propriile mele păcate. Dar continuu să le săvârșesc” (p. 66). Ființa 

sa este topos al contrastelor, al luminii și umbrelor, al autoiubirii narcisiace: 

„Mi-e drag de mine” și al urii: „Mă urăsc până la stadiul acela în care ura 

desființează orice din mine ce ar putea să pută. Singurul, ce nu pute este 

nimicul pur” (p. 19). Este convins de valoarea cathartică a poveștii de 

dragoste: „Fascinația povestirii, deh, oglinda, una din oglinzile în care le 

place femeilor să se recunoască” și de funcția de exorcizare a iubirii, 

pedepsind femeia care l-a înșelat din iubire și l-a părăsit, decupând prin tehnica 

montajului filmic imaginea înregistrată pe Webcam a Blancăi, ce apare pe 

ecranul monitorului ca un simplu instrument sexual. Vendeta auctorială a 

coborât-o în promiscuitate, a redus-o la proporțiile vulgar-pornografice ale 

unui obiect, reprimându-și durerea. Povestea lor s-a terminat: „Stau în 

prezentul a ceea ce văd și povestesc, un prezent ca o arsură de cuțit, încins” 

(p. 91). Reîncepe altă poveste, de fapt poezia iubirii pentru Constantina: „În 

lăuntrul meu, ca o ultimă lumină, văd surâsul Constantinei, căreia am multe 

să-i mărturisesc” (p. 92). 

 Până la o fugară descriere a „Poemelor” ne luăm răgazul de a mai 

observa că în acest extrem de dens microroman autorul, profesor și de 

literatură comparată, dă frâu liber livrescului prin care-și proiectează creația 

în național și universal, individualizându-și personajele, numeroase, chiar 

dacă majoritatea sunt doar schițate: „Am impresia că în ceea ce scriu în fond, 

ce pretind și eu, nu foşgăie decât eboșele, fețe neterminate. M-am dedicat, eu, 

ființă riguroasă, totuși, lumii de varieteu a impresiilor” (p. 24). Protagonistul 

exersează „priviri sartriene. Privirea care-l transformă pe celălalt în obiect” 

(p. 28). Blanca (nume cu ecouri eminesciene – „Povestea teiului”) are 

„comportamente adleriene”, „intră în rolul femeii seducătoare, cu lenevii de 

o decadență clasică, adică baudelariană”. Măhara, poetul, alter ego al vocii 

auctoriale, „june bătrân, bătrân june” (p. 32) cu aer „de infante și femeiușcă” 

și „niște perfecți ochi albaștri” este un profet cinic, un clasic, în orașul cu aer 

imperial, parcă plutea „cu fața euforică. M-a stropit cu transpirația lui de 

brusture planturos. Mergea grăbit pe sub bolțile întunecate ale muzeului. 

Fugea de vară” (p. 72). Compune un eseu despre „frică” traducând starea lui 
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existențială, care „și-a pus viața în circ. Mai bine zis, e circarul penibil al 

propriei vieți” (p. 82). „Circar grotesc” viețuiește într-un „bâlci al 

deșertăciunilor” cu psihoza „securiștilor”, și senzația rătăcirii. Și Caius poate 

fi o altă dimensiune a protagonistului, un alt profet bovaric, ce frecventează 

barul „La clasici” declamând „Am putut să fiu scriitor”. De la el deprinde 

protagonistul lecția resentimentarului, victimă a sistemului securist. Este un 

megaloman, ce „tace sub stele bovarice” definindu-l „apatia, entuziasmul și 
furia” hrănindu-se cu iluzia: „Aș fi putut fi cât Blaga, la vârsta mea... Dar am 

fost stopat domnule, am fost stopat” (p. 57). Se consideră victima „sistemului” 

din care figură aparte face Fabi, un turnător ajuns în „fruntea revoluțiunii” în 

urbe: „Locvace, mic de statură, estropiat. Psihologie specifică. Amabil. Cu 

acea amabilitate a complexaților ce ascund mari vanități”. Este megaloman, 

apropiat de „micul domn Friedmann al lui Thomas Mann”, dar mereu în 

compania unor „dame înalte” având aer de cuceritor, apropiat de Fischerle al 

lui Elias Canetti. Are infantilism de personaj masculin strindbergian, este 

mereu în prezența artistelor plastice, dar etalon al turnătorului. 

 Cu simpatie este urmărit universitarul Balin „încărcat de lentile, 

ochelari serioși” venit în oraș „dintr-un mare centru universitar”, unde a fost 

bibliotecar, nu „ca Borges sau ca Eco” îndrăgostitul lulea de Vanda „cea 

găurită de toți” (p. 49). In aqua forte sunt trasați câțiva mahări din vechiul 

regim ale cărui umile slugi au fost Gherencea și Fonea ori Rahin. O bogată 

trupă de artiste plastice, hetaire mișună în paginile cărții: Vanda, Fana, 

Clorina, Izabela, Marta, Ela, Ligia, Cora, Demetra, Raluca, individualizate 

sumar, dar memorabil: „Aș fi vrut s-o văd pe Cora, monstrul acela pirpiriu, 

cu un organism făcut din resturi și ligamente tensionate de forțe spirituale, în 

care sângele a reușit să străbată numai după ce creierul și-a făcut mendrele” 

(p. 73). 

 Constantina nu apare direct în acțiune, e absență, dar e pol de atracție, 

de comparație în agitata relație cu Blanca care a stârnit în confesor „lirice stări 

nostalgice, reci și severe melancolii... agresive mânii și revolte” dar mai ales: 

„O urăsc până la capătul urii, până când orice urmă de ranchiună din mine 

se face scrum, până când ura se epuizează și în mine și în lume, se face lumină. 

La capăt e lumina. Iar lumina vine din iubire, în această iubire, Constantina 

a făcut tot timpul semne că ne vom întâlni din nou. Constantina, marea mea 

durere, pedeapsa mea, marea mea dragoste și harul meu nemeritat” (p. 51) 

veritabil poem, reprezentativ pentru tensiunea sufletească a protagonistului ce 

renaște în cele 15 poeme finale ale cărții în care se prefigurează viitoarea iubire 

pentru Constantina. 

 Poemele compun un florilegiu liric, în tușe expresioniste: „în timp ce 

ultimii trandafiri (explodează)”; „Trandafirul roșu/ înflorit/ în seva 
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masculului/ îmi ocupă/ creierul” (p. 93), violent cromatice: „îi văd instinctele 

înflorind,/ flori galbene,/ flori vinete” (p. 94), cu ecouri din Lucian Blaga: 

„Instinctul/ nu are principii/ el înflorește pe hoituri/ tinere sau bătrâne,/ ce 

mai contează./ Maci roșii/ parazitează grâul” (p. 96); „Pe trupul meu 

șiroiesc/ imaginile verilor/ încă proaspete” (p. 97) despre viață și moarte, 

iubire, memorie, timp, rațiune și sentiment, trup și suflet, femeie, bărbat 

promițând o a doua piesă din posibila tetralogie. 

 Microromanul lui Aurel Pantea topește în substanța lui artistică tripla 

dimensiune a scriitorului: poet al abisalului sondat introspectiv, critic estet, de 

rafinată cultură filosofică, cu capacitate analitică și prozator pentru care 

„povestea nu se termină niciodată” ca pentru Seherezada, prin ea se 

recuperează „o identitate trecută”, convins că „Povestind fără întrerupere, 

nu permitem morții să se instaureze. În interiorul unei povești se află un 

nucleu vital, pe care moartea și uitarea nu știu și nu pot să-l devore...: A 

povesti înseamnă pentru tine a înlătura un văl de pe chipuri și întâmplări, 

înainte de a se trasforma în giulgiu pe fața unor morți. Mai ai mult de 

povestit” (Măhara) (p. 92). O carte densă respectând principiul „Non multum 

sed multa”. 
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MARIA TOMA DAMŞA 

 

Fiorul sacru în volumul Chemarea icoanei  

 

„Catharsisul obținut prin contemplarea Icoanei Eli devine un antidot                  

împotriva morții.” 

                   Dumitru Micu 

 

 Poet sensibil, profund reflexiv, 

pătruns de ipostazele dramatice ale 

existenței, „homo religiosus”, exprimându-

se – nu arareori – aforistic, „duh superior-

sensibil”, Virgil Şerbu Cisteianu invită la 

meditație prin volumul antologic Chemarea 

Icoanei. 1 Aproape din toate poemele 

selectate – „selecție din selecție” – transpare 

fiorul sacru, generat în justificate „neliniști 
metaforice”, specifice intelectului – 

intelectual...  

 Volumul este structurat în patru părți: 
Poeme pentru Icoana Eli, Icoana Eli, Alte 

poeme pentru Icoana Eli și Chemarea 

Icoanei, toate „componentele” profund 

marcate de un sacru fior. Vom urmări acest motiv evolutiv, așa cum este 

constituit volumul: de la căutările febrile ale divinității, „marea taină a 

creației”, la descoperirea „Marelui Vornic [...], transformând nimicul în 

Dumnezeu”, incitându-l pe poet să fie „paralel cu lumina Ta”, „creând omul”, 

spre multiplele semnificații ale „Icoanei Eli” – simbol complex al feminității, 
începând cu Fecioara Maria, continuând cu adorația pentru „eternul feminin” 

sacralizat, care îl „urcă spre absolut” pe poet, rodind „florile pământului”. 

 Nu întâmplător prima parte debutează cu poemul Creație, un „alter 

ego” al crezului artistic al poetului: „Eu sunt un  joc din cerințele/ care îmi 

duc cântecul/ spre marea încercare”, „marea taină a creației/ din primăveri, 

din flori,/ din tot ce e cuprins”. Speranța ultimă a poetului  este căutarea 

                                                           
1 Editura „Gens latina” - Alba Iulia-2013 
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„Icoanei Eli”: „Să Te creezi, să te pot găsi/ în speranțele mele”, pentru că 

poetul e „rodul trecutului”.  

 Căutarea cuvântului „ce exprimă adevărul” transpare și din alte poeme, 

din care vom selecta doar expresii ilustrative: „rădăcinile înfipte în stânci”, 

„cuvintele care vibrează”, „durerile”, „o claviatură de priveliști”, „țărmurile 

vieții”, „mănăstirea inimii”, „singurătatea”, „dorul”, „nădejdea rugilor”, 

pentru a transforma „nimicul în Dumnezeu”, „pulsația nesfârșirii”. 

 Poetul se autodefinește drept „o lume”,  adesea  implorând divinitatea 

(„Tată, [...]/ Fă-mă Icar,/ să zbor până la Tine”). El este „eveniment/ petrecut 

pe pământ”, „...un timp /unit cu viața [...], un Orpheus”. Colindă „pe aleea 

Bunei Vestiri”, bucurându-se de „Lumina așternută de cuvânt”, „arzând ca 

lumina”, „perpendicular pe moarte”, trăind „Cu suferințe”, fiind „o mare/care 

își retrage apele/ printr-un reflux de lacrimi/ vărsate sub cupola singurătății”, 

este „EUL MAJUSCUL”.  

 Când dezvăuie memorabila Întâlnire cu Icoana, într-o primăvară 

(oare întâmplător?), „cu o Icoană ce purta inscripții/ nemuritoare de 

rugăciuni”, propunându-i să meargă „să sărutăm cerul”, poetul folosește 

forma adresată convertită în substantive la vocativ, interjecții, pronume și 
verbe la persoana  I și a II-a, interjecții adresate Icoanei Eli personificate.  

 Din Mărturisire se conturează imaginea Icoanei prin „tainele” pe care 

le ascunde, „purități”, „frumusețea”, „liniile trupului”, rămânând „tot 

necunoscută”. 

 Portretul Icoanei se amplifică, apoi, ea fiind generatoare de mistere, de 

adevăruri, dar și de drame: „În fața Icoanei trăiește drama...”. Poetul o numește 

„Icoană stea”, care îi îmbogățește „cântecul”, pentru a deveni „nemărginire”, 

oferindu-i „...leacul vindecării/ pentru DOR și NELINIȘTE”, „să aflăm sensul 

semințelor”, „fericirea”. În preajma Icoanei, „gândurile sunt iubire divină”, 

„nevoia de a ști”. Icoana este „altarul”, „fruntea divină”, când ființa poetului 

poate „cuprinde lumea”.  

 Din altă perspectivă, icoanele, „sunt un fel de mironosițe [...], ca o 

eșarfă/ peste sufletele noastre”, „un fel de vedenie prin suferință”, „o 

emigrantă”, trăind „în suferințe” sau „gregar”. 

 În Ultimul poem pentru Icoana Eli, poetul recunoaște: „m-am simțit 
vecin cu Marele Vornic”, auzindu-i „uneori [...] răsuflarea”, și stă „între 

antifoane și / psalmi”.  

 Partea a doua, Icoana Eli, debutează cu Primul poem pentru altă 

Icoană, care i-a dat poetului „o nouă exaltare”, fiind „o Icoană doar din 

crâmpeie”, „noua [...] claviatură”, pe care acesta va „cânta mai pasional/ imnul 

prin care leg clipa/ de absolutul celei de a doua veniri”. El recunoaște: 

„Frumusețea Icoanei/e o dezertare subtilă [...]/ de la alte treburi lumești [...]/ 
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când inima este orgă a timpului meu”, rămânând „cu o singură Icoană”, care 

îl „urcă spre absolut” și devenind „centrul metafizic/ de unde primesc/ 

substanțialitatea divină”. El își fixează „axa inimii în Icoană”, pentru că vrea 

să compromită moartea, pentru ca „să nu mai stingă/ lumina luminilor”. 

 Impresionant cum poetul ajunge la convingerea că „În EU,/ există o 

zonă mai luminoasă [...], o zonă numită credință/ care are o funcție pe 

pământ”. Printr-o suită de interogații retorice, nu își concepe destinul „dacă 

prezența Marelui Vornic/ n-ar mai fi posibilă în mine”, „păstrarea trecutului” 

o vrea „la marginea mănăstirii”, unde „sfinții ar coborî/ să se spovedească în 

fața icoanelor”. În acest context, își va crea „o lume [...]/ fără frică/ din 

înțelepciunea care naște/ teama de păcate...”. 

 Convins că „la judecata din urmă/ nu se pun în balanță numai 

rugăciunile”, eul liric se confesează: „Abia acum încep să înțeleg gândurile 

Marelui Vornic/ despre paradis...”. 

 La întrebarea „cine este Eli?” poetul răspunde ferm: „este imaculata”, 

„este iubirea necondiționată”, „iubirea eternă”, „omniprezența/ erosului 

acoperit/de Marele Vornic...”, „este începutul [...],/ sfârșitul/ Sunt Alfa și 
Omega”. El trăiește „cu Marele Vornic/ într-un timp alternativ de gânduri...” 

 Despărțirea de Icoana Eli îi cauzează stări confuze: „mă rănește chiar 

și raiul”, „Sunt numai haos”, „Sunt o deznădejde”. Remediul ar fi: „Doar 

gândul ce mă pune în leagănul astral / și-mi redă Universul cu zâmbetul lui” 

(Despărțire). În concepția poetului, Marele Vornic / este o problemă simplă / 

pentru sfințenie [...], e viitorul”. 

 Ultima parte a volumului, Alte poeme pentru Icoana Eli, evocă pe 

Dumnezeu: „Trebuie să mă gândesc/ cum îl pot uza pe Dumnezeu/ să nu mă 

plictisească adevărul” (Am înțeles), „simt că mă apropiu/ mai mult de 

Dumnezeu”, „...îmi îngădui/ să gândesc orice/ despre Dumnezeu” 

(Cuminecătură), „Dumnezeu e un amurg vesel” (Clipe), „...cu mâinile lui 

Dumnezeu/ peticești inimi”, „...Dumnezeu/ a răbufnit / în alte ființe”, „Exilul 

meu / nu poate fi vecin cu Dumnezeu”. 

 Universul poemelor se completează cu „inedite”, din volumul 

Chemarea icoanei, adevărate poeme erotice. Poetul vrea să-și cucerească 

iubita „printr-o armonie de cuvinte” (Gânduri), „se coc în mine/ poemele 

iubirii”, (Mesaj I), „Ca o stea te arcuiești/ peste sufletul meu”, parbrizii inimii” 

(Mesaj II), „...m-ai îndemnat să cunosc lumea ta [...] cu toate virtuțile tale” 

(Mesaj III), „Adam și Eva [...] au dezagregat iubirea (Blestem), „...trebuie să 

lipim obrajii/ de sinceritate și neant” (Aș vrea). „Vreau să defilez/ cu steagul 

iubirii în mână/ până unde izvorul e curat (Un cântec...), „visul meu să fie 

sfânt/ ca sufletul tău blajin/ ...te port în suflet, Icoana mea” (Alt cântec), „În 

teritoriul INIMII/ am ridicat un palat de cuvinte/ în care vei locui oricând 
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(***), „muguri/ ardeau în explozii de iubire” (Vorbește, iubire...), „din ochii 

tăi curg/ multe rugăciuni”, „cauți miezul ce are un dor” (Sărbătoare). 

 Și poemele dedicate iubirii respiră fiorul sacru, pentru că simbolul 

Icoanei este încorporat în chipul iubitei („raza mea de soare”, „bătaia inimii 

mele”, „semne de întrebare/ prin care mă amăgești”, „dalbe fecioare/ pe 

îndemnuri cerești”, „faci alei pentru îngeri/ pe întinderile cerului”, „Putea-vom 

auzi/ melodia tainică din noi?”, „Tu mi-ai aprins focuri/ în care materia mea/ 

nu moare”, „să îndulcesc fericirea în trupul Icoanei/ alcătuit din toate 

întâmplările materiei”, „Simt cum Icoana/ poartă în ea povara/ infinitului 

erotic...”, „Ca o stea te arcuiești/ peste sufletul meu”, „Firele tale de lumină/ 

ne leagă în infinitul simbol al veșniciei”, „Doamne, sufletul meu îl simt/ 

alăturea de trupul ei/ ca un andante cosmic”, „noi vom cădea în noi/ trăind 

absolutul...”. 

 Asemenea poeților moderni, Virgil Şerbu Cisteianu reușește un anume 

acord  al contrariilor, în care visul se disciplinează logic, misterul se întregeşte 

firesc de rigoare sub fiorul sacru, iar impulsul spontan îmbracă haină 

confortabilă implicând sugestia și ambiguitatea, în vers alb, descătușat de 

canoane. 

 Puse sub fior sacru, poemele lui Virgil Şerbu Cisteianu sunt un 

florilegiu frumos mirositor al unui veritabil POET. 
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Livia Fumurescu 
                 

                      ADEVĂRUL  DESPRE  VIAŢA  şi  MOARTEA  

                           „ unui poet al cuvântului şi necuvântului” 

 

 „Mulţi dintre cei a căror inimă a sângerat au fost învinşi ca 

oameni, dar au învins ca artişti. Asta a fost revanşa lor”. 

 

 (Octavian Paler) 

 

                      Acest aspect atât de controversat, în 

ceea ce priveşte viaţa şi moartea unor mari scriitori 

ai literaturii române, se străduieşte să-l elucideze, 

cu solide argumente, Virgil Şerbu Cisteianu, 

colectând cu trudnicie informaţii care să 

clarifice nebuloasele lansate, adeseori 

tendenţios. 

                      Cartea Adevărul despre viaţa şi 

moartea lui Nichita Stănescu (Editura Gens 

Latina, Alba Iulia, 2014) de Virgil Şerbu 

Cisteianu se înscrie în rândul preocupărilor 

care să lumineze strălucirile operei prin trăirile 

scriitorului, fiindcă „arta e o rană transformată 

în lumină” (Braque). 

                      Structura originală a acestui volum, un 

admirabil colaj al opiniilor, împleteşte vocile autorizate ale 

familiei cu opiniile specialiştilor, lăsând cititorului libertatea de a desprinde 

adevăruri, care să demonteze zvonurile mistificatoare atât de controversate 

despre viaţa şi moartea poetului. În Argument, autorul motivează apariţia 

acestui volum documentat pornind de la afirmaţia academicianului Eugen 

Simion, care aprecia că: „Ploieşteanu şi-a risipit viaţa, dar nu şi-a pierdut 

opera”. Despre opera lui Nichita Stănescu s-a scris mult, dar, în această carte, 

domnul Cisteianu se opreşte asupra primei propoziţii, punându-şi retoric 

întrebarea: „Dar, oare, la risipirea vieţii lui Nichita Stănescu nu a contribuit 

nimeni?” Or, lucrarea atât de necesară cunoaşterii adevărului se străduieşte să 

dea răspuns tocmai la această întrebare, valorificând informaţii şi afirmaţii de 

necontestat. 

                  Referindu-se la volumul respectiv, Doru Popovici (comandor al 

Italiei) consideră această carte „o capodoperă”, fiindcă „sine ira et studio” 

aduce argumente care să demonteze „ura abisală” a detractorilor, care 
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încearcă să minimalizeze valoarea operei prin anularea omului şi a 

evidenţelor. 

                  Emoţionantă este „Scrisoarea de aniversare” semnată de Gabriela 

Melinescu, marea iubire a poetului, cu ocazia împlinirii „a şaptezeci şi cinci 

de ani în nemurire”. Răscolitoare este urarea iubitei „La mulţi ani în veşnicie, 

Nichita!” trimisă neantului prin care bântuie spiritul acestui „cântăreţ-

gânditor... poet autentic” (Ion Dodu Bălan). 

                  Structurat metodic în opt capitole, volumul cuprinde mărturisiri ale 

mamei şi surorii poetului, cele mai apropiate şi mai îndreptăţite fiinţe care-i 

cunoşteau personalitatea, aspiraţiile, sensibilităţile şi arderile spirituale din 

care a fost zămislită opera. Anumite mărturisiri ale lui Nichita făcute unui 

prieten, dar şi răspunsurile date la interviul studenţilor vin să lumineze drumul 

clarificărilor. 

                   Precum piesele unui puzzle, adevărul despre viaţa şi moartea 

poetului se completează cu fiecare dintre cele cinci interviuri, asamblându-se 

în imagini edificatoare pentru dorinţa autorului acestei cărţi de a clarifica unele 

adevăruri învăluite tendenţios în vălurile derutante ale celor care aruncau 

umbre asupra omului, spre a diminua valoarea operei.  

                   Încercând o sistematizare a informaţiilor furnizate de sora şi de 

mama poetului, atât în interviul realizat de doamna Elisabeta Mondanos, cât 

şi de Ovidiu Suciu, descoperim aspecte interesante privitoare la relaţiile dintre 

membrii familiei Stănescu (drăgălăşenia copilului, a băiatului „frumos, cu ochi 

albaştri, dotat cu toate calităţile”, cu talent la desen, pictură, sculptură, cu 

talent muzical cultivat, bucurându-se de un mediu familial propice dezvoltării, 

manifestând dragoste faţă de sora sa mai mică, care îi devenise confidentă şi 

ocrotitoare, arătând afecţiune şi generozitate faţă de  mama sa, suferind şi fiind 

derutat afectiv după decesul tatălui, de la care moştenise mândria etc.), dar şi 

calităţile poetului („avea un geniu al vorbirii, al comunicării...în toate 

domeniile-filozofie, religie, matematică”, vorbea frumos, avea de mic „spirit 

de observaţie extraordinar”, cunoştea Biblia, avea pasiune pentru istoria 

antică), şi informaţii despre „laboratorul creaţiei” (la început scria cu mâna, 

apoi la maşina de scris procurată de tatăl său). Din tinereţe, fusese admirat de 

fete pentru că avea „un farmec deosebit”, a iubit şi a fost iubit de multe femei, 

căutând stabilitate, dragoste familială, confortul psihic al cratorului, şi-ar fi 

dorit copii. Fluctuaţiile afective se justificau şi prin  firea sa independentă, care 

nu suporta conduita posesivă a partenerelor. La el, „problemele sentimentale... 

aveau dimensiuni foarte mari”, fiindcă fugea de singurătate, simţind nevoia 

„să aibă prezenţa cuiva... nu putea să stea singur”. Deşi locuia în Piaţa Amzei, 

se regăsea frecvent în mijlocul familiei, unde se bucura de afecţiune şi de 

înţelegere.  

                         Aflăm numele prietenilor adevăraţi, care i-au fost tot timpul 

aproape (pictorul Mihai Bandac, doctorii Donoiu şi Dăianu, Tomozei, Hagiu 
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şi Pituţ „care i-au fost prieteni până la moarte”, Cezar Baltag, Condeescu 

etc.), dar şi oameni fără valoare, care „profitau de el”, de înţelegerea şi de 

bunătatea lui şi „l-au consumat”, reuniţi parcă „într-un complot al distrugerii”, 

încât nu mai avea timp pentru creaţie. În ultima perioadă „ A fost foarte chinuit. 

Nu a avut nici casă, nici mâncare...”, iar relaţia tensionată cu Dora nu-i era 

favorabilă, fiind dirijată de grupul lui Gogu Rădulescu, să-l convingă spre a fi 

„ Ori cu ei şi dirijat de ei, ori deloc”. În dialogul cu sora poetului, Leonida 

Lari a insistat pe talentul şi pe frumuseţea poeziilor lui Nichita, dar şi pe 

demnitatea poetului, care „ nu s-a înregimentat cu nimeni şi la nimic...în faţa 

nimănui nu s-a căciulit”, deşi i s-a propus „trocul disidenţei” în schimbul 

premiului Nobel. În ciuda detractorilor de tot felul, „ Nichita era ca Pasărea 

Phoenix - după o masă bună, o vorbă caldă ‒ îşi revenea imediat şi căuta 

universul căruia îi era captiv ‒ cartea scrisă”. A fost în străinitate la  Paris, în 

Italia, Suedia, Iugoslavia, Finlanda, Germania, dar se simţea mai bine doar 

acasă, în ţară, având un puternic sentiment patriotic. Încântat a fost de vizita 

în Basarabia şi de basarabeni, simţindu-i apropiaţi sufletului său deschis înspre 

oamenii de valoare. În perioadele lui bune, la lansările de carte de la Librăria 

Eminescu sau de la Librăria Sadoveanu se bucura de mult succes, având şi 

„farmecul oratoriei”.  

 Interviul realizat de Eugen Zainea dezvăluie disponibilităţile 

native plurivalente ale poetului, care avea „o scară a valorilor de mic”. Avea 

mulţi prieteni, juca fotbal şi volei, era preocupat de numismatică, de geografie 

şi de istorie. Căldura familei îi oferea posibilitatea de a-şi încărca bateriile 

sufleteşti când era prea obosit sau prea hărţuit de cei din jur şi de neajunsurile 

materiale cu care se confrunta. Locuia modest, tergiversându-se asigurarea 

condiţiilor de viaţă necesare creatorului de frumuseţi, deşi era apreciat şi foarte 

cunoscut în ţară şi peste hotare (i se acordase Premiul Herder). Generos, poetul 

nu refuza pe nimeni, având o „bunătate princiară”, citindu-le „textele” şi 

pronunţându-se asupra lor, încât „ucenicii îşi devoraseră maestrul”, furându-

i timpul şi liniştea. Nichita avea „o plăcere extraordinară de a dărui, de a face 

pe altul să aibă bucurii mai mari decât a lui”. Poetul a fost foarte modest, în 

ciuda notorietăţii de care se bucura. Poate de aceea, caracterizarea de la 

Uniunea Scriitorilor ca răspuns la propunerea Academiei Regale Suedeze de 

a fi nominalizat pentru Premiul Nobel nu i-a fost favorabilă. 

 Moartea neaşteptată a poetului rămâne învăluită în mister. Deşi 

avusese temperatură şi nu voise să plece, s-a dus totuşi la nunta din Turnu 

Severin ca naş, ca să cinstească mirii, după obicei. S-a reîntors într-un tren 

neîncălzit, a făcut congestie pulmonară, a ajuns la Spitalul de urgenţă, unde  a 

decedat, se pare, dintr-un stop cardiac. Sora şi mama sa  nu au putut înţelege 

„enigma” acelei morţi suspecte. 

                       Dacă primele patru interviuri prezintă aspecte interesante în 

viziunea mamei şi a surorii iubitului lor Nini, pe care unii le-ar putea suspecta 
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de subiectivism, autorul cărţii furnizează cititorului şi informaţii prin excelenţă 

obiective, precum discuţia poetului cu Ilie Purcaru sau interviul inedit realizat 

de către un grup de studenţi ai profesorului George Cornea. În relatarea vizitei 

în Jugoslavia, printre detalii şi formulări picante, poetul formulează unele 

adevăruri care contribuie la completarea profilului său moral şi la cunoaşterea 

stării sale de sănătate („eu nu-mi reneg propriile .... sentimente”; „Ilie, eu nu 

pot să dau afară din casă pe nimeni...”; „când mă supăr foarte tare, datorită 

bolii mele agravante de ficat, limba mi se inflamează”etc.). Modestia şi 

realismul poetului se desprind şi din autocaracterizarea pe care şi-o face („...eu 

sunt un om foarte greşit alcătuit”). Şi din povestea premiului „împărţit 

frăţeşte... transformat în diurna Uniunii Scriitorilor”, valorificat de cei din jur, 

ca şi din „povestea vilei” din Căderea Bastiliei, pe care a cedat-o, rezultă 

adevărul că Nichita dispreţuia arivismul, trăind „într-o nobilă boemă ..., care 

i-a dat independenţă şi măreţia de Poet naţional” (Ion Dodu Bălan). 

                    La întrebările studenţilor, Nichita Stănescu răspunde punctual cu 

aceeaşi modestie, convins că el nu poate fi numit „Corifeu al unei generaţii”, 

considerând că deasupra tuturor poeţilor este poezia populară, care are „o 

actualitate lingvistică nemărginită, aproape de nedepăşit”. De asemenea, este 

convins că nicio comparaţie între doi creatori de valori nu este posibilă, fiindcă  

„nimeni nu-şi poate schimba steaua cu nimeni”. Poetul recunoaşte că s-a 

bucurat „atât de laudă cât şi de injurie, cât şi de articolele obiective, cât şi de 

articolele subiective. Este  exact ce-şi poate dori un autor”. Provocat să 

precizeze relaţia dintre poezie şi filozofie, Nichita Stănescu consideră că „nu 

sunt suprapuse, pentru că dacă s-ar suprapune ar trebui să renunţăm sau la 

filozofie, sau la poezie...” În încheiere, poetul afirmă că „poezia  la urma urmei 

este singurul sentiment care ne scuteşte de tristeţe”. 

                    Printre interviuri, sunt intercalate aprecieri ale unor personalităţi 

(Ştefan Augustin Doinaş, Eugen Simion, Pavel Ţugui, Mihai Cimpoi, Marian 

Papahagi, Virgil Şerbu Cisteianu), care evidenţiază originalitatea operei şi 

valoarea poetului, care „clădeşte lumea cu sine, identificat în cântecul său” 

(Virgil Şerbu Cisteianu). 

                   Fotocopiile din cuprinsul cărţii aduc imaginea lui Nichita în 

diferite momente ale vieţii, fie cu membrii familiei, fie cu prietenii sau cu 

diverse personalităţi cu care s-a intersectat viaţa sa (Ion Frunzetti, Gheorghe 

Pituţ, Gheorghe Tomozei, Dumitru Fărcaş etc.). 

            Originalitatea cărţii lui Virgil Şerbu Cisteianu constă şi în 

fragmentarea informaţiei prin citate sugestive, scrise boldit, care atrag atenţia 

cititorului asupra unor aspecte esenţiale („ A suferit din cauza unora din jurul 

lui”; „El aducea aşa o aură”; „Eu însumi n-am păreri literare” etc.). Aceeaşi 

preocupare pentru clarificarea etapelor interviurilor se dezvăluie şi prin 

alternanţa textelor scrise cu litere italice, boldite sau normale. 
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          Ingenios este ales citatul de pe ultima copertă, prin care poza lui Nichita 

Stănescu, privind de jos înspre portretul lui Eminescu, îi apreciază acestuia, 

cu profunzimea creatorului, frumuseţea şi valoarea poeziilor, născute dintr-un 

zbucium al trăirii: „Mulţi, foarte mulţi, ar dori să scrie măcar un singur vers 

ca Mihai Eminescu, dar nimeni, absolut nimeni n-ar accepta să trăiască 

măcar o singură clipă din viaţa Domniei Sale”. Remarcăm aceeaşi competenţă 

a artistului şi adânca înţelegere a relaţiei dintre operă şi autor. 

           În cumpăna gândirii cititorului, Virgil Şerbu Cisteianu alătură 

informaţiile obiective celor subiective, lăsându-ne să desprindem concluzii 

viabile, fără patimă şi fără interpretări tendenţioase. Se conturează adevărul că 

adeseori, la umbra măreţiei artiştilor apreciaţi, se cuibăresc cei care-l macină 

spre interesul lor mărunt, sperând într-o reflectare asupra lor a nimbului aurit 

al valorilor eterne. 
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VALENTINA BECART  

                                  ZAPISUL IUBIRII2 

Întrebările răscolesc în răni nevindecate... 

             „Am devenit poet, descoperind forţa magică a cuvântului” 

                                                                                 Nichita Stănescu 

 Poezia este tărâmul magic, este „îngerul 

păzitor” care-i conferă poetului George Călin, (o 

conştiinţă născută sub „blestemul” scrisului, un 

privilegiat al muzelor), (vulnerabil, sensibil), o 

anumită protecţie faţă de realitatea „brută”, 

acesta reuşind (adesea) să se sustragă  

momentelor de rătăcire prin labirinturile 

„devorante” ale chemărilor profane... de 

prozaismul unei existenţe”în derivă, de excesul 

de „fard nobiliar” purtat de mulţimea 

zgomotoasă, pe drumurile întunecate ale veacului. 

„mă bucur pentru ceea ce eşti –/ formă îndrăgostită a unei 

voci prinsă în simfonia iubirii,/ mă bucur pentru ceea ce sunt –/ un simplu vis 

aşteptând un strop de tine,/ mă bucur pentru ceea ce suntem –/ freamăt într-o 

îmbrăţişare de suflete pereche,/ lacrimi neplânse în arşiţa pustiului din noi...” 

 Poetul George Călin, suflet însetat de mirajul luminii şi al cuvântului, 

captivat de „voluptatea ascunsă a păcatului”, făcând din iubire un spaţiu al 

provocărilor, sfâşierilor  şi desfătărilor... se lasă devorat de fiecare trăire care 

izbucneşte ca o lavă din cel mai temut vulcan: vulcanul timpului... 

 „vorbind însă, poetul îşi însufleţeşte imaginile poetice cu preţul vieţii 

sale pesonale, mutată în irealul artistic. El acceptă să moară încă din viaţă, 

trăind numai pentru cuvinte, jertfindu-se pe sine, schimbându-se în cuvinte, în 

speranţa de a supravieţui spiritual prin creaţia sa, care-l va renaşte perpetuu 

câtă vreme valoarea operei va rezista judecăţii estetice a posterităţii.” 

(Nichita Stănescu) 

 Doar în poeme fluviu, poeme confesionale, mai poate îngropa 

eternitatea unei clipe, „văpăi de dor îngenunchiat”, „ferestrele deschise ale 

sufletului”, Lumina ochilor, „căldura Vieţii, bucuria, Dragostea,/ tâmpla 

sufletului meu încărunţită de atâta aşteptare...” Chiar dacă „au înflorit, din 

nou, lăstarii iubirii mele...” acesta are conştiinţa efemerităţii lucrurilor şi nu 

                                                           
2 George CĂLIN, Editura Antim Ivireanul, 2015 
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se poate amăgi cu „briliantul viselor” care ascund nenumărate răscruci, 

„împovărate cu Viaţă, durere, eşec, triumf, Moarte...” În spatele fiecărui 

cuvânt stă de veghe teama de ceva necunoscut, teama de a nu rătăci prin 

labirintul întunecos al iluziilor... Înzestrat cu o imaginaţie fecundă caută 

sensuri dincolo de lucrurile palpabile, sperând să rătăcească (într-o bună zi…) 

în „vibraţia particulelor Universului”... „Dragostea supremă” este cea care i-

ar putea aduce liniştea mult visată, ar umple de culoare şi cântec toate 

„întristările”... mai ales atunci când toamna coboară pe munte şi soarele se 

îmbracă în purpura înserării... Cuvintele, izvorâte dintr-o conştiinţă calmă, 

alteori răzvrătită, aduc la lumină sensibilitatea, profunzimea trăirilor, această 

„tainică simfonie” a sufletului, adesea, neînţeles... 

 Poetul George CĂLIN, „veşnic îndrăgostit visător”, ascultă susurul 

izvoarelor, descoperind întreaga armonie a universului cu care ar dori să se 

contopească... dar, de cele mai multe ori, face popas în preajma „cascadei 

Niagara” şi gândurile se revarsă năvalnic, antrenând în rostogolirea lor 

preaplinul inimi ce se vrea descătuşat, eliberat, dăruit lumii. Multe versuri nu 

au o idee, sunt ca o furtună ivită pe neaşteptate, ce angrenează în dezlănţuirea 

ei înfinitele stări sufleteşti, scânteile atâtor vise care sunt gata să aprindă cerul 

inimii. De multe ori, întrebările răscolesc în răni nevindecate şi zguduie 

temeliile gândului care se năruie sub ceruri potrivnice şi „doar o fantasmă a 

imaginaţiei, îmi întăreşte Speranţa, încrederea, Credinţa, seninătatea...” 

Asemenea „pietrei filosofale”, poetul trece printr-un proces de ardere 

nemiloasă, caută să smulgă adevărul fiecărei clipe, lăsând cuvintele, 

„necuvintele” să-şi găsească sensul şi drumul spre purificare… Întreaga 

existenţă este o ardere extatică, o destrămare sublimă contopită în culorile 

vrăjite ale amurgului, o dorinţă acerbă de comuniune cu absolutul, cu divinul: 

„Timpul trecerii mele pe Pământ – tainică simfonie,/ sunetul sufletului meu 

fără de hotar,/ ascultă, poate ai să mă-nţelegi...”  Ar vrea poetul să părăsească 

această lume fără a fi înţeles pe deplin? Nicidecum! Lirismul acestor versuri 

şi încărcătura emoţională ating cele mai înalte cote, sufletul fiind asediat de 

marile nelinişti existenţiale. 

 „Să respirăm adânc în faţa artei! Măcar zece minute pe zi.” (Marin 

Sorescu). 

 Civilizaţia a reuşit în cele din urmă să transforme „omul modern” într-

un sclav al informaţiilor, îndepărtându-l de sine, de esenţa sa divină. În acest 

veac tulbure, scăpat de sub „aripa” lui DUMNEZEU, un veac supus 

degradării, terorii, manipulării şi îngenuncherii  demnităţii umane, puţini sunt 

acei entuziaşti care mai cred în energiile lor creatoare, care cultivă frumosul 

în pământul sterp al unui timp care agonizează, reuşind prin travaliul lor 

neobosit, prin valoarea acordată cuvântului scris, să stârnească admiraţia, să 

mai adauge o cărămidă la temelia spiritualităţii, singura salvare din „mlaştina” 
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democraţiei destructive, care încearcă să facă din fiinţa umană un instrument 

al puteri, al intereselor materiale. 

 George CĂLIN face parte din grupul elitist care doreşte, încearcă şi 

reuşeşte să întreţină „flacăra divină”, dăruindu-se cuvântului - aşa cum zorii 

se smulg din braţele nopţii şi se oferă privirilor noastre dornice de viaţă. Având 

un deosebit simţ al esteticului şi frumosului, stă de veghe, neîncetat, la porţile 

Visului – singura „armă” adevărată folosită împotriva desfiinţării legăturii 

armonioase cu Marea Creaţie Universală. În faţa golului cosmic şi a eternei 

curgeri a timpului, poetul devine (uneori) anxios, tulburat, găsind în poezie un 

spaţiu de manifestare şi „spovedanie”. Astfel, în ZAPISUL IUBIRII, 

volumul de poezie care aşteaptă să-şi ia zborul către inima cititorului, 

„freamătul iubirii” poate fi simţit, trăit cu fiecare vers, şi cum altfel decât 

„învârtindu-ne zilele în eternul carusel/ al împerecherii din/ Dragoste...”, dar 

„Plăsmuitorul de suflete” stă de veghe, şoptindu-le: „nu veţi afla/ Veşnicia,/ 

sub aripa viselor voastre,/ împovărat cu rosturile/ Lumii/ sunt numai Eu,/ 

numai Eu vă cunosc,/ umplându-vă secundele/ cu freamătul Iubirii din voi,/ 

cu Arderea perpetuuă/ într-o Dragoste/ numai de voi visată/ dorită,/ neatinsă,/ 

Focul Dragostei voastre/ nu se va pierde niciodată,/ va arde îmbrăcându-vă/ 

în gânduri,/ dezbrăcându-vă în vise,...” (vibrând cu lacrimi din colţuri de 

stea...) 

 Tema dominantă în întreaga scriere a lui George Călin este iubirea cu 

toate formele ei de manifestare: „Femeie, îţi scriu poeme de iubire,/ aprinzând, 

în mine, lumini/ încrustându-le-ntr-un tăciune de noapte,/ alunecând într-o 

pecete de tăcere...” (diluându-mă în respiraţii...) iubirea trăită, iubirea 

pierdută... căutarea jumătăţii „perfecte”, aşa cum a fost ea înainte ca Eva să se 

lase ispitită de şarpe şi să muşte din mărul interzis. Izgoniţi din Grădinile 

raiului, au fost „condamnaţi” (împreună cu Adam)   să-şi ducă existenţa într-

o lume profană, plină de suferinţe, dezamăgiri şi moarte. De atunci şi până în 

„veacul vecilor” femeia şi bărbatul tânjesc după idealul în iubire, ideal posibil 

doar în poezie... În schimb, divinitatea s-a îndurat şi a dăruit omului libertatea 

VISULUI, fenomen compensatoriu, dar nu realizabil pe deplin. Iată câteva 

exemple semnificative: „visul meu, mai ascuţit decât tăişul lamei,/ modeleză 

împreunările noastre matinale,/ minunea vibraţiilor trupurilor de carne...” 

sau: „tu – înlănţuită de vise,/ eu – înlănţuit de vise,/ dorinţele ne macină/ 

sfâşiate de şoaptele sângelui din noi...” (lăcrimând fulgere de gheaţă...)„cel 

mai frumos vis/ mi-a devenit cel mai groaznic coşmar,/ îngenunchindu-mă 

într-o stare de agitaţie,/ spulberându-mi bucuriile / Vieţii/ întristările,/ 

înălţându-mă,/ coborându-mă instantaneu/ în trupul unei singure / Femei...” 

(sunetul sufletului fără de hotar...). „Femeia/ vis interzis pe buza/ Timpului/ 

pierdut/ când tăcută păşeşte prin/ Templu sufletului –/ petală de Timp/ 

rătăcită printre stele fără de nume/ dincolo de cascadele tăcerii...” (suflet 

rătăcitor prin Univers...) „Femeie a viselor mele de/ Dragoste / să fii sigură 
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că/ Dumnezeu ne va Ierta/ picurând asupra noastră ploi/ neşfârşite/ din 

lacrimi de crini îmbobociţi/ descifrându-ne Taina/ împerecherilor...” 

(hoinărind prin trupurile de carne...) 

 Uneori, şi încrederea în vis este zdruncinată de îndoieli: „Viaţă fără de 

Lumina scăpată din stele/ într-un Cer de umbre care-mi sugrumă/ visele...” 

 „Iubirea este o temă inepuizabilă, de o vechime imemorabilă, pentru 

că originile ei se leagă de originile culturii umane. În literaturile lumii iubirea 

e un spaţiu tematic de o surprinzătoare complexitate, de la Cântarea 

cântărilor şi Epopeea lui Ghilmeş, la mari creaţii moderne ca Anna Karenina 

de Tolstoi sau Matei Iliescu în literatura română. Oricât de repetabilă ar fi ea 

de-a lungul istoriei literaturii, tema iubirii rămâne vie şi mereu fascinantă.” 

(Tema iubirii în literatura universală) Deşi între oameni există asemănări, 

nicio iubire nu poate fi „trăită” la fel. Iubirea poate fi pătimaşă, nebună, 

platonică, gravă, arzătoare ca un soare în deşert, răzbunătoare, iresponsabilă, 

vulgară, carnală, dar, de multe ori, poate duce pe culmile cele mai înalte ale 

spiritualizării fiinţei. Versuri de mare fineţe, însoţite de aluzii învăluitoare, 

relevă dorinţa poetului după plenitudinea iubirii: „mă bucur pentru ceea ce 

suntem – /freamăt într-o îmbrăţişare de suflete pereche” Extazele şi 

fantasmele, adoraţia totală faţă de Femeie... sunt redate în tonuri de o intensă 

vibraţie impresionistă, cu ample disponibilităţi sugestiv: „rupând bucăţi din 

inima-mi hăcuită de semeni/ mă reinventez / în fiecare zi petrecută departe,/ 

mă bucur pentru ceea ce sunt – / suflet prins în pânza de păianjen a/ Vieţii/ 

cuibărit într-un trup de carne arzându-şi/ Iubirea,/ mă bucur pentru ceea ce 

sunt –/ umbră îmbrăţişată de toate/ Femeile Lumii,/ simţind arsura nisipului 

fierbinte sub tălpi.../ voi sosi îngenuncheat / la poarta sufletului tău, / 

cerşindu-ţi o noapte de / Dragoste, /o singură noapte, / departe de / Lumea 

aceasta dezlănţuită,/ rece, distantă...” (mă bucur pentru ceea ce suntem...) 

Pentru poeţii romantici iubirea este un mijloc de transcedere din zona profană, 

ancorând într-o zonă a absolutului, a misterului nealterat de vicii. Poetul înalţă 

un piedestal atât dragostei, împerecherii carnale: „cufundă-mă/ Doamne,/ în 

inima unei singure/ Femei,/ în adâncul sufletului Ei,/ acolo unde pătrund 

piezişe / visele Ei de/ Dragoste canală,/ durerea,/ Depărtarea,/ dorinţa acerbă 

de-mpreunare în miezul / Apusului...” (păcatele amintirilor mele...) „Iubirea/ 

umblă năucă/ prin Lume,/ cu foamea dragostei pe braţe,/ cu zâmbetul ucigaş 

pe buze/ curgând pe tălpile călătorilor,/ pe drumuri pustii, / neştiute de 

nimeni.../  Iubirea/ ne fură umbrele prigonindu-le/ una în alta,/ într-o aprinsă 

candelă a-mperecherii... (suspinele se-aud clocotind în frunze...) (fără de 

care nu ar mai exista procreiere, continuitate...) cât şi iubirii pure, 

necondiţionate de nicio lege pământească, iubirea fiind superioară 

sentimentului de dragoste: „Pe Dumnezeu îl iubeşti, de o fiinţă pământeană te 

poţi îndrăgosti”. 
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 Poetul nu este un „sfânt” care s-a retras din lume, dipotrivă, a căutat 

iubirea carnală, provocatoare, fiind subjugat, adeseori, de acest joc al 

seducţiei: „mi-e dor de arcuirea/ trupului tău/ sub greutatea trupului ce-l port/ 

întinat de păcate/ mi-e dor,/ mi-e dor de dor de tine.../” „am să te devor la 

noapte, / împins de Diavol, / de păcate, / am să te devor Femeie / cu a sufletului 

cheie/ colindând unul în altul/ cât e Cerul şi înaltul...” (hoinărind prin 

trupurile de carne...) 

 Când sufletul a înţeles şoaptele amurgului – poetul a avut o tresărire – 

şi a conştientizat că iubirea trebuie căutată dincolo de „carnal”, pe o treaptă 

superioară a devenirii şi durabilităţii. Şi iată ce ne mărturiseşte: „dezlegându-

mi sensurile/ Iubirii carnale/ prinse matinal în cenuşa amintirilor –/ Pasăre 

Pheonix/ ninsă de pulberi de / stea...”/// „cutreier lumea,/ îmbrăcat în alb –/ 

Prorooc al Dragostei –/ iluzie dulce,/ în mângâieri învăluite de săruturi,/ 

printre răsfăţuri,/ şoapte,  atingeri visate,/ mă cufund în apa privirii unei/ 

Femei/ fără de maluri,/ regăsindu-mi,/ într-un târziu,/ umbra îmbrăţişată/ cu 

o jumătate de inimă de / Femeie / necunoscută...” 

 În momentele de meditaţie şi nostalgie, de măcinare interioară a eului, 

poetul încearcă să surprindă în ochii limpezi ai iubitei, tainele lumii, oaza de 

lumină care ar putea să-i poarte paşii pe drumul către „Eternitate”...: „rătăcesc 

cufundat / în apa privirii unei/ Femei,/ rătăcesc fremătând/ prin Timp,/ 

căutând Drumul spre/ Eternitate...” (cufundat în apa privirii unei Femei...)  

„Orice iubire adevărată este absolută şi nepieritoare, chiar dacă ea se 

clădeşte pe teritoriul celei mai flagrante perisabilităţi” (Tema iubirii în 

literatura universală) 

 Poetul George CĂLIN poate fi considerat un neoromantic „incurabil”, 

versurile sale purtând straiul „înnoit” al vremii, mijloacele stilistice folosite 

pentru a conferi greutate şi valoare scrierii sunt bine ancorate în lumina 

prezentului, dar şi în arborii semantici ai viitorului. Metaforele, nu puţine la 

număr, conferă versurilor forţă sugestivă, rafinament, profunzime, 

înnobilându-le, totodată, invitând la reflecţie şi contemplare. Iată câteva dintre 

acestea, cu efecte semantice şi poetice surprinzătoare: „cum poţi trăi fără 

strălucire/ doar c-un fir de vânt nebunatic”; „trupul tău de ceară/ arzândă”; 

„înmugurind petale de lacrimi”; „lacrimă a nopţilor pătate cu stele”; „sunt 

încătuşat în ploile de/ Curcubeu”; „ninse cu foşnet de petale de crin”; „e 

inundă cu ţipete ninsorile de vise”; „dăltuind flăcări de sânge”; „înzăpezit în 

nopţile stelare”; „cânt fluturii colindă spasmodic prin/ venele mele”; 

„suspinele mele/ se-aud clocotind în frunze”; „să mă-mbrac cu Toamne de-

argint/ într-o albastră dimineaţă,/ născută din nopţile cu coviltir de stele...”; 

„Femeie – mireasmă din caditul tămâierii –” etc.  

 George Călin este un idealist, un sentimental, „condamnat cu iubire” 

veşnică, peregrin prin labirinturile existenţei sale, în căutarea a ceea ce 

înseamnă desăvârşirea întregului. 
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 „Apariţia neoromantismului a fost remarcată şi de Al. Macedonski, 

care nu a ezitat să denumească neoromantic fenomenul literar de la începutul 

secolului al XX-lea, considerat de unii simbolist, iar de alţii decadentist. 

Pentru Al. Macedonski, neoromantismul se asociază cu ascensiunea spre 

ideal.” 

 Înzestrat cu o imaginaţie fecundă, cu o fantezie debordantă, acesta este 

„hăituit” de metaforă până la punctul „0” al respiraţiei. Tensiunea emoţională 

a fiecărui vers creşte ca o flacără în mijlocul unui ocean de gânduri 

învolburate. Expulzat de pe pajiştile însorite ale cuvântului, de multe ori, se 

avântă pe culmile înzăpezite ale trăirilor, aşteptând „vulturul” neliniştilor – să-

i sfârtece preaplinul inimii „când întunericul m-apasă,/ când Disperarea/ mă 

devoră,/ încă mai cred în/ miracole,/ încă mai cred/ în Destin,/ în aripa 

zborului frânt,/ în cioburile visului sfărâmat,/ întregindu-te din lacrimile-

ngheţate/ ale sufletului...”, să-l elibereze de „eul” zbuciumat, captiv într-un 

trup de carne şi de vânt, sortit încă de la naştere unei continue dezintegrări 

universale. NORBERT Wiener spunea undeva: „Cea mai mare victorie 

posibilă constă în a fi, a continua să fii şi a fi fost. Nicio înfrângere nu ne 

poate priva de succesul de a fi existat într-un anumit moment de timp într-un 

univers căruia îi suntem indiferenţi.” 

 Conştiinţa poetului George Călin, ‒ acest spaţiu în care „truda 

reîncepe, egală cu sine şi cu propria-i disperare”‒, este marcată de acest 

balans primejdios al lumii, de jocul secret al luminii şi umbrei. Conceptele 

existenţei, ‒ moarte, tristeţe, dragoste, fericire, iubire, tinereţe, dezamăgire, 

dor, prietenie ‒, sunt trecute prin toate anotimpurile, prin viscole, ploi, furtuni 

stelare şi de nisip, prin ochiul agil al timpului, „Timpul trecerii mele pe Pământ 

–/ tainică Simfonie,/ sunetul sufletului meu fără de Hotar,/ ascultă, poate ai 

să mă-nţelegi.. ,/ ascultă.., ascultă.., ascultă...” (sunetul sufletului fără de 

hotar...) prin oglinzile conştiinţei (ciobite, adesea), prin nuanţele fugitive ale 

curcubeului şi înseninările aşteptate... la ceasul de taină cu divinitatea. E un 

strigăt, o durere, sfâşiere, o bucurie, o dorinţă şi un plânset neauzit, în toate 

gândurile, trăirile poetului. Pe fundalul muzicii universale apare mereu această 

minune numită „Femeie”... de care se agaţă cu disperare, sperând că „iubirea 

întregită” îi va îmblânzi toate spaimele şi durerile şi, de ce nu, îl poate face 

nemuritor...: „Femeie ai învins tristeţea, / Viaţa, Moartea – sfinţind ramuri de 

tei, / plăsmuind în sufletu-mi hăituit de vise/ făpturile nopţii dansând, 

cântând,/ umblând prin văzduh, prin locuri pustii... // Femeie – rai al tuturor/ 

visele tale se-nfig în sângele dumnezeirii, / dăruindu-mi Nemurirea...” 

(schimbându-ne soarta...) 

 Ascultă, cititorule... şi nu încerca să te ascunzi de propria-ţi povară a 

inimii. Îngenunchează pentru o clipă şi cuprinde în suflet avalanşa atâtor 

cuvinte de dragoste. „iubiţi-vă,/ iubiţi-vă,/ mângâind depărtările dintre voi...” 

spune poetul care este conştient de trecerea nemiloasă a timpului: „Timpul vă 
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e măsurat în vise,/ Speranţe,/ bucurii,/ Iubire,/ Timpul vostru bate/ în ritmul 

unui cântec de Toamnă/ deschizâdu-vă ferestrele sufletului veştejit...” 

 Poetul este cel care dă glas (cu riscul de a se pierde pe sine) furtunilor 

ce te bântuie, pustiului ce te cutreieră în nopţile lungi de aşteptare, de spaime 

şi întrebări şi un dor nestins de pereche: „ne pierdem în Tăceri,/ nelinişti,/ la 

margine de Lume,/ bieţi fluturi aşezaţi/ pe frunze de Tăcere,  Apusul Vieţii/ 

începe să ne doară,.../ hai, iubito,/ să ne scuturăm aripile/ încărcate cu vise,/ 

să emigrăm nestingheriţi/ unul în altul,/ într-o luptă/ necunoscută,/ vom 

învinge umbrele zorilor/ învârtindu-ne zilele/ în eternul carusel/ al 

împerecherii din / Dragoste...” (vibrând cu lacrimi din colţuri de stea...) 

 Alături de îngerul ce-i stă mereu în preajmă, „geme focul Dragostei – 

zvon molcom –/ şirag de umbre, în taina viselor din mine/ tumult învăluit, 

tremurând o picătură de Lumină / din Lumina Îngerului de veghe...” (vise din 

Amurguri flămânde...) şi muza ce-l slujeşte cu credinţă şi supunere..., poetul 

se plimbă (cu nonşalanţă) prin flăcările vulcanilor aprinşi de propriile extaze, 

„Focul Dragostei voastre/ nu se va pierde niciodată,” trecând prin arderile 

necruţătoare – întreaga gamă a trăirilor – până ce totul devine esenţă estetică, 

expresivitate viguroasă, spiritul extatic-contemplativ deschizându-şi aripile 

largi către Poezia Iubirii, Poezia universală. Adevărurile trăite, visele ce-şi 

caută împlinirea, nu sunt „încriptate” în cuvinte, nu poartă o mască de 

carnaval, ele sunt trasparente şi limpezi ca apele izvoarelor de munte, ele se 

cer comunicate, limbajul folosit de poet (purtând amprenta unei tristeţi 

metafizice, însingurat în sine, deseori) este acela a unui „confesor” care are 

curajul să se exteriorizeze, şi să înfrunte mirarea atâtor ochi ascunşi în „lumina 

soarelui de amiază”. În fiecare gând neconturat există o catedrală de cuvinte 

şi poetul e gata oricând să înalţe o rugă, ţesând cu migală, dăruire nestăvilită 

versuri sensibile, vibrând a patimă, dorinţă, regret, iertare, înseninare, fiind 

recunoscător - în momentele în care poartă un dialog tainic cu divinitatea – 

pentru acest miracol dăruit muritorului de rând (izgonit din starea sa angelică, 

primordială). Cerul creaţiei este brăzdat adesea de zborul unor păsări negre, 

melancolice, a căror strigăt anunţă întristatea şi naufragiul poetului pe un ţărm 

al deşertăciunilor: „rămân un Veşnic îndrăgostit visător,/ în Efemerul care 

mă-nconjoară,/ presărându-mi în/ Calea spre Mântuire/ boabe din roua 

Fericirii, în lumini orbitoare...” Nicio singurătate nu poate fi mai mare decât 

aceea în care eşti expulzat din propria taină, din propriu cântec al inimii 

născute să viseze. Întreaga viaţă este trecută prin purgatoriul sângelui, 

cuvintele pornind în cruciade sângeroase (de multe ori), „avârlit în groapa cu 

lei,/ mângâindu-se cu gândul la/ Viaţa Veşnică,/ pribegind pe Pământ,/ 

împovărat cu vise...” (întâlnirea sferelor fără de colţuri...) provocând, 

incitând atât poetul cât şi starea cititorului care nu poate rămâne indiferent în 

faţa unui tablou, - redat cu toate mijloacele stilistice, cu emoţie tumultoasă şi 

rafinament - , tablou în care viaţa se zbate, căutând înălţarea pe verticală, 
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căutând salvarea în transcedent, în necunoscutul impalpabil. Lumina interioară 

a eului este dată de clipele de revelaţie, „migrând printre / Constelaţii” ... de 

încrederea poetului în magia cuvântului – considerat un sol loial al întregului 

său zbucium existenţial. Discursul liric are o sonoritate aparte, tulburătoare, 

incendiară (adesea), metaforele stilizate, în plină floare, răsfăţându-se pe 

ramurile atâtor gânduri împovărate cu iubire, distanţa dintre primul fior şi 

rană... putând fi „măsurată” cu o singură vocală – cea în care toate fulgerile, 

naufragiile, bucuriile, tristeţile, dimineţile şi înserările „eului” prigonit din 

EDEN – îşi au loc! „ ceruri sfâşiate durerile ne-mbătrânesc/ ai rostit ultimul 

cuvânt –/ ecou râşnit de suferinţă/ cel ce te topeşte în lumi pierdute.../ 

sângerezi în vers plângând,/ pe umerii inimii mele/ vulcan de lacrimi – turmă 

de frunze/ sărutând fâlfâitul fluturilor,/ fredonând în respiraţie de sânge/ 

zbaterile de aripă ale pescăruşilor.../ ai rostit ultimul cuvânt:/ auzi cum urlă 

ploaia, auzi?...” (ultimul cuvânt...) 

 Expresia „nimic nu se pierde ci totul se transformă” şi-a găsit un loc 

important în întreaga scriere a poetului George CĂLIN. Adesea, cum o 

demonstrează şi versurile sale, cuvintele apar ca o ploaie torenţială de vară, şi 

toate (deodată) ar vrea să germineze în solul fertil al creativităţii, sol mustind 

de sevă, de iubire şi energie călăuzitoare către „formă”, către un adevăr gândit, 

rostit şi aşternut într-un vers memorabil, nemuritor. Care dintre cuvinte ar vrea 

să se stingă înainte de a-şi dezvălui întregul mister? NICIUNUL! Poetul ştie 

acest lucru. Vibraţia înaltă şi silenţioasă a sunetelor, ‒ ca o cădere de lumină 

în prima bătaie de inimă, ca o fâlfâire de aripi ‒, îl avertizează că trebuie să se 

grăbească... „ne grăbim să creştem vise,/  speranţe fără de număr – şterse 

lacrimi”... astfel, poetul George Călin creează febril, arzând ca o flacără, 

alarmat de glasul interior al fiinţei: „cad învins pe muchia Timpului,/ 

ghemuindu-mă-n tine – alpinist îmbătrânit,/ căţărându-mă pe pereţii abruţi ai 

sufletului, / îţi deschid cărări în inima mea/ amurgind tăcut în tine...” 

(amurgind tăcut în tine...) 

 După o năvalnică explozie de trăiri, dezlănţuiri prinse în „simfonia 

iubirii” – poetul simte nevoia unui moment de respiro prelung, ca un ecou 

cufundat „într-un început de noapte”. Sufletul îşi caută clipa de linişte, 

cuvintele sunt lăsate să curgă nestânjenite pe albul hârtiei, fără nicio îngrădire, 

devenind „plate” expresii, nu lipsite de profunzime, dar tânjind după vibraţia 

poetică, tensiunea lirică care le-a răsfăţat adesea cu „licăriri de jăratec”... Nu 

puţine sunt momentele de introspecţie când poetul devine nostalgic, gândindu-

se la paradisul pierdut, senzaţia de nostalgie şi perimare a lucrurilor, 

adâncindu-i mâhnirea şi suferinţa, senzaţia de neputinţă şi pustiu. Chiar şi 

iubirea, ‒ în care a crezut cu ardoare –, îi adânceşte tragicul adevărului, acela 

de a fi doar o „fulgurantă trecere”, un fir de praf în ochii timpului, cerându-i 

acesteia: „mă smulge din şoaptele nopţii,/ scriindu-mi poemul Dragostei pe 

suflet,/ dezmierdându-mă tainic...” „şi nu mă lăsa/ uitat la răscruce de 
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drumuri,/ cu tristeţea pe braţele-mi răsfirate/ în îmbrăţişări fugare...” (uitat 

într-o broderie de linişte...); „culege-mă din gerul ninsorile târzii/ căzute 

matinal/ la marginea orizontului de jar/ în zări sugrumate” (fii, tu, Iarna mea 

rănită...) Deţinător de mari rezerve spirituale, conştient de condiţia limitată a 

eului, în ceasurile de deznădejde, se avântă pe verticală, învocând angelicul, 

sperând să găsească un răspuns la toate... şi o împăcare cu sine. Simboluri 

precum: „în care se oglindeşte chipul Cerului / primindu-te cu braţele 

deschise”; „păsări de fum zvâcnesc spre libertate”; „îmbrăcându-te cu suave 

umbre de fluture...”; „călători stelari – / pribegi într-un Univers nemărginit”; 

„înmugurind Clipa,/ înnobilându-ne zborul” etc., accentuează dorinţa 

poetului de a evada din această lume supusă degradării şi efemerului. În 

momentele în care „înserările alunecă în adâncă tăcere,” stările sufleteşti ale 

poetului, purtătoare de expesivitate şi transmise pe calea sugestiei, sunt (de 

cele mai multe ori) incerte, confuze: când pline de speranţă, lumină şi magie, 

„Tu eşti culoarea din care/ se adapă hulpav sufletul meu,/ bolnav de dragoste,/ 

întinzând emulsia culorilor/ pe pânza nedefinită a Vieţii... în căuşul palmelor 

tale,/ s-au adunat roiul viselor mele,/ pierzându-se-n parfumul ce răsare/ în 

urma paşilor tăi.../ Tu scoţi stele din lacrimile-mi de dor,/ pleci vremea spre 

înserare,/ pui capăt ostenelilor/ ce-mi încătuşează trupul/ până la istovire,/ 

modelându-mi nopţile de Dragoste...” (până la istovire...) când umbrite de 

tristeţe, neîncredere, renunţare „răscolindu-mi sufletul, tristeţea 

înnegurărilor/ alunecându-mi visele ameţitoare / seară de seară, în pântecele 

pământului/ pentru a zăvorî focul/ în piatra nevăzutelor catedrale din mine/ 

devenind rugă veşnică înlăuntrul meu...”(vise din Amurguri flămânde...); 

„înveşmântă-te cu mine,/ primind în suflet/ flămândele-mi ninsori/ ce se scurg 

prin Clepsidra Vieţii.../ înveşmântă-te cu mine,/ cu aripile-mi frânte,/ învăţând 

ce e zborul...” (înveşmântă-te cu mine...) 

 În spatele fiecărui cuvânt se află un suflet tensionat, un suspin neauzit, 

o Lacrimă a Lumii focalizată într-o singură inimă, la ceasul de seară când 

„însingurările” răscolesc în răni nevindecate: „însingurat în tăcerea umbrei,/ 

suspinând în pustiul din mine,/ tremurând de spaimă,/ caut la miezul nopţii / 

Femeia/ de sub ferestrele sufletului meu/ cerşindu-i Iubirea,/ cerşindu-i 

Iertarea / Viaţa, / Moartea...” 

 

*** 

 

 „Femeia /de sub ferestrele sufletului meu, / scrie poeme de Dragoste,/ 

lăcrimându-mă în flori,/ dăltuindu-mi o umbră de sânge / între păsări de fum 

însângerate”... 

 După îndelungi căutări şi sângerări se întrevede şi un „mugur” de 

speranţă, „fug caii, / fug caii prin sufletul ei / înmungurindu-i Primăverile...” 

(dăltuit în lacrimă de floare...) primăvara fiind un simbol al reînnoirii, al 
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renaşterii. Metaforele revelatorii (nu puţine la număr) conferă versurilor forţă 

sugestivă, profunzime, sensibilitate, înnobilându-le, totodată, incitând 

cititorul, invitându-l la reverie şi reflecţie. Dând frâu liber imaginaţiei şi 

fanteziei, poezia lui George CĂLIN capătă sugestivitate, virtuţi curative, 

frapând prin disponibilităţile asociative, pline de vitalitate: când tandre şi 

melodioase, când „surpate” de seismele neliniştilor interioare. Ideea poetică 

capătă contur, se desprinde de umbrele lungi ale serii, devenind emanaţie 

luminoasă care reuşeşte să-ţi umple sufletul de emoţie şi blândă înfiorare. 

Poetul vânează cuvintele ce zac în adormire în „călimara cu diamant”, acestea 

curg cu lejeritate, revărsându-se în albia alchimică, cu infinite reprezentări în 

conştiinţa estetică, aşezându-se ca o ninsoare abundentă peste tumultul 

trăirilor, (expresie a unor permanente stări conflictuale), mobilizând cu 

lejeritate energiile creatoare, impregnate cu iubire şi pasiune. Metamorfozarea 

gândurilor se face cu răbdare şi tenacitate, fiind trecute prin flacăra raţiunii 

spre a se purifica, ca mai apoi să-şi găsească drumul spre universul magic şi 

plin de taine al cuvântului nenăscut... Scopul poeziei este acela de a lăsa 

ferestre deschise către contemplare, către interpretare. Cuvintele sunt ca o 

sărbătoare a sufletului, îmbătat mereu de mirajul luminii şi al bucuriei de a 

exista, a iubi şi a îmbrăţişa cu privirea, frumuseţile înconjurătoare. Şi ce 

frumos înfloresc cuvintele în poem! Prin ferestrele poemelor aşternute pe 

hârtie descoperim laboratorul unde poetul cântăreşte, amestecă, arde cuvintele 

pentru a obţine alchimia perfectă. 

 Poemele cuprinse în volumul ZAPISUL IUBIRII, purtând semnătura 

poetului George CĂLIN, deschid căi spre multitudinea de semnificaţii, 

antrenează imaginaţia, fantezia, substanţa poetică se condensează, adesea, în 

metafore stilizate, adevărate bijuterii, cuvintele fiind menite să răscolească 

adâncimile sufletului, predispunând la trăiri complexe, marcate de o sfâşiere 

metafizică în faţa trecerii inexorabile a timpului. Poetul se jerfeşte pe sine, 

schimbându-se în cuvinte, în speranţa de a supravieţui spiritual, prin creaţia 

sa, care-l va renaşte perpetuu. „Să-i iubim pe poeţi. Să-i iubim pentru că ei 

există şi pentru că noi existăm. Să iubim poeţii pentru darul cuvântului, cu 

care sunt investiţi. Un poet este tot timpul şi oriunde, din simpla pricină că 

este.” (Nichita Stănescu) 

  

Aş dori să închei cu un fragment dintr-un poem semnificativ, reprezentativ 

pentru structura poetică ilustrată în acest volum: în sărutul înserărilor mele... 

„te-am căutat,/ te-am căutat fără-ncetare,/ te-am căutat brăzdat de/ Puterea 

Luminii/ închide ochii,/ nu-ţi cer nimic,/ învinge-ţi teama,/ alunecă prin visele 

mele de/ Dragoste/ îngemănându-te cu Eternitatea,.../// te caut,/ te caut fără-

ncetare,/ mi-e dor de amintirea ta,/ cuvintele sunt atât de greu de găsit/ pe 

buza Timpului pierdut,/// te caut,/ te caut fără-ncetare,/eu – bărbatul/ care 
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migrează printre cuvinte,  eu – bărbatul/ în sufletul căruia/ sentimentele sunt 

aşezate / de mâinile unei singure/ Femei”... 
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Elena Costache 

Jocul de Cărţi şi cu cărţi al Aureliei Marin 

Proza scurtă a Aureliei Marin prezintă, într-un 

crescendo narativ bine închegat, situaţii - limită 

din traseul existenţial al unor personaje 

obişnuite, care se desprind din cotidianul trăit 

şi se imprimă cu repeziciune pe retina dornică 

de suspans şi de neobişnuit a cititorului. 

Lilith, Valer Glas, Pia Carp şi George Nechita 

par să conducă ei înşişi firul narativ al fiecărei 

povestiri prin chiar mâna sau prin imaginaţia 

autoarei şi chiar să participe la urzirea 

propriilor destine: ,,Împreună să vedem ce mai 

punem la cale prin străfundurile noastre, unele 

pline de amărăciune, altele bântuite de nostalgii 

sau angoase.” (p. 243) În final, autoarea chiar 

devine oarecum, pentru scurt timp, captiva 

personajelor create. Titlul volumului, Bing bang şi explozia de stele, îşi găseşte 

explicaţia în ultima parte a cărţii, un epilog, care prezintă o întâlnire face to 

face a autoarei cu personajele sale, la fel de reale precum ea însăşi sau ireale, 

aşa cum pare să devină chiar şi autoarea, întâlnire care transcende timpul: 

,,Vagonul de dormit pluteşte, suntem fluturi albi, roz, lila, în drum către 

splendoarea Edenului…” (p. 265) 

Călătoria, laitmotiv al operei sale, prezentă şi în versuri, este un aspect 

autobiografic care personalizează însăşi viaţa autoarei. Astfel, Lilith 

(,,seducătoare, tandră, superstiţioasă, contradictorie, misterioasă”, p. 10) 

vizitează împreună cu Sebastian Cosma nordul Africii. Valer Glas devine, în 

final, un înstrăinat, un rătăcitor, cu viaţă de nomad, un vagabond vindicativ, 

un aciuat pe lângă satul său, Rotvil, un călător măciant de obsesiile cărora nu 

li se mai poate sustrage. Accidentul Piei Carp are loc tot într-o călătorie, spre 

Cheia. Iar viaţa lui George Nechita se desfăşoară între plecările şi sosirile în 

gări ale vagoanelor pe care le însoţeşte. Ultimul drum este cel amintit în cadrul 

petrecerii în onoarea personajelor. Sunt toţi intelectuali, Sebastian Cosma 

arhitect, Valer Glas matematician, Leni avocată, Pia Carp graficiană şi doar 

George Nechita este un ceferist debusolat dar resemnat în meseria lui, deşi cu 

un grad ridicat de inteligenţă. 

Notele naturaliste ale cărţii se remarcă deseori. Lilith anticipează 

uciderea din dragoste – moartea ei prin otrăvire şi distrugerea bărbatului iubit, 

care ajunge ,,o epavă, un muribund sub soarele primăvăratic” (p. 20) – şi 
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pierde în lupta cu şarpele. Planul de răzbunare al profesorului de matematică 

– reuşeşte să devină, ca într-un roman poliţist, un criminal în serie – este redat 

detaliat: ,,Un salt de felină şi ajunse dincolo (de uşă, n.m.) înainte ca noul venit 

să apese pe comutator. Îi aplică o lovitură de pumn sub bărbie şi Stănescu, 

băut şi luat prin surprindere, gemu, căzând nu departe de tovarăşul său. 

Simţindu-l moale, atacatorul nu se mai strădui să scoată cablul. Călare pe 

pieptul victimei îşi încleştă mâinile în jurul gâtului şi stânse atât de tare, până 

simţi cum şiroaiele de transpiraţie îi inundă ochii. Pentru o fracţiune de 

secundă zări chipul desfigurat, cu ochii ieşiţi din orbite. Îi luă pulsul şi nu simţi 

nimic.” (p. 112) Dar destinul sumbru şi uneori tragic al unor personaje este 

compensat în final de regretul şi de frământarea autoarei, care i-au produs o 

suferinţă concretă ,,nopţi la rând” (p. 243) şi îşi reproşează eroarea: ,,Prin ce 

alchimie am ajuns să-mi conduc eroinele şi eroii spre punctul terminus? Să-i 

omor cu mâna mea?!” (p. 243) Atitudinea ei faţă de personaje variază în 

funcţie de modul în care acestea se comportă în micronaraţiuni: ,,Lilith s-a 

păstrat la distanţă, mult prea misterioasă şi egoistă, pe profesorul Glas îl 

admiram cu mintea şi l-am compătimit cu inima… Cât despre Pia Carp, ar fi 

trebuit s-o salvez ca şi cum ar fi fost vorba de mine însămi. (Autoarea simte 

flaubertian raportarea la eroii săi., n.m.) Singurul prieten căruia i-am dat o 

şansă, deşi a trecut printr-o experienţă fatală, a fost George Nechita, şi sper 

din suflet ca Locul spre care a călătorit în specială să-i fi arătat că, în afara 

căilor ferate, mai există şi căi nevăzute ori neştiute.” (pp. 243-244) Autoarea 

rămâne legată sufleteşte de personajele sale atât în timpul scrierii, cât şi după 

ce a decis finalul povestirilor şi deci a eroilor săi: ,,Că în clipa în care am pus 

ultimul punct, am simţit cum mi se frânge inima de dorul lor, iar ruptura 

adâncea o rană nevindecabilă, fiindcă n-are leac.” (p. 213)  

În fond, ce se întâmplă în proza Aureliei Marin? În Lilith personajul 

eponim îi stârneşte o dragoste tulburătoare arhitectului Sebastian Cosma, 

pentru care rămâne un mister chiar şi dincolo de moartea ei. Femeia care şi-a 

pierdut îngerul şi este însoţită pas cu pas de un dublu negativ, care se 

deformează în timp ce ea se apropie tot mai mult de moarte, nu poate sfârşi 

decât tragic în locul în care a atras-o fatalitatea. Suferinţa bărbatului iubit nu 

poate fi alinată de niciun remediu omenesc deoarece în sufletul acestuia nu a 

fost elucidat misterul femeii lujer: ,,Indiferent dacă Lilith a fost un înger sau 

un demon, făcea parte din categoria rară a aleşilor, cu o karmă şi un destin 

înfricoşător.” (pp. 68-69) Povestea lui Valer Glas din Şi i s-a dat cheia fântânii 

adâncului, teribilul profesor de matematică dintr-un sat, Hildoful şi teroarea 

elevilor săi, după ce fiica lui, Diana, este ucisă de câţiva elevi răzbunători şi 

după ce primeşte un mesaj de la soţia lui moartă, Zamfira, care-i indică 

ucigaşii, decide să-şi dedice viaţa restabilirii dreptăţii şi unui fals echilibru 

existenţial. Obsesia atrage obsesie. Astfel, inteligenţa matematică este 

converită într-o preocupare acerbă pentru planurile criminale. Perseverent, 
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acestea îi reuşesc şi în acelaşi timp îl transformă pe omul cu cablul într-un 

adevărat monstru uman, dezumanizându-l complet: ,,Forţa îi decurgea tocmai 

din această lipsă de sensibilitate, de comprehensiune şi intimitate: vâna 

singurătatea cu înverşunare, aşa cum îşi vânase victimele. Descoperise 

vânătoarea ca o poftă, o dorinţă ce nu mai putea fi potolită. Nu şi-o putea 

explica, însă mintea îi rătăcea, iresponsabil şi irezistibil către ea, avea nevoie 

să îi dea târcoale, să şi-o însuşească tenace, cu îndărătnicie, un fel de seducţie 

a propriei conştiinţe, de pierdere a minţii…” (p. 114) Regretul şi deznădejdea 

nu-l salvează din amalgamul de incertitudini. Restabilirea Piei Carp din Ef, 

locul în care trăieşte după accidentul în care moare iubitul său, Nicolas 

Stamatenco, este redată treptat.  Psihologia feminină este surprinsă ca în proza 

Henriettei Yvonne Stahl: ,,Ascultasem nemişcată acest capitol terifiant, rupt 

cu desăvârşire din mentalul care ţinea cu tot dinadinsul (să fi fost bine, să fi 

fost rău?) să-l ţină îngropat între circumvoluţiuni, măduvă şi infime vase de 

sânge. Sau de vină era sufletul care sărăcise, mai bine spus se golise de orice 

sentiment profund pozitiv: iubire, bucurie, seninătate, încredere… Rămăseseră 

frica, lehamitea, dezinteresul, tortura că în viaţa mea nimic nu mai e sigur, 

întreg, legat de ceva sau cineva…” (p. 170) Şi ultimul personaj din Vagonul 

de dormit, George Nechita, întregeşte această galerie de personaje ale cărţii, 

angajatul de la Căile Ferate, ,,maniacal, blândul, răbdătorul Nechita, «Zeissul» 

tuturor gărilor lumii” (p. 203), ales de destin pentru o misiune specială, secretă, 

care îi accesibilizează drumul spre dincolo, spre marea aventură, spre galaxia 

ultimă şi inaccesibilă. Ultima povestire, cea care este facilitată de întâlnirea 

personajelor cărţii cu autoarea este punctul esenţial al volumului. Ideea de 

final deschis o implică în acest caz pe aceea de propunere a unei variante de 

happy-end, care să compenseze aspectul sumbru al creaţiei. Opera pare să-şi 

găsească continuitate în viaţa autoarei. Aceasta ajunge la Ef, o întâlneşte pe 

Lixandra, nebuna care o tulburase pe Pia Carp, care-i prevesteşte o viitoare 

revoltă a personajelor sale, fapt care se petrece în parte şi îmbracă o altă formă, 

aceea de festivitate, de solemnitate. Personajele, reale de astă dată, îşi deapănă 

fiecare crâmpeiul de viaţă necunoscut de autoare. Lilith s-a vindecat dar l-a 

părăsit pe Sebastian Cosma, ajungând o vestită prezicătoare. Suferinţa îi este 

alinată acestuia de noua sa iubită, Pia Carp, stabilită între timp în Londra şi 

autoare, la rândul ei, de piese de teatru. Cît despre Valer Glas, acestea află de 

la stareţul unei mânăstiri în care şi-a încheiat matematicianul viaţa, că moare 

sfâşiat de lupi, ca o sancţiune pentru trecutul său condamnabil. Stupefacţia 

femeii care şi-a asumat creaţia este evidentă: ,,Eu descopeream că personajele 

nu aveau intenţia să mă distrugă, nici măcar să mă atace. Toţi păream lunatici, 

bizari, totuşi atât de veridici!” (p. 306) George Nechita, Şeful Tuturor Gărilor 

din Calea Lactee, devine în această parte coautor, ca cel care a facilitat 

întâlnirea, primind ,,aceeaşi putere ca mine”. (p. 311) Un final delicat ca 

întreaga scriere a doamnei Aurelia Marin. Cartea rămâne o pendulare între 
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concret şi transcendent, asemănătoare din punctul de vedere al intimităţii 

autor/personaj cu romanul lui Alexandru George, Într-o dimineaţă de toamnă. 
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Nicolae Dan Fruntelată 

                          Ţinuta de gală 

 

 

 

 

 

 

 

     Îl cunosc prea bine pe Ion Andreiţă. 

     Reporterul, prozatorul dur ca un colţ de piatră care scrijeleşte viaţa şi 

amintirea.  

      Şi pe Andreiţă, cel care scrie versuri, îl cunosc. Dar îl aşteptam şi altfel, 

scuturat de dantelele unui joc de fiecare zi, gazetăria care i-a măsurat viaţa şi 

vârstele, îl aşteptam ca invitat de gală la marele bal alb al poeziei pure.  

      Recenta sa carte de versuri, Linia lui Dumnezeu, mi-l aduce aşa cum îl 

aşteptam:  

Tata-i un poem frumos 

Şi postum ca o baladă 

Peste care maiestuos 

Timpu-ntârzie să cadă 

... 

Şi tot zace-ntre ferestre 

Gol şi singur ca un zeu 

Neştiind cum să mai afle 

Linia lui Dumnezeu. 

    Poetul călătoreşte prin lumea lui şi declară superb: 

Apele munţilor mei 

Au nume de bărbaţi 

Au nume de femei 

     E un loc unde poezia se întâlneşte cu istoria limbii române. Numai un 

filolog putea imagina aceste versuri. 
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         Apoi, punând o perdea de cuvinte peste sufletul lui, declară că aude 

cum cad castanele pe acoperişul lumii. 

Să mergem mai departe, tot sub semnul poeziei. În Amiaza iubirii.  

Când am cunoscut-o, fata aceea tuşea ... 

Şi era o primăvară frumoasă 

Dar a venit o toamnă târzie şi grea 

Şi a chemat-o într-o seară cu ea. 

       Aşa se duce iubirea, aşa se duce poezia, aşa se duce tinereţea. 

O tinereţe ca un pahar de vin bun, de culoarea sângelui lui Serioja Esenin, 

unul dintre idolii noştri de atunci. 

      Spune Andreiţă: 

                                   Şi teamă mi-e şi parcă nu mi-e teamă 

C-ai să te uiţi la mine încruntat 

Şi n-ai să înţelegi, oricât aş vrea, 

Ciudata mea mândrie de bărbat. 

Apoi:  

Să arzi cum arde-o faclă căpătâi 

La fiecare moarte de idee 

Să-ţi fugă numele pe-un schiu de foc 

O dată fată, veşnică femeie! 

       Poetul care vrea să iubească o fată fără amintiri, mai vrea, însă, şi 

dreptul să nu fie uitat. În Eseniană, scrie: 

Fă-ţi nod la batistă, iubito,  

Şi-ncearcă de nu mă uita 

E seara atât de aproape 

Şi spânzură noaptea de-o stea. 

       Rar vezi o carte de poezie atât de plină de poezie. Nu fac paradoxuri. 

Poezia modernă atrage în ea şi alte lumi, ale prozei, ale reportajului, ale 

jurnalului sec despre viaţa de fiecare zi. 

      Antologia lui Ion Andreiţă e, însă, altceva. Dacă mi s-ar cere să o judec 

într-o propoziţie scurtă, n-aş ezita s-o fac: Cartea lui e doldora de poezie. 

În alt capitol, Şarpele casei, autorul lasă ferestrele deschise să intre amintirea 

celor duşi, să intre vârsta, să intre boala ca o parte de viaţă, să intre îndoiala 

şi umbra. E un timp 

când doctorii sunt ciocli tandri 

şi cioclii doctori suferinzi 

sub cerul zugrăvit cu leandri 

cu porumbei şi corbi flămânzi. 

Şi mai e un timp când scrie un haiku memorabil: 

Uneori 

Am cea mai înaltă 

Umbră. 
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Când te întreabă poetul, parcă trimiţând o scrisoare spre prieteni: 

Între două bătăi de aripă 

Să fie răgaz, să fie risipă? 

Cartea lui Ion Andreiţă, Linia lui Dumnezeu, apărută la generoasa editură a 

unui poet, el însuşi sudist, Vasile Poenaru, la „Literatura”, e o piesă din 

marea antologie a Sudului, spaţiu dăruit poeziei şi prozei fantaste, spaţiu 

luminat de iubirea pentru dulce-amara limbă românească. 
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     Muguraș Maria Petrescu  
 

          Passionaria Stoicescu – Doamna Bonsai / Madam Bonsai 
 

Cu Doamna Bonsai/ 

Madam Bonsai (Editura 

Călăuza v.b., Deva, 2013, 100 

pp.) Passionaria Stoicescu 

vine să ne supună atenției un 

corolar poetic care să-i 

explice arta scrisului, pe care 

îl stăpânește cu măiestrie de o 

viață, jucându-se cu el ca un 

copil, posedându-l cu toată 

ființa și trăirea ei de scriitoare. 

Doamna Bonsai/ Madam 

Bonsai este  misterul jucat 

ironic în datul sorții, este 

dorința acută de explicație și auto-explicație, folosind metoda paradoxului 

perfect care, deși ascuns într-o mănușă de catifea, lovește direct la țintă. 

Doamna Bonsai / Madam Bonsai este jocul culorii închis/ deschis, exprimat 

prin cuvinte calde, clare, simple, uneori luminoase contrase în tușe puternic 

întunecate ce vin să-i acopere existența, identitatea, ce vin să o acopere chiar 

pe ea ca ființă. Umană?! Femeie?! Poetă?! Cât din toate acestea este foarte 

greu de spus sau de stabilit într-o proporție exactă.  

Iată de ce Passionaria Stoicescu preferă să se îmbrace într-un mister ușor, 

fin, oarecum ironic, ce duce cu gândul la un univers în exclusivitate, al ei în 

întregime, palpabil în sine, dar și îndepărtat sau pierdut într-o lumină difuză. 

Jocul de-a du-te, vino, de a fi și a nu fi, stăpânește întreaga carte. Și de aici, 

din fragilitatea ca de porțelan a sufletului ei, de nobilă Doamnă Bonsai, se 

conturează în fața ochilor noștri însăși Doamna Bonsai în carne și oase, care 

se vede chiar pe ea proiectată și reproiectată în cele 33 de poezii ale volumului 

(alese spre a fi traduse în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu). ,,Scriu.../ 

Am fost binecuvântată să scriu,/ să înfloresc pe hârtie/ bonsaii vieții mele:/ 

copilărie tăiată,/ iubire retezată,/ vise ciuntite -/ toate în pământ puțin,/ să mă 

tot bucur de chin,/ să fie fascinantă și-ntremătoare/ d u r e r e a/ - mai ales când 

dau în floare - / adică scriu...’’ – Doamna Bonsai, p. 30. 
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Desigur că citind o astfel de carte se pune și întrebarea firească unde și cât 

este Passionaria Stoicescu alias Doamna Bonsai? Răspunsul poetei vine 

simplu, gradat, cu fiecare poem în parte. El vine de undeva de departe, 

materializat, tot paradoxal, într-un om – un mire, dar nu cel creat, așa cum 

spune Biblia dintr-un ,,pumn de țărână din pământ’’, ci de la himeră de cenușă, 

întrupată în mirele poeziei. Iubire, pasiune, destin (,,De tine am ars/ până când 

zgura/ mi-a rostuit altfel făptura.../ Acum,/ dacă ți-aș mai întinde un gând/ ar 

fi spulberat de vânt.../ Trupului meu/ torturat de arșiți mereu/ i-am îngăduit o 

ușă/ prin care să pleci,/ mire al meu de cenușă...’’ – Mirele de cenușă, p. 84), 

blestem (,,Nu privi înapoi -/ va ploua cu cele mai uscate ploi,/ va ninge cu cea 

mai neagră ninsoare,/ n-ai să mai vezi niciodată/ celălalt soare...’’ - Mirele de 

cenușă, p. 84), căutare îndelungă, permanentă și înfrigurată (,,Du-te!/ În chip 

de drum/ fie s-alergi după fum...’’ - Mirele de cenușă, p. 84). Mirele/ Poemul 

va rămâne Mirele ei etern pe care-l vrea, dar îl și repudiază din tot sufletul 

pentru pecetea cu care a marcat-o definitiv toată viața (,,Nu-l văd și nu-l ating 

- dar este,/ nu urc, dar el mă ia pe creste,/ nu-i foc, dar arde nevăzut/ și cântă 

disperant și mut.// Mi-e mire fără 

legământ/ și cer imens, fără pământ,/ 

drag mort din patima mea vie...// 

El?// Eu!// Poemul – când mă scrie!’’ 

– Identitate – p. 46). Iar de aici până 

la materializarea ascestei iubiri 

dorite, râvnite, așteptate cu 

înfrigurare, trăită la cota maximă a 

unei pasiuni devoratoare, dar și 
blestemată în egală măsură, de la 

acest extaz agonic în permanență nu 

este decât un pas (,,Singură,/ eu și 
cărțile/ în trudnică exilare,/ privind 

cu spaimă/ furnicarul de pe 

trotuare...// Singură/ fără nume,/ c-

un sentiment vinovat/ c-am purtat în 

mine,/ am născut/ și am legănat/ 

această lume nepăsătoare,/ această 

lume... – Eu și cărțile, p. 96). 
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IONELA COZMESCU  
         

Oxana Cârlan Munteanu, în neliniştea cuvintelor care se caută 

 
 Din „insomnia cuvintelor” care se caută, 

definită drept poetică stare de veghe şi productivă 

revelaţie la limita dintre somn şi trezie, se 

configurează liniile de forţă ale celui de  al doilea 

volum al Oxanei Cârlan Munteanu, Insomnia 

cuvintelor, intuite în neodihna unui eu poetic 

încă proaspăt în spaţiul creaţiei şi în neliniştea 

benefică a marilor întrebări care se nasc din 

neodihna logosului convertit în punte spre lume. 

Autoarea pare să-şi fi intuit dintotdeauna, cu o 

maturitate vizibilă menirea, asumată declarativ în 

artele poetice din volumul de debut, dar şi 

parcursul artistic, prefigurat într-un poem aparte, ce 

se detaşează în linia cărţii de-acum, Cuvânt rostit la 

curtea de Argeş; lansarea volumului Duios suferinţa 

trece. Aici, cuvântul naşte lumi, tămăduieşte durere, „cuvântă” despre doruri 

ascunse în inimă şi devine esenţă a unui timp anume, cel al poeziei. De aceea, 

o atât de simplă afirmaţie poetică „Vreau să scriu/ în pagina cărţii/ cuvântul” 

rămâne emblema unui crez artistic descoperit prin căutare de sine şi de toate. 

Manifestul artistic se focusează, aşadar, pe cuvânt, esenţă a rodniciei 

creatoare, cel care dă dreptul la existenţă şi transformă creaţia în singura 

certitudine a fiinţei poetice, voit tentată să suprapună actul creator unui 

„sacrificiu absolut”.  

 Se instituie, astfel, o poetică a eului creator, una din fireştile etape ale 

desăvârşirii în actul artistic şi, de departe, nevoia de autodefinire, de căutare a 

rosturilor poeziei şi a condiţiei sale în lume, rămân liniile de forţă ale acestui 

volum, care demonstrează, în imagini noi, că artistul se identifică unei zbateri 

continue: fie că e frământarea începuturilor, necesară şi firească răscolire în 

căutarea unui nou sens al propriei fiinţe sau continuă redefinire...  

 O definiţie în termeni blagieni configurează un prim şi subtil profil al 

poetei care îşi face intrarea „în misterul lumii/ ca o metaforă/ în poezia luminii 

(p. 10), tensiunea lirică instituindu-se de la început, în modul în care se 

configurează raportarea artistului la lume. Tăcerea lumii este identică morţii 

şi dăunează creaţiei ce trebuie să îşi găsească aici esenţele: „«O, lume, lume şi 

iar lume»/ Tăcerea ta e identică cu moartea” (p. 10). Această „mirare” iniţială, 

iscată la nivel ideatic din întâlnirea cu exteriorul se transformă, arzând parcă 

etape, într-o matură asumare a condiţiei poetice, în texte ca Mereu sau Văd 
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sensul vieţii doar luptând. Versurile „Altădată, mă topeam/ ca un fulg de nea/ 

(...) / pentru conştiinţa vieţii creatoare/ pentru un cuvânt” (Mereu) devin 

nostalgică spovedanie ce defineşte arderea creatoare a începuturilor, 

contrastantă, însă, cu cea prezentă, tot ardere, dar „blândă” adică înţeleaptă, 

echilibrată, controlată patimă. Zbaterea rămâne, însă, mereu aceeaşi, 

indiferent de timp, pentru că ea pare să dea sens vieţii: „Văd sensul vieţii doar 

luptând”. 

 Asumarea condiţiei poetice induce, firesc, nevoia de configurare a 

statutului operei. Imaginea artistică a creaţiei se întregeşte din antiteze (într-

un singur text poezia e „păpădie/ în câmpie” dar şi „piatră grea/ sublimă viaţă” 

– Poezie) întărind ideea că tot ce se află între aceste două extreme poate induce 

starea de graţie care să nască poezie. De aceea, poemul se zămisleşte din orice 

întâlnire cu lumea şi este unic izvor pentru că se suprapune până la identificare 

cu inima artistului („Tu unica regină a universului/ poezie/ izvor ce naşte dor 

de apă vie/ (...)/ Eşti inima mea!” – Unică...). La fel de categoric i se atribuie 

creaţiei durabilitate, deci, eternitate, pentru că frumuseţea, originalitatea, 

valoarea sunt consecinţa apropierii de „cuvântul adevărat” care nu poate fi 

perisabil şi egal morţii („Contactez cu veşnicia/ (...)/ proiectând cuvântul 

adevărat/ (...)/ „pentru că sunt originală/ evadez în valori/ şi nu sunt identică 

cu moartea”  –Contactez). 

 O inedită imagine este cea care instituie cu valoare de lege libertatea 

creaţiei, ce nu poate fi gândită decât in limitele unei debordante purităţi, şi vine 

poate, uneori, dintr-o voită şi poetică naivitate şi, mai întotdeauna, din curăţia 

şi libertatea sufletului: „Sufletului meu/ Nu-i poate fi impus/ să culeagă flori/ 

din grădina veştedă,/ din viaţa cu spini/ şi gânduri de mărăcini!/ Sufletul nu 

poate avea chip de monstru/ (...)/ El se vrea în iubirea câmpului” (p. 31). Şi, 

din toată această frumuseţe, poezia pare să se reconsidere şi să se detaşeze de 

orice altă formă de frumos artistic drept „nobilă axă” şi „templu” al unei lumi 

întotdeauna „la plural” (Poemul). Percepută drept unica siguranţă, unica 

certitudine care merită sacrificiul absolut (Creaţia), poezia este iubire. Ea nu 

se naşte din iubire, pentru că iubirea însăşi nu pare posibilă decât prin poezie. 

De aceea poemul este o lume în doi, e „tăcere şi cuvânt” (p. 26), iar timpul 

iubirii începe cu un text păstrat în amintire („În amintirea mea persistă/ Sărutul 

de pe frunte./ Nu crezi că timpul nostru a-nceput/ cu textul din amintirea mea?” 

– Sărut pe frunte). Iubirea devine, aşadar, spaţiul întâlnirii poetice, ea se 

consumă „pe câmpurile poeziei” (Pariu) şi nu poate fi gândită în afara acestor 

repere, căci este dialog artistic (Răspuns la cinci poeme...). 

 Din preaplinul acesta de trăire, din sentimentul predestinării pe care îl 

resimte fiinţa poetică – „eu vreau să trăiesc”, „vreau să gândesc”, „vreau să 

cuvânt”, „vreau să străbat”, „nu mai vreau să plec” (Eu vreau să trăiesc) – se 

configurează un spaţiu ideatic dens pe care teme mai vechi sau pentru prima 

oară abordate de poetă îl susţin, confirmând că în poezie mai este întotdeauna 
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ceva de spus. Se resimte, aşadar, o nouă raportare la timp, care nu se învaţă, 

nu poate fi învăţat (se subînţelege – nu poate fi controlat) – (Timpul) şi care 

trece chiar şi când iubeşti (Îţi scriu). A nu muri înseamnă a „a învăţa zilnic să 

trăieşti” (Pariu), a merge prin toate vieţile zâmbind (Pana) şi în această 

imagine optimistă şi asumată moartea devine sursă de inspiraţie poetică, nu 

capăt de drum („N-aruncaţi moartea în pământ/ aliniaţi-o la gându-mi de poet” 

– N-aruncaţi moartea în pământ). 

 Se instituie acum, pentru prima oară, şi un raport al poetului cu 

Dumnezeu, dovadă că ne aflăm, cu acest volum, într-o altă etapă a desăvârşirii 

poetice. O rugă adresată divinităţii de a fi aproape în bucurie schimbă puţin 

imagini lirice arhicunoscute pe această temă, pentru că, în general, suferinţa 

mediază contactul cu sacrul – „O, Doamne, fii cu mine/ În ceas sublim de viaţă 

plină” (Pana) şi transformă în laitmotiv imaginea unor ochi albaştri care îşi 

păstrează o voită ambiguitate – sunt ai lui Dumnezeu, ai iubitului sau a unei 

îndepărtate muze... 

 „Neodihna” cuvintelor se resimte şi la nivelul discursului liric, 

controlat atent prin esenţializare, ermetizare şi metaforizare. Alături de 

structuri lirice inedite („viaţa ta cu-a mea nu-ncape în morminte” – Astăzi, „un 

mort plângea deasupra lui” – Plânsul unui mort, „Lumina e dorinţa vieţii de-

nceput” – Lumina), se află un poem aparte, Lui Grigore Vieru, imn construit 

printr-o valorificare excesivă, dar supravegheată, a intertextualităţii, o poezie 

născută din poezie, dar departe de orice formă de epigonism: „Plec acolo 

unde:/ «curge izvorul,/ Grâul răsare/ Acolo pe unde / Trec urmele tale»/ Trestie 

cu-ngândurată pleoapă,/ mi-e dor de un cuvânt ce/ «locuieşte la marginea unei 

iubiri»,/ de glasul tainic ce-mi şopteşte:/ «Există o femeie totuşi/ Cu sufletul 

ca cerul,/ Frumoasă ca ţărâna/ Simplă ca lacrima»/ Tu eşti liniştea iubirii,/ 

Izvorul ce ne poartă/ În fiecare iarbă!/ Zbucium aprig,/ Ce ne «bate în piatra 

hârtiei»/ şi a armoniei./ Nu te-ngândura, noi te vom mângâia!/ Nu te-ngrijora!/ 

Noi te vom cânta/ Cu lumină în măiastra-ţi carte/ Şi iubire altoită-n artă!/ 

Odihneşte liniştit şi/ «Iartă, nu îndeajuns noi te-am iubit!»” 

 „Sunt la început” mărturisea poeta într-un vers şi, totuşi, creaţia pare 

să refuze acest statut. Poezia acestui volum păstrează doar nostalgia 

începuturilor creatoare dar confirmă răspicat ceea ce ar trebui să devină noul 

crez al Oxanei Cârlan Munteanu, nu întâmplător aruncat printre poeme: „Sunt 

un cuvânt aşezat în cartea cu destine”... (Mereu) 
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 ANCA SÂRGHIE 

 
             UN PROFESOR PRESTIGIOS, LIVIU RUSU 

 

                                            

Promoția noastră de la Facultatea de Filologie din 

Cluj, particularizată datorită unor poeți renumiți ca 

Ana Blandiana, Ion Alexandru, Gheorghe Pituț, cât  

și prin universitari ca Mircea Muthu și Ion Cuceu,  

ca să mă rezum doar la câteva exemple, s-a bucurat 

de îndrumarea lui Liviu Rusu, ca profesor care ne-

a ținut cursul de Literatură comparată din anii IV și 
V, (1965-1966 și 1967-1967), axat pe creația 

goetheeană, în bună parte. Întruchipând spiritul 

academic în expresia lui clasică, prin sobrietatea 

competenței, profesorul Rusu era un cunoscător 

împătimit al romantismului german, îmbinând 

exhaustivitatea informației în domeniul literaturii și 
esteticii, cu exactitatea conceptelor pe care le mânuia și cu pasiunea 

interpretării textelor. El se oprea în expuner ila fiecare expresie, precum 

„Lumină, lumină, mai multă lumină“, la cugetările cele mai relevante, de genul 

„Etern-femininul ne-nalță-n tării”, încât caietele noastre de notițe erau pline 

de citate, pe care le memoram cu toată convingerea, după ce ne pătrundeam 

de importanța sensurilor pe care le purtau. Așa am studiat toată creația 

genialului romantic german, de la Suferințele tânărului Werther până la 

capodopera sa absolută, poemul Faust, și versurile de iubire dedicate muzelor 

sale.  Romanul din 1939 al lui Thomas Mann, Lotte la Weimar, era inspirat 

dintr-un episod al vieții sentimentale a lui Goethe și devenise un reper sigur în 

cultura literară pe care profesorul ne-a îndrumat să ne-o facem. Așa se explică 

faptul că prin anii ‘80, cu filozoful Constantin Noica, musafir la Sibiu al nostru 

și autor al eseului Despărțirea de Goethe, care mă contrariase la prima lectură, 

puteam conversa lejer pe această temă. Treceam de la interpretarea filologică 

de text  a profesorului Rusu la speculația de tip filozofic, prin care Noica 

pretindea că Occidentul nu a înțeles la timp Faust II, în care Goethe a cuprins 

esențial întreaga noastră lume. Despărțirea de Goethe are două motive: pe cel 

de a fi creat un mit magic, pe Faust, un erou care nu este al lumii noastre, și pe 

motivul că restul creației goetheene contrazice acest mit, care ar fi un model 

fals pentru culturile moderne. Faust II propune primatul posibilului asupra 
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realului, primatul intelectualismului științific asupra reflexiunii filozofice, 

primatul în plan filozofic al transcendentalului, în lumea lui „Dincoace” cu 

perspectiva lui cum e cu putință ceva asupra transcendentului, în dimensiunea 

lui „Dincolo”. Și Noica îmi vorbea despre jungla libertăților în lumea demoniei 

vizualului, în care Goethe  rămâne un părinte al cinematografiei. El era 

convins că în lumea nouă, devenită un laborator, nu ar trebui strivite 

frumusețile lumii trecute. Așa cum comentam aceste idei cu filozoful 

Constantin Noica prin anii  perioadei sale păltinișene, de prin 1980 și până la 

moarte lui în decembrie 1987, nu-i puteam da dreptatea pe care astăzi simt că 

o merită, căci pe atunci mă simțeam mult mai confortabil să păstrez grila 

interpretării sănătoase și sigure făcute de profesorul meu de literatură 

comparată, chiar dacă nu-mi amintesc să fi parcurs cartea lui  intitulată Goethe, 

câteva aspecte, 1932, care era printre cele dintâi studii ale sale, după ce Liviu 

Rusu părăsise primul lui domeniu de competență, psihologia, spre a se dedica 

esteticii și literaturii universale.  

Tot la cursurile lui Liviu Rusu mă gândeam, luându-le ca reper, poposind 

în repetate rânduri la Weimar în casa lui Goethe, când urmăream culoarul 

vizual prin care tânărul îndrăgostit de la 1800 comunica cu iubita lui și eram, 

în secret, fericită să cunosc cu exactitate versurile inspirate poetului de 

Charlotte Buff, căsătorită Kestner, și de celelalte vreo opt muze, deosebind 

poeziile dedicate fiecăreia dintre ele. Știu și acum versurile poeziei Extaz al 

tristeţii: „Nu secaţi, nu secaţi,/ Lacrimi de veşnică dragoste!/ O, cât de pustie, 

de moartă lumea apare/ Ochiului ce-aproape uscat e./ Nu secaţi, nu secaţi,/ 

Lacrimi de amarnică dragoste.” Pe atunci, aveam traducerea în româneşte 

realizată de Maria Banuş în volumul Poezii de Goethe, apărut la Editura 

Tineretului în 1957. Recitam poezia Ce spaimă, ceas de ceas m-alungă?: „Ce 

spaimă, ceas de ceas m-alungă? –/ Viaţa-i scurtă, ziua-i lungă./ Alt loc vrea 

inima, tot altul/ Nu ştiu de vrea mereu înaltul;// Departe însă ar pleca,/ S-ar 

rupe chiar din sinea sa./ La pieptul drag de cade-n zbor,/ Găseşte-un cer 

odihnitor,// Vârtejul-viaţă-o zmulge-n larg/ Şi-un singur loc i-e pururi drag; 

/Orice-a pierdut, orice-a râvnit,/ Tot înşelată-i la sfârşit.” Desigur că mai 

târziu, Leopold Stern avea să tipărească la Iași cartea Iubirile lui Goethe, dar 

în anii studenției noastre de filologi clujeni, în plin socialism, Goethe devenise 

un reper major, o coloană de lumină a spiritului nostru. Și aceasta se datora 

profesorului Rusu, îndeosebi, și altor câțiva dascăli care ne-au călăuzit  

formarea ca profesioniști ai cărții. Sexagenarul profesor Liviu Rusu era o 

prezență caldă, dar de o sobrietate impecabilă, totodată. Nimic din viața 

familiei sale nu răzbătea până la noi, nici faptul că se născuse în 1901 la 

Sărmaș într-o familie de preot greco-catolic cu 17 copii, pe el crescându-l mai 

mult un frate mai mare, și nici că cea mai puternică amintire din copilărie 
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fusese pentru Liviu Rusu felul cum mergea cu gâștele pe câmp. Nu știam că 

avusese asistent la Catedra de Estetică, unde era titular, pe I.D. Sîrbu, care, 

deși era fiu de miner și fusese membru al Partidului Comunist în perioada de 

ilegalitate,  după al Doilea Război Mondial, comuniștii ajunși la putere nu-l 

toleraseră, ci l-au întemnițat pentru 7 ani. Cu fostul său asistent, familia 

profesorului Rusu a avut mare noroc. O amintire neștearsă era aceea că în 

perioada celei mai crunte represiuni, când chiar și vecinii aduceau cu discreție 

mâncare pentru familia sărăcită,  I.D.Sîrbu  o ajuta financiar, astfel că fiicele 

profesorului, devenite domnișoare, se bucurau să poarte lodenele cumpărate 

din banii oferiți de fostul asistent. Casa familiei Rusu, ridicată cu multă trudă 

înainte de Război, avea să fie rechiziționată și profesorul a socotit că are un 

mare noroc să găzduiască pe colegul Ion Breazu.  

Noi, ca studenți, nu aflaserăm nici că profesorul rămăsese chiar și în anii 

aceia târzii un excursionist împătimit, care în fiecare duminică făcea drumeții 
în Pădurea Făget, însoțit de universitarul Gavrilă de la Infecțioase și de 

avocatul Voișanu, cu care vorbea despre filozofie, cel mai ades. Nu se 

povestea între studenți că profesorul Rusu fusese îndepărtat de la catedra de 

Estetică timp de 12 ani, aidoma lui Lucian Blaga, între atâți alți intelectuali 

străluciți ai Clujului prigoniți de nefastul regim comunist, răstimp cât activase 

ca ajutor de bibliotecar la Biblioteca Universitară din Cluj. Acum aș încerca 

să explic de ce niciodată Liviu Rusu nu ne-a pomenit faptul că în 1935 el luase 

Doctoratul cu tema Essai sur la Creation Artistique. Contribution a une 

Esthetique Dynamique, în care el explica procesul intim de zămislire a 

frumosului în artă.  Autorul își formulase convingerea că omul de artă creează 

pentru că nu poate trăi altfel, pentru vreun alt țel.O idee-axă era formulată 

astfel: „O operă ne place, nu fiindcă exprimă frumosul în sine, ci pentru că 

încarnează o viziune asupra lumii.”3În limba română, acest eseu care a stârnit 

un interes european, devenind poate cea mai cunoscută carte de estetică a unui 

român în Occident, va fi publicat în 1972 și după moartea sa, prin efortul soției 

sale, în 1989. Nu bănuiam ca studenți, care savuram entuziasmul competenței 

cu care ne prezenta Liviu Rusu fiecare temă propusă la curs ori dezbătută la 

ore de seminar, că viziunea lui din acea lucrare de Doctorat fusese o inovație 

în gândirea estetică a epocii, dar ceea ce admiram fără rezerve este faptul că 

optica de tip clasic pe care o afișa profesorul era susținută de o solidă cultură 

umanistă. Recent aveam să aflu că limba și literatura germană le însușise, după 

cum tocmai ne-a  relatat fiica lui Liviu Rusu, Cristina Popescu la o reuniune a 

                                                           
3 Liviu Rusu, Eseu despre creația artistică. Contribuție la o estetică dinamică, traducere din 

franceză de Cristina Rusu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 317. 
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Cenaclului Românesc „Mircea Eliade” de la Denver4, de Florii, în 5 aprilie 

2015, încă în Bistrița unde urmase liceul german și stilul lui de expunere păstra 

ordinea și rigoarea imprimată, probabil, atunci. Dar și în caracterul lui exista 

un spirit al ordinei, vizibil și în activitatea didactică a profesorului de literatură 

comparată. Fetele sale aveau să-i fie foarte recunoscătoare pentru că în 

educarea lor, el nu a impus un regim de restricții rigide. Ca tată, Liviu Rusu 

le-a lăsat să crească liber, nepunând asupra lor vreo presiune morală ori 

profesională, astfel ca să le deformeze personalitatea. Dimpotrivă, principiul 

aplicat la creșterea nepoțeilor lui Ioana și Radu pare să fi fost ideea lui 

Hipocrat, concretizat în afirmația celebră: „Lăsați copiii să plângă, este primul 

lor sport.” Ceea ce bunicul dorise să-i imprime lui Radu fusese dragostea 

pentru natură, mai ales pentru pădure, după cum sună gândul său formulat 

epistolar la nașterea nepotului, care avea să și-l amintească în biroul unde a 

activat neîntrerupt, înconjurat de biblioteca sa cu mii de volume. Discurile lui 

de muzică clasică, oricând erau gata să-l desfete, el ascultând muzică acasă 

sau organizând la facultate audiții cu care atrăgea studenții, care făceau, astfel, 

aplicații de estetică. Nu era întâmplător faptul că în perioada cea mai 

strălucitoare a carierei lui de estetician, cursurile lui Liviu Rusu se țineau în 

săli largi cu uși deschise, ca să poate fi ascultate de un public  mereu 

numeros… 

Ceea ce este important de știut rămâne faptul că Liviu Rusu era în 

deceniile 7-8 ale secolului XX, în plin socialism românesc, un portdrapel al 

luptei contra proletcultismului și contra falsificărilor pe care regizorii unor 

spectacole de teatru și le permiteau abordând texte clasice, cum era regizorul 

Radu Penciulescu la Teatrul Național  din capitală montând Regele Lear de 

Shakespeare: „ceea ce ni se oferă și se apreciază de unii ca un reviriment, ca 

o etapă de înnoire creatoare în mersul teatrului nostru, este un fals.Titu 

Maiorescu nu ar ezita să spună: un neadevăr ‒ a spus-o în legătură cu 

falsificarea adevărului în cultura noastră” 5 . În mod evident, autoritatea 

mentoruluisău  Maiorescu  în focalizarea judecății pe valențele esteticului era 

reconfirmată printr-o judecată ca aceasta.  

Un eveniment de răscruce  în primul rând pentru noi, filologii, a fost 

inițiativa lui Liviu Rusu de a reabilita pe Titu Maiorescu, un critic literar 

proscris în comunism, ca și Lucian Blaga sau Oct. Goga între poeți. Am 

                                                           
4 Cenaclul Românesc „Mircea Eliade” activează la Denver Colorado din anul 2009,  inițiat 

spre a promova pe pământ american valorile culturii noastre naționale. El este animat de 

profesorii Sebastian Doreanu și Simona Sîrghie.  
5 Liviu Rusu, „Regele Lear” în regia lui Radu Penciulescu sau drepturile spirituale ale 

autorului, în vol. De la Eminescu la Lucian Blaga, Editura Cartea Românească, București, 

1981, p. 366. Articolul apăruse și în „România literară”, nr.11, martie 1971. 
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participat la reuniunea academică din 1963 când s-a anunțat începutul unui 

dezgheț. Imediat apoi, cercetam cu un interes nemaiîntâlnit, pe baza ediției de 

Critice, prefațată de N. Georgescu, concepția estetică a lui Titu Maiorescu. 

Între primii, noi am început să studiem la cursul lui Ion Vlad Mirabila 

sămânță, poemul de deschidere horațiană al lui Lucian Blaga. La Liceul „Gh. 

Lazăr” din Sibiu, unde am predat în primii 18 ani de profesorat, eu dădeam 

notițe despre acei scriitori interziși până atunci colegelor de specialitate, care 

nu beneficiaseră de primele îndrumări pe care le primisemși le dețineam cu 

mare mândrie, eu și colegii mei de generație, de la profesori ca Liviu Rusu, 

mai ales că el ne demonstrase că niciodată nu trebuie abandonată lupta pentru 

a scoate la lumină valorile în care credem. 

Ceva mai târziu, după 1975, eu studiam în cadrul examenului de Doctorat 

biografia lui Radu Stanca și am aflat că tânărul asistent al anilor ’40, profesorul 

de Estetică Liviu Rusu, călăuzise la Cluj și în refugiu la Sibiu generația 

viitorilor cerchiști, care îl percepeau ca pe un înnoitor, mai ales în domeniul 

teatrului, așa cum el însuși ține să remarce: „Cei care acum patru decenii și 
ceva, în preajma și în timpul celui de al Doilea Război Mondial, au trecut prin 

băncile universității clujene, știu că am fost inițiatorul primului teatru 

studențesc de la noi din țară. Trupa mea de amatori se compunea dintr-o serie 

de nume care astăzi spun ceva: Eta Boeriu, Radu Stanca, Ștefan Augustin 

Doinaș, Ion Negoițescu, Nicolae Pârvu, Ion D. Sîrbu, Ion Oană, Ilie Balea, 

Deliu Pietroiu, Dumitru Roșcău și alții. Acest „teatru” era o anexă a 

Seminarului de estetică, iar repetițiile nu erau simple repetiții, ci discuții 
aprige în jurul textului, al interpretării, cu tendința necurmată spre inovație. 

Ca prim spectacol am pus în scenă O scrisoare pierdută ‒ dar cum? Fără 

cortină și fără decoruri, iar costumația, cu mici excepții, era îmbrăcămintea 

curentă cum o avea fiecare în garderoba sa. Nu ne-am sinchisit de exteriorități. 
Principalul era textul ‒ iar succesul a fost mare.”6 Cu studenții săi entuziaști,  
Liviu Rusu realizase prin anii 1941-1942 câteva spectacole de teatru, O 

scrisoare pierdută, unde Radu Stanca evolua ca actor în rolul lui Farfuridi, 

Heidelbergul de altădată și O noapte furtunoasă. Nu greșim afirmând că 

îndrumarea sa a impulsionat pe studentul Radu Stanca spre un domeniu în care 

apoi a strălucit ca actor, regizor, dramaturg și teatrolog. Și Radu era numai 

unul dintr-o pleiadă strălucită de tineri umaniști care s-au format la Facultatea 

de Litere și Filozofie din Cluj, spre a deveni nume de rezonanță ale culturii 

române: Șt. Aug. Doinaș, Eugen Todoran, I.D.Sîrbu,  Ion Negoițescu, Deliu 

Petroiu, Eta Boeriu,  Radu Enescu, Nicolae Balotă etc. 

                                                           
6Ibidem. 
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După  terminarea tezei mele de Doctorat în mai 1981, Liviu Rusu m-a 

ajutat la documentarea necesară cărții pe care aveam să o public, după cum 

atestă și scrisoarea din  debutul anului 1983, reprodusă la finele monografiei 

Radu Stanca și obsesia Thaliei:  

  Dragă prietenă Anca Sîrghie, Cluj, /13 I  1983 

 Au trecut peste două luni de la primirea scrisorii d-tale şi am tăcut şi tăcut. 

Eram în mrejele unor împrejurări, îndeosebi probleme editoriale, care mă 

sufocau nelăsându-mi nici-o clipă de răgaz. Încă în noiembrie trebuia să depun 

un manuscris mare la editură şi nici până astăzi nu sunt gata, sunt ameninţat 

să pierd trenul editorial. Iată pentru ce nici acum nu pot răspunde la multe 

întrebări pe care le pui, redactarea mi-ar lua mult, prea mult timp, mai ales că 

este vorba despre lucruri care pur şi simplu m-ar fura. Cu folos ar fi numai o 

întrevedere. Dat fiind că vacanţa mai durează, n-ai putea veni până aici? Vorba 

vie ar merge cu mult mai uşor, mai ales că multe întrebări aduc cu sine întrebări 

suplimentare. Cele notate le-ai redacta pentru ca eu apoi să recitesc textul. 

Arhiva facultăţii, după câte ştiu, există, însă nu cred că ai găsi mare lucru în 

legătură cu Radu Stanca. În cazul că vii, întrebările din scrisoare să le aduci 

înşirate pe puncte, numerotate, pe hârtie-coală, ca să avem o linie precisă a 

discuţiilor. Aş fi bucuros să te pot servi, mai ales că unele din lucrurile atinse 

nimeni nu le cunoaşte aşa de bine ca mine. Aştept răspuns cât mai urgent, fie 

negativ, fie pozitiv, în legătură cu venirea. 

 Cu tot dragul, Liviu Rusu 

/P.S. :/ În cazul că vii, ar fi bine să-mi dai înainte un telefon, ca să mă 

eliberez de orice treabă. Dacă nu poţi veni, trimite-mi chestionarul după 

indicaţiile de mai sus, pe puncte numerotate. Bineînţeles, fiecare întrebare în 

rând nou.”7 

Documentația respectivă am realizat-o nu numai la Cluj cu Liviu Rusu, ci 

și la București cu Cornel Regman, la Timișoara cu Eugen Todoran, care mi-a 

semnat și prefața monografiei, gest cu atât mai apreciat cu cât exegeza operei 

lui Radu Stanca se afla pe atunci într-o fază de pionierat. 

Profesorul de estetică Liviu Rusu s-a antrenat în dezbateri naționale. Așa 

a fost discuția inițiată de Gh. Achiței în paginile revistei „Luceafărul” în 1965, 

când Liviu Rusu valorifică  în articolul Metoda de creație artistică o categorie 

estetică?8dezbaterea purtată în cadrul Cercului de estetică de la Facultatea de 

Filologie din Cluj, (cerc condus de Mircea Zaciu), unde a înțeles să-și exprime 

liber punctul de vedere, anume că estetica  în perioada proletcultistă din 

                                                           
7 Liviu Rusu, Scrisoare către Anca Sîrghie, Cluj, 13 ianuarie 1983, în Anca Sîrghie, Radu 

Stanca și obsesia Thaliei. Ipostazele omului de teatru, Editura Tribuna, Sibiu, 1996, p.187. 
8 Liviu Rusu, în vol. De la Eminescu la Lucian Blaga, ed. cit., p. 467-486.  
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România era jalnică, ceea ce i-a atras profesorului Rusu reclamația la forurile 

superioare pentru acuza că distruge estetica materialist-leninistă.  

  Liviu Rusu a fost prezent în presa culturală a epocii, semnalând ca o 

conștiință trează problemele esteticii teoretice și ale fenomenului artistic viu. 

Uneori el comenta opere de literatură9, alteori era solicitat la vernisaje de 

expoziții să creioneze profilurile unor creatori de sculptură10 sau pictură11. 

Mai presus de toate, esteticianul Liviu Rusu a fost un rafinat comparatist, sens 

în care a stabilit Locul romantismului românesc în sânul romantismului 

european 12 , a comentat pe Goethe în literatura română 13  și a enunțat 

Principiul analogiilor în domeniul literaturii și artei comparate, ilustrat prin 

raportul dintre Eschil și Beethoven14.  

Profesorul Rusu era nelipsit la marile evenimente academice. Așa a fost 

în 20 mai 1965, când Universitatea din Cluj a comemorat 700 ani de la nașterea 

poetului Dante Alighieri15. La Bordeaux în august 1970 Liviu Rusu a prezentat 

în limba franceză comunicarea Eul creator ca sursă a comunicării poetice și 
a sociologiei literare16 la Congresul Asociației Internaționale de Literatură 

Comparată, având tema Literatura și societatea. Același profesor clujean era 

prezent la Congresul Internațional de Estetică, ediția  a VII-a, de la București, 
din  august 1972, unde a susținut în limba franceză comunicarea Câteva 

considerații asupra fenomenului artistic-critică-public17. 

Liviu Rusu  rămâne în cultura română un exemplu de  fecundă modestie 

profesională, o personalitate prolifică pe multiplele planurile în care s-a 

afirmat, ca prestigios om de catedră universitară, prezent în viața academică a 

cetății cu inițiative, luări de atitudine, nu lipsite de riscuri politice. El a fost 

publicist și autor al unor volume de estetică și literatură comparată în care au 

fost semnalați numai oamenii de indiscutabilă valoare artistică. Rețin cu 

mulțumire lectura pe care o făceam ca studentă la  cărțile Eschil, Sofocle, 

Euripide,  apărut în 1961, studiul comparatist Eminescu şi Schopenhauer, 

tipărit în 1966, şi cel dedicat folclorului românesc, Viziunea lumii în poezia 

noastră populară (1967). Mai presus de toate, Liviu Rusu ilustrează modelul 

                                                           
9Liviu Rusu, Luceafărul,  în vol. De la Eminescu la Lucian Blaga, ed. cit., p. 65-78; 

Viziunea faustiană în opera poetică a lui Lucian Blaga, în vol. cit., ed. cit., p. 164-222; 

Tragicul în poezia noastră populară,în vol. cit, ed. cit., p.447-466.   
10 Liviu Rusu, Romulus Ladea, în vol. cit., ed. cit., p.499-500. 
11 Liviu Rusu, Lucia Piso, în vol. cit., ed. cit., p.501. 
12Vezi vol. cit, p. 311-326. 
13 Vezi vol. cit., p. 327-346. 
14 Vezi vol. cit., p. 347-356. 
15 Liviu Rusu, Dante, în  vol. cit., ed. cit., p. 489-498.  
16 Vezi vol.cit., ed. cit., p. 434-439. 
17 Vezi vol. cit., p. 440-446.  
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viu pentru toți studenții care i-au ascultat cu atenție cuvântul, totdeauna cald 

și cumpătat, plin de sevele cunoașterii adunate printr-o aplecare consecventă 

asupra slovelor unor condeieri de geniu de pe diferite meridiane ale 

literaturilor naționale și universale.  
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MIHAELA EMILIA VLADU 

 

Ioan Bianu la Biblioteca Academiei Române în 

contextul generat de Primul Război Mondial 
 

Prima conflagraţie mondială, care a implicat 

participarea mai multor state europene, dar şi a 

României, a fost generatoarea unor transformări 

radicale pentru societate, a unei noi viziunii 

asupra evoluţiei ulterioare a acesteia. Desigur, 

toate influenţele s-au resimţit şi la nivelul 

cultural al fiecărei naţiuni.  

Pentru România, momentul intrării în 

război a însemnat şi momentul repunerii în 

discuţie, într-un mod mult mai categoric, a 

desăvârşirii unităţii naţionale, astfel încât 

Academia Română, pe lângă misiunea sa 

ştiinţifică, şi-a asumat-o şi pe aceea de a susţine 

promovarea prin cultură a unităţii româneşti.  

Înfrângerea militară suferită de România în faţa 

armatei Austro-Ungare, în toamna anului 1916, determină refugierea în 

Moldova a celor mai mulţi membri, a conducerii Academiei Române, dar şi a 

elitei politice şi sociale bucureştene. Întrucât capitala se afla sub ocupaţie 

străină, bunul mers al instituţiei, în acele împrejurări, i-a fost îndredinţat lui 

Ioan Bogdan, ca vicepreşedinte, şi lui Ioan Bianu, în calitate de locţiitor al 

secretarului general şi bibliotecar, hotărâre luată în şedinţa din 25 noiembrie/ 

8 decembrie 1916.  

Rămas în Bucureşti, I. Bianu se preocupă de administrarea, 

supravegherea şi protejarea patrimoniului cultural al Academiei, 

manifestându-şi loialitatea şi patriotismul, două trăsături fundamentale ale 

personalităţii sale. Ca şi celelalte instituţii ale statului, Academia Română a 

dispus un ansamblu de măsuri necesare în vederea protejării fondului de carte, 

rodul unei activităţi de o jumătătate de secol, dar şi a celui ce conţinea cărţile 

rare, manuscrisele, colecţiile de stampe şi monede, sau publicaţiile periodice.  

Transferul valorilor culturale ar fi implicat un risc, aşadar s-a luat 

decizia ca cea mai mare parte dintre ele să rămână pe loc, având în vedere că 

19 lăzi pline cu documente (manuscrise, cărţi rare şi monede) au fost 

transportate la Moscova, odată cu tezaurul României.  

Titu Maiorescu, rămas şi el în capitală, s-a opus ideii unei rezistenţe 

armate la Bucureşti, propusă de generalul Berthelot, vizând protejarea 

valorilor trecutului cultural: „Asta ne-ar mai trebui să distrugem şi capitala?! 
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Academia are tot trecutul nostru cultural în colecţiile ei – să nimicim? Ele nu 

s-ar putea reface niciodată”! 18 , după cum apare consemnat în ultima 

consfătuire.  

Câteva săptămâni mai târziu, la 23 noiembrie/ 6 decembrie 1916, 

capitala este ocupată de trupele germane, moment surprins în însemnările 

memorialistice, găsite în arhiva lui I. Bianu: „Am văzut cu ochii mei înecaţi în 

lacrimi, de la fereastra Academiei, pe aceşti soldaţi germani”19, care denotă 

tristeţea şi sentimentul de îngrijoare care l-au copleşit. Cu două zile mai târziu, 

după instaurarea ocupaţiei militare, pe străzile Bucureştiului îşi fac apariţia, 

pe lângă soldaţii germani, „mulţi soldaţi bulgari […], şi turci, şi honvezi unguri 

câţiva”20, fapt ce amplifică temerile bibliotecarului Academiei. 

Întrucât majoritatea membrilor Academiei Române se refugiase la Iaşi 

(Petru Poni – preşedinte, B. Ştefănescu-Delavrancea şi dr. Gh. Marinescu – 

vicepreşedinţi, Iacob Negruzzi – secretar general, precum şi alţi refugiaţi din 

teritoriul ocupat), s-a impus necesitatea funcţionării a două delegaţii, una la 

Bucureşti şi cealaltă la Iaşi. În perioada 1916-1918, acestea şi-au îndeplinit 

misiunile activând unitar, în ciuda dificultăţilor. Între I. Bianu şi P. Poni au 

avut loc schimburi de informări şi consultării permanente asupra problemelor 

generate de această situaţie, dar şi de activitatea lor cotidiană. La Bucureşti, 

membrii forului academic îşi păstrau acelaşi ritm, întâlnindu-se săptămânal în 

şedinţe, în dorinţa de „a nu lăsa ca viaţa instituţiei să înceteze cu totul”21, 

prezentând comunicări ştiinţifice şi punând în discuţie diverse probleme 

administrative şi financiare. 

Din această perioada a ocupaţiei, în Arhiva „Ion Bianu” au rămas mai 

multe caiete, sub formă de jurnal, ce înfăţisează episodic evenimentele la care 

a fost martor, dar şi referiri la eforturile de păstrare a integrităţii colecţiilor de 

carte şi a bunurilor Academiei, preluate în administrare. 

Deteriorarea sau chiar distrugerea fondului cultural al Academiei nu 

era sigura temere a lui Bianu. Cu ceva timp în urmă, scrisese – într-o broşură 

intitulată Pentru lămurirea situaţiei. Cuvinte către români22, sub pseudonimul 

de Ion Frunză –, nişte pagini în care îşi exprima punctul de vedere personal 

                                                           
18 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Ion Bianu, dosar V Varia 6: Ioan Bianu – însemnări 

politice: note, reflecţii personale, extrase din publicaţiunii, dezbateri de şedinţe parlamentare, 

f. 51. 
19 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Ion Bianu, dosar V Varia 6: Ioan Bianu – însemnări 

politice: note, reflecţii personale, extrase din publicaţiunii, dezbateri de şedinţe parlamentare, 

f. 53. Vezi: Lucian Boia, ,,Germanofilii”. Elita intelectuală românească în anii primului 

război mondial, Bucureşti, Humanitas, 2009, p. 171. 
20 Ibidem. 
21 Alexandru Dobre, 1916–1918. Academia Română: Patria mai presus de orice, în „Magazin 

istoric”, An XXII, Nr. 11 (260), noiembrie 1988, p. 10. 
22 Ion Frunză [Ioan Bianu], Pentru lămurirea situaţiei. Cuvinte către români, Bucureşti, 15 

august 1914, 55 p. 
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privitor la poziţia politică pe care ar trebui să o adopte România faţă de Rusia. 

De aici i s-a născut îngrijorarea că ar putea fi arestat sub acuzaţia de colaborare 

cu inamicul, verdict sub incidenţa căruia s-au aflat şi alte personalităţi ale 

vremii, mai ales profesorii universitari, dar de care a fost exonerat, căci 

solicitase comisiei de cercetare antipatriotică să i se aducă la cunoştinţă ,,textul 

întreg al învinuirilor”23 ca şi numele denunţătorilor.  

Din corespondenţa lui Ioan Bianu cu Nicolae Tzigara–Samurcaş, 

prefectul poliţiei Capitalei, aflăm despre o situaţie, înregistrată în ianuarie 

1917, care ameninţa integritatea fondurilor de carte ale Academiei Române, şi 

anume, tentativa de sustragere a câtorva sute de manuscrise slavone vechi, de 

către trupele de ocupaţie bulgare. 

O consemnare făcută de Ioan Bianu, în apropierea Crăciunului din 

1916, cuprinde informaţia că un cetăţean bulgar, în uniformă, prezentându-se 

drept profesor la Sofia, şi-a exprimat dorinţa de a vizita sala manuscriselor. 

Bibliotecarul Academiei s-a supus acestei solicitări, fără să bănuiască ce va 

urma. Prin această vizită, bulgarii voiseră, de fapt, să studieze localul pentru 

acţiunea pe care o plănuiau şi urmau să o pună în aplicare peste o lună. În ziua 

9/22 ianuarie 1917, în jurul orei 16.00, la Biblioteca Academiei Române îşi 

face apariţia un locotenentul bulgar, Overchkow, însoţit de o echipă a poliţiei 

germane, cu intenţia de a ocupa localul, iar Bianu este „închis în locuinţă cu 

santinelă la uşă”24. În absenţa lui, bulgarii răscolesc fondul de manuscrise 

vechi „până la ora 2 noaptea”25 şi aleg peste 600 manuscrise slavone, sub 

pretextul că fiind slavone ar putea proveni din Bulgaria. 

A doua zi, în şedinţa membrilor Academiei Române rămaşi la 

Bucureşti, Ioan Bianu, afectat de cele întâmplate, înfăţişează detaliat 

evenimentele petrecute în după-amiaza respectivă până noaptea târziu, care se 

terminase cu acest jaf al documentelor pe care le adunase cu îndelungi eforturi. 

Cu toate că Bianu nu a putut să împiedice acţiunea ocupaţiei bulgare, fiindcă 

se afla sub pază militară în locuinţa sa, a reuşit să anunţe autorităţile române 

despre derularea evenimentelor, determinându-le să acţioneze cu rapiditate. În 

urma intervenţiei lui Lupu Kostaki la mareşalul Mackensen, reuşesc să rezolve 

la timp cazul manuscriselor luate de bulgari, restituindu-le în totalitate 

Academiei Române. Astfel, la 29 ianuarie 1917, putea consemna mulţumit: 

„[...] pe la 12 ore poliţia militară ‒ sub conducerea aceluiaşi subofiţer, care a 

prezidat la luare ‒ a adus înapoi toate mssele [manuscrisele] luate la 22–23 

[ianuarie]. După amiază am controlat, pus în rând şi aşezat toate volumele la 

                                                           
23 A.N.R., fond Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filosofie, dosar 162/1920 – 

doc. 82. 
24 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Ion Bianu, II Mss. 33 – Jurnal din timpul ocupaţiei 

(Păţanii din timpul ocupaţiei), notiţă 10.  
25 Ibidem. 
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locul lor”26. Noaptea în care bulgarii au jefuit Academia Română l-a marcat 

pe Ioan Bianu, care la orice vizită făcută de ofiţeri sau soldaţi bulgari devenea 

neîncrezător, pentru că se temea de ,,răzbunarea lor din cauza neizbândirii 

afacerii din noaptea msselor [manuscriselor] slavone”27. În urma vizitei a doi 

bulgari, un soldat şi un ofiţer, la 27 ianuarie 1917, I. Bianu îi trimitea lui N. 

Tzigara-Samurcaş o scrisoare prin care îl ruga să dispună „oarecari măsuri de 

supraveghere”28 pentru a proteja Academia Română. În scrisoarea de răspuns, 

din 29 ianuarie 1917, Bianu îi confirma acestuia instalarea în post a 

„sergentului de noapte”29, solicitându-i repartizarea unuia şi pentru timpul 

zilei. 

Temerile lui Bianu faţă de intenţiile ofiţerilor ocupaţiei bulgare, care 

vizitau Academia Română, s-au dovedit întemeiate. O lună mai târziu, însoţit 

de autorităţile militare, a venit un profesor german care a selectat şi a depozitat, 

într-o altă încăpere sub sigiliu, cam aceleaşi manuscrise – peste 600 – care 

fuseseră luate anterior de bulgari. Dintre acestea, 305 manuscrise au fost 

expediate la Sofia, în iunie 1917, cu motivaţia oficială a predării „cu 

împrumut”30 pentru cercetare, dar Bianu a refuzat să semneze actul de predare, 

pentru că nu a fost admisă consemnarea protestului său legat de această 

acţiune. Cele 308 volume, care nu făceau obiectul acestui transfer, au fost 

restituite Academiei Române, în aprilie 1918, iar cele preluate de bulgari au 

fost returnate, trei ani mai târziu, în mai 1920. În şedinţa din 14/27 mai 1920, 

I. Bianu anunţa în plenul Academiei Române că manuscrisele luate de bulgari 

şi duse la Sofia, în 1917, au revenit la biblioteca şi că par „intacte şi bine 

păstrate”31.  

Într-o ultimă scrisoare, din 19 noiembrie 1918, adresată de I. Bianu lui 

N. Tzigara-Samurcaş, aflat la finalul mandatului ca prefect al poliţiei, se arată 

că ,,ocupanţii, ne-au luat trei maşini de scris, toate câte le aveam”32, şi că 

solicita înapoierea a cel puţin uneia dintre ele, în cazul în care li se dădea de 

urmă.  

Sub regimul ocupaţiei străine, totuşi Academia Română şi-a continuat 

activitatea, chiar şi în forma ei divizată în cele două delegaţii, prin şedinţe şi 

comunicări, spre deosebire de Universitatea Bucureşti care a fost închisă la 

ordinul ocupanţilor.  

                                                           
26 Ibidem, notiţă 20. 
27 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Ion Bianu, dosar A. 1247 – Din corespondenţa lui 

Ioan Bianu cu N. Tzigara-Samurcaş, scrisoarea din 27 ianuarie 1917. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, scrisoarea din 29 ianuarie 1917. 
30 Lucian Boia, Op. cit., p. 175.  
31 Dan Berindei, Op. cit., p. 231.  
32 Lucian Boia, Op. cit., p. 176. 
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Chiar şi în această perioadă dificilă, activitatea lui I. Bianu s-a centrat 

asupra muncii de bibliotecar, ocupându-se în continuare de adunarea, în 

fondurile bibliotecii, a tot ceea ce se publica, fiind convins de importanţa 

tipăriturilor pentru cei care vor studia şi cerceta această perioadă istorică. Cum 

cele mai multe tipărituri din perioada respectivă au fost editate la Adevărul, I. 

Bianu îi solicită prefectului N. Tzigara-Samurcaş să dispună un demers pe 

lângă această tipografie pentru întocmirea unei culegeri complete „cu tot ce s-

a tipărit şi se va tipări”33 acolo, documente importante – în opinia lui ‒ atât 

pentru istoria poporului român, cât şi pentru cei care vor studia istoria „grelelor 

zile”34 prin care trecea ţara. Mai adaugă, de asemenea, că s-a preocupat de 

obţinerea Gazetei Unice în două exemplare, în acelaşi scop.  După eliberarea 

capitalei, membrii Academiei Române s-au întrunit în plen la Bucureşti, la 

2/15 noiembrie 1918, în prima şedinţă, urmând ca în cea de-a doua, din 23 

noiembrie/ 6 decembrie 1918, deschisă ,,după declararea unirii”35, să salute 

unificarea Transilvaniei cu România, obiectiv susţinut de forul academic chiar 

de la întemeiere, vizând unitatea culturală şi ştiinţifică a românilor de 

pretutindeni. 

După înfăptuirea Marii Uniri, la 1 decembrie 1918, Ioan Bianu îşi 

încheie misiunea încredinţată în perioada divizării corpului academic şi 

retragerii la Iaşi, reuşind să păstreze integritatea fondurilor şi chiar să 

contribuie la creşterea lor, în condiţiile ocupaţiei străine. Odată cu reîntorcerea 

membrilor la Bucureşti, Ioan Bianu propunea în şedinţa din 22 martie/4 aprilie 

1919, aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, moment 

care ar fi trebuit sărbătorit în 1916, dar care din cauza războiului nu a avut loc. 

Aşadar, această instituţie, înalt şi prestigios for de ştiinţă şi cultură, sărbătorea 

alături de desăvârşirea unităţii naţionale şi împlinirea a peste o jumătate de 

veac de existenţă.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 B.A.R., secţia Manuscrise, fond Arhiva Ion Bianu, dosar A. 1247 – Din corespondenţa lui 

Ioan Bianu cu N. Tzigara-Samurcaş, scrisoare din 29 ianuarie 1917. 
34 Ibidem. 
35 Dan Berindei, Op. cit., p. 187.  
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MARIAN NENCESCU 

Etnicul românesc – (încă) o enigmă istorică 

 Pe nedrept „uitată”36  este 

astăzi doctrina „personalului energetic”, 

termen creat şi identificat ca atare de 

părintele său, Constantin Rădulescu-

Motru (1886-1957) şi menit să asigure 

suportul teoretic pentru o concepţie 

sistemică, unificatoare privind educaţia şi 

constituirea personalităţii omeneşti în 

funcţie de condiţiile mediului de viaţă. 

Pendulând, din studenţie între conceptele 

lui Maiorescu şi cele ale lui Dumitrescu-

Iaşi, având ca obiect teza împăcării dintre 

umanismul tradiţional şi conceptele 

moderne ale ştiinţei, Rădulescu-Motru 

scrutează conştiinţa umană, distingând între „zona întunecată” şi cea 

„luminoasă”, căutând să stabilească un raport optim între „puterea sufletească” 

şi „acţiunea culturală”. 

 Rezultatul este identificarea unei aşa numite „legi a energiei”, 

care leagă filosofia de ştiinţă prin intermediul personalităţii. Privită astfel, teza 

personalismului energetic este o încercare, românească, de a asocia 

„raţionalismul” cu „ştiinţa vocaţiei”. 

 Rezultatul este publicarea, în 1927, a primei versiuni a 

Personalismului energetic, text completat ulterior cu o serie de articole şi 

conferinţe, unele inclusiv radiodifuzate, şi care au transformat cartea într-o 

adevărată antologie, republicată la Ed. Eminescu, în 1984, sub titlul 

Personalismul şi alte scrieri. Realitatea este că, inclusiv în anii grei ai 

războiului, Rădulescu-Motru lucra la completarea tezei sale, adăugând, treptat, 

noi nuanţe şi înţelesuri (v. Caietul II din Revizuiri şi adăugiri, 1944, publicat 

de Ed. Floarea darurilor, Bucureşti, 1996), urmând neabătut finalizarea 

demersului său: „Am aşternut (aici) principiile de bază ale operei mele de 

                                                           
36 Aceasta în ciuda publicării, în 2005, a ediţiei definitive a cărţii Personalismul energetic,  

îngrijită de acad. Gheorghe Vlăduţescu  (Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 300p), cuprinzând, pe 

lângă textul iniţial, din 1927 şi o serie de „conferinţe” rod al „revizuirilor” autoimpuse după 

1944, în condiţiile instalării în România a regimului  democrat-popular. 
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educaţie şi anume constituirea personalităţii omeneşti şi corelaţia dintre 

personalitate şi condiţiile de mediu” (op.cit., p. 50). 

 De altfel, făcând un bilanţ (provizoriu) al demersului său 

filosofic, Rădulescu-Motru constata, de pildă, la 25 mai 1944, că „dacă ar fi 

să publice astăzi lucrările mele, pe unele ar trebui să le revizuiesc (Puterea 

sufletească, Personalismul energetic, Românismul şi Timp şi destin), iar pe 

altele să nu le mai public deloc” (Revizuiri, II, op.cit., p.50). În fine, între 

lucrările sale cu adevărat reprezentative, filosoful nominalizează 

Personalismul energetic („prima scriere de sistematizare filosofică pe care am 

tipărit-o la vârsta de aproape 60 de ani”) şi Etnicul românesc („scrisă după al 

70-lea an”). 

 Ideea de la care porneşte Rădulescu-Motru în formularea 

tezelor sale este aşadar găsirea unui răspuns adecvat la epitetul pe care 

Aristotel îl acordă fiinţei umane, şi anume acela de zoon politicon. Acest 

adevăr profund se întemeiază pe ideea că omul, ca individ, nu este întreg în 

afara comunităţii sociale unde evoluează. În opinia sa, fundamentată îndeosebi 

în cap. IV al Personalismului energetic (sub titlul Persoana şi natura): 

„realitatea omenească stă în grupuri sociale, nu în indivizi” (Personalismul, 

ediţie definitivă, op.cit., p. 236). 

 Nuanţând aceste afirmaţii, Rădulescu-Motru, admite că deşi 

conştiinţa nu capătă realitate decât în omul individual, conştiinţa socială, 

inclusiv cea manifestată la nivel de popor, este o realitate concretă. 

Introducând în acest context noţiunea de popor, filosoful nu are în vedere 

anume un grup etnic, cât unul social, evoluând istoriceşte sub formă de grup. 

 Pentru a respecta, însă, adevărul istoric, va trebui totuşi să 

semnalăm că doctrina personalismului nu este cu totul originală la Rădulescu-

Motru. Intuiţia personalităţii a apărut încă din Renaştere, cum ne asigură 

Vasile Băncilă (C Rădulescu-Motru, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1997, p.17), pe 

temeiul că „raţiunea este valoarea cea mai însemnată a personalităţii”. 

 Meritul lui Rădulescu-Motru rămâne însă acela de a analiza 

personalismul din perspectivă energetică. Este, aşadar, un pas înainte faţă de 

atitudinea medievală, ce nu avea cum să anticipeze industrialismul actual. 

Preluând constructiv cele două doctrine, care anterior nu se raportaseră una la 

alta, Rădulescu-Motru constituie o singură categorie, complexă şi adecvată 

unei doctrine de viaţă practice, specifică lumii moderne. 

 Îmbinarea ideii de persoană cu aceea de energie este, aşadar, 

meritul principal al filosofului de la Butoieşti, lucrarea sa din 1927 având rolul 

unei onorabile „anticipări” a rostului şi temeiului unei filosofii româneşti ce a 

stat atâta vreme sub semnul unor încercări mai degrabă „minore”. Faptul că 

lucrarea nu a avut de la început ecoul cuvenit este, de asemenea, explicabil, 

inclusiv în context românesc: „Un om de cultură nu va avea niciodată soiul de 



 
83 

 

glorie obsedantă a omului politic. Influenţa lui e un proces tăcut, continuu, 

obişnuit şi de la sine înţeles”, admitea Vasile Băncilă în 1927 (op.cit., p. 16). 

 Rezumând, teza lui Rădulescu-Motru privind personalismul 

energetic, se bazează, în special, pe psihologie. Temeiurile analizei sale 

filosofice au la bază biologia, iar metoda folosită este predominant pozitivă. 

Depăşind inducţia lui Hume, Rădulescu-Motru aplică introspecţia, fără a 

refuza însă şi câmpul misterios al metafizicii. Bazându-se, aşadar, pe 

biologism, gânditorul percepe viaţa pe un plan unic şi emoţional, considerând 

psihologicul faptul cel mai semnificativ, superior chiar sociologului. Datorită 

acestui spirit biologic, fecundat cu latura filosofică, gânditorul român ajunge 

la o intuiţie fundamentală asupra personalismului, asigurând şi o bogată 

diferenţiere lăuntrică. 

 Un alt aspect al doctrinei lui Motru este istorismul văzut, mai 

larg, sub formă analizei istoriste a biologiei. Prin prisma istorismului, Motru 

investighează personalitatea, văzută gradual, de la geneză la evoluţie. 

Semnificativ este că filosoful nu cercetează o personalitate anume, ci însuşi 

fenomenul generic de personalitate, identificat particular cu conceptul de 

geniu (om excepţional, persoană ce atinge gradul de „acomodare pozitivă”). 

Prin acest concept, respectiv al personalităţii, Rădulescu-Motru depăşeşte 

cadrul individual, intrând în zona misterioasă a psiohosferei. 

 În fine, cel mai important concept analizat este finalismul. Aşa 

cum în ştiinţele naturale, orice cauză are un efect, şi în doctrina personalistă 

există ideea de scop, de finalitate. Aplicând principiul finalismului la 

elementele vieţii sufleteşti, Rădulescu-Motru conferă filosofiei sale o mare 

putere spirituală. Semnificativ, în acest context, este şi felul cum filosoful 

explică fenomenul formării personalităţii: eul este o sămânţă apărută pe solul 

conştiinţei, din care, treptat, creşte şi se dezvoltă arborele ideal, care este 

personalitatea. Evident, avem de-a face cu o metaforă, poate mai inspirată, 

dar care sugerează că personalismul energetic este un proces treptat de luare 

în posesie a eului, de organizare şi dezvoltare a conştiinţei. 

 În opinia lui Rădulescu-Motru eul individual se cristalizează şi 

se consolidează în împrejurări biologice şi sociale îndelungate („milenare”), 

dar pentru a ne mări orizontul pentru a ne optimiza ambianţa socială, avem 

nevoie de aptitudine. Raportul dintre aptitudini şi eu este, aşadar, similar celui 

dintre personalitate şi viaţă. 

 Când viaţa este ascendentă, de pildă, se poate vorbi de o 

aptitudine creatoare. În acest context, Rădulescu-Motru introduce teza 

anticipărilor „una din ideile de boltă ale personalismului” (apud. V. Băncilă, 

op.cit., p.29). Anticiparea se bazează pe conştiinţă, iar „aptitudinea este o 

formă de anticipare superioară”. În felul acesta, explică Rădulescu-Motru 

schimbările ce caracterizează veacul al XX-lea, când „timpul de evoluţie se 

scurtează surprinzător”, fapt ce nu se întâmplă, de pildă, şi la animale, după 
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cum observă psihologul, de această dată, Rădulescu-Motru. Aşadar, variaţiile 

de anticipare se succed accelerat, iar „eul intervine şi înteţeşte ritmul, pentru 

realizarea deplină a variaţiilor”. (op.cit., p.29). 

 Fără a intra, totuşi, în mai multe amănunte privind doctrina 

personalismului, vom semnala, totuşi şi câteva aplicaţii practice, raportate la 

obiectivul principal urmărit de gânditor: schimbarea mentalităţii lumii 

moderne. Pornind de la ideea că „primitivismul sufletesc e încă dominant pe 

glob”, gânditorul constată şi că personalismul e „anarhic”, în sensul că nu este 

nicio corespondenţă între eu şi aptitudini, eul fiind, prin definiţie, „capricios” 

şi „hiperbolic”. În acest sens, există inclusiv „popoare slabe” capabile să 

practice un soi de personalism, datorat, în bună măsură, unor personalităţi 

energetice, atinse adesea de „tagorism”.  

            Privită din această perspectivă istoria poporului român este „o sursă 

imensă de energie obidită”. Tabloului satului românesc, aşa cum este descris 

de Rădulescu-Motru este „o panoramă a energiei ţărăneşti ingenue care să 

îmbie izbânda personalismului energetic”. Privit succesiv, istoriceşte, se pare 

că în satul românesc nimic nu se schimbă „Românul este cum l-a lăsat 

Dumnezeu; n-ai ce schimba la el, cum îţi spune un bătrân… Aşadar, cântecul 

şi jocul, lucrul şi arta par că sunt la fel, neschimbate”. La o privire mai atentă, 

gânditorul observă şi câteva aspecte pozitive: „S-ar zice că satul românesc nu 

ia parte la formarea culturii. Că trăieşte în sine, împietrit în mediul său . . .  Ce 

injurie nedreaptă! Priveşte-i numai cât sunt de avizi să-şi umple memoria cu 

lucruri noi… Natura le-a dat darul de a vorbi. Sunt mulţi locuitori de la sat mai 

elocvenţi decât parlamentarii… Ei fac cu deosebire muncile pe care le 

sugerează experienţa înseşi, ca pe o continuare a energiei cosmice…”(op.cit., 

p.48).  

        Necazul şi nefericirea acestui univers obidit constă  însă  în lipsa de 

orizont şcolar: „câte tragedii nu se petrec în această viaţă monotonă de sat. 

Copilul a încetat să fie avid de noutate, ispitele lui au murit, zdrobite de 

împrejurări”  (ibidem, p. 48) şi continuă Rădulescu-Motru: „eterna imobilitate 

nu se împacă cu personalismul anarhic. Satul românesc nu inovează, ci 

întreţine continuitatea tipului istoric… „ Concluzia: „Ca şi grâul ce nu ajunge 

să face spic, sufletul ţăranului român nu ajunge să rodească. Dar ce rezervă 

sufletească ar fi dacă ar vedea lumina zilei! Şi cine sunt cei care îl robesc: sunt 

conducătorii care în loc să le înnobilizeze munca, le dau frazeologiei”. Apoi, 

continuă, de astă dată, filosoful Motru: „În loc de conştiinţă profesională, 

conducătorii oferă sătenilor misticism. De parcă eul, în sine, nu ar fi destul 

înclinat spre misticism” (ibidem, p. 49). 

 Aşadar, pentru Rădulescu-Motru personalismul nu este doar o 

doctrină general-umanitară, cât mai ales o doctrină valabilă anume pentru 

poporul român. Distinct de pitorescul superficial al atâtor gânditori, 
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Rădulescu-Motru rămâne un gânditor patetic, un adept al adevărurilor simple 

şi tulburătoare despre romantism şi românitate în general. 

 Exemplară şi pilduitoare în acest sens rămâne ultima sa carte 

importantă, publicată în 1942 (Etnicul românesc. Continuitate de origine 

limbă şi destin, Casa Şcoalelor, 130 p., reeditată în 1996 la Ed. Albatros, cu o 

prefaţă de Constantin Schifirnet, iar ulterior de Cristian Preda (1998) şi separat 

de Marin Diaconu (1999), la Fundaţia România de Mâine). 

 Continuând pe linia expunerii „noii filosofii”, prefigurată în 

lucrările anterioare, Rădulescu-Motru fundamentează, la apogeu de carieră, un 

cadru regional al sistemului, abordând curajos tema etnicului, care alături de 

patriotism a stârnit printre gânditorii şi publiciştii români destule controverse. 

Prin această ultimă carte, Rădulescu-Motru dezminte teza că filosofia este un 

simplu „lux”, o speculaţie abstractă, dovedind cu mijloace scriitoriceşti, am 

spune, că această îndeletnicire poate asigura o întemeiere ontologică a lumii 

reale. 

 Dacă Personalismul energetic se încheia cu un paragraf ce 

trimitea la nevoia unui program autohton de educare a personalităţii energetice 

(explicat şi amplificat în studiul Vocaţia, ca factor hotărâtor în cultura 

popoarelor, 1932) Rădulescu-Motru revine asupra temei, aducând noi 

argumente în lucrarea Românismul. Catehismul unei noi spiritualităţi (1939). 

Ca o exemplificare, vom reda definiţia românismului cu precizarea că modelul 

preconizat de Rădulescu-Motru prezintă şi unele periculoase devieri de 

dreapta, ce amintesc nu fără temei de alţi termeni similari, precum pan-

germanism, pan-slavism sau chiar pan-americanism: „Românismul este o 

manifestare a realităţii istorice româneşti. Este o manifestare care va fi pentru 

românii de mâine ce a fost naţionalismul pentru românii de ieri… Puterea de 

rezistenţă a românului stă în propriul Românism” (Românismul, ed. a II-a, Ed. 

Fundaţiilor Regale, 1939, p. 113). 

 Oferind o dimensiune culturală asupra onticului autohton, 

Rădulescu-Motru se regăseşte, pe un plan superior cu un discipol al său, 

Constantin Noica, autor de asemenea al unor scrieri cu conţinut etnic, precum 

Sentimentul românesc al fiinţei sau chiar Tratat de ontologie. Din fericire, 

Rădulescu-Motru plasează Etnicul românesc pe planul ontic al etnicului. El 

pune în corelaţie românismul cu psihicul colectiv autohton, apelând la datele 

fundamentale ale antropologiei, etnografiei şi psihologiei sociale, domenii cu 

totul familiale şi îndelung cizelate anterior. 

 Semnificativă, în acest sens este analiza pe care o face Motru 

asupra tezei, susţinută între alţii şi de Mihai Eminescu, potrivit căreia românul 

nu ar fi apt pentru o „muncă industrială perseverentă”. Prin constituţie, susţin 

unii sociologi, i-ar lipsi stăruinţa, spiritul de întreprindere şi chiar 

„împrejurările climatice”. 
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 Convins că astfel de idei nu au un temei sociologic, Motru face 

apel la datele istorice. Cum nu există temei pentru ideea că românul ar fi 

dezinteresat de industrie şi inclusiv de comerţ, Rădulescu-Motru ajunge la 

concluzia că astfel de aserţiuni sunt simple mituri. Omul, în sine, nu e 

industriaş, prin naştere, ci prin abilităţi, prin educarea unor calităţi. Or, în lipsa 

muncii la fabrică, românul şi-a cultivat abilitatea braţelor şi a minţii pentru a 

stăpâni pământul, pădurea, balta. Nu din cauze naturale a ignorat munca 

industrială, ci din pricina lipsei de educaţie. Dovadă este că, în unele zone, 

unde condiţiile permit, românul este şi miner, şi, în egală măsură metalurg. 

Pentru a evita acest neajuns, devenit parcă endemic naţional, Rădulescu-Motru 

face apel la psiho-tehnică, respectiv ştiinţa de a identifica şi dezvolta în rândul 

populaţiei, abilitatea tehnologică. 

 Şi cu aceasta ajungem la ceea ce Motru numea enigma 

românească. Este vorba de continuitatea istorică. Analizând evoluţia 

neamului, de la plecarea lui Aurelian până în zorii modernităţii, Rădulescu-

Motru identifică limba drept factor unificator: „Neamul românesc este datorat 

geniului limbii latine”, susţine Motru în periculosul an ’42, când România se 

afla pe buza prăpastiei. 

 La fel de vizionar se dovedea şi în privinţa ideii naţionale, teză 

fundamentală ce asigură, în esenţă, unitatea de  neam. Mai mult decât în 

creştinism, Rădulescu-Motru identifică ideea naţională  în „conştiinţa de 

comunitate” a membrilor familiei mărite care este patria. „În rezumat, 

naţionalismul se întemeiază pe conştiinţa comunităţii de origine, de limbă şi 

de destin (Etnicul românesc, op.cit., p. 149), suţine filosoful, idee ce i-a adus, 

se pare, lui Motru şi eticheta de „gânditor mistic”, formulată pentru prima dată 

cu o lejeră inconştienţă de Lucreţiu Pătrăşcanu într-o conferinţă susţinută la 

Fundaţia Regală Regele Carol I (azi Biblioteca Universitară), în ianuarie 1945. 

 Zadarnic a protestat ilustrul filosof, căci din acest moment 

soarta lui părea pecetluită. Iar următorii 12 ani, trăiţi în izolare şi suferinţă, vor 

fi preţul cel mai mic al cutezanţei de a susţine că „are încredere în viitorul 

neamului românesc”. 
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Ciprian Iulian Şoptică 
 

                    Elemente de etica mediului 

 

Etica este o disciplină 

filosofică cu o lungă tradiţie, cu 

primele preocupări cristalizate   într-

un corpus de idei datând încă din 

secolul al IV-lea î.Hr., odată cu 

apariţia operei lui Aristotel, intitulate 

Etica nicomahică. În greacă, 

termenul „ethos” semnifică datină, 

obicei, disciplina eticii urmărind 

circumscrierea unui set de principii, 

norme, legi care să reglementeze realitatea morală. În filozofia română, o 

abordare originală a eticii aparţine filozofului şi eseistului Andrei Pleşu, care 

investighează această disciplină în lucrarea Minima moralia. În eseul de faţă 

vom aborda doar o disciplină desprinsă din domeniul mai general al filosofiei 

morale: etica mediului înconjurător.  

Cu alte cuvinte, vom analiza raporturile etice între om şi mediul 

înconjurător, ca apanaj al eticii ecologice. Întrebările fundamentale asupra 

relaţiei etice om – mediu înconjurător sunt condiţionate de paradigma care stă 

la baza Weltanschauung-ului existent la un moment dat, în istoria umanităţii. 

Putem afirma că matricea de bază a oricărei paradigme filosofice depinde de 

modul în care este soluţionat binomul materialism-spiritualitate.  Spre 

exemplu, o spiritualitate animistă este radical opusă comodificării propuse de 

capitalismul clasic. Primul punct de vedere este specific diverselor forme de 

spiritualitate hindusă, care au ca premisă de bază sacralizarea vieţii, indiferent 

de forma în care aceasta se manifestă.  

Comodificarea reprezintă o logică de tip procustian care este aplicată 

mediului înconjurător, conform căreia orice fiinţă, lucru din mediu are valoare 

doar prin prisma profitului potenţial pe care îl generează. În mod evident, o 

raportare etică la mediul înconjurător implică o anumită revenire la origini, la 

spiritualitatea tradiţională. Excludem o fetişizare a importanţei mediului 

înconjurător, aşa cum este propusă în forme extreme ale spiritualităţii budiste. 

Considerăm însă că adresarea întrebărilor esenţiale, privitoare la om şi relaţia 
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lui cu mediul, incumbă o abordare care să aibă în centru sacralitatea mediului 

ca realitate imanentă.  

O primă interogaţie este legată de o ortodoxie de tip cost - beneficiu: 

„În ce măsură putem limita dezvoltarea habitatului uman, pentru a prezerva 

habitatul animal?” 

O a doua interogaţie reflectă modul în care privim integrarea omului 

în cadrul mediului înconjurător. Din această interogaţie derivă alte două, la fel 

de importante. Este omul cea mai evoluată specie de pe pământ, însă doar o 

specie, între altele? Dacă acceptăm că acest lucru este adevărat, atunci ne 

putem întreba: în ce măsură influenţa distructivă a umanităţii asupra mediului 

este justificată? 

O a treia interogaţie vizează existenţa unei etici ecologice. Dacă 

această etică ecologică există, atunci este ea una aplicată? Cazul cel mai 

evident este al controverselor legate în ţara noastră în jurul exploatării miniere 

de la Roşia Montană. Un astfel de caz aduce în discuţie dilema care survine 

într-o etică ecologică aplicată: să fie implementată exploatarea minieră pentru 

a asigura securitatea socială a comunităţii (locuri de muncă, investiţii) sau să 

fie aleasă protejarea patrimoniului de la Roşia Montană, în condiţiile în care 

acest lucru ar determina perpetuarea stării de marasm social?  

Nu în ultimul rând, ne putem întreba ce înseamnă un comportament 

etic faţă de mediul înconjurător. Care sunt limitele unui astfel de 

comportament etic? Am amintit mai devreme lucrarea filozofului român 

Andrei Pleşu. Ar fi oare indicat să utilizăm în raportarea noastră etică la mediul 

înconjurător un set minim de criterii, deci o „minima moralia”? Sau, 

dimpotrivă, ar trebui să ascultăm de poziţiile ecologiste radicale, care 

consideră că salvgardarea diversităţii faunei, a frumuseţilor naturale justifică 

orice fel de sacrificiu şi de intervenţie? Prin urmare, este omul, prin ceea ce 

face, cauza degradării rapide şi ireversibile a mediului înconjurător? Înainte 

de a da răspunsuri satifăcătoare la acest set minimal de interogaţii, trebuie să 

trasăm foarte clar limitele conceptual-ideatice în care ne putem desfăşura 

argumentarea. 

Este suficient să urmărim un buletin obişnuit de ştiri pentru a constata 

magnitudinea problemelor ecologice cu care se confruntă planeta noastră: 

deversări de substanţe toxice în reţeaua de apă potabilă, contaminarea pe o 

perioadă lungă de timp a apelor oceanice cu petrol din tancuri sau platforme 

petroliere avariate, defrişări apocaliptice ale plămânului Terrei, pădurea 

amazoniană. Un astronaut declara la un moment dat că văzuse, în timpul unei 

ieşiri în spaţiu, mii de focuri de-a lungul Amazonului. Este vorba despre aşa-

zisele incendii declanşate de mâini criminale, cu scopul creării de teren viran 

pentru noi aşezări, locuinţe. 

În fiecare an suntem ameninţaţi fie cu războaie distrugătoare, fie cu 

pandemii (EBOLA, gripa aviară) care ne determină să reflectăm la ipoteza 
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Gaia. Conform ipotezei Gaia, planeta, mediul înconjurător este asemenea unui 

organism viu, care are tendinţa de a se apăra în momentul în care se simte 

ameninţat. La fel cum organismul uman are anticorpii care acţionează 

împotriva viruşilor, sistemul imunitar al Terrei reacţionează împotriva celor 

care îi fac rău, a oamenilor, prin declanşarea unor cataclisme, naturale sau 

biologice, care au drept scop eradicarea a ceea ce a devenit un cancer pentru 

natură: omul contemporan, al societăriţii hiper-industrializate. 

Imperativul prezervării mediului este o constatare irefutabilă a 

comunităţii globale, oglindită prin iniţative precum taxa pe carbon, obiectivul 

Comisiei Europene de reducere a emisiilor de carbon, stimularea producţiei de 

energie verde, semnarea protocolului de la Kyoto. Rezolvarea problemelor de 

mediu poate fi realizată doar printr-o cooperare strânsă a principalilor actori 

implicaţi. Dezbaterea problemelor legate de etica ecologică constituie o 

preocupare mai ales modernă, datorită tradiţiei creştine, care opera o distincţie 

fundamentală între animale şi oameni, postulând ideea că omul se deosebeşte 

de animale prin faptul că este înzestrat cu suflet.  

Dezvoltările contemporane în etica ecologică reevaluează această 

distincţie şi diminuează perspectiva antropocentristă, minimalizează 

abordarea utilitaristă şi lasă deschis dialogul către drepturile animalelor. Cu 

toate acestea, pragmatismul neoliberal promovat de corporaţiile transnaţionale 

reprezintă un obstacol în calea afirmării şi aplicării principiilor unei etici a 

mediului. De exemplu, interesul companiilor energetice este maximizarea 

profitului, indiferent de costuri.  

Robert Elliot, într-un capitol publicat în cartea Tratat de Etică, intitulat 

Etica ecologică, decelează existenţa a cinci principii fundamentale: etica 

centrată pe om, etica centrată pe animale, etica centrată pe viaţă, etica 

ecologică care are în vedere drepturi morale pentru întreg mediul înconjurător, 

inclusiv entităţile nonbiotice, respectiv etica holismului ecologic. Robert Elliot 

relevă caracteristicile fiecărui tip de etică ecologică. De exemplu, în etica 

ecologică, politicile de mediu trebuie evaluate doar în funcţie de maniera în 

care afectează oamenii, astfel că doar oamenii pot fi semnificativi din punct 

de vedere moral. Etica animală încearcă o echivalare a drepturilor animale cu 

cele umane. Etica centrată pe viaţă, biocentrismul, include în sfera 

preocupărilor etice întreaga biosferă. Tot ce este viu este demn nu doar 

evaluare morală, ci şi de protecţie şi ataşament egal, nediferenţiat. Această 

etică comportă o serie de provocări logice: complexitatea biologică a unei 

fiinţe determină un comportament special? Există grade etice între specii? Este 

biocentrismul radical, atunci când susţine că nu toate fiinţele vii sunt 

semnificative din punct de vedere moral, ci au şi o importanţă morală egală? 

Sunt fiinţele umane cele mai importante din punct de vere etic în orizontul 

biosferei ? 
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Etica ecologică vizează acordarea de drepturi morale inclusiv pentru 

entităţi non-organice: minerale, roci, râuri, etc. Etica holistă acţionează ca un 

cadru integrativ pentru eticile de mai sus, oferind argumente pentru 

semnificarea morală atât a biosferei ca întreg, cât şi a elementelor constitutive 

ale acesteia. Fiecare din principiile etice enunţate de Robert Elliot implică o 

serie de probleme. Conform principiului care postulează o etică 

antropocentrică, atunci suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm dacă omul este 

singura fiinţă căreia i se aplică criterii morale şi în ce măsură este justificată o 

astfel de abordare. 

O etică centrată pe animale poate fi privită ca un fel de amendament 

adus celei dintâi. Fără a eluda problema drepturilor umane, aceasta sugerează 

o reconsiderare a drepturilor lumii animale. Autorul arată că o etică animală 

ar trebui aplicată nu doar la modul general, unei întregi specii, ci şi la nivel 

individual. La fel cum umanitatea este reprezentată şi într-un singur individ, 

la fel şi lumea animală, cu toate drepturile pe care aceasta le-ar putea avea, 

este concentrată şi într-un singur animal. 

Avantajul unei etici centrate pe viaţă constă în faptul că realizează o 

unitate dialectică între cele două principii etice anterior menţionate. O etică 

biologică ce are în vedere drepturile etice ale entităţilor nonbiotice este    într-

un fel inovativă, deoarece ne face să ne raportăm într-o manieră diferită de cea 

avută de umanitate până acum, de monopol asupra tuturor lucrurilor din 

mediul înconjurător, vii sau nu. 

Apariţia eticii ecologice constituie un corolar al evoluţiei accelerate a 

umanităţii, începând cu revoluţia industrială a secolului al XVIII-lea şi 

continuând cu era informaţională, în care trăim în momentul de faţă. 

Entuziasmul iniţial al marilor descoperiri tehnologice a fost înlocuit cu un 

pesimism de factură maltushianistă sau cu un escapism manifestat în reveriile 

utopice ale mişcărilor socialiste timpurii. Criticile iniţiale ale tehnologiei şi ale 

efectelor negative ale acesteia asupra mediului înconjurător s-au rafinat de-a 

lungul timpului. Reacţiile primitive ale luddiţilor, oameni care respingeau 

maşinile în ansamblul lor, au fost înlocuite de o reflecţie mai modernă, care 

afirmă pe de o parte integrarea simbiotică a tehnologiei în mediu şi impune, 

pe de altă parte, o distanţare de mantra progresului tehnologic. 

Etica ecologică recunoaşte importanţa avută de dezvoltarea industrială 

din ultimele secole şi încearcă o negociere între ceea ce înseamnă standard de 

viaţă şi modul în care acesta ar trebui să fie cultivat fără a afecta în mod 

ireversibil mediul înconjurător. Meritul eticii ecologice este că a produs o 

schimbare de optică la nivelul umanităţii asupra relaţiei cu mediul. Etica 

ecologică realizează într-o manieră laică cea ce făceau anumite orientări 

budiste care divinizau natura. Marele câştig adus de acest tip de etică este acela 

că ne-a făcut să ne schimbăm părerea asupra a ceea ce înseamnă dezvoltarea, 
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realizând tranziţia de la o dezvoltare în detrimenul mediului ambiant, la o 

dezvoltare durabilă.  

Recapitularea principalelor probleme puse de reglementarea 

raporturilor etice existente între om şi mediul înconjurător sugerează o paralelă 

între fizica cuantică şi etica holistică. Dacă fizica cuantică arată modul în care 

legile fizicii se modifică odată schimbat planul, de la infinitul macroscopic la 

infinitul microscopic, etica holistică determină o modificare a modului în care 

noi privim natura. Etica ecologică, în stadiul ei incipient, avea în vedere o 

ocrotire a naturii la nivel macro, manifestată prin grija faţă de dispariţia 

speciilor, distrugerea unor areale întinse de habitat animal.  

Etica ecologică, în varianta ei rafinată, holistică, extinde sfera 

preocupărilor pentru mediul înconjurător prin telescoparea problemelor 

minore, aparent insignifiante, dar care, la fel ca şi particulele din fizica 

cuantică, au un impact indicibil, însă manifest, asupra întregului mediu 

înconjurător. Etica ecologică holistică confirmă astfel, faptul că bătăile din 

aripi ale unui fluture din Amazon pot provoca o furtună de nisip în deşertul 

Gobi. 
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  George Baciu 

 

PIETATEA ÎNŢELEPCIUNII 

 

Dincolo de zilele mele e 

pudoarea absurdului. Singura 

calamitate ce mă rosteşte ca pe-un 

eveniment trecător savurând veşnicia 

pasiunilor ciobite în dulceaţa spaimei 

de sfinţenie. Raţiunea mă plictiseşte. 

Ea e cangrena înţelepciunii lucrului ce 

cugetă la adăpostul mătăniilor ca 

exerciţiu de supunere. 

Simt rugăciunea instinctelor 

miruindu-mi naşterea şi observ că o 

singură delirare a inimii mele de-ar 

cădea pe nesincerităţile cărnii ar 

transforma existenţa într-un rai 

copleşit de dulceaţa păcatului. Şi ca un 

sfânt golit de constrângerea cuminţeniei mă aţipesc în saliva demonilor care 

„se joacă aruncându-şi mingea sufletului meu” (Tereza de Avila). 

Zadarnic zornăie tăcerea vechiturii numită conştiinţă. Ritualul ei – un 

abuz culinar al gesturilor – nu-i decât plecăciunea Sinelui în faţa Postului. La 

ce bun obsesia esenţialului? O gâfâială domesticită în aşternutul prostituatelor. 

Adevărul raţiunii seamănă cu o ibovnică despuiată în faţa virginităţii precum 

mitul în faţa decadenţei. 

Nimic nu există în intelect fără să fi trecut mai întâi prin simţuri, 

spunea John Locke. Iată pietatea înţelepciunii ce nu te poate pângări în faţa 

eului infestat de obrăznicia mărturisită a sânului ce-ţi pregăteşte erezia. 
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Cosmina Marcela Oltean          

                Despre conceptul de artă37  

Voi începe cu încercarea de a 

contura câteva potenţiale definiţii ale 

artei. Şi spun potenţiale deoarece pe 

parcursul istoriei artei nu s-a ajuns la 

o definiţie a acesteia, unanim 

acceptată. Cred că putem avea 

siguranţa faptului că nu va exista 

vreodata acea definiţie ,,supremă’’, 

prin care să identifice oricine 

conceptul de artă, din cauza 

caracterului său fluid, flexibil și a unor 

sensuri departe de a fi bine precizate 

sau univoce. Căci domeniul ce 

corespunde artei se caracterizează 

printr-o perpetuă transformare. 

În fine, din perspectiva artei ca 

imitaţie ‒ ,,mimesis” ‒ arta poate fi 

văzută ca un mod de transpunere a 

realităţii în realitatea artistului sau conceperea unei realităţi proprii. Arta este 

o puternică modalitate de exprimare și un mijloc de comunicare, ce poate 

îmbrăca multe forme; de unde ar rezulta perspectiva artei ca expresie. Arta 

este o încercare de a da răspunsuri și totodată de a ridica semne de întrebare în 

jurul unor concepte precum existenţa, lumea, omul, prin recurgere la 

simbolism. Ea este, nu în ultimul rând, cu trimitere la conceptul de art-

terapie, o componentă importantă în menţinerea bunăstării bio-psiho-afective, 

între care apare echilibrul. 

 

                               Omul și activitatea artistică 

   

Realizarea de obiecte artistice este o activitate specific umană, de 

exteriorizare a unor gânduri, convingeri, frământări… Înţeleasă la origini ca 

un joc, atribuindu-i-se apoi o funcţie preponderent ritualică, arta a evoluat 

                                                           
37 Desenele aparţin autoarei 
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ajungând la forme foarte variate, îndeplinind scopuri multiple precum și o 

serie de funcţii, printre care cea estetică, educativă, terapeutică, de 

comunicare, ba chiar tehnologică. Existenţa artei ca produs, precum și largului 

concept, poate fi asemuită cu existenţa și evoluţia umană: crescândă, fără a se 

mai putea întoarce de tot la o fază anterioară. Dar este la fel de adevărat că 

nimic nu se pierde, ci doar se transformă, iar arta a recurs adesea la moștenirea 

trecutului pentru a face un nou pas în istorie și a mai urca o treaptă pe scara 

timpului. Arta prezentului tinde spre forme noi, chiar dacă va continua să 

readucă în actualitate forme deja conturate, pe care să încerce să le ducă la un 

alt nivel conceptual, la care înaintașii noștri nu au mai ajuns ori nu au dorit să 

ajungă. Se spune că o lucrare de artă nu este niciodată finalizată, ci doar pusă 

deoparte. Poate de aici rezultă flexibilitatea în revenirea la unele forme 

,,apuse” de artă, având ca finalitate integrarea lor în lucrări de actualitate. Ideea 

este că arta nu a fost, nu este și nu va fi niciodată aceeași, aflându-se într-un 

continuu proces de conturare. Iar când folosește  tezaurul vieţii omenești: 
istoria, scopul este acela de a atinge noi culmi. 

  

                                        Ce contează în artă?  

 

Nivelul de creativitate, puterea unui vis, conturarea unei viziuni, 

concretizarea prin operă, care duc inevitabil la un impact asupra unui anumit 

tip de public. În artă, ca în oricare alt domeniu de activitate, contează să ai 

ceva de transmis, apoi să înveţi cum să transmiţi acel ceva.  

 

                                    Arta și calitatea vieţii omeneşti 

 

În preistorie, omul desena pe pereţii grotelor animalele ce urmau a fi 

vânate. Deși în neolitic imaginile câștigă în veridicitate, iar desenul devine mai 

elaborat, este sesizabil faptul că picioarele animalelor sunt mult stilizate, abia 

schiţate, plecând de la convingerea că astfel ele vor deveni mai vulnerabile, 

sporindu-le succesul la vânătoare. În antichitate, când se dezvoltă și filosofia, 

apare o nouă privire de ansamblu asupra artei. Filosofi antici precum Platon și 
Aristotel ne familiarizează cu concepte precum ,,mimesis” și ,,catharsis”, 

exprimate din dorinţa de a da o definiţie artei. Şi mergând pe acest fir, arta 

continuă să povestească istorii, să imortalizeze chipuri, evoluând spectaculos 

până la reprezentarea suprarealistă, și dincolo de ea. Când se simte apogeul, 

revine la forme de redare simpliste, menite să surprindă esenţa, dar în spatele 

cărora stau concepte profund moralizatoare, de cele mai multe ori, în cadrul 

artei conceptuale – arta prezentului.  

Cert e că arta l-a însoţit pe om mereu și este la fel de veche precum istoria 

omului, întrucât își are izvorul în el: în mintea și spiritul său, în viaţa și visele 
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sale. Arta este la fel de veche precum conștiinţa și cunoștinţa umană, apărând 

odată cu primele urme ale omului pe pământ. Iată înţelesul și rostul artei! 

Avem nevoie de ea pentru că face parte din noi și pentru că ne-a fost transmisă 

genetic spre a o duce mai departe. Arta a contribuit semnificativ la scrierea 

istoriei pe care o învăţăm azi, la conturarea știinţei, educaţiei și tehnologiei. 

 

                                   Locul artelor în educaţie  

 

Cum am exprimat anterior, una dintre funcţiile de bază ale artei, vizibilă 

din cele mai vechi timpuri, este cea educativă. Conturarea animalelor pe stânci 

pentru a le cunoaște și cei care nu mergeau la vânătoare, redarea scenelor 

biblice în pictura murală biscericească și în manuscrisele miniate pentru a le 

cunoaște și cei care nu știau să citească, iar lista exemplelor poate continua, 

sunt exemple prin care este subliniată latura educativă a artei. Copilul mic 

învaţă foarte mult prin desen. El începe să deseneze înainte de  a-și însuși 
scrisul, desenul fiind ca o etapă premergatoare și totodată pregătitoare pentru 

deslușirea ulterioară a literelor și cifrelor. Acesta e începutul călătoriei în 

tainele cunoașterii, care apoi învăţăm că nu are margini. Toţi copiii sunt atrași 
de desen, de culori, când sunt mici, apoi unii se îndepărtează treptat, pe măsură 

ce cresc, pe când alţii nu se vor opri niciodată. Principalul motiv pentru care 

cei mai mulţi copii și adolescenţi scot 

(aparent) de tot arta din viaţa lor este 

acela că școala își face parcă un scop 

din a îngrădi creativitatea și libera 

exprimare, plasând accentul pe știinţele 

exacte. Un alt motiv ar fi că multă lume 

nu vede rostul, profunzimea și efectele 

artei asupra noastră. Așa se face că este 

transmisă, din mediul educaţional cu 

precădere, falsa idee că arta este ceva 

opţional, un simplu hobby, ceva de 

făcut când nu ai ce face, fără de care 

poţi trăi foarte bine și la care poţi 

oricând renunţa în favoarea a orice 

altceva. Aici intervine marea diferenţă 

între modul în care este percepută în 

ţara nostră și cum este văzută în alte ţări 

din lume, unde arta este parte integrantă 

a celorlalte discipline și unde 

mentalitatea tradiţionalistă a fost demult eradicată, făcându-se loc unor 
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,,formule” educaţionale noi. Pe acest fond, nu e de mirare că puţini își amintesc 

și mai au curajul de a se întoarce la artă, deși genetic suntem programaţi să 

răspundem artei și să creăm artă.  

Însă oricare ar fi situaţia în care se află, arta are diferite metode de a-și 
aduce aproape aleșii. E împotriva firii noastre, iar cei cărora le este dat să îi 

asculte chemarea, nu vor putea decât să urmeze una dintre frumoasele sale căi. 
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TRĂILĂ NICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

                      SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (VI) 

 

Ambianţa baladelor voiniceşti (cum este, de pildă, Iovan Iorgovan, în una 

dintre variante) pune în circulaţie elementele fizice ale mediului cultural la 

care ne referim, elemente care vor trece subtil în economia operei lui Romul 

Ladea: 

...Plecat-au plecat, 

Din cutare sat, 

Des de dimineaţă 

Prin rouă şi ceaţă, 

Mândre frumuşele, 

Sora cea mai mare, 

Dulce-n sărutare, 

Mândră Garofină, 

Floare din grădină; 

Sora mijlocie 

Leliţa Mărie, 

Plină de trufie 

Cu a sale gene, 

Ochişori sprâncene, 

Că de-i cauţi în ochi, 

Mori ca de deochi; 

Sora cea mai mică 
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Fig.22. R. Ladea. Legendă, 1940, relief înlemn. Colecţia familiei Ladea. 

42 

Ca ş-o porumbică, 

Ana Ghiordănel, 

Nume frumuşel, 

Le-ntrecea pe toate; 

Ea e stea de noapte, 

Luceafăr din zori, 

Floarea florilor. 

Ele că-mi plecau 

                                Şi pe câmp umblau... 

Un puternic simţ al naturii se poate dezvolta într-o asemenea 

atmosferă, şi, suntem de părere, aceasta este o lecţie extrem de importantă 

pentru un artist născut în acest climat. În spiritul popular, deopotrivă în muzică 

şi în poezie, există o foarte sugestivă interdependenţă a lucrurilor. Într-o baladă 

care a circulat pe aceste locuri (după cum ne confirmă şi locul unde a fost 

auzită de cel ce a comunicat-o), un personaj, întors din moarte, se 

întrupează din ambianţa înmormântării: 

(...)Din pământ eşia, 

Şi ce se făcea? 

Din sicriul lui 

Căluşelul lui, 

Din cruciţa lui 

Şeaua calului, 

Praporele lui 

Frâul calului, 

Pânza de pe obraz 

Poclad calului, 

Din perna de la cap 
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Făcea straiţă şi colac... 

  În aceaşi baladă, găsim, aşa cum va fi găsit-o, la fel cu membrii atâtor 

generaţii, şi Romul Ladea, o adevărată demonstraţie a culorilor, în stare să 

asigure o deosebită sensibilitate: 

...Şi el mi-şi trecea 

Prin păduri negre 

Tot cu pasări negre 

Stând pe rămurele, 

Cântând viersurele: 

„Ţurţurliu uliu, 

Merge mort la viu!” 

Şi el mi-şi trecea, 

Ca vântul mergea 

Prin păduri roşii 

Stând pe rămurele, 

Cântând virsurele: 

„Ţurţurliu uliu, 

Merge mort la viu!” 

Şi iar mai mergea, 

Ş-apoi mi-şi trecea 

Prin păduri albe, 

Tot cu păsări albe(...)37 

Mediul cromatic, care, aici, cunoaşte o treptată deschidere, va urma o 

evoluţie inversă, de la alb, trecând prin roşu, la negru, când necesităţile 

naraţiunii o vor cere şi eroul se va cufunda în moarte. În dorinţa noastră de a 

descifra, în vederea definirii operei lui Romul Ladea, sursele artei populare ale 

regiunii din care acesta a plecat la drum, considerăm ca extrem de sugestivă 

dinamica cu totul specială a climatului cultural bănăţean, care, principial, 

urmează cursul general al artei româneşti, dar prezintă totodată câteva 

caracteristici care îi asigură o personalitate inconfundabilă. Trebuie să spunem 

că Banatul recepţionează mai de timpuriu influenţele culturii occidentale, în 

care se produc transformări radicale provocate de realitatea industrializării, a 

adoptării noilor forme culturale. Între acestea, consemnăm, în directă legătură 

cu discuţia noastră despre starea culturii populare, apariţia în Banat a 

fenomenului „condeieri ţărani”, despre care Aurel Cosma jr. scria în 1971: 

„Banatul a fost cea dintâi provincie care a dat o literatură şi o publicistică 

scrisă de ţărani. Scrisul lor îşi are fecunde surse de inspiraţie şi de creaţie în 

adâncimile sufleteşti ale poporului. Bogăţia şi varietatea folclorului bănăţean, 

a datinilor şi credinţelor populare, ne prezintă suficiente dovezi în privinţa 

aceasta. Am avut numeroşi cercetători harnici, recrutaţi chiar din rândul 

ţăranilor cărturari de la sate, care au adunat din gura poporului nenumărate 

poveşti şi legende, balade, versuri şi cântece”. Odată cu autorul rândurilor de 
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mai sus, recitim articolul lui Camil Petrescu, scris în 1921, atent la fenomenul 

pe care îl discutăm: „Este unlucru neîndoios că dintre toţi ţăranii români de 

pretutindeni, bănăţenii sunt cei mai citiţi şi mai cunoscători de carte. Aici, în 

Banat, se desfăceau cu sutele şi miile revistele româneşti şi broşurile diferitelor 

biblioteci. Dar nu numai atât. Ţărănimea bănăţeană dă dovadă de un 

extraordinar simţ artistic. 

        Nu vorbim numai de arta casnică, ci mai ales ne gândim la talentul cu 

care cei mai mulţi din ei joacă piese de teatru, de ai crede de multe ori că ai în 

faţa ta actori adevăraţi. Nu vorbim de asemenea de coruri ‒ căci nu este sat să 

nu aibă un cor sau două - dirijate de multe ori chiar de ţărani înşişi. Ba, cele 

mai multe sate au şi fanfară proprie, de te fac să te mândreşti că eşti român. 

Ceea ce vrem să ştie cititorii noştri este marele număr de scriitori ţărani, pe 

care îl dau satele bănăţene”. Primele drumuri şi popasuri din viaţa sa, viitorul 

sculptor le petrece în Banat. Din anii de şcoală, amintim timpuria atracţie 

pentru profesia de sculptor. Ni se pare semnificativ că, în 1914, după câţiva 

ani de gimnaziu petrecuţi la Oraviţa Romul Ladea trece prin Caransebeş şi se 

îndreaptă spre Timişoara unde, cu foarte mult interes, urmează cursurile Şcolii 

de Arte şi Meserii (o şcoală care îi atrăgea pe fii de ţărani ce aveau însuşiri 

artistice - cum s-a întâmplat la sfârşitul secolului al XIX-lea cu tânărul 

Constantin Brâncuşi, elev al unei asemenea instituţii de învăţământ din 

Craiova). Aici, se bucură de îndrumarea sculptorului Traian Novac, de origine 

din Ticvaniul-Mic şi, la absolvire, în anul 1920, primeşte diploma de „maestru 

sculptor în lemn”, care îl menţine în directă legătură cu preocupările artei 

populare şi cu înclinaţiile artizanale, deschizându-l totodată spre apropiatele 

contacte cu mediul universitar de artă, cu marea sculptură pe care o poate 

vedea în ateliere, săli de expoziţie, muzee din ţară şi străinătate. 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 25. Liceul din Oraviţa, clădire actuală (2013) 
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ION   OPRIŞOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

        alter ego 

atât de frumoasă 

de parcă s-ar hrăni cu îngeri 

şi vara pere incendiată  

de lumina grâului cu maci 

 

cu câtă uşurinţă singurătatea 

destul de integră 

face arc peste abisul negru şi 

cât de profund 

se poate împărţi totul la doi 

dar 

ca un alter ego 

navele sinelui în derivă 

lunecă pe asfalt 

odată cu poetul 

schilodit de propria umbră 

şi înfiorat de pasările nopţii 

care caută neîncetat 

acelaşi ţărm cu lucruri ascunse 
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                şi ploaia 

 

deodată ochii ei aruncă reflexe livide 

beau din toate ploile şi nu-mi ajung 

de undeva 

dintr-o umbră inundată de nori 

apar vitralii hieratice 

 

nicăieri nu fulgeră mai frumos 

 

apoi într-o încleştare fluidă soarele 

cedă locul nopţii 

 

ca un altar de ceaţă lipit de părul ei 

ascult în tăcere toamna 

şi ploaia în rochii lungi 

lunecă deasupra nopţii 

nepetrecută încă 

 

 

pentru mai târziu 

 

în taină 

îmi ascult astăzi ploile 

le-aş spune mirese ale lui Dumnezeu 

ce-mi mângâie cu ochii tâmplele 

şi-mi toarnă pe riduri vinul lui Orfeu 

 

şi nu mă grăbesc… 

cumpătat cum mă ştiu 

caut în fiecare stropul meu pierdut 

icoana răstignirii în ceasul pustiu 

pentru când voi fi doar ploaie… şi atât… 
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              pastel 

 

toamna din când în când 

doar să redefinesc umbra 

privesc în amurg 

mă prefac în nor apoi în ploaie şi 

curg în căuşuri cu flori 

risipite şi paşi 

somnambuli rătăciţi 

prin artere rămaşi 

şi apoi 

printre sâni într-un fel 

muribunzi lunecând ochii mei 

obosiţi şi flămânzi 

 

            ochii ei 

 

o priveam în ochi 

ca în nebunia celor pierduţi 

a înţeles gestul şi 

ca şi cum mi-ar fi auzit gândurile 

făcu un gest gol în aer 

gândul ei se zbătea probabil ca un clopot 

între fericiri şi tristeţi 

noroc şi dureri trăite şi închipuite 

 

îmi făcea impresia 

că înăuntrul ei se adăpostesc 

corbi flămânzi şi rătăciţi 

sau poate  

este locul unde vin îngerii să plângă 

şi glasul ei 

mă pătrunde adânc 

mişcându-mi fiecare vertebră 

oare astăzi va ploua? 
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        IONEL PANAIT 

   

 

 

 

 

 

 

                                         Graniță 

Clopotul din sat 

ce bate 

înainte de furtună 

alungă abisul astral 

la umbra galbenă 

a aripei din flori  

ce închide ochiul 

serii. 

 

    Magic 

 

Derută, splendoare 

în poezia interioară 

din copilărie, 

unice clipe 

îmbrățișarea bunicilor 

și ploaia de vară 

peste picioarele desculțe, 

păstrați-vă inocența, 

nu o pierdeți 
în nisipul trecerii 

prin zodii. 
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    Îmbătrânire 

 

Te-am regăsit în zorii 

a patru ferestre 

părăsite de licuricii 

nopții 
în apele râului 

din urbea noastră 

ca să-mi dau seama 

am pierdut puțin 

ai câștigat puțin 

pe colierul uitat 

al amintirilor. 

 

   Stațiune 

 

O fată aleargă cu cafeaua 

în paharul de plastic 

la izvorul cel verde 

al cetinii de pin, 

luminile nopții  
se-ntrec pe șosele  

cu faruri de oglinzi 

în râul adâncit 

de lumina Lunii. 

Plouă în noaptea  

de septembrie 

plouă în orașul 

cu perdele de vise. 

 

      Petală 

 

Cum roadele pământului 

însoțesc drumul omului, 

alerg spre luminișul verde 

de pe malul  

îmbrățișării noastre 

cu alb pe încheieturi. 

Picături de rouă 

se ridică în sus la frunze 

și pietre trec în galben 
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la umbra cu rădăcini 

din grădina noastră. 

  

   Amintiri 

 

Frate de deasupra norilor 

în dimineața părăsită 

de duhurile nopții 
ne-ntrebi în sunetul 

liniștit de cimitir 

de nisipul clepsidrei 

scurs în amurg 

în catedralele satului 

din icoanele pădurii. 

 

   După amurg 

 

Privighetoarea cântă 

Deasupra parcului 

deasupra nopții 
deasupra viselor 

și rupe din mine 

frumosul-n gând. 
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Cezar Vasilescu                                                     

Eseu ... cu Tudor Arghezi 

 

Un destin literar sub magia numărului 2, 

fiind considerat în epocă al doilea mare poet 

după Eminescu. Cu două identităţi: una civilă, 

Ioan N. Theodorescu, şi alta literară, Tudor 

Arghezi (având ca origine denumirea 

râului Argeş, sau în ipoteza criticului 

Crohmălniceanu, numele a doi eretici, 

Arie şi Gheza). Două ipostaze sociale: 

ierodiaconul Iosif, în stagiile de la Cernica 

şi Mitropolie (sub protecţia unui unchi, 

înaltul ierarh Gheorghişor), respectiv 

scriitorul de la Mărţişor; două căsnicii, prima 

sub zodia efemerului cu Constanţa Zissu, din 

care s-a ales cu fiul parizian Eliazar – „Eli Latar”, 

iar cealaltă sub semnul durabilului, cu blânda coană Paraschiva, peste jumătate 

de veac, din ultimul mariaj rezultând erorii lirici ai poeziei pentru copii, 

Baruţiu şi Mitzura; două stagii elveţiene (1905, respectiv 1958, câte 5 ani 

fiecare), întru căutarea drumului în viaţă, la tinereţe, respectiv pentru îngrijirea 

sănătăţii înspre asfinţit; şi, în fine, două perioade de detenţie (1918, pentru 

„colaborare la ziarul „de ocupaţie” „Gazeta Bucureştilor”, şi 1943, pentru 

pamfletul Baroane). În legătură cu cea din urmă, doar vigilenţa jandarmeriei 

române l-a scăpat de tentativa de asasinat a germanilor ofensaţi.  

De altminteri, sub cifra 2 putem pune şi cultivarea a două limbi, 

române („posibilitatea de expresie a limbii româneşti este nesfârşită, difuză, 

nuanţată, delicată şi brutală la nevoie”) şi franceza (a tradus integral pe 

Molière şi Baudelaire); apariţia în vestitele „Cahiers de Sud”, numai el şi Saint 

John Perse, ca două excepţii de poeţi tipăriţi în timpul vieţii; dualităţi literare 

ca poet şi romancier, pamfletar şi autor liric pentru copii, literat şi... pictor, 

dramaturg şi gazetar; premiul Herder şi la un pas de Nobel (a fost preferat 

Solohov, ca o „reparare a decernării premiului în anul anterior, dizidentului 

Pasternak). Marcel Ioneu l-a considerat „cel mai nemărturisit modernist”, iar 

Louis Aragon a afirmat la Paris: „Mă simt mai puţin provincial de când Tudor 
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Arghezi se află aici”. A fost 

contestat până la vehemenţă de 

nulitatea Sorin Toma, dar şi de 

savantul Nicolae Iorga (care-l 

consideră vulgar?!) şi de criticul 

Garabet Ibrăileanu („sau este de 

domeniul psihiatrului, sau anunţă 

un geniu”). 

Toate cărţile argheziene 

au avut un puternic impact asupra 

contemporanilor, de la debutul 

târziu, Cuvinte potrivite (1927), 

până la Flori de mucigai (1931 – 

Luc André „Nu avem în Franţa o 

carte echivalentă cu aceasta”). 

Arghezi a debutat cu versuri în 

epoca de chihlimbar a lui 

Macedonski (maestrul îşi 

răsplătea discipolii cu pietre 

preţioase), iar la rându-i la descoperit şi publicat pe Urmuz. Mereu nostalgic 

după Oltenia părinţilor săi, cărora le descoperă numai virtuţi; pe slătineanul 

Ion Minulescu îl consideră un Mistral al românilor; e în stare să adopte 

împărţirea administrativă a ţării, „proclamată” de o franţuzoaică („Moldavie, 

Muntenie et Precoupatzie”, adică Oltenia precupeţilor); e încântat de prezenţa 

masivă a oltenilor peste tot, evocând spusele tatălui său, aflat la o terasă din 

Piteşti; „Mă, dor mulţi sântâră Oltenii”; pledează pentru formularea corectă a 

„imnului oltenesc” („Foaie verde leuştean/ M-a făcut muica oltean” – nu 

mama, nu maica); pe crucea lui de la Mărţişor a lăsat, cu limbă de moarte, să 

fie scris, „cu origini pământene din Gorj”.  

Religiozitatea lui Arghezi se înscrie într-o percepţie paradoxală: a 

plecat la mânăstirea Cordelierilor din Fribourg, ca să iasă „dintr-o altă 

străinătate” în care se afla; ca autor de litanii şi psalmi, are atitudinea 

ereticului, nu a revelaţiei, vrând, în raport cu Dumnezeu, să pipăie şi să urle: 

„Este!” Când a ieşit din impasul care-l obligase să vândă cireşe pentru a 

supravieţui, l-a rugat pe Valeriu Anania să-i restituie cei 1000 de lei daţi de 

călugărul Dionisie Lungu, cel care susţinuse că-i procurase de la Măicuţa 

Precista: „Dă-i popii înapoi banii, cu mulţumiri, fiindcă eu n-am ştiut niciodată 

unde-i adresa Maicii Domnului”. Înţelepte Cuvinte potrivite. 
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                            Lucian Blaga în fața Sfinxului 

 
 Lucian Blaga a fost scriitorul care a sensibilizat tăcerea. Cuvântul rostit 

își schimbă conotațiile încadrate în optica tăcerii. Tăcerea în creația sa este 

strigăt, mister, transcendență,  amintire, natură, univers. 

 Tăcerea este un atribut al singurătății, al izolării, dar și o modalitate de 

a percepe esența identității umane, văzută singular și general, prin condițiile 

date și prin posibilitățile libertății alegerii. Tăcerea în creația lui Lucian Blaga 

se coagulează cu imaginea sfinxului, cu gorunul, cu nocturnul, cu lumina lunii, 

cu mormintele. (Deși în semiotica tăcerii este reprezentată prin trandafir, fiind 

simbolul tainelor).  

 Sfinxul are o gamă largă de interpretare, în dependență de culturile de 

unde parvine imaginea. Culturile i-au dat diverse conotații, dar una comună 

constă în mister. Sonetul Oedip în fața sfinxului selectează fragmentul care  i-

a atras pe mulți pictori și sculptori (printre care Jean-Auguste-Dominique 

Ingres, Oedip explică enigma Sphinxului, 1808, ulei pe pânză, 189 x 144 cm 

(muzeul Louvre, Paris); Gustave Moreau (1826-1898) Oedip și Sfinxul, 
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1864; François-Léon Sicard, Oedipe et le Sphinx, 1903, sculptură (bronz și 
marmoră), 80,5 x 30 x 34 cm (muzeul Orsay, Paris); Giorgio de Chirico, 

Oedip și Sphinxul, 1968, pictură, 90 x 70 cm (fondația de Chirico, Rome, 

Italie). Una din cele mai vechi reprezentări este o vază neagră din 440, î.Ch. 

care implică 3 personaje: fiind amplasate astfel: Hermes, Sfinxul, așezat pe o 

coloană dorică, și Oedip.  

  Coloana dorică a fost interpretată de arhitectul roman Marcus 

Vitruvius Pollio (90 î. C.-20 î. C.) ca una ce simbolizează bărbatul. În acest 

sens este echilibrul dintre masculin și feminin. Ipostaza de a poziționa Sfinxul, 

un monstru feminin pe coloană, după opinia noastră arată superioritatea, 

sacralitatea, forța. Coloana nu este doar un element arhitectonic, este un 

element primordial al templelor. Iar grecii mergeau în temple cu întrebări, 

incertitudini, probleme. Astfel, templul constituie contractul dintre muritor și 
zeitate. Oedip este omul care este sfâșiat de întrebări, dar este și eroul 

inteligent care răspunde/ corespunde cu cerințele sfinxului. În cultura greacă 

sfinxul este monstrul de genul feminin, similar cu Gorgona, cu Sirenele, cu 

Himera. Unii cercetători consideră supremația acestor entități: „Si parfois 

l'élément humain vient se glisser chez certaines créatures hybrides, comme la 

Sphinx, Echidna ou les Sirènes, c'est pour mieux en dégager le côté perfide. 

La parole, normalement dévolue à l’Homme, sert aussi à convaincre, à tromper 

et, finalement, à perdre le mortel qui s'aventure dans les filets de celui qui en 

use. La plupart du temps, il s'agit, de surcroît, d'éléments féminins, comme 

pour rappeler la dangerosité de la femme, de la séductrice” (1). 

Sfinxul, ființa care a provocat frică, moartea, nesiguranță, îi 

intersectează privirea la aceeași înălțime. Am specificat că e un monstru, dar 

nu prin factura grandoarei. Sfinxul din imaginile din antichitate nu e 

voluminos, așezat pe coloană e de înălțimea lui Oedip. Inteligența lui Oedip 

i-a provocat dezechilibru, respectiv moartea. În artă sfinxul reflectă pericolul, 

prin gheare, corp de felină, aripi de vulturi. Pedestalul Sfinxului este sonetul, 

specie pe care nu obișnuia să scrie Lucian Blaga. Agresivitatea focusată în 

„Adâncul tău ce-amar și ce pustiu...”. Tăcerea răvășește și în alte poezii, cum 

ar fi Strigăt în pustie: „vino/ Lume, vin’/ Și răcorește-mi/ fruntea-nfierbântată/ 

ca nisipul dogorât/ pe care calcă-ncet, încet/ prin pustie un profet”. În sonet 

tăcerea este o posesie feminină, în versurile cu eul liric ce se vrea a fi Ioan 

Botezătorul, femininul aparține vocativului cu majusculă „Lume”. Femininul 

raportat la tăcere-mister-întrebare apare și în poezia Ulise: „Doar șerpii taie 

apa / spre-un țărm ghicit în zare / trecând peste adâncuri / ca semne de-

ntrebare”. 

Un alt fel de tăcerea domină în Stalactită: „Tăcerea mi-este duhul”. 

Tăcerea în poezia lui Blaga se întâlnește în peșteră, adâncul pământului, fiind 
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o tăcere a lumii; în mare, stipularea stihială a unui mister ce nu se vrea a fi 

static, ci un mister dinamic, în pustiu, tăcerea aruncată pe dunele nisipului în 

vânt – e tăcerea ce zbuciumă. Tăcerea în jocul eului liric înseamnă și pace, și 
zbucium, este ascultare și comunicare. Focul fiind un simbol al luptei în sfera 

poetică la Lucian Blaga devine muzica ce se aude din tăcere: „Ard mulcom 

lumânările/ de ceară în sfeșnice” (Suprema ardere). Circumstanțele diferite în 

poezie oferă corelația dintre eul liric și misterii, unde tăcerea balansează între 

putere și adorație. În aceste echivocuri Breton stipulează că tăcerea „nu trimite 

niciodată la o semnificație împietrită, deplasările ei fiind un răspuns la 

circulația socială a sensului” (2). În corespondența semnului tăcerea percepută 

ca ascultare: „Ascult”, așteptare: „Aștept” și vizualizare: „Să văd”. Tăcerea 

permite eului liric să-și sensibilizeze percepția. Tăcerea devine simbolul 

misterului ce nu se transpune în cuvinte, ce persistă în mirare, ce domină în 

emoție prin „-nspăimântată bucurie”.    

Întrebarea Sfinxului oferă siguranță plenitudinii de a conștientiza care 

este esența umană sau modificarea umană în timp. Sfinxul prin ghicitoare 

(Cine merge dimineața în patru, ziua – în două, seara – în trei?) valorifică 

efemeritatea omului, metamorfoza sa în periplul vieții. Oedip, răspunzând, își 
asumă trecerea timpului cu toate mutațiile sale. Neacceptarea ei a grăbit 

moartea, inlusiv și a regelui Laios, tatăl acestuia. Mitul în acest segment 

distinge omul din misterul timpului. Ieșind de sub tutela întrebării, răspunsul 

îi oferă, dar și îl face vulnerabil. În mit răspunsul îi dăruie regatul împlinind 

blestemul. Oedip, pe care întrebările vieții îl transformă în monstru, preia 

starea de hibrid: de a fi fiu și soț, tată și frate. Lucian Blaga se oprește în 

momentul perceperii vieții în care omul își conștientizează viață fără 

preceptele lumești. Monstrul reflectă răspunsul, piedestalul cu Sfinxul ce s-a 

aflat și la Delphi denotă întrebarea omului și predestinarea care scindează între 

eroul ideal din tragedia greacă și obsesiile din teoria psihanalistului S. Freud.  

Scriitorul filosof Lucian Blaga poetizează sentimentele mitului lui 

Oedip printr-o cifrare a misterului Oedip în faţa Sfinxului. Constituie o 

dominantă a rostului vieţii de a răspunde la întrebările sorţii. În poezie se 

discerne un sentiment deosebit de a evalua întrebarea propriu-zisă, chiar şi 

dacă răspunsul nu e cunoscut, întrebarea creează un sens al căutării, al 

descifrării, al descoperirii:  

„Vorbeşti? – Te doare şi pe tine întrebarea?  

C-un freamăt te mai stinghereşte-o clipă marea,  

dar aripa ţi-o potriveşti spre-a mă curma.” 

                                   (Oedip în faţa Sfinxului) 

Forma de sonet, aleasă pentru acest conţinut, arborează (conţine) cheia 

mesajului. Teza, antiteza şi sinteza care sunt înscrise în structura poeziei relevă 
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evoluţia atitudinii eului liric faţă de întrebare. Metamorfoza devine o 

proprietate şi a întrebării. Triunghiul îndrăgostiţilor în această poezie 

constituie el (Oedip) – ea (Sfinxul) – întrebarea (dorinţa de a se cunoaşte).  

Răspunsul, fie corect, fie greşit va însemna un sfârşit. Răspunsul este 

în antiteză cu întrebarea – un provocator al morţii. Tăcerea devine supremația. 

În textele scrise Lucian Blaga am conceptualizat că și tăcerea are forța de a 

vorbi prin cuvinte. Libertatea derivă din tăcerea care se sfâșie, care se 

descoperă, care se ascunde și se dezvăluie. Tăcerea nu înseamnă necunoaștere, 

spectrul tăcerilor la Lucian Blaga izbucnește din emoție și raționament, din 

secret și autocontrol, din protecție și răzvrătire. Tăcerea îl apropie de iubire și 
moarte într-un sentiment acut de trăire a vieții. Limitarea în perceperea 

exteriorizării sentimentelor se amplifică în misterul tăcerii infinite. De aceea 

și coordonatele tăcerii este universul pe care eul liric dorește să-l privească 

drept în ochi, așa cum o face Oedip pe vazele din antichitate. Iar exponența de 

umanizare a Sfinxului prin „fierbinte, dulce” considerăm că se datorează 

muzeului Bel Vedere din Viena, Austria, în grădina căruia la sigur s-a plimbat 

și Lucian Blaga. Probabil că anume acești sfincși l-au îndemnat să perceapă 

feminitatea din optica seducției. Or, în parc Sfincșii zâmbesc, piatra lasă să fie 

coafată de micii pani care se joacă pe spatele de leoaică. Aripile în libertatea 

lor au forța distrugerii. Misterul ce include sfinxul din acest unghi este 

monumental de a vedea tăcerea femeii fie în poezie, fie în scultpură sau în 

oricare imagine. 

Apariţia unei noi întrebări în timp va însemna revalorificarea artistică 

a altui fragment mitic. Atracţia misterioasă a mitului este imaginea stratificată, 

valoarea bine sidefată de timp, de civilizaţii, de culturi. Poeţii sunt într-o relaţie 

directă cu mitul, ei se intersectează artistic, printr-o intuiţie valorică a depăşirii 

timpului. Mitul prin puterea sa vitală de secole emană un dialog continuu în 

numele creaţiei. 

Corespondenţa tăcerii în acest plan se află ascunsă în simbolul 

sfinxului. Lirosoful Victor Teleucă(19 ianuarie 1932 – 12 iulie 2002), născut 

în Triunghiul Ocniței (cum valorifică ontologic existența sa într-un poem) prin 

metafizica sa, rămâne ghidat de conceptul lui Lucian Blaga. Victor Teleucă 

punctează pe linia infinită a tăcerii două coordonate: Sfinx şi Styx, având 

corespondenţe fonice, dar şi echivalenţe mistice. Styxul persistă în această 

dualitate a contrariilor (viață – moarte, frontira dintre lumină și umbră), 

sfinxul include dualitatea în imagine: între om şi fiară, forţa inconştientului 

dominată de raţionamentul uman. Tăcerea sfinxului nu este o provocare doar 

a lumii eline:  

„…el vrea, umbrit de proclamarea  

acestei măreţii 

de-a-i râde-n faţă ca străinul 
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ce umbra şi-a pierdut, prefixul 

de la cuvânt, să treacă Styxul 

şi-acolo-n înţelegerea deplină să vină / (…) /  

şi de va fi vreodată vreun rebel,  

acela el va fi,  

dar fără dreptul la apel, 

încoronarea sfinxului cu vântul  

să-şi părăsească mai apoi cuvântul  

şi-n lumea asta singură şi-opacă  

să se prefacă-n sfinx şi-apoi să tacă.” 

(Victor Teleucă, Sunt trist)  

  Spre deosebire de Lucian Blaga, care trasează o contopire a eului liric 

cu fiul lui Laios, Oedip, Victor Teleucă plăsmuieşte un eu-spirit, aerian, 

determinat de verbul a vrea, gata să se contopească cu aerul prin tăcere; lipsa 

cuvântului semnifică pregătirea sa pentru itinerarul metafizic, dezicerea se 

realizează la un nivel fundamental fizic şi spiritual. Libertatea depăşeşte sfera 

realului, de aceea nu mai implică lumea reală, pe care o desconsideră din cauza 

subiectivismului. Opacitatea nu derivă din efluviile libertăţii, ci dintr-o 

supunere la convenţiile anturajului social, politic:  

„Oare chiar ne-am gândi la fel de bine gândirea 

în arhipelagul tainic al eliberării de glorii  

ciudate şi iresponsabile faţă de-aceeaşi istorie  

care ne sugrumă şi ne răsfaţă asemenea  

şarpelui boa…”  

(Victor Teleucă, Quo vadis)  

Tăcerea sfinxului constituie misterul pietrelor, al muncii de Sisif a 

celor care au creat această minune. Eul liric deține pulsul mistic de iniţiat, care 

percepe muzica sferelor, care cunoaşte, dincolo de sunet, undele nevăzute ale 

timpului dintr-o percepţie a veşniciei.  

Tăcerea nu domină prin pasivitate, e doar o etapă pentru cealaltă fază: 

strigătul tăcerii (cum tacent clamant). E o conştientizare a necesităţii de 

contopire într-un univers al timpului sau în Marele Tot. Omul este minuscul 

în catedrala omenirii, dar prin singularitatea sa îşi împlineşte forţa conştiinţei. 

Voinţa de a nu se dezice de preceptele originare, de a se confrunta continuu 

într-o dihotomie –  acceptând, concomitent, viaţa ca un tărâm al luptei, al 

cunoaşterii, al emoţiei – este perceperea rivalităţii dintre raţional şi emotiv în 

om, dintre conştient şi inconştient, dintre senzaţiile iraţionale şi logică. 

Acestea însumează echilibrul dintre o sfâşiere tainică şi cumpătarea 

intelectuală.  
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    Argentina Covali 
 

 

 

„Poezia este un veșmânt în care ne îmbrăcăm iubirea 

și moartea” 
                                                                              Lucian Blaga 

 

 

 Lucian Blaga este poetul tăcerii, el a știut să explice în cuvinte ceea ce 

se tace, se simte. Probabil de aceea  Lucian Blaga, de obicei, menționează și 
tonalitatea vocii „strigă”, „șoptesc”. Poezia lui e meditativă îmbinată cu 

filosofia expresionistă. Eul liric este cel care se implică în cunoașterea 

universului (Eu nu strivesc corola de minuni a lumii), în dialog cu stihia (Dați-
mi un trup, voi munților), cu cuvântul lui Dumnezeu (Cutreier). 

 În poezia sa domină un sentiment acut de admirație pentru 

descoperirea esenței în om. În acest citat poetul folosește o metaforă „poezia 

e un veșmânt” care devine o materializare de a valorifica marele mistere „căci 

eu iubesc/ și flori, și ochi, și buze, și morminte” (Eu nu strivesc corola de 

minuni a lumii). Frumusețea este simbolizată prin flori, lumină din poezia cu 

același nume, veșnicia din Sufletul satului. Dar în aceste poezii se întrevede și 
admirația sa pentru iubire care este o lumină a cunoașterii, a descoperirii 
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proprii ce îi dă fiorul de a se apropia de „eu port/ în suflet stele multe, multe” 

(Mi-aștept amurgul).  

Revenind la citatul din titlu descifrăm personificarea „îmbrăcăm 

iubirea și moartea”. Cuvintele iubirea și moartea sunt abstracte, dar ele pentru 

a fi prinse în forța gândului ele trebuie scoase din lumea ideilor. Verbul 

„îmbrăcăm” concentrează menirea poetului de a explica ceea ce nu se vede, 

dar se simte. Iubirea e un sentiment sublim la Lucian Blaga, care îl înalță, îi 

dă forță de a insista „Dați-mi un trup,/ voi munților,/ mărilor”. Conotația 

cuvântului „moarte” nu este similar celui lui George Bacovia. În contextul 

liricii blagiene întâlnim următoarele sinonime la acest cuvânt: „morminte”, 

„tăcere”. Un simbol care include semnificația morții este „Gorunul”, dar el 

devine un copac al lumii, un arbore al universului, care este omniscient. 

Moartea la Blaga are conotația creștină de a reînvia, de a se înveșnici: „Cuvânt 

încearc-a se rosti:/ Veni-va zi! Veni-va zi!/ Înmormântat în astă stea,/ în nopți 
voi lumina cu ea” (Glas de seară). 

 În concluzie, aș menționa că am fost la mormântul lui Lucian Blaga, 

care se află în ograda bisercii unde a fost preot tatăl lui. Între aceste spații unde 

se simte Hronicul și cântecul vârstelor Lucian Blaga s-a contopit cu istoria 

satului Lancrăm, cu județul Alba, cu istoria omului ce a tins să descopere 

veșnicia prin cultura milenară a spațiului culturii române, valorificând original 

temele fundamentale. 
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VICTOR GHILAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VOCEA PARTICULARĂ A ROMANŢEI  

 

,,Dacă muzica este hrana dragostei, atunci porneşte să cânţi”.  

                                                                      William Shakespeare 

 

      Culegerea cu titlul inscripţionat pe copertă vine să dea expresie bunei 

intenţii a celor doi autori – Nicolae Grebincea şi Galina Furdui – întru 

concretizarea eforturilor de valorificare a inspiraţiei în cadrul unei colaborări 

colegiale, prin care s-a urmărit crearea frumosului. Textele incluse în volum 

au menirea să definească o notorie categorie muzical-poetică numită Romanţă. 

În acest produs al gândirii artistice se află munca de creaţie a autorilor care, 

completându-se reciproc, îşi pun în valoare imaginaţia şi creativitatea.  

      Parcurgând-o cu indiscreţia şi curiozitatea cugetului, constatăm că 

prezenta scriere nu este altceva decât rodul dragostei şi pledoariei pentru 

romanță. Autorii întreprind o sinteză a elementelor muzical-poetice, 

propunând creații originale privind raportul dintre sunet şi cuvânt în versiune 

componistică proprie. Ceea ce caracterizează conţinutul pieselor incluse în 

culegere este cantabilitatea, în care rolul primordial îl deține nu atât 

energitismul ritmului, cât starea sau dispoziția umană pretextată. Astfel, iese 

în evidență latura intimă a sentimentelor, una de nuanță lirică, spre deosebire 

de factura cântecului propriu-zis, care cuprinde o gamă semantică mai 

desfășurată (epică, patriotică, eroică, religioasă ș.a.). În ambianţa sonoră 

creată, fiecare melodie tinde să genereze, să dozeze şi să nuanţeze senzaţii 

diferite, corespunzătoare unor stări spirituale particulare de melancolie.   

Liniile melodice sunt suficient de expresive, accesibile, ușor de memorizat, cu 

un profil melodic descendent. Ca formă, predomină structura strofică cu 
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alternanță de cuplet – refren și cu tendință de variere a motivelor. Deseori 

începutul ideii (frazei) muzicale este declanşat printr-o formulă de ritm 

anacruzic (scurt sau mai lung), care pregăteşte şi dă impuls accentului 

principal (cruzic), fără însă a se distanța de construcţia frazei muzicale (forma) 

și de planurile dinamice (culminaţiile intensive). 

Prin prisma intensităţii, a valenţelor sale expresive, acest produs al 

fanteziei valorificate în creație afirmă ideea că romanţa poate să transpună şi 

să dinamizeze – prin imagini de mare sensibilitate – cele mai rafinate nuanţe 

ale emoţiei antrenate în procesul de transformare a sentimentelor într-o 

desfăşurare anume, starea complexă a trăirilor sufleteşti, induse fiinţei umane. 

Este cunoscut faptul că atât muzica cât și poezia, ca rezultat al transfigurării 

artistice a realității‚ pot crea eufonii, colaționând sinidisisul, sensibilitatea, 

afectele și sinele, afirmând sublimul. Or, tocmai acest deziderat este urmărit 

în culegere de către Nicolae Grebincea și Galina Furdui.  

      Suportul poetic al pieselor comportă un bagaj lingvistic încărcat de 

muzicalitate cu miza pe rimă, ritm, prozodie (cu valoare sonoră și melodică), 

întreținând starea, tonul, atmosfera, care înscriu creațiile în specia de referință. 

Ritmul melopeic, armonia interioară a versurilor sunt în concordanță cu ideile 

muzicale difuzate, care, la rândul lor, urmăresc exprimarea conţinutului literar, 

fapt ce denotă că autorii stăpânesc mijloacele specifice capabile să 

exteriorizeze profunde stări sufletești și, în ultimă instanță, să definească 

identitatea romanţei. O asemenea adaptare a formei la fond creează liantul 

dintre vibraţia sentimentelor cu accente nostalgice și farmecul emoţiei, 

tălmăcite în imagini cromatice, ce contopesc cuvintele cu muzica. Mesajul 

romanţelor reprezintă şi o sursă a dialogului, care se manifestă la nivel 

intonativ, metro-ritmic, al dinamicii, asigurând echilibrul dintre elementele 

intelectuale şi cele emoţionale. Tonul general al textelor, exprimate prin 

intermediul metaforei, repetiţiei, este cel elegiac, raportat la sentimentul de 

dragoste al eului liric. 

      Prin conţinutul său, culegerea creează punți pentru comunicarea şi 

valorizarea speciei de romanţă, care vrea să emuleze interesul cognitiv faţă de 

cuvântul muzicalizat. În contextul dat, această filadă reprezintă un bun 

instrument de conştientizare şi, concomitent, o elegantă invitaţie de realizare 

a unui asemenea deziderat. 
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VERA CĂTANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOAREA GÎNDURILOR ACADEMICIANULUI MIHAIL DOLGAN 

 La cenaclul „Magia cuvântului”, moderat de poeta Victoria Fonari, în 

cadrul Bibliotecii Centrale BM „B.P.Hasdeu” am avut ocazia, la una din 

întruniri, să prezint în interpretarea personală cartea Floarea gândurilor, autor,  

regretatul academician Mihail Dolgan.   

Cunoaştem cu toţii lumina pe care o poartă florile zugrăvite pe geam 

de penelul gerului, am admirat nu o dată curcubeul colorat al florilor de câmp, 

dar oare ne-am întrebat vreodată cu ce ne bucură florile gândului. La această 

întrebare academicianul Mihail Dolgan răspunde în formulă poetică: ,,Şi 

florile gândirii au nectar: aforismul”, definind aforismul prin intermediul 

metaforei coalescente ,,florile gândirii”, ne sugerează ideea că substanţa 

gândurilor inocente împletite cu sensibilitate poetică au forţa de a răspândi 

mireasmă şi frumuseţe în jur. Iată cum am putea descifra intenţia autorului de 

a-şi înmănunchea între două coperţi mulţimea de aforisme, miniaturi şi 

cugetări, intitulându-le symbolic Floarea gândurilor. 

 Prezenta carte a văzut lumina zilei graţie dublei intenţii a autorului, pe 

de o parte, el îşi deschide larg porţile sufletului, atunci cînd enunţă cu toată 

sinceritatea: ,,Închin această carte copiilor mei - Lucian şi Liliana” de unde 

descoperim atitudinea dumnealui de virtuos familist, iar pe de altă parte, 

autorul împarte din comoara gîndurilor sale tuturor împătimiţilor de cuvânt, 
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recurgând la impulsul ce-şi face loc pe prima pagină: ,,Spre virturte aforismul 

cheamă...”. 

 Pornind de la propria concepţie a autorului despre aportul aforismelor 

la înnobilarea sufletelor noastre: ,,Rod al unui dezvoltat spirit de observaţie şi 

al unei cugetări filozofice nuanţate, aforismele caută să comunice cititorului o 

anumită poziţie filozofică sau ontologică, o anumită atitudine faţă de viaţă, un 

principiu moral sau un proces psihologic, o înţelepciune scăpărătoare sau o 

povaţă preţioasă”, haideţi să-i dăm dreptate şi să păşim cu dreptul în împărăţia 

vorbelor înaripate ce poartă seminţe aurite. 

 Una din cheile dragostei de viaţă se ascunde tocmai în îndemnul: ,,Să 

ne bucurăm până la iarbă de verbul A fi”, nu în zadar de la iarbă începe şi 

până la iarbă ajunge tot ceea în ce pulsează viaţa, dar oare de câte ori ne-am 

întrebat: ,,Bogăţiile noastre lăuntrice inepuizabile...cine oare să ni le 

descopere pe toate?!”, într-adevăr, omul este o mină de zăcăminte nebănuite, 

dar tocmai descoperirea lor necesită curajul de a coborî pînă în străfundurile 

sufletului său. În acest caz se face de un real ajutor sfatul: ,,Înalţă-ţi sufletul 

de unul singur, nu aştepta pe alţii să ţi-o facă”. O reţetă în acest sens ar fi cea 

pe care ne-o propune autorul: ,,Nicio zi fără o binefacere”, observaţie justă 

întrucât din moment ce ne deprindem a face bine, acest obicei pătrunde în felul 

nostru de a fi completând lista virtuţilor noastre. 

 Niciodată nu strică să-i adunăm pe cei cunoscuţi în jurul flăcării 

sufletului nostru, pentru a le arăta aura noastră de bunătate, de la care s-ar 

putea molipsi şi sufletele lor, dacă am ţine cont de regulile nescrise, dar 

verificate în timp: ,,Deschide-te spre lume cu tot ce ai mai bun”, ,,Respectă-

te, şi vei fi respectat”. Dar stând la o picătură de sinceritate cu noi înşine, ar fi 

cazul să recunoaştem: ,,Ce răi scafandrieri suntem, când e vorba să ne 

scufundăm în propriul suflet”. Să fie oare din laşitatea de a nu descoperi cumva 

ceva care nu ne-ar conveni, sau poate din neştiinţa de a înota la o adâncime 

aşa de mare? Credem că ar fi mai indicat să mergem pe cea de-a două variantă, 

căci: ,,Şi inima omului trebuie să aibă câmpuri minate, de vreme ce e încercată 

de explozii”, şi nu poţi: ,,Orice ţi s-ar întâmpla (să) rămâi mereu acelaşi: 

lucid, stăpân pe situaţie, pururea în elementul tău”, dacă nu ţii cont de prima 

treaptă axiologică pe care Academicianul Dolgan ne învaţă să urcăm astfel: 

,,Învaţă-te să ierţi, dacă vrei să fii puternic”. 

 Înţelegem fiecare că rostul nostru pe pământ este să ştim a înfrunta 

obstacolele pe care ni le-a hărăzit destinul, iată de ce s-ar cuveni să urmăm 

sfatul: ,,Când te frecventează ‒ din Paşte în Paşte! ‒ clipele de fericire, nu le 

adumbri cu momente de necaz de altădată”, trebuie să fii un spirit elevat ca 

să-ţi poţi mânui sufletul chiar din interior, dar să nu uităm că după fiecare zi 

ploiasă soarele răsare mai luminos, aducînd cu sine ceva din delicateţea 

primăverii, şi: ,,Paralel cu cele patru anotimpuri cunoscute, mai există o 

primăvară fără nume: în ea trăiesc numai spiritele alese”, cine nu şi-ar dori 
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să li se alăture? Deloc întâmplător că: ,,Nu este şcoală mai grea ca aceea care 

te învaţă să răspunzi prin bine la răul ce ţi se face”, or iertarea este cea mai 

complicată lecţie pe care o avem de însuşit de la şcoala vieţii, şi totuşi ar fi 

păcat să rămânem corigenţi la acest capitol, căci orice meşteşug are 

subtilităţile sale, uneori: ,,În viaţă se cuvine a şti şi arta de a face paşi înapoi”. 

 De multe ori avem pretenţia să despicăm firul în patru şi să cercetăm 

cu de-amănuntul câte-n lună şi-n stele, însă poate ar trebui să nu uităm că: 

,,Mereu ascundem ceva de realitate, mereu realitatea ascunde ceva de noi”, 

pe bună dreptate, chiar de ne mai jucăm de-a v-aţi ascunselea cu realitatea, 

totuşi să nu fim atât de naivi încât să încălcăm această poruncă plină de adevăr: 

,,Niciodată să nu susţii că-ţi cunoşti îndestul tainiţele propriului suflet”. 

 Nimic nu trece în eternitate mai uşor decât sufletul, el este esenţa vieţii, 

pentru a nu-i păta haina de lumină, atunci: ,,Din când în când sufletul omenesc 

ar face bine să-şi scoată afară, ca şi marea, tot ce e ,«mătreaţa broaştei»”, un 

argument al acestui fapt se face concludent prin următoarea constatare veridică 

după mine, care mi-a trezit nu doar mie un semn de întrebare: ,,De ce oare 

fântânile unor suflete seacă, dacă se mai aude în ele susur de izvor?!”, poate 

tocmai din cauza ezitării de a curăţi la timp sufletul de tot ce-l poate împietri, 

sau cel puţin nu-i permite şuviţei de blândeţe a-şi urma cursul, astfel încât, 

susurul se stinge încet, încet, şi rămâne doar urma în care cândva a izvorât un 

suflet omenesc. 

 Nimic nu reuşeşte mai bine decât literatura să ne lecuiască sufletele. 

Petrecându-şi viaţa printre cărţi, academicianul Mihail Dolgan, a încercat să 

polemizeze cu Eugen Ionescu, care parcă ar fi zis odată: ,,Dacă există 

Dumnezeu, nu mai avem nevoie de literatură”. Să prezinte oare în adevăr 

literatura un fel de Dumnezeu??? Tocmai puterea divină a literaturii ne 

salvează de rutină, ne ascunde de învălmăşeala grijilor ce ne rod coardele 

interioare, sau poate că literatura este o formă prin care Dumnezeu se face 

cunoscut celor care doresc să-i descopere învăţăturile ce şi-au săpat tiparele în 

Sfânta Scriptură. Numeroase au fost încercările de a nega şi chiar poate a 

scoate din circuit valorile esenţiale ale culturii româneşti, dar intuiţia poetică 

aproape niciodată nu dă greş: ,,Moliile, când destramă o stofă, se cred viermi 

de mătase”, alegoria din aforismul respectiv face aluzie tocmai la realităţile 

crude prin care literaturii române nu demult i-a fost dat să treacă. 

 Credinţa şi iertarea sunt categoriile valorice ce răsar printre aforismele 

distinsului Mihail Dolgan, dânsul a ştiut să-şi alimenteze spiritul cu slove din 

scrierile sfinte, după cum chiar el mărturiseşte: ,,Când citesc o carte, 

întotdeauna încerc senzaţiile că storc esenţa unui fruct miraculos”, aceasta e 

arta de a descoperi cu sufletul forţa latentă prin care lumea ne prinde în 

circuitul său şi ne captivează pe zi ce trece, dar mereu a rămas pentru el ca 

sursă de căpătâi slova lui Dumnezeu din Evanghelia lui Ioan: ,,Veţi cunoaşte 

adevărul şi adevărul vă va elibera”. Astăzi, însă, cunoaşterea adevărului mai 
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mult te împovărează decît te eliberează, şi a găsit modalitatea originală de a 

vorbi despre răsturnarea de situaţie din realitatea curentă, făcând-o prin 

invocarea unei constatări antitetice cu ceea ce însemna timpul mitic. Aici vine 

o avertizare ce se face tot mai proeminentă pe fonul secolului vitezei: ,,Dintre 

toţi muritorii de rând, cel mai puţin trăieşte omul fără de credinţă”, ar trebui 

să nu uităm niciodată: ,,Cât de frumos e sufletul care iartă! El se aseamănă cu 

îngerul nostru păzitor”, deşi pare complicat, iertarea este calitatea ce 

înnobilează inima, nu în zadar se spune: ,,Binele ‒ această comoară a 

comorilor, se află înlăuntru şi nu în afara noastră. De ce atunci o căutăm în 

lucruri şi inimi străine?!”, de bună seamă, atunci când ne dorim o schimbare 

în lume e bine să pornim prin a analiza pânza propriului suflet, căci acelaşi 

autor ne povăţuieşte: ,,Prin alţii te cunoşti pe tine, şi prin tine cunoşti pe alţii”, 

dezghiocând miezul acestui aforism ne dăm seama că omul e legat de restul 

lumii prin tehnica oglinzilor paralele. 

 Dacă ne referim la misiunea scriitoricească a academicianului Dolgan, 

atunci nu putem să nu pomenim crezul său poetic: ,,Creez, deci sunt şi nu sunt 

singur”, a sta aplecat deasupra slovei scrise alegând cu grijă oricare cuvânt, 

aşa după cum ne lasă să înţelegem din următoarea secvenţă: ,,Floarea 

înfloreşte ca şi cum de la sine. Fructul însă, trudeşte la rotunjirea sa ca un 

rob”, prin floare sugerându-se momentul inspiraţiei, iar prin munca depusă de 

fruct pentru a se rotunji înţelegem efortul depus de scriitor pentru a căuta 

formele cele mai inedite de a intra în polemică cu însuşi cuvântul. Pentru a da 

dovadă de asemenea voinţă autorul ne serveşte un reper: ,,Măsoară-ţi 

înălţimea spiritului prin puterea răbdării şi ascuţimea inteligenţei”, ca apoi să 

vină cu o concretizare şi mai reuşită: ,,Voinţa şi talentul într-acelaşi suflet 

tronează”, probabil că acelaşi suflet este altarul unde se coagulează esenţa care 

vrăjeşte de fiecare dată inimile ascultătorilor. 

 Aflându-ne pe aceeaşi lungime de undă metaforică, continuăm a 

rămâne surprinşi de şirul alegoriilor cu referire la misiunea sa de a fi solul 

cuvintelor cereşti pe pământ, delectându-ne cu astfel de aforisme precum: 

,,Când îşi clădeşte cuibul, privighetoarea nu-şi amână pentru mai târziu 

trilurile sale”, adică nimic nu poate împiedica procesul de lucru în materialul 

preţios al cuvântului, nici chiar grijile cotidiene care ne leagă volens-nolens 

de societate, un alt exemplu în aceeaşi cheie este următorul care parcă ascunde 

undeva şi un semn de întrebare nu pentru a vădi incertitudinea, ci dimpotrivă 

pentru a confirma veridicitatea faptului că un om al Literelor e mai întâi de 

toate un om cu simţul măsurii: ,,Imaginaţi-vă că albina ar fi o fire uitucă: ar 

strânge nectar, iar ceară ar uita să adune. Unde şi-ar depozita mierea?! Sau 

ar strânge ceară, iar nectar ar uita să adune. Cu ce şi-ar umple fagurile 

goale?”. 

 Pornim de la cuvinte ca tot la cuvinte să ne întoarcem, poetul şi 

cuvântul sunt două entităţi ce dau lumină poeziei. Autorul se întreabă şi în 
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acelaşi timp ne invită spre a reflecta: ,,Ce e poetul fără cuvânt. Ce e cuvântul 

fără poet?!”, evident că unele fără altele nu pot exista, şi mai ales atunci când: 

,,Cuvintele au o viaţă cu mult mai lungă decît realităţile pe care le 

desemnează. Pentru că vin din Biblie”, iarăşi se face amintită sursa arhetipală 

a viziunii mito-poetice. 

 Dacă mai sus ne-am propus să oglindim în măsura posibilităţilor 

talentul aforistic al academicianului Dolgan, punând creaţia sa în raport cu 

esenţa, valoarea, categoriile pe care am fost în stare a le detecta, în continuare, 

nu ne rămâne decât să observăm tot prin filieră aforistică,care e relaţia dintre 

Dolgan – omul de creaţie şi Dolgan – criticul. 

 Cu un aforism destul de îndrăzneţ, dar plin de adevăr, autorul încearcă 

să se detaşeze de propria operă, tăind parcă cu o lamă toate punţile de legătură 

dintre latura poetică şi cea critică a firii sale: ,,E ne-normal ca despre un critic 

să se vorbească...necritic”, sau ,,Fereşte-te de criticul literar, din gura căruia 

n-a ieşit niciodată...vreun porumbel”, pentru a demonstra că în toate e nevoie 

de perseverenţă, autorul vine cu o alegorie grăitoare în acest sens: ,,Ciocârlia 

nu poate cânta stând pe pământ: nu-i ajunge aer, nu-i ajunge vedere, nu-i 

ajunge lan, nu-i ajunge soare...”. 

 În cele din urmă, nu ne rămâne decât să concluzionăm, dacă ni se 

permite tot printr-un aforism scris de Mihail Dolgan: ,,Din comorile găsite, 

înţeleptul ia doar atât cât poate da altora”, am mai adăuga, asemeni unei 

lumânări care mereu împrumută lumină nu doar altor lumânări, ci arată calea 

spre divinitate lumii întregi, aşa cum i-a reuşit şi academicianului să ne înalţe 

spiritele spre culmile infinitului, oferindu-ne drept scară creaţia sa literar-

artistică, numind-o metaforic: FLOAREA GÂNDURILOR. 
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         OXANA CÂRLAN MUNTEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA CURTEA DE ARGEŞ 

 

Vreau să scriu  

în pagina cărții 
cuvântul 

ce vorbește în inima mea 

și-mi tămăduiește durerea 

în tăcere, 

în singurătatea mea 

și singurătatea noastră. 

 

 E timpul poeziei  

 

                                   Pariu 

 

Am pus pariu cu moartea  

Că iubirea-nseamnă libertate 

Și gândul zboară acolo  

Unde mama mea-i Iubirea, 

iar tatăl - suflet omenesc. 

Am pus pariu cu viața  

Că nu voi muri niciodată 
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Și în fiecare zi învăț să trăiesc 

Fără prejudicii pământești 
Cu ale tale aspirații spre culmi cerești. 
Cobor din mândra-mi poveste de neam 

Iubindu-ne frumos ca doi nebuni 

Pe câmpurile poeziei peste ani  

Te rog doar atât: 

Dă-mi suferința pe foc! 

Și aruncă-mi fericirea într-o singură inimă!! 

 

                                      Ești omul visurilor mele! 

 

Îmi aparții.  
Simt paşii tăi  

venind spre liniștea mea 

şi în fiecare pas,  

aud viaţa cântând 

în eternul univers de culori şi gânduri 

Plutesc în simfonia de culori  

cu inimă pe Mureş în sus. 

Demnitate în lumina de Ardeal, 

unde ascult doina etern românească 

şi văd cum stelele scriu versuri 

pe boltă... 

Aicea e izvorul creaţiei, 

 

Eşti omul visurilor mele!              

 

                                 Acasă 

 Acasă, 

 În prag 

 Văd  lumina absolutului-n gând 

 și simt dragostea-n cuvânt! 

 În patul chipului poetic, 

 Cu drag rostim imaginea  

 De vis vizibil 

 Și în tăcere vorbim  

 despre insomnia cuvântului! 

 

 Zămislim semința viitorului 

 Și alegem patria unui copil 



 
126 

 

 Ce prin muzică se naște din  

 notele de pe  portativul  

 iubirii noastre! 

 

     Răspuns la cinci poeme.... 

 

Nimic nu se va prăbuși! 
Eu vin ca să fiu în preajma ta. 

Cu mâna mea pe pleoapa  

ce mi-a dăruit viața pe pământ! 

Acum când inima mea bate-n noaptea-nvăluită 

de visele tale 

potrivesc dorința cu un sărut, 

admir tempul sufletului tău 

pentru dăruirea frumuseții mele, 

îți mulțumesc pentru rostul tainei 

cu îndemn de cântec 

pentru lacrima ce mi-ai pictat viitorul. 

Văd ochii tăi albaștri în steaua minții mele 

și cântecul cu mersul bătăii de iubire! 
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     TRAIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Izvor 

 

Doamne, nu mi-i dor de iad, 

Doamne!, 

Nici la pieptul lui să ard, 

Doamne!, 

Nici în brațele-i să cad, 

Doamne!, 

Ca un crai de neam bastard, 

Doamne!, 

  

  

Doamne, nu voiesc să fiu, 

Doamne!, 

Om de chin și de târziu, 

Doamne!, 

Ori crin singur în pustiu, 

Doamne!, 

Ori tezaur pământiu, 

Doamne!, 
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Doamne, al nădejdilor, 

Doamne!, 

Fă-mă-n crângul Tău izvor, 

Doamne!, 

Îngerii din el să bea, 

Doamne!, 

Să bea cer și să mai vrea, 

Doamne!. 

                                3 septembrie 2014 

  

 

Despre cei doi poeți 

 

                      Misticului Nicolae Fabian se consacră 

  

Despre unul s-o spune c-a fost poet mare, lumesc. 

Ce faimos! 

Despre altul s-o zice c-a fost lujer dumnezeiesc. 

Ce frumos! 

  

  

Despre primul s-o spune c-a fost îmbătat de mult vin. 

Ce faimos! 

Despre-al doilea s-o zice c-a fost pururi beat de Divin. 

Ce frumos! 

  

Despre primul s-o spune c-a fost lord avid de averi. 

Ce faimos! 

Despre-al doilea s-o zice c-a fost un monah pe dureri. 

Ce frumos! 

  

Și acum cel dintâi a ajuns cel din urmă ce-a fost 

Ce faimos! 

Și același din urmă e primul la Domnul, în post! 

Ce frumos! 

  

 

              *** 
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N-am nimic și Totul am. 

Și nu rătăcesc prin lume. 

Și nu-mi cresc statui cu nume. 

Și nici mi-s cine eram: 

 

Frunză-n vânt ‒ o adiere, 

Spin ca spânul ‒ orb și crunt, 

Care-n ceas de tămîiere 

Preschimbatu-s-au în SUNT. 

 

 

               *** 

E viața mea în Poezie numai. 

Cerul mi-o dăruie, că-i sunt fidel. 

Mi-i suferința cântec de izbândă, 

Leacul oricărei boli e doar în El. 

 

N-am altceva să las din astă viață 

Când am să plec în Viața vieților. 

Și tot ce am oricum nu-mi aparține, 

Și tot ce nu-i al meu e-al tuturor! 
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DUMITRU MĂLIN 

 

 

 

 

 

                     DIAVOLUL DIN DÂMBUL CRUCII  

            Mătușa mamei mele, una dintre cele trei surori ale bunicii Maria, se 

numea Ana. Avea nume predestinat durabilității, dar și jertfirii și nimicirii de 

timpuriu și fără rost. 

            Trista poveste a acestei mătuși materne m-a urmărit neîncetat şi am 

păstrat-o mereu, ascunsă în ghemul încâlcit, fumuriu și incert al amintirilor 

mele,  niciodată clarificate. În ghemul trecutului meu care multă vreme nu a 

însemnat mai nimic pentru mine, pentru că totul era viitor. Iar acum, când nu 

prea mai am nici trecut nici viitor, mă bucur de fiecare fărâmă de amintire, de 

retrăire, cât de cât verosimilă și reproductibilă. M-a urmărit, povestea aceea, pe 

care am trăit-o cu înfiorare si oarecare frică, precum o baladă cu versuri de chin. 

Frică de moarte sau doar de povestea în sine? Cred că mai mult de povestea în 

sine, în datele realității sale crude, deoarece, altfel, copiii, din fericire, nu știu 

ce-i frica de moarte. Nu înțeleg, în inocența lor, acest 

sentiment cutremuremurător, nu le este la îndemână. Nici eu nu cred că, în toată 

copilăria mea, atunci când am văzut înmormântări, când am participat la câte-o 

îngropăciune a unor rude sau oameni din sat, n-am trăit, nicio clipă, o frică 

înțeleasă, ci doar una indusă, simțită stins, cu înspăimântare domoală, ca atunci 

când te uiți la un șarpe, cu capul zdrobit, mișcându-și, încă, îndelung și cu 

frenezie, coada vie. 

            Înmormântarea mătușii Ana a fost, însă, un eveniment cu totul și cu totul 

deosebit, o înmormântare mare, la care participa aproape întreg satul, într-o zi 

însorită de primăvară. O zi în care, dacă te-ai fi urcat undeva pe un munte foarte 
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înalt și te-ai fi uitat în jos, în măruntaiele tulburi ale tuturor satelor clocotitoare 

din jur, sau acum, doar în vadul repede și învolburat peste măsură al acestui sat, 

rezemat limpede de-un Arieş din poveste, ai fi văzut până și furnicile, mutându-

și cămările prin mușunoaie. Măcar pe cele roșii a căror mușcătură doare și ustură 

îngrozitor de multă vreme. 

            Dar eu n-am urcat în ziua aceea, albă ca o pânză de in, spălată de  mama-

n leșie de cenușă din lemn de paltin trăsnit, pe niciun munte, ci mă aflam acolo, 

în mijlocul mulțimii de oameni înlăcrimați, sau doar curioși să vadă această 

moartă tânără și frumoasă, care avusese parte de-o soartă atât de crudă, 

neașteptată și năprasnică. Oricum, asta făceam toți acolo, în curtea mică și 
prăfoasă de lângă iazul morii, o conduceam pe ultimul drum pe tânăra mea 

mătușă Ana. Căci tânără și frumoasă ca o zână din povești fusese ea nevoită să 

părăsească această lume al cărui farmec și chin pentru mine abia începea. 

            Dar ce și cine o silise pe această femeie, care abia împlinise treizeci de 

ani, să-și lase căsuța sărmană și cei doi copii (fata și băiatul, „cu creștetul cât 

masa”), și să nu-i mai pese de nimeni și de nimic, nici de copii, nici de dragoste, 

nici de flacăra nebună a vieții? 

            Mama povestea şi ea, tuturor, despre mătuşa noastră Ana. Dar nu 

începea niciodată povestea vieții și morții acestei mătuşi, decât cu scena violului 

acela cumplit pe care, ca fată foarte tânără, îl suferise într-o noapte nebună pe 

când se întorcea de la o nuntă. Venea spre casă legănându-și prin întunericul 

dulce ca mierea, tinerețea trupului său subțire și pârguit, dăruit dorurilor și 
junghiurilor de dragoste cu o inconștiență cuceritoare, sfielnică și, încă, atât de 

nevinovată. 

            Ana, Anuța nu avea decât vreo șaisprezece ani și doi ochi negri când a 

fost lăsată, pentru prima dată, de către părinții săi (și bunicii materni ai mamei 

mele), să meargă, fără ei, la o nuntă din satul vecin. De obicei fetele de vârsta 

ei nu prea erau lăsate de capul lor noaptea, mai ales pe la hori și nunți. 
Dimpotrivă, se obișnuia să fie însoțite, musai, de către cineva mai „copt”, cineva 

de-al casei, sau măcar cineva de încredere dintre neamurile apropiate sau dintre 

vecini. Nici Ana nu fusese lăsată să meargă chiar singură la nunta aceea. O 

însoțise fratele său, Virgil, de-abia un băiețel, mai mic cu vreo cinci ani decât 

Ana. Părinții Anei consideraseră, totuși, că el poate, cât de cât, îndeplini rolul 

de înger păzitor al fetei lor cuminți. Oricum altă soluție n-au prea avut la 

îndemână. Fuseseră obligați s-o trimită pe Ana, la nunta asta neașteptată și deloc 

binevenită. Obligaţi fiindcă mireasa era o verișoară bună de-a lor și prietenă 

dragă de-a Anei. Nu le dădea mâna să meargă la nuntă cu toată familia deoarece 

darul avea să fie mult prea mare pentru posibilitățile lor de gospodari, mai 

degrabă nevoiași decât înstăriți. Dacă își trimiteau însă doar pe doi dintre copii, 

desigur cinstea dată mirilor putea fi considerabil mai mică. 
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            Ana se pregătise mult și cu drag pentru această nuntă a verișoarei sale. 

Simțea parcă o bucurie mai altfel decât întotdeauna pe măsură ce evenimentul 

se apropia, iar ea se gândea cum să se îmbrace, să se dichisească, să-și aranjeze 

părul, să-și curețe unghiile. A-ți aranja părul nu însemna, pe atunci, pentru Ana, 

desigur, a merge la coafor, nici nu se știa de așa ceva în sat. Nici unghiile nu se 

admitea a fi cumva vopsite. Era destul ca părul să fie proaspăt spălat și pieptănat, 

eventual puțin înfoiat cu pieptenele de os cumpărat de la țigani din târguri, iar 

unghiile urmau a fi tăiate proaspăt și scos pământul, negreala veche de sub 

fiecare, pe rând, cu andreaua de împletit ciorapi. Pentru nunta asta anume își 
cumpărase Ana apoi o rochie nouă, o rochie roșie cu pui (picățele rotunde) albe, 

albastre și galbene. O rochie scurtă cu o pălmuță bună deasupra genunchilor săi 

rotunzi și copți precum azimele proaspete și rumene scoase dintr-un cuptor 

tânăr și fără minte. La șaisprezece ani, genunchii, pulpele, coapsele și sânii 

fetelor mari sunt cele mai sfielnice și mai de preț comori ale lor. Și ochii, da, 

ochii și buzele rumene și cărnoase… Cu comorile acestea ar putea fetele 

cumpăra și vinde până și privirile fierbinți ale soarelui. Să le cumpere și să le 

țină ascunse în inima lor plină de însoriri, dar şi de furtuni cu fulgere, tocmai 

atunci când florile merilor năvălesc peste garduri în dezmierdări albastre, albe 

și roze, de primăvară. Când Ana se îmbrăcase, de probă doar, cu rochia aceasta 

și se privise în oglindă, se îndrăgostise, dintr-odată, ea de ea, propriii săi ochi 

de propriii săi ochi, propriul său chip de propriul său chip, propriul său trup de 

propriul său trup. Și dacă nu i-ar fi fost temă că-i aude cineva până și gândul, 

mai că şi-ar fi zis şi ea vorba aia proastă pe care o auzise rostită de-o prietenă 

din sat: „Vai faină-s, tu, faină-s, f..te-m-aș”. 

            Așa se îmbrăcase și se dichisise Ana pentru nuntă, iar o dată ajunsă 

acolo, bineînțeles că fusese răpită la joc de către toți flăcăii satului, care mai de 

care. Jucase fata asta, pe rând, cu fiecare, unii bărbați mai copți, alții mai 

bouleni, că avea satul lor, deși nu era un sat prea mare, cel puțin vreo douăzeci 

de feciori, unul și unul. Nici de bărbații mai copți nu ducea satul acesta lipsă și 
nici de ei nu fusese neglijată Ana. Mai ales de aceia dintre bărbaţii însuraţi pe 

care nevestele lor îi mai scăpau din frâu, nu-i puteau obliga să le joace doar pe 

ele. Ori poate chiar doreau și ele să mai fie pipăite și învârtite și de alții. Oricum, 

pe lângă fata asta de șaisprezece ani roiau toți bărbații ca bondarii pe lângă un 

cuibar de iarbă moale și dulce. Zeci de palme, mai îndrăznețe sau mai timide, 

mai reci sau mai încinse, simțise Ana, în noaptea aceea pe șolduri, pe șale, unele 

chiar obraznice scăpându-și furnicătura mai în jos pe încordările bucilor ei mici 

ca nucile cele de toamnă cu miezul dulce, dar coaja tare și încuiată. Poate de 

aceea unul dintre flăcăi se prefăcu a-l lua valul unei strigături mai obraznice, 

dar în fierbinte legătură cu ce ținea el acum între palme: „Dragi mi-s mie nucile/ 

Dar mai dragi mi-s bucile/ Nucile se sparg cu gura/ Bucile se sparg cu p…la”. 
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Apoi fără să vrea Ana observă cum nu la puțini dintre bărbații cu care se 

învârtea-n iureșul unor melodii din ce în ce mai îndrăcite și mai interminabile, 

le cădeau ochii de sub frunțile asudate și se rostogoleau undeva în adâncul 

decolteului său înflorat, printre delușoarele ei săltărețe, prin strâmtoarea înaltă 

dintre aceste delușoare furtunatice. Nu vă fie, deci, cu mirare, dacă unele jocuri 

în care sălta Ana, se sfârșeau cu chemări șoptite la ureche, îngropate în fuioarele 

pletelor ei blonde. Chemările acestea erau invitații, mai mult sau mai puțin 

îndrăznețe, prin care unii băieți o ademeneau să iasă cu ei până afară, să-i 

însoțească până în spatele căminului cultural, că au doar două vorbe să-i spună. 

Mai ales aceia dintre flăcăi care ghiciseră că Ana venise singură la nunta 

verișoare-si, că de fratele său Virgil nimeni nu se sinchisea, puțini îi și 
semnalaseră prezența pe undeva prin dosul ușilor sau pe afară. 

Altfel cu fetele care erau însoțite de părinți, de mame în special, era mai 

greu să te înțelegi, ajungeai să pățești precum Măria pe care Ion o întreabă dacă 

nu vrea să joace un joc împreună cu el. Fata, cuminte, răspunde ca la carte: „Nu 

știu, Ioane, trebuie să mă duc să o întreb pe mama dacă îmi dă voie să joc cu 

tine, sau nu. Bine, Mărie, du-te și-o întreabă, dar dacă tot te duci, întreab-o pe 

maică-ta dacă te lasă să te și f..ți, ca să nu fii nevoită să faci două drumuri”. 

            Spuneam că de Virgiluț, fratele Anei, băieții nu prea se sinchiseau. Şi, 

totuși, Oacă și Guzu, doi bouleni, consăteni de-ai fetei au găsit că tocmai băiatul 

acesta timid și neînsemnat merită atenție și încă una foarte specială. De aceea 

holteii ăștia l-au scos pe Virgiluț de pe bancheta din spatele ușii, de acolo de 

unde se uita la sora sa cum joacă și l-au întrebat: „Măi, Virgiluț n-ai vrea tu să 

te duci cu bicicleta lui Guzu până la bufetul din sat să ne aduci câte o bere, că 

ăștia, fi-le-ar nunta a dracului, nu ne dau deocamdată decât crampă împuțită și 
noi de asta nu bem. Să și-o bea ei cu tot neamul lor. Uite îți dăm bani, îți dăm 

bicicleta, ce mai vrei?”. De fapt escrocii de hăndrălăi nu făceau decât să se 

folosească de dorința irezistibilă a lui Virgiluț de se da cu bicicleta, dorință pe 

care i-o ghiciseră din felul la care se uitase el îndelung la minunea asta, nou-

nouță, ce-i ieșise în cale, încălecată de Oacă, pe când sosea Ana și frățiorul său 

la nuntă. Bucuros peste poate Virgiluț smulse banii din mâna lui Oacă, încălecă 

din zbor șaua bicicletei și zbură spre bufetul aflat la vreo doi kilometri de locul 

unde forfotea nunta. În timpul acesta Ana continuă cu zburdălnicie să joace și 
să se distreze. Când Virgiluț sosi cu berea era deja mort de lăcomie să se mai 

vânture puțin pe uliță cu bicicleta, să mai dea o tură-două prin jurul căminului 

cultural unde se ținea nunta, să-l vadă fetele și ceilalți băieți ce bine se pricepe 

el la mersul pe bicicletă. Oacă îi făcu un semn scurt din ochiul drept 

lui Guzu să-l mai îngăduie, dar înainte ca Virgiluț să pornească iarăși în zbor, 

prinse ghidonul bicicletei și zise: „Te lăsăm să te dai cât vrei tu, dar la noapte, 

când vei merge cu sora ta acasă, vezi că noi vă așteptăm la păduricea de la 
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Crângul Morii, să vorbim ceva cu Ana, poate să-i dăm și o sărutare-două. Tu 

atunci să nu te bagi, să te duci mai departe pe drum și s-o lași numai pe Ana cu 

noi. O aștepți aproape de casa voastră, acolo la frasinul de lângă vale, nu intri 

în casă să te întrebe ai tăi unde-i Ana, o să stai până apare și ea ca să intrați 
împreună în casă. Că de condus, din Crângul Morii și până unde o aștepți tu o 

conducem noi, să nu-i fie urât, să stai fără grijă. Iei bicicleta asta și te duci pe 

ea până la frasinul acela bătrân. Poți chiar să mai faci niște ture pe acolo, dar 

înapoi spre Crângul Morii n-ai voie să te întorci să nu ne strici pupăturile noastre 

cu soru-ta!  Ne-am înțeles? Facem târgul?”. Aici intervine si Oacă: „Deci facem 

așa ‒ te dai în după-amiaza asta cu bicicleta cât vrei, dar la noapte ne lași singuri 

cu sora-ta să o pupăm și noi cât vrem. Iar pe urmă ți-o aducem, fără să-i facem 

nimic rău, până la Frasinul Orbului, sau cum îi zice la copacul acela mare din 

apropierea casei voastre. De acord?”. Virgil rămase o clipă în cumpănă, parcă 

presimțea el că târgul acesta nu e prea bun pentru soru-sa, dar ispita mersului 

cu bicicleta la discreție era prea mare. „De acord, zise el, dar îmi promiteți să 

nu-i faceți nici un rău Anei. Nici să nu o pupați dacă ea nu vrea”. „Sigur că dacă 

nu vrea nu o pupăm, stăm doar de vorbă, dar o trombonim noi să vrea să se și 
pupe cu noi, doar și ei îi place, ce crezi?”.      
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GEORGE CĂLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se scurg Amintirile din noi... 

 

sângele-mi pulsează-n vene, 

aştept ploaia în acorduri de vioară, 

privind cum se năruie Anotimpurile, 

cum se scurge nisipul în Clepsidră, 

condamnându-ne la Viaţă... 

 

se limpezesc valuri de rouă,  

învăluindu-ne inimile topite în Iubire  

îmbrăţişându-ne răsuflările, 

lacrimile ce au curs  

în Trecutul nescris 

al împreunărilor trupeşti...  

 

respiraţia ta îmi dă Viaţă,  

respiraţia mea pulsează în vise, 

ştergându-ţi şoptit,  
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urmele gânduri triste, 

la fiecare ticăit al clipei 

ce roade nervură cu nervură 

Timpul ce se lăfăie în noi... 

 

trupul tău, afundat în genune, 

şi-a revenit din amorţire, 

trezindu-se-n dimineţile mele târzii –  

trupul meu se smulge din zborul viselor, 

rănind norii din palmele tale, 

mângâindu-mi pereţii sufletului,  

străpungându-mi respiraţiile, 

oprindu-mi urletul cutremurător al Dragostei... 

 

călătorim tăcuţi prin noi,  

străjuiţi de vise sterpe,  

înflorindu-ne salcâmii din ochi, 

descoperind de-a pururi Iubirea  

prin Timpul ce ne macină prelung... 

 

îmbrăţişaţi ne rătăcim, 

Dincolo de culorile Anotimpurilor, 

ne pierdem desculţi printre frunze, 

ne pierdem unul în altul surâzând, 

ne pierdem... 

 

se opresc drumurile în tăcerea ta, 

cresc depărtările în tăcerea mea 

din adâncul inimilor noastre, 

se-nalţă triste melodii 

fredonate de Îngeri fără de aripi, 

se-ntrupează palmele mele atingându-te, 

se desfată buzele-ţi uscate sărutându-mă... 

 

se scurg amintirile din noi,  

picătură cu picătură,  

îngropându-ne sufletele unul în altul, 

îngropându-ne... 
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          fărâme de umbre... 

 

nedefinită-i culoarea Infinitului din tine, 

despicând tăceri în umărul Timpului, 

pierzându-se-n aburul tainicelor amintiri 

ce străbat drumul viselor descătuşate 

din pereţii de chihlimbar ai Clepsidrei... 

 

izvorăşte-mă-n visele tale răzleţe, 

dezgolindu-mi inima de păcate 

consumă-mă-n atingeri şoptite, 

modelându-mă-n umbra Timpului 

ce ne-mbătrâneşte în focul Vieţii, 

mistuindu-ne amintirile... 

 

răni lăuntrice scrâşnesc în noi, 

ne macină tăcute sărutări, 

incomplete atingeri în focul Dragostei totale, 

învolburând valurile furtunilor sterpe, 

viscolul iernilor neninse; 

răstignindu-ne repiraţiile pregătite de zbor... 

 

destinele umbrelor noastre – petale de Timp, 

îngenunchiate în singurătatea resemnării, 

se cuibăresc în inimi flagelate 

la marginea Infinitului,  

agonizând a Toamnă... 

 

înfioraţi întindem mâinile spre Cer  

biciuindu-ne trupurile – fărâme de umbre 

învăluite-n mister... 

 

dizolvă-mă în inima ta... 

 
sufletul tău împovărat cu dor, 

se strecoară în aorta inimii mele–  

maşinărie Universală, 

se-ncolonează în plutoane de execuţie, 

se sinucide fără de Iubire, 
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urlându-şi Dragostea pe la colţuri de Lume... 

 

sufletul tău îşi numără zile triste, 

înflorind într-un sărut 

alungat de tăcerea discretă  

a buzelor răstignit e pe ale mele buze –  

pâine aburindă, 

hrănind Paradisul Vieţii... 

 

sufletul tău, frământat de nelinişti, 

migrează prin mine –  

minunată creatură ce-mi dă Viaţă, 

încercă să mă aducă în tine,  

să râdem slăvindu-ne Dragostea,  

să plângem în spatele pleoapelor  

unde şoaptele dispar,  

să ne limpezim visele, în doi... 

 

sufletele noastre-ngemănate, 

rămân uitate-ntr-un noian de vise –  

trunchiuri înţepenite-n şerpuirea apei, 

oprind foşnirea Toamnei cu strune ruginii... 

 

dizolvă-mă în inima ta, 

în sfâşierea sufletului tău, 

ascunde-mă în tine, 

între coapsele tale flămânde, 

absoarbe-mă în cuprinsul tău cald, 

rostogoleşte-mă-n tine fără de oprire, 

cuprinde-mă să nu simt Moartea –  

muşcătura singurătăţii ce mă macină... 

 

bucăţi frânte din al meu suflet, 

curg strălucind în adâncurile tale 

măşti aruncate în focul Dragostei,  

aţâţându-ţi simţurile răpite-n Amurg... 

 

lacrimi vor cădea, 

luminându-ţi drumul în noapte –  

fulger pe Cerul Infinit al Dragostei... 

 

sufletul tău – fântână de dor 

a secat iubindu-mă, 

iubindu-mă până a lacrimă... 
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din Primăveri în Toamne... 

 
ne destăinuim rănile amintirilor –  

neobosite cântece de Dragoste –  

umbre de cuvinte revărsate-n suspine, 

pierdute la capătul viselor,  

pe drumul întortochiat al Timpului... 

 

dincolo de durerea ultimului ceas, 

la capătul întunericului, 

murmurând cântecul împreunării, 

ne dezvăluim fierbinţeala trupurilor 

arzând din Dragoste în dansul flăcărilor... 

 

ne regăsim pierzându-ne în noi –  

frânturi de Lumină ascunse-n trăiri, 

lacrimi sterpe ce răsar neputincioase 

într-o furtună, la răscruce de Timp amorţit, 

renăscând zboruri de fluturi paralizaţi... 

 

zburăm îngenunchiaţi în miez de noapte 

învăluindu-ne trupurile tremurând, 

trec Anotimpurile prin noi, 

cu pleoapele închise,  

albindu-ne tâmplele nemângâiate de ninsori... 

 

ne izgonim goi, unul în altul, 

din Primăveri în Toamne, 

abandonându-ne într-un joc perpetuu  

al ruletei Timpului ce ne macină tăcut... 

 

ascunde-mă în sărutul ochilor tăi... 

 
se odihneşte ploaia în poala Vieţii mele, 

umbrindu-mi ochii în care lacrima  

cade învinsă de negăsirea ta... 

 

se odihnesc ninsorile  

în seiful ochilor mei, 

ningând licurici în nopţile-mi polare, 

construindu-mă –  

Om de zăpadă-nsingurat, 
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fără de tine... 

 

cresc frunze pe ramurile trupului meu, 

dereglându-mi Anotimpurile –  

stele luminând basmele copilăriei... 

 

se-ndeasă Toamne-ngălbenite  

în inima-mi tescuită, 

sărutându-mi rănile Amintirilor, 

citindu-te printre frunze nerostite...  

 

te pierzi în adâncul sufletului tău 

Dincolo de zgomot,  

Dincolo de bătăile inimii,  

Dincolo de linia fierbinte a visului 

neştiind ce să faci cu mine... 

 

ascunde-mă în sărutul ochilor tăi, 

să mă privesc cum mă-mbăt de tine, 

îmbrăţişându-ţi trupul, fără de blesteme...  

 

distruge-mă-ntre stâncile Vieţii –  

izvor de spume coborâtoare,  

murmur de piatră purtată în suflet, 

joc tăcut, rotindu-se pe aripile vântului 

pasional ademenit în cursa nopţii...  

 

deschide-mi fereastra sufletului, 

agită-mi valurile Dragostei, 

privind cum se nasc învoluburate cascade  

din râurile de lacrimi cenuşii... 

 

mângâie-mi ochii întrebători, 

rostogolindu-i, după fiecare sărut, 

în valuri de crizanteme –  

podoabe ale Toamnei  

la mormântul primelor Iubiri... 

 

secundele gem între noi,  

ne strigă însetate de Dragoste,  

ne-nghit pofticioase,  

întinde-mi Cerul ce fuge  

în umbra trupului tău iubit în zori, 

uitându-mă în tine... 
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      Adriana Tomoni 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulele Diomede 

  

Pierduţi în două vieţi ca Insulele Diomede, 

Despărţiti de timp şi de timpuri, 

Atât de aproape şi totuşi atât de departe, 

Cu un picior în azi şi unul în mâine, 

Cortina de gheaţă mereu ne desparte. 

  

Un curcubeu aş vrea să se întindă, 

Între sufletul meu şi al tău, 

Ca mâna mea să te cuprindă, 

Să trecem în doi acest hău. 

  

Cuvintele nespuse din visare, 

Un dar ar fi să le rostim, 

Ce caldă, dulce alinare, 

Singuri, amândoi s-o ştim. 

  

Credinţă de-am avea „ce mută munţii”, 

Dorinţele n-ar fi doar vis 

Si ancore am pune punţii, 

Distanţele ar fi de-nvins. 
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         Ca Pasărea Spin 

  

Uneori, ca Pasărea Spin ne chemăm pieirea, 

Ameţiţi de miraje ce ne atrag, 

Ce mreje de iubire ne tulbură simţirea, 

Fericirea oferită de un fals mag. 

  

Ce dulce amăgire, ‘nvăluire, 

Un somn cu visele cereşti, 

Cu ochii limpezi de uimire, 

 

Celeste bucurii trăieşti. 

  

Aş vrea să trec în veşnicie, 

Ca pasărea ce trupul şi-a rănit, 

Pentru un strop de fericire 

Şi împlinire ca în mit. 

  

Adesea, sacrificiul e zadarnic 

Si zborul spre lumină ţi-este frânt, 

Aripa ce te-atinge tainic, 

Nu este veşnic lucru sfânt. 

  

Glasul lebedei ne-ncântă     

Când plutim neştiutori, 

Dacă mergem spre izbândă 

Sau păşim vrăjiţi prin nori. 

  

   

      Întind mâna 

  

Întind mâna să te ating, 

Când zorii mijesc pe la geam, 

Lacrimile mi se preling, 

Eşti dus şi nu te mai am. 

  

Doar gândul te mai păstrează 

Şi dorul ce umblă hoinar, 

Sufletul trist îmi oftează, 
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Un pui de om, tu mi-ai lăsat în dar. 

  

Parcă te simt, îmi eşti aproape, 

Aripi de înger iar mă ocrotesc, 

Îmi spui şi-acum, în mii de şoapte, 

Tandre cuvinte şi te iubesc. 

  

Fotoliul e gol şi te aşteaptă, 

Cafea am făcut pentru doi, 

Dar soarta nu este dreaptă 

Şi n-a ţinut reaua, cu noi. 

  

Cartea din sufragerie 

Deschisă la pagina 32, 

Deschisă, mereu o să fie, 

Desuete, galbene foi. 

  

Eşti în ceruri, iubite, de-o vreme, 

Îi spun Zefirei că te-ai dus, 

Să ne culegi aprinse stele 

Şi ea priveşte tot mai sus. 

   

Îi spun că vei veni pe-o rază, 

În somnu-i dulce de copil, 

Ce tristă capul îşi aşază, 

Ca floarea albă de april. 

 

 

         Mesager solar 

  

Rege al zborului spre aştrii, 

Solar mesager al focului ceresc, 

Aspru, singuratec ca sihaştrii, 

Ochii nu-şi arde când soarele privesc. 

  

Aripile-şi întinde falnic, 

Cruce parcă este-n zbor, 

Un fulger îndrăzneţ, năvalnic, 

De libertate doritor. 

 

Ţinteşte spre lumina sacră, 

Demnă-nălţare în curatu-i zbor, 
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Din raze aurite se adapă, 

Parcă purtat de-un tainic dor. 

Lumea o are la picioare, 

Contemplă-n zborul lui ceresc, 

Un gând pare să-l înfioare, 

S-a rupt de tot ce-i omenesc. 

  

Se scaldă-n marea de lumină, 

O nouă tinereţe i s-a dăruit, 

Candid, fără a  vieţii vină, 

Solitar, parcă devine mit. 

  

Îl chem în nopţile-nstelate, 

El nu aude-un muritor, 

Cred că visele-s deşarte, 

Mă preling în somn uşor. 

  

Spre dimineaţă şoimu-apare, 

Mă poartă pe aripi de vis, 

Deschide porţile spre zare, 

Spre înălţimi de neatins. 

  

Zburăm senini, în libertate, 

Crucificaţi de-acelaşi vis, 

Ţintim spre ceruri luminate, 

În zborul către paradis.  

   

 

          Lumina 

  

Doamne, dă-mi cuvânt, 

Să prind lumina în rând. 

  

Din haos s-a născut lumină, 

La un semn nepământesc, 

Curată, făr-a vieţii vină, 

Şi boţul de lut omenesc. 

 

  

,,Copii de lapte”, ,,fiinţe solare”, 

În suflet cu-n strop dumnezeiesc, 

Cu ochii închişi către zare, 
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Aripi de lumină ne cresc. 

  

Miracolul vieţii cuprinde mistere, 

Frumuseţi de nedescris, 

Lumina cu praful de stele, 

Luna, soarele, cu focu-i nestins. 

  

Vibrânde corpuri de lumină vie, 

Puterea-n gând, ce lucru sfânt, 

Cunoaşterea-n noi o învie, 

Prin curcubeu, cu ceru-n legământ. 

  

Veniţi din lumină, ne-ntoarcem în lumină, 

Călători ca aştrii cereşti, 

Iubirea, dăruire divină, 

Spirite, în luturi pământeşti. 

  

Ne înălţăm când ne plecăm genunchii, 

În rugi ingenue, omeneşti, 

Dar uneori păşim pe muchii, 

De încercări triste, lumeşti. 

  

Noi, picături dumnezeieşti, 

În marea asta de lumină, 

Hrana înţelesului ca în poveşti, 

O căutăm în viaţa creştină. 

  

Limbajul cosmosului învăţăm, 

În armonie binecuvântată, 

Cuvântul flacără-nălţăm, 

Către Lumina Necreată. 
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DUMITRU ICHIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legământul dintre Sanherib și Ninlil38 

 

Să tâlhărești cu vorba 

prin bâlci, dugheană, iarmaroc, 

nu-i cel mai mare rău 

al omenirii, 

dar ca să minți că dragostei  

i-ai tălmăcit lumina întru scris, 

în veci n-or să ți-o ierte trandafirii, 

nici Pasărea de Foc. 

 

Îndrăgostiții nu au timp să scrie. 

Mâinile lor 

flămânde sunt îmbrățișării, 

precum prin fire cântecul țesut 

cu-alean albastru, născător al zării. 

Nu pui pecetea primului cocor 

pe imnul reavăn  

al lutului de-april? 

Regina mea, Ninlil, 

văzduh ce-nduhă opalul preacurat, 

acei ce n-au iubit vreodată, 

                                                           
38 Din noul volum în pregătire Așa-i cânta îndrăgostitul din Sumer 
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scris de iubire, 

să nu-ndrăznească a-și plini hatârul! 

Cum să îmbraci o înflorire 

cu-aceeași țoală 

cu care-ai învelit catârul? 

 

Cum ai putea 

plutindei, aripa de flutur, 

ce-abia trezitu-a-n minune macul, 

să-i prinzi un petec de-mprumut 

cu tocul sau cu acul? 

 

Când marea și cu cerul se sărută, 

nu scrii, ci cânți din alăută 

nespusul lor sărut. 

 

Să tâlhărești cu vorba 

prin bâlci, dugheană, iarmaroc 

nu-i cel mai mare rău, 

ci dacă-aș mâzgăli văzduhul tău 

cu vorbă idioată! 

Eu de iubire 

nu am scris vreodată, 

numai cu gândul te-am îmbrățișat, 

de fiecare dată când tăceai 

de sălcii mângâiată, 

invidiate, ca și mine, 

de bietul rege Eufrat. 

 

Nu scrii și nu vorbești despre iubire 

când inima ți-i crudă 

ca nebunia chemărilor nibire, 

cum numai floarea vie, 

fără învăț de dascăl, 

i-i drag să mă audă. 

 

Nu scrii și nu vorbești de vânt, 

cu-atât mai mult 

de dorul spus prin mângâieri, 

ci lași lăuta amarului pământ 

să-ți adumbrească 

apriluri amintind doar de dureri 

când mugurii încep să te citească. 

 

E vinul sfânt 
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ce buzelor e dat pentru sorbiri, 

ca unele 

pe celelalte-n dor să le găsească, 

chiar dacă-i întuneric. 

Că niciodată nu a fost îngăduit 

de ele nici măcar să amintească 

nici cepul 

și nici doaga de bărdacă. 

De vinul sfânt, iar nu cel în tigaie fiert, 

nici celui Veșnic nu i-a fost îngăduit 

să-i ia cuminecarea în deșert, 

din roșul de sărut. 

 

De foc nu scrie apa, 

că nu degeaba pleoapa, 

când vine visul, știe să se-nchidă, 

ca focul nimeni să nu-l vadă, 

iar despre apă 

nu scrii cu un tăciune. 

De coapsa ei, prin unda străvezie, 

numai lăuta știe 

ispita să i-o cânte-n patru strune. 

 

                         *** 

Pe străzile cetății din Nippur 

arșița zilei 

se legăna ca beată. 

Am mers la templu, 

cum nu obișnuiesc. 

Ce-mi folosește piatra, 

când mi-ești așa de vie, 

ca mreana-n gârlă, vorbelor zvârlugă. 

Veniseră 

fiicele orzului la rugă 

și ale grâului să se închine. 

În templu 

era ca-n dumbrăvi de răcoare, 

de parcă beduinele izvoare 

ți s-ai fi închinat 

înainte. 

 

Mă simțeam așa de bine 

și mă gândeam. La cine crezi 

de vorba-mi nu-ndrăznește ca să-ți spună? 
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Diseară, 

când rătăci-vom prin livezi... 

 

Deasupra peste Eufrat, 

cum niciodată nu am reușit să-l cânt, 

luceafărul Nibiru va încolți genunea grea 

din care nimeni n-a băut. 

Diseară, 

Ninlil, vom face legământ. 

În schimbul primului sărut 

am să te iert 

de toată veșnicia ta. 

 

Brățara celor șapte anotimpuri... 

 

Brățara celor șapte anotimpuri, 

ce au văzut-o și-au țipat păunii, 

genunilor zăgaz în nestemată, 

să o desfaci  

doar sub descântul lunii 

când își sărută unda eufrată. 

 

Cerceii - două zâmbete pereche - 

ce ghidușii pârât-au la ureche 

de-i scoți  zâmbind și tu? 

De mine ți-or fi spus ceva, 

că nu degeaba în privire, 

sprințar ți-e de-a ascunsul prin safire. 

 

Nici cântecului nu-i fu lesne 

să ți se-nalțe de la glezne 

clopot de floare și lănțug, 

șarpe de aur, oprit cu meșteșug, 

și dăscălit să îți păzească 

piciorul  

sculptat din santal, adumbrit de izmă, 

ca nu cumva să-l muște 

urzicile  cu colț de pizmă 

muierească. 

 

Se înfioară struna 

agrafei desfăcându-i din copca de-abanos, 

cu aurul suflat a flori de măr, 
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întreaga frumusețe-a nopții, 
talaz de flăcări negre  

de veșnicie spusă în răspăr, 

că mă întreb cu gândul meu nărod, 

nu e păcat 

să-l ții legat 

precum un basm în tristul niciodată? 

 

Aproape 

când lăuta obosește de lumină, 

eu mă prefac spre ușă că mă-ndrept, 

dar ți-l cunosc pe demon că, Regină, 

culcuș de catifea și scamă de suspin 

i-ai tot urzit în piept. 

Lăuta mea, lăută-mă, 

că suntem singuri amândoi. 

 

Te mai aud apoi 

când închizând din pleoape, 

oprești întregul negrăit. 

Lăuta mea, lăută-mă,  

ca apele îmi furi tot cerul 

și te aud: 

„'O, Sanherib, 'nainte de-a pleca, 

ajută-mă 

din timpul tău să-mi slobod colierul, 

dar fii atent, ai grijă,  nu cumva, 

în locul lui cu vreun sărut s-atingi 

pe unde a dormit izvodul greu de stea, 

iar dacă vei greși... 
(nu-ți spun de gândul meu 

la ce mi-e ruga). 

Te știu ne-ndemânatic 

lăuta când o stingi, 

dar vino fuga-fuga, 

și poate,  

până la urmă, te-oi ierta.” 
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MARIAN NENCESCU 

Rotonda plopilor aprinşi, încă o poveste (culturală) 

de succes 

 
                         Cea de-a V- a ediţie, 

jubiliară, a Salonului Naţional de Artă şi 

Literatură, purtând un titlu inspirat din 

opera mitropolitului de vrednică amintire 

Bartolomeu (Valeriu) Anania, al 

Ardealului (1921-2011), fiu al 

Râmnicului, scriitor de aleasă simţire şi 

martir al închisorilor comuniste, s-a 

desfăşurat, între 20-23 mai 2015, la 

Râmnicu-Vâlcea. Ca de obicei, gazdă şi 

practic sufletul întregii manifestări, ce a 

reunit mai toate forţele locale, de la 

administraţie, la învăţământ şi cultură, 

inclusiv mediul privat fără de care 

aproape că nu se mai poate face nimic într-o Românie încremenită parcă în 

proiect, a fost „nenea” Ioan Barbu, scriitor prolific şi director-fondator al 

primului cotidian liber apărut în regim privat în România post-decembristă, 

„Curierul de Vâlcea”, ce şi-a serbat de curând jubileul de 25 de ani. 

 Manifestarea, ce a inclus şi Festivalul Cărţii, ediţia a II-a, dar 

şi un inspirat lanţ de reviste cultural-literare, a fost programată, parcă 

preventiv de gazde, în somptuosul hol al Bibliotecii judeţene Antim Ivireanu, 

scăldată în lumina azurie a vitraliului unicat în România, ridicat de artistul 

plastic şi preşedintele Filialei Vâlcea  a U.A.P., Gheorghe Dican, pentru a nu 

mai păţi ca la ediţia precedentă când o abundentă furtună de vară, a risipit 

standurile şi a alungat cititorii. 

 Au participat, ca de obicei, un număr mare de scriitori din 

Bucureşti, grupaţi în special în jurul publicaţiei „Bucureştiul literar şi artistic”, 

avându-i ca port-drapel pe cunoscutul N.D. Fruntelată, Florentin Popescu şi 

Vasile Szolga dar şi din Satu Mare - soţii Liliana şi George Terziu, 

reprezentând revista internaţională de cultură „Cervantes” şi editura cu un titlu 



 
152 

 

incintant Inspirescu, apoi clujenii de la „Agora literară” – Florin Ţene – colegii 

din Piteşti (Mona Vâlceanu), Sibiu (George Precup), dar  şi din alte centre 

artistice – prozatorul Mihai Antonescu, poetul din Bolintin-Vale, Dumitru 

Dumitrică, maramureşeanul Vasile Morar şi bucureştencele Passionaria 

Stoicescu, Paula Romanescu şi Victoria Milescu ori basarabenii Sandu 

Aristin-Cupcea şi Lidia Grosu ca şi vâlcenii Puiu Răducan şi Doru Moţoc. 

Preşedinte al manifestării a fost omniprezentul scriitor bucovinean acad. 

Vasile Tărâţeanu, director al Institutului cultural „Eudoxiu  Hurmuzachi”, din 

Cernăuţi, director de reviste şi săditor de gândire şi vorbire românească în mult 

încercata Bucovină. 

 Nu au lipsit de la întâlnirea desfăşurată, sub generosul însemn 

Lauri pentru aleşii mei (după titlul unui volum de portrete literare publicat de 

Ioan Barbu la Ed. Biblioteca, din Târgovişte, în 2012), nici ambasadorii dr. 

Lilian Zamfiroiu, ministru plenipotenţiar în M.A.E. şi George Călin, acreditat 

pe lângă Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi, cu sediul la Geneva, 

scriitorul şi patriotul româno-francez Jean-Yves Conrad, un fidel şi constant 

iubitor al plaiurilor vâlcene, ca şi al plaiurilor româneşti în general, dar şi 

compozitoarea şi pianista germană, cu vii origini româneşti, Carmen Daniela 

Giliov, care a şi oferit publicului local, în localul Filarmonicii, un amplu recital 

pianistic, pe muzică de Beethoven, Chopin, Schuman şi Paul Constantinescu. 

Artele plastice au fost reprezentate de soţii Alexandra şi Tudor Meiloiu, ca şi 

de fiica lor Consuela, de sculptorul Radu Adrian şi de marele nostru 

compatriot Dan Cioca, pictor, grafician şi scenograf de renume mondial, 

căruia, recent (în 2014) Institutul Cultural Român i-a editat un album 

retrospectiv. Solistul local de romanţe Gheorghe Cărbunaru, dar şi sătmărenii 

Geta Govor şi Octavian Bud au susţinut ample reprize muzicale ce au 

agrementat cele mai multe manifestări incluse în program. 

 Străveche vatră românească situată pe malul Oltului, locuită 

cvasi-permanent încă din vremea romanilor, ce au construit aici castre şi cetăţi 

marcând parcă Drumu / Calea lui Traian, ce ducea către inima Daciei, 

Sarmisegetuza, Râmnicul este atestat istoric într-un document din 20 mai 

1388, dată ce constituie oficial actul de naştere al localităţii. În cinstea acestui 

eveniment, autorităţile organizează anual Zilele Râmnicului, în cadrul cărora, 

un punct de interes nedezminţit este şi Salonul Naţional de Artă şi Literatură. 

De altfel, în cinstea „oraşului domniei mele”, cum îl numea     într-un 

document de cancelarie Mircea cel Bătrân, ce-şi doarme somnul de veci în 

apropiere, la Cozia, scriitorii invitaţi au dăruit texte ce au fost incluse într-o 

carte-album, cuprinzând reproduceri de pe opere de artă expuse sau donate 

oraşului de artiştii plastici invitaţi, şi care a fost prezentată cu prilejul adunării 

solemne, din data de 20 mai a.c., ţinută în moderna Sală de Consiliu a 

Prefecturii de Vâlcea. 
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 Cu acelaşi prilej, I.P.S. Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, 

a vorbit despre tipăriturile vâlcene, parte a patrimoniului naţional cultural. O 

parte din aceste comori se află la Mânăstirea Bistriţa, lăcaş de cult vizitat de 

un grup de oaspeţi, în ziua de 21 mai (sărbătoare tradiţională a Sf. Împăraţi 

Constantin şi Elena şi care a corespuns în acest an şi cu Înălţarea Domnului şi 

Ziua eroilor). Aşadar, o triplă manifestare de suflet, cinstită cum se cuvine la 

Bistriţa, Arnota şi Cozia, lăcaşe de cult şi de închinare la voievozii de slăvită 

amintire, Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun. Date cu totul inedite despre 

cărţile de patrimoniu tipărite sau păstrate în Biblioteca Mânăstirii Bistriţa am 

aflat din cartea Medalioane bistriţene, de părintele arhimandrit Veniamin 

Micle, un adevărat cărturar, autor al peste 20 de cărţi tipărite cu osârdie proprie 

în actuala Tipografie a Mânăstirii. De altfel, actuala biserică în stil gotic, 

reconstruită în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, şi sfinţită la 15 august 

1855, în prezenţa familiei domnitorului, dar şi a Mitropolitului Nifon, a fost 

pictată de Gheorghe Tătărescu, fiind una din cele mai renumite realizări 

artistice din secolul al XIX-lea. Biserica mai păstrează încă vechile încăperi 

voievodale, cu dormitorul domnesc. Din vechime, mai rezistă intactă Bolniţa 

mânăstirii, ridicată la 1648 de egumenul Ioanichie cel Bătrân, ca şi fosta 

clădire a stareţiei, unde a fost reţinut, cu domiciliul forţat generalul Ion 

Antonescu, în 1940. De aici i-a scris viitorului Mareşal şi şef al statului, 

Regelui Carol al II-lea, celebra scrisoare : „Nu am fost un duşman al Majestăţii 

Tale; am fost un slujitor fanatic al acestui neam”. 

 Dacă sesiunea de lansări de carte a adus numeroase premiere 

publicistice, între care primul volum de proze scurte, Lambretta, al poetului şi 

publicistului N.D. Fruntelată, scriitor care s-a bucurat şi de un meritat 

medalion literar (unde i-au fost alături Florentin Popescu, Doru Moţoc şi Ioan 

Barbu), alte premiere se înscriu în registrul normalităţii culturale, calitate cu 

care Salonul vâlcean ne-a obişnuit: Culoarea femeii, poezie de Liliana Terziu, 

sau Templul viselor, o incursiune onirico-filosofică în universul cărţii şi al 

lecturii de Octavian Mihai Sachelarie. În fine, Regimentul alb, cartea lui Ioan 

Barbu, care de altfel a şi înschis seria lansărilor, a readus în atenţie două 

secvenţe tragice, tratate în manieră realist-poetică, din istoria noastră recentă: 

bătălia de la Mărăşeşti, cu toate victimele şi urmările ei şi masacrul de la 

Fântâna albă, localitate din Bucovina devenită un veritabil Katyn românesc. 

 Atât expoziţia pictorilor Meiloiu, a profesorului de la 

Universitatea din Piteşti, Radu Adrian cât şi prezenţa, pentru prima dată la 

Salon, a lui Vasile Szolga, în dublă ipostază, de prozator şi pictor, au produs 

o vie emoţie în rândul participanţilor de la vernisajul găzduit de galeria U.A.P. 

Pe aceleaşi coordonate s-a înscris şi expoziţia Viziuni şi închipuiri a tinerei 

artiste Irina Sava, găzduită de Muzeul Satului Al Sacerdoţeanu. 

 Ca o concluzie, Rotonda plopilor aprinşi, o manifestare  

purtând marca Ioan Barbu, este un exemplu – tot mai rar, spre regretul nostru 
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– că şi în materie de cultură luptătoare se mai pot face performanţe. Secretul 

lui Ioan Barbu este iubirea pentru confraţi, indiferent de vârstă, generozitatea 

şi perseverenţa. România are talente, iar talentele plecate peste hotare se 

întorc, aşa cum au făcut-o Dan Cioca, Daniela Giliov sau Radu Adrian. 

Important este să ştim să-i primim. Iar dacă nu mai avem români patrioţi, îl 

importăm pe Jean-Yves Conrad ca să ne încânte sufletul cu  limba sa 

românească, rostită  cu accente alsaciene, leac de alinare în clipe de melancolie 

literară.        

 

 

 

                          
                     Aspecte din timpul vernisajului expoziţiei pictorului Tudor Meiloiu 
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Din numeroasele reviste primite la redacţie, pentru acest număr, am 

selectat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        O revistă de cultură care apare în Canada, ‒ „Destine literare” ‒ editată 

de Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români şi avândul director pe scriitorul 

Alexandru Cetăţeanu, redactor şef pe Daniela Gîfu, membră şi în colegiul de 

redacţie a revistei noastre, iar ca redactori şefi adjuncţi pe Muguraş Maria 

Petrescu colaboratoare a revistei noastre şi pe Eliza Ghinea. În cuprinsul celor 

263 de pagini din nr 59-60, lunile noiembrie şi decembrie 2014 găsim 

materiale bogate şi diversificate. Revista se deschide cu editorial: CNSAS, 

Securitatea şi Arta la Montreal, semnat de Alexandru Cetăţeanu care scrie  

despre modul original şi bine organizat al unei expoziţii de artă a artistei 

Corina Ilea inspirată din viaţa românilor din timpul regimului totalitar. ,,[…] 

artista reinterpretează povestiri pierdute şi fragmente de memorie, prin metode 

personale de mare putere vizuală.”. În prim plan este pus dosarul lui Victor 

Roşca care a suportat ani grei de închisoare pentru arhicunoscuta ,,vină” 

fabricată de autorităţile proletare de complotare împotriva regimului popular”. 

Un document de o importanţă deosebită, privind lupta pentru supremaţie în 

Biserica Ortodoxă după instalarea regimului comunist condus de Petru Groza. 

Aflăm din documente oficiale despre modul cum patriarhul roşu, Justinian 

Marina îşi distrugea potenţiali adversari, pretendenţi la postul de patriarh al 
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BOR, cu sprijinul NKVD şi a unor trădători de ţară; modul cum a fost otrăvit 

al doilea patriarh al românilor ortodocşi, Nicodim Munteanu şi pretendentul 

la scaunul patriarhal; fostul mitropolit al Moldovei; profesor universitar şi 

erudit istoric al religiilor Irineu Mihălcescu, precum şi toţi acei Episcopi şi 

preoţi care s-au opus cu înverşunare comunizării ţării noastre. Tot din acest 

articol aflăm că fostul patriarh al României, Teoctist Arăpaşu, un apropiat al 

patriarhului roşu, a fost şi el recrutat de multă vreme ca agent al NKVD, a 

ajuns patriarh prin cele mai nedemne mijloace pentru o biserică creştină. Acest 

articol semnat de scriitorul orthodox Corneliu Leu este un real document care 

întăreşte ceea ce s-a scris până acuma (încă foarte puţin) despre lupta unor 

grupări din sânul Bisericii Ortodoxe din România pentru a înlocuit adevăratul 

creştinism orthodox roman, cu unul rusesc, supus orbeşte regimului 

communist şi pentru a subordona biserica românească Bisericii ruse şi 

patriarhului acesteia Alexei, ,,papa nostru adevărat e la Moscova” cum îi 

spunea Petru Groza episcopului unit martir al bisericii române unite cu Roma 

‒ Ioan Suciu, într-o audienţă acordată acestuia în anul 1948. În revistă mai 

întâlnim cronici literare semnate de Daiela Gâfu, Anastasia Dumitru, Renata 

Alexe, Livia Fumurescu, Muguraş Maria Petrescu etc. Proză şi versuri 

semnate de Dumitru Ichim, Eugen Evu, Ion Nete, Irina Lucia Mihalca, Adrian 

Gurgău, Ilie Gorjan, etc. etc. 

         Mariana Pândaru Bârgău semnează o cronică la Taina Mănăstirii o piesă 

de teatru a lui John Pielmeir care prin actorii Teatrului de Artă din Deva  au 

oferit celor prezenţi ,,un spectacol al minţii şi al miracolelor, al luminii şi al 

umbrelor”, iar târgumureşeanul Zeno Fodor, unul din cei mai titraţi oameni de 

teatru din România scrie despre: ,,Renaşterea unui festival necesar”. O revistă 

scrisă cu competenţă de scriitori din ţară şi din diaspora.  

 

                                                    *** 

     O altă revistă primită la redacţie este ,,Ardealul 

literar” care apare trimestrial la Deva şi este 

condusă de scriitoarea Maria Pândaru. Din 

cuprinsul acestei reviste spicuim articolul semnat 

de Muguraş Maria Petrescu despre: Evenimentul 

literar: Linia istambul – Bratislava, o ,,aventură 

literară” cum spune autoarea pornită din 

imaginaţia unuii scriitor slovac, Milan Richter, 

organizată sub auspiciile Ambasadei Republicii 

Turcia din Bratislava, Centrul PEN din Slovacia. 

Şi ,,această aventură literară” a scriitoarei şi 

excelentei traducătoare Muguraş Maria Petrescu 

continuă cu traducerea unor poeme  din chiar 

organizatorul acestei întâlniri, poetul slovac Milan Richter. Revista publică 
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proză, poezii, esteuri, cronici literare, etc. Dintre poeţi se remarcă Theodor 

Damian, George Filip, Nicoleta Ruxandra Bohat, Vasile Popovici, IoanVasiu, 

Dumitru Toma, Dorel Cosma, Elena M. Câmpan, Ileana Floran, Dumitru 

Tâlvescu, Victoria Covalciuc, Virgil Şerbu Cisteianu, etc; proză de Miron Ţic, 

Lucia Tudor, Titi Damian etc. Cronici literare dintre care se detaşează cea 

semnată de Maria Toma Damşa la cartea lui Gheorghe Rotar. Un interviu cu 

Victor Isac,. Pagina de istorie este susţinută de Ioachim Lazăr, care ne prezintă 

date despre unul din cei trei conducători ai răscoalei de la 1784 născut în satul 

Vaca; Gheorghe Crişan. O revistă cu un conţinut bogat şi  interesant. 

 

   

               *** 

           Revista ,,Conexiuni” (anul X, nr. 25 din 2014) far călăuzitor pentru 

cultura bistriţeană şi nu numai, cu o excelentă prezentare grafică şi cu 

materiale de calitate, editată de Centrul Cultural Municipal Bistriţa, având în 

fruntea colegiului de redacţie pe reputatul profesor, scriitor, manager şi 

folclorist de renume internaţional Dorel Cosma. Revista se deschide cu un  

editorial semnat de poeta Elena Câmpan prin care face bilanţul primei jumătăţi 

de an, 2014. Astfel aflăm că agenda centrului Cultural ,,George Coşbuc” din 

Bistriţa este mereu încărcată de evenimente culturale, care constituie, […] 

argument ale opţiunii de a vedea jumătatea plină a paharului, de a fi optimişti 

în a contura un destin şi un profil, 

preponderente cultural ale oraşului – Poartă 

a Transilvaniei”. Paginile revistei continuă 

cu un interviu acordat de  prof. dr. Dorel 

Cosma, cunoscutului scriitor şi reputat 

jurnalist, şeful cotidianului             

,,Răsunetul” din Bistriţa, Menuţ 

Maximinian în care se face bilanţul anului 

2013. Se continuă apoi cu 2 pagini despre 

,,Balul culturii bistriţene”. Interesante 

material  ne informează despre 24 ianuarie, 

prezenţa revistei „Conexiuni” la Mediaş şi a 

Scriitorilor Dorel Cosma, Elena M. 

Câmpasn şi Menuţ Maximinian la 

,,Dimineaţa poeţilor” la întâlnirea 

organizată de Filiala scriitorilor din Sibiu cum prezenţa scriitorilor sibieni; 

Anca Sârghire, George V. Precup, Emil Cătălin, Ovidiu Simion, întâlnire 

moderată de Renata Chirian, şefa scriitorilor sibieni.                  
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         Din îndepărtata Americă, ne-a sosit 

revista ,,Lumina Lină” coordonată de 

preot prof univ dr. Theodor Damian, poet, 

eseist, cronicar literar având ca redactor 

şef pe cunoscutul critic literar M.N. Rusu. 

Revista se deschide cu un editorial semnat 

de Theodor Damian, Despre credinţă şi 

înnoire, urnmat de poezii semnate de 

preotul poet Dumitru Ichim, Marcel Miron 

şi Lucreţia Andronic, Gellu Dorian, Liviu 

Ioan Stoiciu, un interesant eseu despre 

Călătorii în hristosferă, un studiu despre 

poezia sacră a lui Alexandru Mironescu 

semnat de Theodor Codreanu.  

Eminesciana e o rubrică interesantă şi 

conţine opinii despre  „postumiada” 

eminescianăl semnat de Nae Georgescu. 

Tot despre Mihai Eminescu, un studiu 

interesant publică Dan Anghelescu. M.N. Rusu se ocupă de ineditele lui Radu 

Theodoru. Revista presei este semnată de Theodor Damian, precum şi alte 

material pline de interes, semnate de scriitori din diasporas sau din ţară. O 

revistă de spiritualitate şi cultură românească pentru români din diaspora  

americană. 

 

                  *** 

     După o perioadă de întrerupere, 

reapare la Domneşti, spre bucuria 

noastră, revista „Pietrele Doamnei”, 

condusă de talentaul poet, eseist, 

prozator şi istoric George Baciu.   

Revista apare trimestrial. Din cuprinsul 

numărului 1 din trimestrul I, reţinem: 

Tableta ediţiei semnată de George Baciu 

care scrie că încetarea apariţiei primei 

serii s-a produs fiindcă se simţea nevoia 

unei primeniri ,,a vremii şi a locului”. 

Bucuria reapariţiei revistei, după această 

primenire, este salutată de Cezar 

Bădescu, Marin Voica Ghioroiu, Ion 

Vasilescu şi Cornel Stoian care 

semnează un articol despre oamenii de 

seamă ai Muscelului - Argeş; Remus 



 
159 

 

Coriolan Roşca. Ion C. Hiru face un portret al lui Marcel Mecu la împlinirea 

a 77 de ani, iar Daniel Dejanu scrie despre iubirea divină din poeziile lui 

Eminescu. Constantin Voiculescu scrie despre personalitatea enciclopedică a 

lui Bogdan Petriceicu Haşdeu şi despre cartea lui George Baciu; Domneşte-

mă. Doamne!  Viorel Covaci ne aminteşte de prezenţa poetului romanţelor de 

mai târziu, Ion Minulescu la Capşa. Nu lipsec nici ştirile despre diaspora 

românească aduse din Canada de Elena Buică. George Baciu semnează la 

rubrica: Istoria mai aproape de noi un interesant articol despre Obştile săteşti 

de pe valea râului Doamnei, iar Ion Cordea despre poetul erou Ion Pena, 

înmormântat la Alba Iulia. Cronica de carte este semnată de Virgil Şerbu 

Cisteianu în care face o analiză a volumului Romanul feminin românesc 

semnată de criticul şi istoricul literar albaiulian Ironim Muntean. Alte material 

interesante pentru cititori revistei sunt publicate. 

                                           CRONICAR                
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                                 ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR! 

 

  Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi 

corectate de către dvs. respectând următoarele: 

1.  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 

nepublicate 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 16 iunie 2015 

MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 10 iunie 

2015 INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament 

anual fiind de 150 lei, plus 50 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com


 
161 

 

                CUPRINS 

 

 

    1. Eugen Virgil Nicoară ‒ Lucian Blaga – omul cu vocaţia depăşirii de sine / 5 

     2. Lucian Blaga ‒  poezii / 23 

     3. Virgil Şerbu Cisteianu – Fără presă… / 27 

 

                                              CRONICA LIERARĂ 

 

     1. Ironim Muntean ‒  Eros şi exorcizare / 29 

 

               LECTURI 

 

    1. Maria Toma Damşa ‒ Fiorul sacru în volumul Chemarea icoanei / 36 

    2. Livia Fumurescu ‒ Adevărul  despre  viaţa  şi  moartea „ unui poet al   

                                      cuvântului şi necuvântului” / 40 

    3.  Valentina Becart ‒ Zapisul iubirii... / 45 

    4. Elena Costache ‒ Jocul de cărţi... / 56 

    5. Nicolae Dan Fruntelată – Ţinuta de gală / 60 

    6. Muguraş Maria Petrescu – Passionaria Stoicescu  ‒ Doamna Bosnai / 63 

    7. Ionela Cozmescu‒Oxana Cârlan Munteanu, în neliniştea cuvintelor / 65 

 

                                                LOGOS 

    

     1. Anca Sârghie ‒ Un profesor prestigios – Liviu Rusu / 68 

     2. Mihaela E. Vladu – Ioan Bianu la Biblioteca Academei Române /76 

 

                                            CRONICA IDEILOR 

 

     1. Marian Nencescu – Etnicul românesc / 81 

        

                                                FILOSOFIE    

 

     1. Ciprian Iulian Şoptică – Elemente de etica mediului / 87 

     2. George Baciu – Pietatea înţelepciunii / 92 

 

                                             ARTA ŞI EDUCAŢIA  

  

     1. Cosmina Marcela Oltean – Despre conceptul de artă / 93 

 

 

 



 
162 

 

                                                RESTITUIRI 

 

       1. Trăilă Nicola – Spaţiul artistic bănăţean  (VI) / 97 

         

                                       SCRIITORI BĂNĂŢENI        

 

        1. Ion Oprişor – versuri / 101 

        2. Ionel Panait – versuri / 104 

                                        

                                    VORBEŞTE BASARABIA 

 

        1. Victoria Fonari – Lucian Blaga în faţa Sfinxului / 109 

        2. Argentina Covali – ,, Poezia este un legământ... / 115 

        3. Victor Ghilaş – Vocea particulară a romanţei / 117 

        4. Vera Cătană – Floarea gândurilor... / 119 

        5. Oxana Cârlan Munteanu – versuri / 124 

        6. Traian Vasilcău – versuri / 127 

 

                                        CATHARSIS 

 

        1. Dumitru Mălin – Diavolul din dâmbul crucii / 130 

        2. George Călin – versuri / 135 

        3. Adriana Tomoni ‒ versuri / 141 

        4. Dumitru Ichim – versuri 146 

     

                                 CETATEA CULTURALĂ   

 

        1. Marian Nencescu – Rotonda plopilor aprinşi ... / 151 

        2. Cronica revistelor / 155 

        3. În atenţia colaboratorilor / 160 
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