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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. Ni 

se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am transcris-

o din buchiile voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale 

limbilor surori”. 

                                                                MIHAI EMINESCU 
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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi înţeleagă 

drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să 

trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe care 

numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot da”. 

                                     ION CHINEZU 
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    VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

                      GÂND ROMÂNESC   300  

 

 ,, Ghiuruit-au gândul‖, 300 de primăveri, 300 de gânduri româneşti prin 

care geografia spirituală a judeţului Alba şi nu numai, s-a îmbogăţit în urmă 

cu douăzeci şi şapte de ani. Noua revistă lunară de cultură, ştiinţă şi artă: 

,,Gând Românesc‖,   trezeşte ecouri venite din îndepărtatul an 1933, când la 

Cluj, reputatul om de cultură, profesorul, istoricul şi criticul literar Ion 

Chinezu (1896-1966) a tipărit primul număr. Apariţia noii serii, în 

septembrie 1990 la Alba Iulia, (fiind prima revistă de cultură apărută în 

cetatea Marii Uniri) depăşeşte semnificaţia unui simplu eveniment cultural şi 

a continuităţii unor prestigioase tradiţii: dobândeşte valoare de document, 

expresie profundă a transformărilor şi acumulărilor, dar şi a sincopelor, dintr-

un anumit punct de vedere, din cultura românească, produse după anul 1989 

cînd multe reviste prestigioase de cultură şi-au încetat, fie şi provizoriu, 

activitatea ( Familia, Tribuna, Transilvania, Contemporanul, Luceafărul, 

Viaţa Românească, Tomis, Cronica, etc) din diverse motive În prima 

încercare, avândul apropae pe regretatul critic şi istoric literar, cercetător de 

mare erudiţie, prof dr. Mircea Cenuşă şi pe istoricul blăjean Teodor 

Seiceanu, am reuşit să scoatem doar patru numere lunar (septembrie-

decembrie 1990). Situaţia financiară nu ne-a mai permis să continuăm. Cu 

toate greutăţile inerente, revista a apărut, totuşi, fie lunar, fie sporadic, în 

formă de ziar sau în foi volante de 10-16 pagini, fiind mai mult o revistă 

închisă într-o intimitate personală, pentru a o feri de loviturile date de 

,,ciocanul‖ criptocomunist fondatorului seriei noi. La 30 mai 2007, lună în 

care vedea la Cluj, lumina tiparului, în urmă cu 84 de ani, primul număr al 

revistei editată de Ion Chinezu, m-am hotărât să reiau sub altă formă şi cu o 
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apariţie lunară la vedere, noua serie a revistei. De data aceasta, m-am 

consultat şi cu critical şi istoricul literar Ironim Muntean care şi-a dat acordul 

şi a venit alături de mine. Reapariţia revistei la vedere, a stârnit, unora, 

nedumerire, şi neîncredere, convinşi fiind că revista va sucomba repede, 

fiindcă nu am primit nici un ajutor financiar din partea cuiva, plecând cu 

forţele financiare  proprii.  

Reapariţia revistei la Alba Iulia are o justificare logică prin aceea că, cei 

mai muilţi colaboratori ai revistei lui Ion Chinezu erau născuţi sau activau în 

judeţul Alba şi erau mari somităţii ale culturii româneşti: Lucian Blaga, Ion 

Breazu, Ion Agârbiceanu, David Prodan, Iosif Pervain, Radu Brateş, Ionel 

Neamtzu, Pavel Dan, Ovidiu Hulea, Maria Hulea, Radu Stanca, Elie Dăianu, 

Gheorghe Pavelescu, Olga Caba, Coriolan Suciu, Ionel Neamtzu, să-i 

amintim doar pe aceştia, şi apoi însuşi Ion Chinezu şi-a fcăut o perioadă 

studiile în ,, Mica Romă‖ – Blaj, iar în exilul provocat de duşmanii săi, după 

încetarea apariţiei revistei în anul 1940 din cauza ocupării de către trupele 

hortyste a unei părţi din Ardealul de Nord şi i-a petrecut în localitatea 

Întregalde din judeţul Alba, la una din proprietăţile medicului savant Iuliu 

Haţieganu şi a fratelui acestuia Emil Haţieganu care după mamă îşi avea 

originea în această localitate montană. Mai mult, în anul 1957, acoperit de un 

secret neînţeles, a ţinut o conferinţă la Alba Iulia în sala Teatrului de Păpuşi 

,,Prichindel‖. Aşadar, după lungi discuţii purtate cu criticul şi istoricul literar 

Ironim Muntean şi a consultării cu unii condeieri din judeţ, dornici de 

afirmare, purtând în suflet, nădejdea, tradiţia marilor noştri înantaşi, 

conştienţi de responsabilitatea asumată, am decis să tipărim revista ,, Gând 

Românesc‖ lunar. 

      Am sesizat, imedia după evenimentele din 1989, starea confuză 

postdecembristă. Că lipsa de aderenţă tot mai mare a culturii noastre la 

clasicism. rămâne o lacună. Nu mi se pare exagerat a spune că orientările 

cele mai recente şi chiar acelea de negaţie violentă nu-şi dobândesc înţelesul 

lor deplin şi nu pot fi situate just decât prin raportarea lor la normele 

clasicismului ca la unele care prin caracterul lor de permanenţă şi de 

generalitate rămân statornice îndreptare în ritmul de flux şi reflux al epocilor 

şi curentelor de cultură. Am călătorit mult în această perioadă în Italia şi 

Franţa, Austria, Germania şi observam cu destulă părere de rău acest lucru 

atunci când vedeam că, în timp ce în Occident cultura continuă să fie unul 

din suporturile cele mai considerate ale pregătirii intelectualului şi în opera 

atâtor scriitori, cultura clasică, departe de a fi un decor zadarnic, apare ca o 

mare lecţie de economie şi sobrietate. Mă întrebam mereu, ce or fi având 

literaţii noştri cu clasicii literaturii noastre? Ce mari păcate au avut Cronicarii 

noştri moldoveni şi munteni, poţi şi scriitori ca Alecsandri,  Coşbuc, Vlahuţă, 

Slavici, Alecu Russo, Ghe. Asachi atâţia şi atâţia scriitori români care încet 

şi sigur erau eliminaţi din manualele şcolare şi din păcate continuă să fie puşi 
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şi acum la index? Îmi stăruiau în minte cele două mari perioade ale  

proletcultismului şi realismului socialist, când din cauza unor minţi bolnave, 

scriitori, poeţi, istorici şi gânditori de talia lui Lucian Blaga, Vasile 

Voiculescu, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Nicolae 

Mărgineanu, Zenovie Pâclişanu, Zevedei Barbu, Ion Chinezu, Vasile Netea, 

Ovidiu Bârlea etc, etc, etc,. au fot ,, sfâşiaţi‖ de oamenii loiali hidrei roşii 

aduse de tancurile ruseşti. Am constatat că tinerii noştri sau lăsat ( şi din 

păcate se lasă şi astăzi) amăgiţi de un mimetism al cărui avantaj de moment: 

uşurinţa asimilărilor de ultimă oră- se răzbună prin distrugerea lentă a 

gustului pentru clasicii noştri, pentru tradiţia noastră. 

Călăuzit mereu de convingerea că, întărirea temeliilor clasice ale 

culturii noastre este unul din mijloacele care o pot apăra cu mai mult curaj de 

primejdiile care o ameninţau şi o ameninţă din ce în ce mai mult din atâtea 

direcţii, nu am încetat să dau exemplul occidentalilor şi în special al 

italienilor care de sute de secole îl venerează pe marele Dante Aligheri, a 

francezilor pe Baudelaire şi a germanilor pe Goethe, fără a încerca să-i dea 

uitării sau să-i scoată din istoriile lor literare. 

Convingerea mea  a fot atunci, ca şi acum, că numai o armonie cu 

marii noştri înaintaşi, generaţia noastră poate duce la o evoluţie pozitivă.- 

creatoare, pentru ca tinerii înnobilaţi cu o nouă gândire să se poată afirma 

nestingheriţi, aşa cum afirma şi  fostul nostru director de onoare, regretatul 

universitar clujean Vasile Fanache, reputat critic şi istoric literar: ,, O 

schimbare în interpretarea trecutului şi promovarea forţelor literare tinere 

sunt menite să revitalizeze ambianţa înaltă, situând-o la un nivel de afirmare 

egal cu scrisul românesc de pretutindeni şi favorizându-i receptarea 

europeană!.‖  

 Cu aceste gânduri am ponit la drum, să respectăm clasicii noştri, 

tradiţia noastră românească şi să o îmbogăţim după puterile noastre, 

promovând tinerii talentaţi pentru ,, a revitaliza‖ cultura românească în 

spaţiul european.  

     Judeţul Alba, această ,,inimă de ţară‖, cum atât de frumos l-a 

denumit ziarista Natalia Stancu în 1968, este unic în felul său în panorama 

culturii româneşti. Este judeţul în care s-au născut cele mai nobile idei pentru 

organizarea şi declanşarea luptelor pentru neatârnare naţională. Este judeţul 

,,Şcolii Ardelene‖ sau judeţul ,,Şcolii Româneşti‖ cum a afirmat italianul 

Mariano Baffi într-un interviu pe care am avut onoarea să mi-l acorde în anul 

1988, la Roma şi publicat în aprilie 1989 în revista ,, Tribuna‖ din Cluj-

Napoca. Este judeţul din care au plecat pentru prima oră în Europa cuvintele 

rostite de marele Episcop unit Ioan Inocenţiu Micu baron Clain: ,,naţiunea 

mea valahă,‖ judeţul în care s-au deschis la Blaj, primele ,, Fântâni ale 

darurilor‖, de către Episcopul unit Petru Pavel Aron, la 11 octombrie 1754 

Alba este judeţul în care s-au născut Petru Pavel Aron, Cornelia Emilian şi 
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Ştefan Cacoveanu prieteni ai lui Eminescu, Vasile Aron, marele filolog Ioan 

Maiorescu, Sima a lui Ioan Grigorie, Ioan Zoba de la Vinţ, ultimul istoric al 

Şcolii Ardelene, Ioan Monorai, Timotei Cipariu, Gherontie Cotore, Petru 

Şpan, Ianăş din Bărăbanţ (Ioan Dobre), autorul primei traduceri în limba 

română a ,, Pâinii pruncilor‖ care deschide la începutul secolului al XVIII-

lea (1702) seria primelor tipărituri româneşti. Tot aici a apărut ,, Noul 

testament de la Bălgărad‖ sub îngrijirea mitropolitului Simion Ştefan, care se 

afla sub ,, tutela‖ calvinilor. Pe timpul său preoţii predicând în biserici numai 

în limba română. Şi tot în judeţul nostru, la Alba Iulia, prin Episcopul unit 

Atanasie Anghel s-a cimentat ideea Şcolii Ardelene prin punctual 11 din 

programul său prezentat la Viena. Tot aici s - au născut cei care au participat 

la fondarea celui mai înalt forum al culturii româneşti, Academia Română: 

Timotei Cipariu, Augustin Bunea, Ioan Micu Moldovan şi Ioan Bianu. Este 

judeţul care a dat şi pe Enea Hodoş, Ion Gorun, Mihail Străjanu, Alexandru 

Ciura, Radu Brateş, Zenovie Pâclişanu, Alexandru Borza, Ştefan Manciulea, 

Alexandru Lupeanu - Melin, Ion Breazu, Nicolae Mărgineanu, Teodor 

Seiceanu, Ion Brad, Ion Rahoveanu, Aurel Sasu, S. Damian, Dumitru Salade; 

muzicienii Carl Filtsch, Nicodim Ganea, Augustin Bena, sculptorul Ioan 

Medrea, pictorii Sava Henţea şi I.Moga, marele botanist Alexandru Borza 

etc. Şi nu în ultimul rând, tot aici, s.a făcut Marea Unire la 1 Decembrie 

1918, zi în care Dumnezerul lumii a purtat în mână tricolorul românesc. Iată 

motivul pentru care în anul 1990 m-am decis să reiau apariţia revistei Gând 

Românesc la Alba Iulia. 

    De la apariţia primului număr a noii serii, aşa cum am afirmat,  

revista noastră le-a deschis larg paginile tinerilor scriitori, unii dintre ei 

devenind nume deja cunoscute în cultura românească. Şi în continuare 

paginile revistei noastre vor fi deschise tinerilor pentru ,, rodirea realizării‖ 

în ogorul spiritualităţii româneşti. Un loc aparte în revistă a fost alocat 

scriitorilor basarabeni şi a celorlalţi scriitori români stabiliţi în alte ţării ale 

lumii: Australia, Austria, Franţa, Italia, Canada, USA, Serbia, Germania, etc. 

Revista Gând Românesc, ,,… de un real prestigiu în peisajul culturii 

româneşti‖ aşa cum ne-a scris într-un mesaj de felicitare reputata poetă Aura 

Cristi, redactor şef al prestigioasei reviste Contemporanul, va năzui şi în 

continuare să se afirme în rândul revistelor din ţara noastră, prin calităţi de 

echilibru, pondere şi severitate, în spiritul modelului sufletesc al tuturor 

locuitorilor pământului românesc, de consecvenţă cu sine şi cu ideea 

perfectibilităţii. Astăzi revista noastră, datorită membrilor colegiului de 

redacţie şi colaboratorilor săi, cărora le mulţumesc pentru toată strădania lor, 

este cunoscută în ţară şi în lume. Ea a ajuns în Italia, Franţa, Germania, 

Spania, Polonia, Lituania, Cehia, Macedonia, Australia, Brazilia, Peru, 

Argentina, Canada, Statele Unite ale Americii, etc. Ne vom strădui şi în 

continuare să înălţăm în inima Europei, măreţia sufletului românesc. 
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De-a lungul celor 300 de numere revista noastră, a publicat în paginile 

sale  literatură română şi străină, lucrări de teorie, critică şi istorie literară, 

filosofie, eseuri, psihologie, pedagogie, sociologie, drept, religie, istorie, arte 

plasrtice, muzică, piese de teatru, cinematografie, cronici teatrale, atâtea şi 

atâtea alte studii cuprinse la numeroasele rubric ale revistei. 

 Am refuzat, aş putea zice, cu obstinaţie, să devenim o revistă 

provincială. Am făcut acest lucru din dorinţa de a promova valorile culturii 

româneşti din toate judeţele ţării reuşind ca revista să pătrundă în majoritatea 

acestora. 

 Un moment aparte l-a constituit pătrunderea revistei în Basarabia. 

Astăzi revista este cunoscută şi apreciată în acest spaţiu românesc având zeci 

de colaboratori şi membri în colegiul de redacţie în persoana uneia dintre 

cele mai titrate poete contemporane, Galina Furdui fost cadru universitar, 

actualmente Şef Department cultură la postul de radio Moldova I şi dr. conf. 

univ. dr. Victoria Fonari de la Universitatea  din Chişinău, colaboratoare 

omnipezente în paginile revistei şi promotoare neobosite a ei în Basarabia. 

Prin strădania lor, s-au alăturat apoi, alţi şi alţi colaboratori printre care 

amintim pe Lidia Grosu, Elena Tmazlâcaru, Marcela Mardare, Ecaterina 

Iurcu-Urâtu, Ion Diordiev, Zina Bivol, Timofei Roşca sau Ana Bantoş 

etc,etc,etc. O notă aparte trebuie să acordăm colaborării unor nume de mare 

prestigiu din Basarabia: regretaţii academicieni Petru Soltan şi Migai 

Dolgan, plecaţi dintre noi, apoi a Academicienilor Mihai Cimpoi, şi Nicoale 

Dabija. 

Ne oprim aici deşi ar mai fi multe nume de colaboratori care ar fi 

trebuit amintite. Vă lăsăm dvs plăcerea de a le aminti. 

Vă mulţumesc pentru participarea dvs, la această sărbătoare de suflet 

convins fiind că revista ,,Gând Românesc‖ îşi va continua drumul pe care l-a 

început în urmă cu 27 de ani. 

          Mulţumiri aducem în primul rând, sponsorului nostrum: S. C. Florea 

Grup S.R.L. pentru sprijinul acordat, prin găzduirea acestei manifestări 

premergătoare împlinirii unui secol în anul care se apropie, 2018 de la Marea 

Unire şi aniversării nr. 300 a revistei noastre, pentru aplecarea spre cultură, 

în speranţa că şi în viitor ne vor fi aproape;  domnului Primar ing. Ilie Frăţilă 

al comunei Sâncel, care din proprie iniţiativă şi  din salariul dânsului, fără 

ezitare, a finanţat o parte din tipăriturile noastre. Şi domnia s-a fiind un mare 

consummator de cultură prin organizarea în satele Sâncel, Pănade, satul de 

naştere a lui Timotei Cipariu şi Biia, a unor manifrestări de anvergură în 

fiacre an.  

          De asemenea, mulţumim partenerilor noştri media Ziarul ,,Unirea‖ şi 

radio ,, Unirea‖din Alba Iulia. 
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ÎNSEMNĂRI, LA ANIVERSARĂ 

 
La ce-s buni poeţii în vremuri de sărăcie?... 

Nu pun ghilimele, întrebarea, chiar dacă a semnat-o un Poet, stăruie pe buzele 

oricărui contabil. (Este vorba despre un simbol, o metonimie chiar, nu despre 

lucrătorii în branşă.) 

La ce sunt bune revistele – culturale! – în vremurile noastre? Tulburi, spunea 

Simion Mehedinţi, geograful academician, despre vremurile de acum un secol, încă 

un semn că nimic nu e nou sub soare. Am putea relua adjectivul, dar ar fi limitativ 

foarte: grăbite, zgomotoase, entropice, haotice, secularizate, amorale, aproape 

sinucigaşe par vremurile de azi – şi se mai pot adăuga motive de îngrijorare, de 

alertă chiar. Aş putea ilustra-motiva aprecierile dinainte, nu o fac – la fel ca 

geograful academician, am şi eu motive de optimism. 

Unul este, să-i zicem astfel, efervescenţa culturală locală. 

Că în cultură, ştiinţa fiind inclusă, nu (mai) există centru şi periferie s-a spus de 

mult. Nici în sens teritorial, aspectul care mă interesează aici (chiar dacă marile 

instituţii de consacrare, universităţile, Academia, uniunile de creaţie au rămas încă 

în marile oraşe), şi nici în sensul clasificărilor interne, de tip – exagerez – epopee 

versus epigramă... 

Constatarea că în România sunt editate-tipărite lunar un mare număr de reviste 

(culturale) este mereu confirmată. (Mă gândesc, se vede, la revistele tradiţionale, 

foşnitoare, mirosind a cerneală, pe hârtie.) Mai şi dispar titluri, dar apar mereu noi 

titluri. Prin localităţi mai mari, prin localităţi mai mici. Ştiu comune în care apar de 

ani mulţi reviste cu bună reputaţie. Doar un exemplu argeşean: Pietrele Doamnei, 

din Domneşti. În paralel, au rămas în catalogul Poştei Române, active, multe dintre 

tradiţionalele reviste judeţene, ale filialelor USR, revistele uniunilor de creaţie. 

Vin şi cu exemplul Curţii de la Argeş. Oraşul aproape omonim are sub treizeci 

de mii de locuitori, revista face curând şapte ani de la numărul dintâi, cu apariţia în 

prima săptămână a fiecărei luni confirmată (aproape) „nemţeşte‖ în tot acest 
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răstimp. De peste munţi, privind cu constructiv-invidioasă admiraţie spre „sora‖ 

muuult mai mare de la Alba, Gând Românesc. Noi abia ne apropiem de prima sută, 

Gând Românesc a împlinit deja trei sute... 

Nu prea sunt autostrăzi peste Carpaţi (lasă că nu munţii sunt problema, că nici 

între Valahia şi Moldova nu sunt autostrăzi, iar la Milcov nici dealuri măcar nu prea 

se întâlnesc...), dar avem „poduri suspendate‖, cereşti, de reviste. Poduri culturale. 

Ne-am întâlnit pe Argeş în Sus, ne-am întâlnit la Alba. Ne vom mai întâlni. 

Lipsa autostrăzilor „rimează‖ cu lipsa podurilor (fără paznici) de peste Prut. 

Cultura trece peste nevinovat-bicisnicul râu arătând un singur „paşaport‖ – limba 

română. 

Fraza dinainte aduce vorba despre multe lucruri. Despre „podul de reviste‖, 

aproape formal instituit în 2011 între Curtea de la Argeş şi Literatura şi Arta 

păstorită la Chişinău de Nicolae Dabija, iniţiativă la care multe reviste s-au alăturat, 

Gând Românesc de la începuturi, cu menţiunea că dl Virgil Şerbu Cisteianu (mă 

întreb uneori dacă numele nu e mai puternic decât o zodie şi-mi răspund afirmativ 

în cazul de faţă) făcuse deja cărare spre Chişinău la ora la care ajungeam eu acolo, 

prin revista sa, prin Editura Gens Latina, ducând şi aducând poezie, ducând şi 

aducând cărţi, cele mai corozive substanţe pentru sârma ghimpată... 

Aduce vorba şi despre faptul că România Mare culturală este un fapt, premisă 

necesară pentru România Mare administrativ-politică, inevitabilă aceasta de pe 

urmă după „unirea în cuget şi simţiri‖, sarcină însă administrativ-politică. 

Mai am în minte şi pârdalnica de regionalizare, zice-se, dându-se vina pe UE, 

având motive de eficienţă economică, de fapt, o banală diversiune din clasa divide 

et impera, uşor paradoxală în „Europa unită‖, dar promovată când ici, când colo de 

„forţa obscură‖ – nu intru în detalii, aş deveni prea serios-militant, dar observ, chiar 

dacă doar superficial în legătură, că Europa, România inclusiv, este deja 

„regionalizată cultural‖, localizată, la distanţă de două dealuri nu se mai cunosc 

scriitor cu scriitor şi pictor cu pictor. Din cauza zgomotului informaţional, a faptului 

că „planeta se grăbeşte, timpul s-a scurtat‖, din cauza prea multelor ecrane de care 

ţinem ochii lipiţi. 

Slavă Celui de Pretutindeni, revistele ne mai aduc alături. Pentru că circulă ele 

„de pe un deal pe altul‖, pentru că organizează întâlniri şi ne fac pe noi să circulăm. 

Aniversare sunt unele întâlniri, cum este cazul de acum al Gândului Românesc, sau 

sunt scopuri în sine. Iertare, iar aduc vorba despre Curtea de la Argeş, cu ziua-

pretext-de-întâlnire de la începutul fiecărui august – iar sărbători-colocvii de acest 

gen pun la cale multe alte publicaţii, în multe locuri. Particip la puţine, aş participa 

la mai multe, pentru că reconfortante sunt toate: se scrie şi se simte româneşte, cu 

asumarea naţionalismului cel bun, cel care construieşte, în nenumărate locuri, de-a 

lungul şi de-a latul ţării, în pofida „colonizatorilor‖ şi a cozilor lor de topor. 

Revistele de cultură sunt, mai toate, locuri de „condensare‖ a patriotismului. 

Din toate acestea, vine răspunsul la întrebarea retorică de la început. 

Fără îndoială, avem nevoie de reviste! (Ca şi de poeţi – dar, românul fiind născut 

poet, categoria este ubicuă şi eternă, nu trebuie să ne preocupăm...) 

La mulţi ani, la multe numere, Gândului Românesc! Plecăciune argeşeană celor 

care o fac să existe! 

                                               (Curtea de Argeş, 25 octombrie 2017) 
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   LIVIA FUMURESCU 

 

 
 

          300 de numere ale revistei Gând Românesc- seria nouă, 

                       300 de aspiraţii şi 300 de împliniri 
 

                          Presa literar-culturală, fie ea locală sau centrală, a avut şi 

are o triplă importanţă, adresându-se, pe de-o parte, contemporanilor, ca 

sursă de informare ritmică, iar, pe de altă parte, fiind depozitară a 

gândurilor şi a faptelor înaintaşilor, şi, tocmai de aceea, un memento 

pentru viitorime. TRECUTUL, PREZENTUL şi VIITORUL se 

intersectează pe platforma vieţuirii noastre, unde unele publicaţii îşi 

evaluează periodic împlinirile şi rostul socio-cultural şi istoric. 

                         Este şi cazul acestui număr 300 aniversar al revistei „Gând 

românesc‖ - seria nouă, care dobândeşte aureola unor îndelungate, dar 

rodnice eforturi, continuând programul salutar al publicaţiei fondate în 

1933 de Ion Chinezu, personalitate plurivalentă a vremii, gazetar, critic 

literar şi traducător, care afirma: „Cel mai înalt ideal la care o revistă 

literară poate aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile 

esenţiale – timpul în care îi este dat să trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l 

poată îndruma cu autoritatea pe care numai o bună cunoaştere, o vocaţie 

autentică şi reală o pot da‖. 

                        Înscriindu-se pe această linie a predecesorilor, domnul 

Virgil Şerbu Cisteianu, un împătimit al păstrării şi perpetuării valorilor, 

intuind, după evenimentele din decembrie 1989,  necesitatea apariţiei la 

Alba Iulia a unei reviste de cultură, care să slujească frumosul, binele şi 

adevărul prin cuvânt, a fondat în luna septembrie a anului 1990 seria nouă a 

revistei de cultură, ştiinţă şi artă „Gând românesc‖. După cum sugerează 

păstrarea denumirii şi grăitoarea pagină de gardă cu simbolica statuie şi cu 

citatul eminescian despre păstrarea limbii, publicaţia  continuă  aceleaşi 

aspiraţii ale predecesorilor, de promovare a ceea ce reprezintă filonul uman, 
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moral, etic şi estetic al fibrei noastre autohtone. Polivalenta viziune 

formativ-educativă a directorului general se confirmă şi prin faptul că 

revista este editată de Asociaţia Culturală Gând Românesc, Gând European 

şi Editura Gens Latina Alba Iulia. Primele numere ale revistei, apărute sub 

forma ziarului de 16 pagini, au fost continuate, în lumina priorităţilor, de  

transformări formale, cu noi colaboratori şi mereu înnoitul colectiv de 

redacţie.  

                        Răsfoind numere mai vechi sau mai noi din seria nouă a 

acestei publicaţii, ancorate în spiritul vremii, descoperim aceleaşi omeneşti 

şi salutare zbateri pentru informarea şi păstrarea a ceea ce este autentic 

românesc şi valoros, de modelare a mentalităţilor rigide şi anacronice. 

Istoria, care se repetă, oferind mereu cheia marilor adevăruri, şi prezentul, 

contorsionat de diversitatea dezideratelor democratice, se împletesc în 

paginile revistei într-un şnur al strădaniei de a  sădi şi de a clădi temeinic 

cunoaştere, speranţe şi împliniri. Cu aceeaşi îndârjită disperare a 

legendarului Meşter Manole se zideşte, cu nebănuită jertfelnicie, fiecare 

număr, promovând valorile trecutului şi promisiunile prezentului, într-o 

corectă viziune a durabilităţii noastre pe aceste meleaguri. 

                      Cele 300 de numere ale revistei - serie nouă, patronate din 

1990 şi până în prezent de directorul general, domnul Virgil Şerbu 

Cisteianu, au topit vibraţii ale materialelor culturale care să nască în cititori 

sentimente şi atitudini în ancestrala nădejde de mai  bine, convinşi că 

lumina gândului este urmată de strălucirea faptei. 

                          Scopul declarat al revistei, care apare într-o deosebită 

ţinută grafică, este să readucă „raza senină a culturii‖ în sufletul cititorilor, 

printr-o publicaţie lunară care să promoveze creatori de valori spirituale din 

ţară şi de peste hotare, fie ei consacraţi sau mai puţin cunoscuţi. 

Editorialele, semnate de personalităţi de prestigiu, lansează subiecte 

interesante, elucidând aspecte uneori controversate în lumea literară. 

                         Sumarul mozaicat include colaboratori de prestigiu, iar 

genericul rubricilor, chiar dacă a suportat modificări, oferă un bogat 

evantai de aspecte interesante (Logos, Cronica ideilor, Portrete literare, 

Aniversări,  Interviul revistei, Cronici literare, Istoria teatrului, Cronica 

filmului, Lecturi, Catharsis, Mari artişti ai penelului, Vorbeşte Basarabia, 

Semnal etc.). Poezii ale clasicilor (Mihai Eminescu, George Coşbuc, 

Nichita Stănescu) sau ale poeţilor contemporani (Eugen Evu, Mircea 

Vaida-Voevod) permit asimilarea trăirilor poetice autentice. Cronici 

literare, studii erudite pe diferite teme, eseuri şi creaţii personale în 

proză sau în versuri satisfac setea de informare a cititorilor, dezvoltând o 

largă paletă de posibile idei şi trăiri. 

                      Promovarea unor talente locale şi din alte zone, multe din 

Basarabia,  confirmă preocuparea pentru încurajarea tinerilor, dar şi a celor 
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mai vârstnici, care simt nevoia exprimării unor trăiri (în poezie) sau ale 

unor experienţe (în proză).  

                      Interviurile realizate cu diferite personalităţi realizează o 

punte înspre cunoaşterea activităţii de popularizare şi de evaluare a creaţiei  

literare şi a preocupărilor culturale, aflate într-o continuă ascensiune. 

                     Rubrica de informare despre evenimente interesante                          

vin în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a pulsului vieţii culturale. 

                     Strădania colectivului de redacţie de a cataliza viaţa culturală, 

cu precădere literară, prin apariţia lunară a unei publicaţii dorite şi aşteptate 

de cititori, înseamnă pasiune şi dăruire, efort şi tenacitate. Aprecierea  

revistei de către cititori şi ofertele de colaborare ale multor autori apreciaţi 

în lumea literară răsplătesc munca celor care cred în menirea culturii, în 

general, şi a literaturii, în special, de a contribui la îmbogăţirea spirituală a 

oamenilor, luminându-le viaţa. Revista stimulează emulaţia necesară atât în 

rândul colaboratorilor, cât şi în rândul cititorilor preocupaţi de primenire 

spirituală prin arderea în cuvânt.     

                   Felicitându-i pe directorii publicaţiei, pe redactori şi pe toţi 

colaboratorii şi cititorii ei, aşteptăm cu interes numerele viitoare ale 

revistei, dorindu-i viaţă lungă şi fructuoasă ! 
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 DANIELA GÎFU 

 

 

 

 

 

 

REVISTA GÂND ROMÂNESC – O PUBLICAȚIE CULTURALĂ ÎN 

ACORD CU TENDINȚELE VREMII   

 

 

 

300 de numere... Un palmares imposibil de neglijat, am zice. 

FELICITĂRI! 

În contextul acestui eveniment, considerăm că este și un prilej de 

analiză retrospectivă a ceea ce s-a înfăptuit în cele 300 de numere de apariție 

a revistei Gând Românesc, în vederea conturării unor noi proiecte culturale. 

Revista Gând Românesc, tipărită azi la Alba-Iulia sub egida 

Asociației Culturale ‖Gând Românesc, Gând European‖, s-a născut în 

capitala regiunii istorice Transilvania, Cluj, în anul 1933, la inițiativa și sub 

atenta oblăduire a prof.univ.dr. Ion Chinezu, amprentând viața culturală din 

perioada interbelică.  

 Parafrazând cunoscuta vorbă, că „omul sfințește locul‖, afirmăm că 

scriitorul providenţial Virgil Şerbu Cisteianu, cum îl numea regretatul critic 

literar Vasile Fanache, este cel care nu doar readuce în actualitate revista, ci 

reușește să o afirme ca publicație de prestigiu pentru cultura română. O 

provocare intelectuală pe care o onorează admirabil din 1990 încoace, la 

Alba-Iulia. Revista Gând Românesc, într-o ascensiune vizibilă, a reușit în tot 

acest timp postrevoluționar să se impună în peisajul jurnalismului cultural 

românesc şi internațional (în paginile revistei regăsim articole semnate de 

Mario Vargas Lloas, deţinătorului Premiului Nobel pentru literatură din 

Peru, acad. Paulo Monti din Brazilia, poetul Luis Raul Calvo din Argentina, 

poeta Gloria Mindok din S.U.A, poetul Huh Dae Tong, din Canada, Vanghea 

Mihanj-Steryu –Macedonia, Joe Mari Gago, Spania, Mariano Baffi-Roma, 

Marzio Marognolli-Verona, Italia, etc.) atât prin diversitatea tematică 

abordată, cât și prin calitatea demersului condeistic, comparabil cu cel al 
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revistelor sub egida instituțiilor academice. Mai mult, segmentul țintă se 

lărgește, fiind reprezentat de clasa medie, cu un grad superior de instruire și 

cu abilități indiscutabile de consumator Media Culturală.  

O misiune de netăgăduit a revistei Gând Românesc este și aceea de a 

răspunde necestității de colaborare a creației și de înfruntare a barierelor care 

apar între România și provincia românească Basarabia. Armonia acțiunilor 

culturale, cultivată de scriitorii români (Eugen Simion, Petru Soltan, 

Gheorghe Păun, Dumitru Micu, Mircea Popa, Mircea Vaida-Voevod, Vistian 

Goia, Vasile Frăţilă, Anca Sârghie, Diana Câmpan, Jacob Mârza, Cornel 

Tatai-Baltă, Ion Buzaşi, Mioara Bud, Claudia Bucura, Nicolae Stoie, George 

Baciu, Victor Făt, Ironim Muntean, Sonia Elvireanu, Maria Vaida, Terezia 

Filip, Teresia Bolchiş-TătaruVladimir Udrescu, Petre Bucinschi, Paula 

Romanescu, Gheorghe Florescu, Elena M. Cîmpan, Avram Cristea, Ion Itu, 

Ioan Popa, Alexandru Jurcan, Ion. C. Hiru, Liviu Ioan Stoiciu, Silviu 

Mihăilă, Luminiţa Cebotari, Nadia Vesa, Nicolae Crepcea, Crina Pintea, 

Florina Maria Băcilă, Maria Vâtcă, Ciprian Iulian Şoptică, Radu Chialda, 

Victor Burde, Livia Fumuresc, Roxana Pavnotescu, Gheroghe Dăncilă, Iuliu 

Pârvu ş.a.) și basarabeni (Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău, 

Galina Furdui, Marcela Mardare, Victoria Covalciuc, Oxana Cărlan, Nicoleta 

Nicolau, Mihaela Găbuja, Nicolae Fabian, Ana Bantoş, Timofei Roşca, 

Andrei Roşca, Victoria Fonari, Zina Bivol, Dorina Cazac etc.), 

reconfigurează traseul editorial al publicațiilor înfrățite, menținând ca scop 

principial libera exprimare a spiritului critic. O temeinică chezășie pentru 

pregătirea momentului aniversar, 100 de ani de la Marea Unire. 

Revista Gând Românesc, aflată în plină maturitate, întemeiază o nouă 

comunitate pe continentul jurnalismului cultural, făurind opere ce sfidează 

timpul.   
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                                                 *** 

Mă regăsesc, cu bucurie și emoție mereu nouă, printre cititorii și 

colaboratorii revistei de cultură, știință și artă „Gând românesc‖ din Alba 

Iulia. Ajunsă la impresionantul număr 300, ea s-a impus, în timp, prin 

valoarea incontestabilă a contribuțiilor publicate de autori (scriitori, critici 

literari, profesori, cercetători de marcă, publiciști cunoscuți, dar și tineri 

aflați la debut), care s-au „întâlnit‖ în această prestigioasă ambianţă 

culturală, consacrată spiritului autentic românesc, în ansamblul său 

armonios, de aici și de pretutindeni.  

 Îndrumată cu dăruire sufletească, în noua serie, de către omul și 

iubitorul de cultură Virgil Șerbu Cisteianu, alături de un inimos colegiu de 

redacție, revista rămâne un punct de referință în peisajul cultural autohton, 

într-o societate românească încordată, adesea măcinată de atâtea frământări. 

 La ceas aniversar – gânduri sincere și frumoase, mult succes, 

continuitate și statornicie! Vivat, crescat, floreat!  

FLORINA-MARIA BĂCILĂ 

Universitatea de Vest din Timișoara 
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     ION CHINEZU 

 

 

 

 

 

                   (1894-1966) 

                         LITERATURA URII - CAZUL DADAY 

   E o bună bucată de vreme de când în presa noastră se agită o chestiune 

stranie nu numai prin motivul din care s-a iscat, ci şi prin comentariile 

variate, diametral opuse, pe care le-a prilejuit. E cazul Daday Loránt. O 

sentinţă judecătorească, rostită în ziua de 21 Iunie din anul acesta împotriva 

d-lui Daday, a atras atenţia lumii asupra celor două romane ale sale 

Naufragiul (Zatony) şi Joi (Csutortok) iscălite cu pseudonimul Szekely 

Mozes. Cazul Daday s-a născut pentru publicistica românească — 

simptomatică promptitudine! — abia din acest moment, deşi una dintre cele 

două cărţi, şi anume „Naufragiul" apăruse în 1930, putând să-şi 

îndeplinească astfel, timp de cinci ani de zile misiunea pe care vom încerca 

s-o caracterizăm mai la vale, atât în Ungaria cât şi în Ardeal, fără a fi fost 

întâmpinată de vreo atitudine de lămurire sau de punere la punct din partea 

noastră. Sentinţa pomenită trebuia să închidă cazul, nu să-1 deschidă, cum în 

realitate, cu o regretabilă întârziere s-a întâmplat. Dar în sfârşit, mai curând 

sau mai târziu, problema s-a impus şi multă vreme ea a continuat să 

alimenteze coloanele câtorva ziare, mai ales în urma intervenţiei d-lui Victor 

Eftimiu care, în calitatea sa de preşedinte al Pen-Clubului Românesc a ţinut 

să protesteze, printr-o telegramă adresată ziarului Patria din Cluj, în favoarea 

d-lui Daday, încercând să solidarizeze oarecum majoritatea scriitorilor 

români, cu atitudinea autorului ungur. De o parte şi de alt a s-au ridicat 

acuzaţii că cei angajaţi în discuţie nu cunosc — sau cel puţin nu le cunosc în 

întregime — cărţile d-lui Daday. Acuzaţiile acestea nu par a fi lipsite de 

temei, cum, pe de altă parte, avem impresia că oameni cu mare răspundere au 

dat dovadă de o imprudentă generozitate atunci când au găsit cu cale să facă 

unele declaraţii în legătură cu opera d-lui Daday, fără a fi fost îndeajuns de 
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documentaţi, sunt indicii, asupra cuprinsului şi tendinţei ei. Cazul Daday 

trebue judecat în lumina complexului raporturilor româno-maghiare din 

Ardeal, fiindcă el numai astfel poate fi înţeles în termenii lui adevăraţi. În 

timpul din urmă literatura epică ungurească — e vorba de cea din Ardeal — 

s-a ocupat destul de des de noi Românii, mai exact, de raporturile noastre cu 

ungurii, Vecinătatea în care ne găsim, împrejurarea că un fragment din 

ungurime se găseşte azi între graniţele româneşti, au ispitit multe condeie să 

examineze noul capitol de viaţă ce se deschidea în 1918 şi să încerce să 

descifreze drumul pe care destinul îl rezervă pentru viitor. Recunoaştem că 

opera aceasta de confruntare nu e din cele mai uşoare şi că e nevoie de o 

mare stăpânire de sine, de o hotărâtă voinţă spre obiectivitate şi de o 

curajoasă dragoste de adevăr pentru a te putea menţine pe linia sensului 

istoric şi pentru a realiza astfel, pe plan simbolic, adevărul mai complet şi 

mai esenţial decât acela ce se poate obţine din migăloase cercetări de 

documente. Nimeni nu poate pretinde unui romancier o totală impasibilitate. 

În compoziţia operei lui va intra, fatal, o bună parte din coloratura lui 

sufletească; ceeace însă i se poate cere chiar unei opere de pură ficţiune, 

atunci când ea îşi impune greaua sarcină de a cântări soarta unei naţiuni sau 

mai ales pe aceea, şi mai dificilă, de a arăta conflictul lui cu alte popoare, 

este respectarea permanenţelor sufleteşti, a profundelor trăsături de caracter 

ale poporului sau popoarelor de care este vorba. Un popor este cea mai înaltă 

manifestare a tendinţei spre organizare şi definire a vieţii, el trebuie privit cu 

seriozitatea cuvenită celei mai grandioase încercări de articulaţie a energiei 

umane, O naţiune nu poate fi nimicită şi nici înjosită prin strâmbături de 

pamflet şi de ură şi inferioritatea sau frivolitatea acestui soi de literatură se 

demască cu cruzime, mai curând sau mai târziu, prin evidenţa faptelor. Ar fi 

desigur interesant de urmărit chipul în care se răsfrânge sufletul românesc în 

literatura maghiară. Am avea mult de învăţat dintr-o asemenea cercetare şi, 

poate, învăţământul cel mai de preţ ar fi acela privitor la sufletul unguresc 

însuşi. Nu vom face caz de sensibilitate copilărească şi nu vom judeca, 

evident, cărţile în care se vorbeşte despre noi în funcţie de gradul de simpatie 

sau antipatie ce ni se arată în ele. E dreptul suveran al oricărui scriitor de a-şi 

întemeia opera pe un fundament sau altul de afectivitate. Orice optică 

sentimentală e justificată, cu condiţia ca ea să fie consecventă, de bună 

credinţă şi îndreptată spre esenţa lucrurilor. Iată de ce, într-o ordine care nu 

este întreagă, vom sublinia meritul unor scriitori ca Makkay, Kos, Banfy, 

Kadar, Berde şi Gulacsy ca pe a unora care ni se par în adevăr animaţi de 

aceste imperative ale eticei literare. Să ne întoarcem acum la cele două 

romane în jurul cărora s-a făcut atâta zgomot şi în Ungaria şi în Ardeal. 

Autorul lor e un proprietar ungur din părţile Dejului, un om cu avere de 

milioane (după propria-i declaraţie) şi care trăind în mijlocul nostru şi 

cunoscându-ne limba, a avut toate posibilităţile să-şi cunoască concetăţenii 
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unguri şi români şi să-i înfăţişeze aşa cum sunt. D. Daday nu este un călător 

distrat şi grăbit pe aceste plaiuri, cărui a i s-ar putea ierta într-o măsură 

oarecare excesul de pitoresc ieftin şi goana după sensaţional, ci un om înfipt 

adânc în solul Transilvaniei, moşier şi preot într-un sat cu populaţie mixtă, în 

situaţia deci de a cunoaşte cele trei componente mai de seamă al e vieţii 

ţărăneşti din Ardeal: problema pământului, a naţionalităţii, a religiei şi de a 

scrie despre acestea (dacă se crede obligat) fie o lucrare de informaţii 

documentare, sprijinită pe date cât mai numeroase şi mai exacte, fie un 

roman în care să palpite în adevăr sufletul oamenilor şi al locului. D. Daday 

n-a făcut nici una, nici alta, ci a compus două cărţi în care periferia realităţii 

deformate se întretaie cu cea mai arbitrară judecată subiectivă şi a scris pe 

coperta cărţilor: romane, cu tot atâta dreptate, cu câtă ar fi putut să scrie de 

ex.: colecţie de anecdote fantastice, viziunile unui om bolnav, etc. Opera e 

gândită ca roman de „reportaj", roman „cu cheie", prin a cărui străvezie 

disimulare cetitorul e invitat să ghicească o autentică realitate istorică, dar 

care să poată permite autorului, în caz de nevoie, şi refugiul în dosul libertăţii 

ficţiunii, atunci când cineva i-ar putea destrăma fir cu fir întreaga ţesătură a 

istorioarei. Şi autorul a avut într-adevăr această ciudată duplicitate de 

atitudine faţă de propria sa operă. Când în iarna din 1930, după succesul 

„Naufragiul"-ui, se găsea la Budapesta, într-un interviu acordat unui ziarist 

de la Peşti Hirlap, la întrebarea dacă „în romanul său a scris fapte reale" , d-

sa declara textual: „Ceeace am scris e purul adevăr. Una din figurile 

romanului e modelată după unchiul meu Szekely Gabor. Dar şi celelalte părţi 

ale romanului sunt copiate după realitate". In Ardeal însă, unde o asemenea 

declaraţie ar fi fost, oricum, stânjenită de evidenţa faptelor, d. Daday susţinea 

că romanele sale sunt opere de imaginaţie, ele neurmărind decât „scopuri 

estetice". In orice caz, în Ungaria cele două cărţi au fost considerate ca cele 

mai autentice documente despre situaţia din Ardeal, atât de autentice, încât s-

a crezut — şi s-a spus în numeroase recensii — că ele trebue traduse 

neapărat şi cât mai repede şi răspândite în toată lumea ca cea mai veridică 

sursă de informaţii, ca cel mai eficace mijloc de câştigare a conştiinţelor care 

ar şovăi încă să creadă în inexorabila necesitate a schimbării regimului 

politic din Ardealul de azi. Nu ştiu ca vreodată hotărîri politice de decisivă 

importanţă să se fi luat în vaga atmosferă creată de un roman şi mai ales de 

un roman plutind într-o zonă atât de incertă ca aceea a operei d-lui Daday. 

Dar fiindcă ele, în Ungaria cel puţin, au putut induce în eroare, intenţionat, 

atâta lume (de bună credinţă, poate) şi au deslănţuit acolo o regretabilă şi 

dezordonată campanie de invective din care n-au lipsit nici apelurile la 

„abolirea ticăloasei idei a pacifismului " (Vasarhelyi Friss Ujsag, 6 Nov. 

1930) şi nici asigurările date cu o întristătoare naivitate că „va apuca el, 

Szekely Mozes, vremurile când n-o să mai fie nici un român în Transilvania" 

(Dunantul, 16 Nov. 1930) — este nimerit, poate, să examinăm mai de-
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aproape cuprinsul operei d-lui Daday. În „Naufragiul" autorul ne înfăţişează 

soarta unui sat de pe Valea Someşului (din apropierea Dejului), în întâii ani 

ai stăpânirii româneşti. Un moşier, căpitan de rezervă, întors orb din război 

stă în centrul evenimentelor, încordându-şi toate puterile minţii şi al e inimii 

pentru a-şi apăr a moşia şi naţia lui ungurească de cotropitoarea năvală a 

stăpânirii româneşti. Noul regim este însă atât de atroce, atât de implacabil în 

pofta lui de distragere, încât în scurtă vreme el macină toate rezervele de 

energie ale căpitanului, îi smulge şi ultima brazdă de moşie, duce la sapă de 

lemn pe ţăranii unguri, cărora nu le mai rămâne decât să ia drumul emigrării 

spre America, după ce şcoala şi biserica lor de asemenea au fost distruse. 

Ajuns aproape muritor de foame şi desnădăjduit de soarta poporului său, 

căpitanul care zadarnic trimise în Ungaria atât a vreme, semnele 

naufragiaţilor  S. 0 . S., se sinucide prin moarte pe rug, în timp ce noul stăpân 

al castelului strămoşesc, avocatul român cu diplomă falsă, se instalează cu 

tot haremul lui în castelul de pe al cărui frontispiciu nobilul căpitan a doborît 

din bună vreme, emblema familiară. Ceea ce a văzut şi a pătimit căpitanul nu 

poate fi spus în grai omenesc şi de aceea întreaga istorie e povestită de 

câinele Wotan, credinciosul tovarăş şi călăuză a căpitanului orb. Cartea are 

următorul motto semnificativ: „Ceeace s-a întâmplat aici, limba omenească 

n-o poate spune. Aşa ceva nu-şi poate imagina decât o minte zdruncinată. Tu 

trebuie să urli lucrurile acestea. Inima ta de câine credincios trebue să fie 

crezută. Dacă nici pe tine nu te-ar crede, totul e în zadar. Dar atunci şi ei o să 

piară. Căci pământul acesta nu poate răbda inimi împietrite. Urlă dar ce s-a 

întâmplat aici. Ce a u făcut din naţia aceasta!" . Cunosc locurile pe unde se 

petrece acţiunea romanului d-lui Daday şi cunosc pe mulţi din oamenii care 

defilează în această carte a sa. Şi tocmai fiindcă cunosc locurile şi oamenii, 

mă întreb uimit: De unde a luat d. Daday această vehemenţă de ciclon care 

îngrămădeşte într-o neînchipuită învălmăşeală tot ce o ură fără frâu poate 

inventa, tot ce poate adânci prăpastia între două neamuri care trăiesc în pace 

de când se ştiu şi habar n-au nici de instinctele sadice, nici de deznădejdea 

fără leac, nici de gustul de sinucidere ce li se atribue rând pe rând. Căci dacă 

am redus cuprinsul romanului la câteva linii de contur, nu trebuie uitat că pe 

fiecare pagină ororile abundă, acumulate cu o obstinaţie maniacă, cu o lipsă 

de discreţiune şi de discernământ care zădărnicesc cu desăvârşire orice 

posibilitate de închegare a unei atmosfere veridice. Un drum cu trenul, o 

cursă cu trăsura până la oraş, sau o simplă plimbare dealungul satului 

desvăluie la fiecare cotitură un nou cusur iremediabil al regimului, o nouă 

crimă românească. Iată ce se petrece de ex, într-o scurtă călătorie pe care 

căpitanul o face până la Cluj. La gară : numai „ai noştri" îşi plătesc biletul de 

tren. Românii călătoresc gratis. În vagoane ungurii nu pot vorbi în limba lor 

decât cu penibilă prudenţă, în alegorii şi aluzii cu tâlc, fiindcă agenţii 

provocatori mişună pretutindeni. Două românce care se urcă în 
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compartimentul Căpitanului, indignate de simpla prezenţă a acestuia şi a 

unui al doilea ungur, vor să-i dea afară cu orice preţ. Fireşte doamnele 

călătoresc şi ele tot fără bilet. Bunul lor simţ e ilustrat şi prin faptul că se 

desculţă imediat ce s-au urcat în tren, {Una din ele coboară cu pantofii în 

mână la o haltă).  În gara Clujului, înţesată de detectivi, doamna gălăgioasă 

asmute pe bărbatul său să aresteze, aşa, din bun senin, pe tovarăşii ei de 

drum. Noroc că domnul e plictisit: Temniţele din Cluj sunt arhipline. . . 

Dialog unguresc în Piaţa Unirii: — „Cum se face c ă n-au dărâmat-o încă ? 

(E vorba de statuia re gelui Matia). Asta-i altceva. E foarte interesant. 

Falsifică istoria ca s-o poată fura întreagă". La câţiva paşi „un poliţist 

znopeşte o fată. În mâna ei corpul delict: ridichi roşii şi albe, cu frunze verzi" 

(culorile naţionale ungureşti!). Am citat un pasagiu moderat şi am lăsat la o 

parte scenele mai „tari": preotul reformat smuls dela altar şi stâlcit în bătăi, 

murind cu numele Transilvaniei pe buze; flăcăi care privesc rânjind la o mică 

unguroaică ce s-a aruncat în râu, fiindcă unica ei avere, un cărucior cu 

ghiveci de flori, a fost răsturnat şi călcat în picioare; clopotul comandat la o 

turnătorie din Bucureşti şi trimis de acolo, în bătaie de joc, fără limbă; 

proprietarul ungur care se împuşcă în faţa comisiei agrare ; brutalităţile 

inimaginabile de limbaj pe care autorităţile româneşti şi le îngăduie; şi mai 

ales rafinatele torturi la care sunt supuşi ungurii — marii proprietari şi ţărani 

deopotrivă — până când li se răpeşte şi cel din urmă petec de pământ. Şi 

aceasta aşa merge pagină cu pagină într-o monotonă şi nesfârşită revărsare 

de ură, de dispreţ şi de efecte groteşti, atingând câte odată limita fantasticului 

ca de ex. în portretul acelui elev de şcoală normală pe care zăpăceala 

întâielor momente de după intrarea trupelor române îl face notar, apoi în 

scurtă vreme primpretor (postul de notar urmând să fie atribuit unui individ 

cu doi ani de puşcărie ...), pe urmă inspector şcolar şi în sfârşit aspirant la o 

catedră universitară, fără să-şi fi terminat, bineînţeles, şcoala secundară! La 

adăpostul „libertăţii literare" autorul a concentrat într-un să tuleţ de pe Someş 

toate grozăviile imaginabile ale pământului: incendii, jafuri, violuri, 

asasinate, brutalizarea copiilor, călcări de biserici, profanări de morminte, 

falsificări de acte, încât, terminând lectura, ai impresia că ai ieşit dintr-o casă 

de nebuni ai cărei pensionari se împart în două cete: de o parte românii 

(ardeleni şi regăţeni deavalma; excepţiile, rare, nu au vreo însemnătate); de 

alta ungurii abulici, de lilială candoare, sacrificându-se, în frunte cu 

căpitanul, cu distincţie şi cu un fel de bleaga voluptate a sinuciderii. Şi te 

întrebi, nu fără o ligitimă nedumerire: Bine, dar când mai au oamenii ăştia 

vreme să respire, să doarmă, să mănânce, să iubească, dacă autorul îi ţine în 

permanenţă în această demonică încleştare, în afară de făgaşul vieţii de toate 

zilele? Romanul acesta nu e o carte a vieţii, ci a neantului, fiindcă el nu e 

gândit şi plăsmuit dintr'o perspectivă biologică normală, ci compus, bucată 

cu bucată, de o minte de procuror, înfrigurată până la hipnoză de o singură 
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idee: verdictul de condamnare! Condamnare prin orice mijloace, cu orice 

preţ, fie chiar cu acela al năruirii propriilor lui fraţi. Fiindcă trebue s'o 

spunem şi asta: Dacă romanul d-lui Daday pe noi ne prezintă într-o 

caricatură dantescă, oglinda pe care o ţine în faţa ungurilor e zdrobitoare. 

Stingerea definitivă, fără apel, acceptare a morţii fără a fi epuizat măcar toate 

mijloacele de împotrivire: iată perspectiva pe care autorul o arată 

conaţionalilor săi. Rezolvarea prin cedare, prin sinucidere, prin laşitate, în 

definitiv. Carte defaitistă, deci, în ultima analiză . Şi această apreciere nu e a 

noastră, ci a presei maghiare care, după potolirea valurilor de zgomotoasă 

reclamă, a început să se reculeagă pe ici pe colo şi să-şi dea seama că opera 

d-lui Daday e cu două tăişuri şi că satisfacţia pe care, prin ridicarea 

piramidelor de păcate româneşti, ea o procură, poate, unor inteligenţe 

minore, nu oferă, în schimb, ungurimei conştiente, decât o compensaţie 

absolut inoperantă faţă de procesul iremediabil pierdut în suprema instanţă a 

vieţii. Proteste au început să se ivească, cel puţin în această privinţă şi aici şi 

dincolo de graniţă. Nu ne mirăm pre a mult că protestele sunt unilaterale. Va 

veni odată vremea când lucrurile acestea se vor vedea mai limpede, mai 

obiectiv; când se va înţelege că exagerare a nu-ţi face decât servicii rele. 

Avem răbdare să aşteptăm. Şi deocamdată ne mulţumim să cităm părerea 

unui fruntaş al literaturii ungureşti din Ardea l (al acestei literaturi pentru 

care d. Daday — el ştie de ce! — are cuvinte de greu dispreţ): „Şi chiar dacă 

opinia publică ungurească m-ar învinui de trădare de neam şi de laş 

compromis, trebuie să spun că aici, în această metodă, în această prezentare, 

în această grupare a lucrurilor este falsul — care pe noi ungurii ardeleni ne 

consolează. Care ridică blestemul teribil al acestei cărţi de pe capul naţiei pe 

care autorul o condamnă la moarte. Şi ceeace pe de o parte este fals, pe de 

alta este, hotărît, un neadevăr jignitor, dispreţuitor, ruşinos. Căci nu e 

adevărat că ungurimea din Ardeal e o turmă atât de neputincioasă, atât de 

pasivă, atât de răbdătoare, umilită şi chiar laşă cum o prezintă cartea aceasta. 

Dacă am fi aşa, am merita în adevăr soarta pe care autorul ne-o destină. Îmi 

pare rău, dar nu suntem candidaţii la sinucidere pe care, fără îndoială, 

cetitorul naiv îi plânge cu hohote, nu suntem blânzii martiri care asemenea 

unor miei se duc la abator cu resemnare smerită. Ci suntem oameni, oameni 

de muşchi, de sânge şi de oase, care ne apărăm când suntem provocaţi, 

ripostăm la atacuri. Şi care de loc nu mai suntem sperioşi, fiindcă avem 

încredere în viaţă. Cartea aceasta nu este un roman. Dar vrea să fie mai mult: 

istorie şi profeţie. Noi însă nu putem accepta o asemenea istorie şi o 

asemenea profeţie. Nici ca unguri, nici ca ardeleni. Nu putem accepta decât 

adevărul, fiindcă acesta este puterea noastră cea mai mare. Şi nu putem 

accepta literatura aceasta care, uzând de forţa de sugestie a unei arte rău 

înţelese, vrea să impună drept realitate un simulacru de adevăr. Nu primim 

neajutorarea ce ni se atribue, nu admitem că eforturile noastre sunt zadarnice 
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şi tot aşa refuzăm aerul încărcat de ură, de dezolare, de sânge, de neomenie 

ce se revarsă din fiecare pagină a cărţii — căci şi unul şi altul din aceste două 

aspecte e fals, deci cu drept cuvânt jignitor şi astfel neconvingător... Ce vrea 

aşa dar cartea aceasta, ce a urmărit, scriind-o astfel, autorul ei care altminteri 

pare un om de talent şi oarecum gânditor? Nu ştiu. Şi chiar dacă bănuiesc nu 

vreau s-o spun, fiindcă scopul acesta este de aşa natură, încât orice ungur 

ardelean de ceva seamă şi cu scaun la cap 1-a lăpădat imediat după întâia, 

cruda, umilitoarea dar de scurta durată epocă ce a urmat schimbării puterii de 

stat, ca pe ceva nedemn de el şi care nu e bun de nimic" (Kos Károly, în 

Erdelyi Helikon, a. 1931, p. 83). D. Kos nu vrea să spună ce a urmărit d. 

Daday. Nu e însă greu de ghicit. A urmărit ceeace de fapt a şi obţinut: zarvă 

revizionistă, zgândărirea unei iluzii copilăroase şi primejdioase. În acest 

tulbure clocot de patimi, marele romancier Szabć Dezs a picurat din condeiul 

lui puternic şi acidulat, câţiva stropi de reconfortantă cuminţenie: 

„Banditismul comercial a dăruit o nouă bucurie literaturii: romanul de 

reportaj. Termenul „roman" n-are, în aceast ă bizară împerechere de cuvinte, 

nici o noimă, iar cuvântul „reportaj " lipit de „roman" înseamnă că liberi de 

constrângerea oricărei discipline şi a oricărei legi de construcţie artistică, 

putem să povestim de acum mici porcării şi mari minciuni, tot ce cade subt 

condei şi ni se pare că are darul de a aţâţa curiozitatea publicului. Nici 

Zatony (Naufragiul) nu este altceva decât tabloul cu desăvârşire lipsit de 

viaţă, al unei mari dureri omeneşti. El vinde la tarabă tragedia maghiară pe 

bani mărunţi " (A Reggel, 26 Ianuarie 1931). Dar atunci etica procedeului d-

lui Daday nu se deosebeşte prin nimic de aceea a fabricanţilor şi 

(colportorilor care, în Ungaria, pun in circulaţie cărţi poştale cu statuia din 

Cluj a Regelui Matia şi cu inscripţia „lămuritoare": „Această frumoasă 

statuie, podoabă a Clujului, a fost dărâmată de Valahi"!.. . Mai consistent şi 

mai proporţional construit este cel de al doilea roman al d-lui Daday, 

Csutörtök (Joi), apărut în 1935. Şi cu o atmosferă mai respirabilă. Aici cel 

puţin scăpăm de înăbuşitoarea înghesuială care în Naufragiul adunase toate 

calamităţile din lume pe un petec de pământ. Autorul de data aceasta ne face 

graţia să ne plimbe prin tot Ardealul, arătându-ne într-o secţiune transversală 

falimentul integral al regimului înscăunat în 1918 în această parte de ţară. 

Titlul însuşi simbolizează bancruta generală, căci printr-un joc de cuvinte 

Csutörtök (Joi) înseamnă eşec, faliment, dezastru. Dar pe când în 

învălmăşeala din Naufragiu abia se putea vorbi de o polarizarea atitudinilor 

antagoniste, de o ordonare dialectică a situaţiilor — fiindcă oarba şi 

nemăsurata ură de rasă reducea tot materialul epic la o rotire pe loc, fără sens 

şi fără finalitate, şi totul părea că trebuie să se prăbuşească în haos, — în 

Csutörtök zările prind a se limpezi. Ştim cel puţin ce vrea autorul. Romanul 

acesta are o soluţie. Iat-o: dominaţia românească în Ardeal e falimentară, 

împotriva ei românii ardeleni, dela ţăran până la ministru trebue s ă facă front 
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comun cu ungurii şi saşii, fiindcă elementele din Vechiul Regat nu se pot 

aclimatiza aici: ele nu vor putea colabora niciodată cu Ardelenii; trebue dec i 

eliminate ca unele c e constituesc un corp strein în organismul Ardealului şi 

împiedică circulaţia normală de sânge a acestuia. Şi pentru a arăta în ce 

măsură românii ardeleni aderă la aceste idei, d. Daday aşează în centrul 

romanului familia unui fruntaş politic ardelean. Pilda convertirii ei la idealul 

politic al autorului e înzestrată, în intenţia acestuia, cu accent de simbol şi cu 

valoare normativă pentru întreaga intelectualitate românească din Ardeal. 

Avocatul Biliboacă era, înainte de război, sufletul şi mintea partidului 

naţional român, prietenul de cruce al d-lor Maniu şi Vaida. începe războiul 

românesc pe care avocatul 1-a visat atâta. Trupele române intră în oraşul de 

graniţă în care trăieşte familia Biliboacă. Dar din momentul în care avocatul 

şi-a văzut visul cu ochii, visul acesta începe să se năruie: armata română e o 

adunătură de aventurieri, pusă pe jaf, îmbătată cu fraze goale, fără să aibă 

idee — nici chiar ofiţerii superiori! — de ce a fost adusă în Ardeal. Iar când, 

a atacul nemţilor, ea se retrage din oraş, în panică şi fără a fi în stare să «puie 

vreo rezistenţă, avocatul Biliboacă, înnebunit de deznădejde, iese în stradă cu 

arma în mână, urmat de fiul său şi de o nepoată cu sufletul viteaz — şi trage 

cu sete în compania de nemţi care se apropie. Focul nu durează decât o clipă. 

Avocatul e prins, condamnat de justiţia militară germană şi împuşcat — după 

ce, în cursul judecăţii îşi încheie socotelile politice, înmormântând definitiv 

visul României Mari în speranţa unei autonomii ardelene. Aceasta este 

moştenirea spirituală pe care fiul său, Albin, o primeşte şi din care acesta îşi 

va face o axă a vieţii. Când întors din captivitate rusească, Albin intră, în 

toamna anului 1918, în Ardealul istovit de suferinţele unui război de patru 

ani, el aduce în suflet vaga nostalgie a revoluţiei ruseşti şi o complectă 

indiferenţă pentru biruinţa marei cauze româneşti. Şi când peripeţiile 

înaintării îl poartă în satul căpitanului orb, eroul romanului anterior, opiniile 

politice ale lui Albin apar definitiv fixate: Dacă unirea Ardealului cu 

România trebuie să se facă, — fiindcă dorinţa poporului român e, oricum — 

o recunoaşte şi el — categorică în această privinţă — Adunarea dela Alba-

Iulia va avea datoria să pună condiţii.., Adunarea dela 1 Decemvrie 1918 

însă n-a avut curajul să ia aceste măsuri de precauţiune, şi ceea ce era de 

prevăzut se împlineşte întocmai: Toate digurile se sfarmă şi Ardealul e 

inundat, în scurtă vreme, de puhoiul de lăcomie şi ilegalităţi ale Vechiului 

Regat. Şi fiindcă d. Daday odată pornit pe această pantă nu mai cunoaşte 

măsură, invectivele curg gârlă ori de câteori Vechiul Regat va fi pomenit. 

Tot ce vine de acolo e considerat ca atins de lepră, stâlcit, corupt şi mai ales 

strein, strein de parcă ar veni de pe altă planetă. Toate încercările de 

înţelegere şi unificare sunt suspectate cu anticipaţi de d. Daday, care îşi 

formulează, părerile în această materie mai ales prin temperamentul fugos al 

unchiului lui Alhin, parlamentar ardelean de nedomolită combativitate. Căci 
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„unire n-a fost — gândeşte şi Albin — şi dacă astăzi este una pe hârtie, n-o 

să fie niciodată în suflete. Pentru acest ceţos monstru de unire, zămislit în 

creere găunoase vor avea de suferit însă (iniţiatorii unirii înşişi) cât vor trăi" 

(p. 230). Incet-incet, după ce în urma insistenţelor unchiului a încercat câteva 

slujbe, Albin se desgustă aşa de mult de mersul lucrurilor româneşti, încât, 

el, fiul marelui luptător naţional de odinioară, ancorează în redacţia unui ziar 

maghiar şi de acolo se războieşte pe viaţă şi pe moarte cu regimul românesc. 

Fără îndoială, această metamorfoză a lui Albin e o enormitate, o 

extravaganţă, care n-are nici o aderenţă cu realitatea şi nu s-a putut petrece 

decât în capul d-lui Daday, Poate în felul acesta d. Daday socoteşte Ardealul 

salvat: cu moştenitori de prestigioase nume româneşti, deveniţi gazetari 

unguri, în România Mare, — fiindcă „limba maghiară le este mai familiară" 

(p. 271), — intrecând în zel chiar pe ungurii de sânge (Albin de ex. e mult 

mai cutezător decât însuşi preşedintele partidului maghiar în a cărui soldă se 

găseşte în calitatea lui de redactor la oficiosul acestui partid!). Ar trebui să-1 

compătimim pe d. Daday pentru miopia care 1-a împiedecat să înţeleagă cât 

de cât conştiinţa românească clară şi ne înduplecată -— manifestată mai ales 

printr-un religios cult al limbii, —- ce stăpânea în Ardealul de dinainte de 

război, mai ales în familiile de categoria Biliboacă. De pe aici au ieşit 

numeroşii gazetari care au trecut cu seninătate pragul temniţelor ungureşti, 

pentru o convingere apărată cu dârzenie, pentru un vis în care credeau. Nu e 

nici o îndoială însă că Daday ştie foarte bine lucrurile acestea. D. Daday 

scrie totuşi altfel, — nu pentru ardeleni, desigur, ci pentru o lume naivă de 

dincolo de graniţă, — pentru oameni în stare să tipărească — cum am arătat 

— mesagii în care se vorbeşte, cu o deconcertantă candoare, despre dispariţia 

totală şi încă foarte apropiată a românismului din Ardeal. Şi tot din acest 

unghi trebue privite şi celelalte atitudini al e lui Albin, ca de ex. subita lui 

ispită de a sfâşia un drapel naţional ce atârnă de pe balconul unei case, în 

ziua sfinţirii catedralei ortodoxe din Cluj (p. 297), indignarea ce-1 cuprinde 

când se gândeşte la „lăcomia abuzivă a Bisericii oficiale care a ridicat, în 

chip provocator, în acest oraş occidental de cultură şi tradiţii religioase, o 

catedrală ce a înghiţit sume enorme din averea statului şi care în raport cu 

numărul credincioşilor e disproporţionat de vastă şi luxoasă " (p. 298). Între 

timp, d. Daday găseşte prilejul să strecoare şi o auto-laudă, arătând că un 

roman ca „Naufragiul" al cărui manuscris ajunge în mâinile lui Albin 

Biliboacă, poate încânta pe un român. Alibin admiră în adevăr calităţile 

artistice al e romanului şi n-are de făcut decât o singură rezervă: autorul nu s-

a ocupat şi de soarta românilor „împletită cu aceea a ungurilor din timpuri 

preistorice" (p. 317). Participarea la o şedinţă a Parlamentului încheie seria 

de experienţe ale lui Albin, şi ne dă, în sinteză, părerea autorului despre 

sensul politicei româneşti, văzută, se înţelege din punctul de vedere al 

intereselor ungureşti. Nimeni nu va contesta dreptul d-lui Daday de a privi 
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lucrurile din acest unghiu al intereselor maghiare, cu toate că ieşirile 

pamfletare îndreptate împotriva unor bărbaţi de stat, sunt cel puţin de un gust 

îndoelnic. Dar a pretinde că un român, fie el chiar Albin Biliboacă, ar putea 

să creadă că toate neajunsurile din ţara noastră îşi au originea „în absenţa 

spiritului unguresc, izgonit din statele succesorale, în absenţa acelui spirit 

care niciodată n-a călcat în picioare dreptul şi a luptat pentru constituţia şi 

libertatea altora ca pentru al e lui proprii" — a pretinde mai ales că un şef de 

partid român ar putea la fel să creadă asemenea incoerenţe: ar însemna într-

adevăr o fatală neputinţă de a ceti în mentalitatea românească. Să nu fi 

înţeles d. Daday că luptele dintre partide, oricât de pătimaşe ar fi, nu pun în 

discuţie unitatea noastră naţională? Să nu fi tras nici o concluzie din 

zădărnicia opintirilor repetate pe care înainte de război ungurii le-au depus 

cu atât a zel pentru a dovedi că între românii din Ardeal şi cei din Regat sunt 

deosebiri cu neputinţă de eliminat ? Dar în cazul acesta d. Daday n-a învăţat 

nimic şi n-a uitat nimic, iar romanul d-sale, care pretinde a fi o critică a 

timpului de faţă, e un anacronism fără pereche, dacă nu cea mai îndrăzneaţă 

mistificare. Căci e înadevăr straniu să vezi reeditarea unor baliverne ca aceea 

că românii din Artleal nu înţeleg graiul celor din Ţară, cum pretinde d. 

Daday, — atunci când a devenit aproape un loc comun că limba românească 

— vorbim de cea populară, fireşte — e una din cele mai unitare, cele mai 

omogene din întreagă Europă. Cum poate fi pălmuit astfel un adevăr verificat 

prin experienţă zilnică? Geneza cărţilor d-lui Daday a urmat un drum ciudat 

dar simplu: acel a al investirii realităţii. Un exemplu dintr-o mie: E adevărat 

că comunitatea bisericească din satul d-sale a comandat un clopot la o 

turnătorie din Bucureşti. Dar acest clopot a sosit întreg şi nu fără limibă cum 

scrie d-sa în „Naufragiu"; el a fost adus dela gară în alai de sărbătoare de 

ţărani veseli şi nu de martiri bătuţi până la sânge cum scrie d-l Daday, 

coarnele boilor erau împodobite cu flori şi nu rupte, cum scrie mai departe 

colecţionarul de situaţii sinistre, iar la sfinţirea clopotelor — care a decurs în 

desăvârşită seninătate şi nicidecum în rnohorîta atmosferă de îngropare cum 

îi place d-lui Daday să prezinte lucrurile, — au asistat şi intelectualii români 

din localitate. Cărţile acestea ale d-lui Daday sunt interesante însă şi dintr-un 

alt punct de vedere. D. Daday ştie să fie şi generos. „Sunt şi printre ei 

(printre români adică), oameni de omenie" — zice la un moment dat eroul 

principal din „Naufragiu". Socotesc că aceste concesiuni date cu aerul de 

superioritate ale unuia care te bate pe umăr sunt mai jignitoare decât o insultă 

pe şleau, pentru simplul motiv că ele se acordă de obiceiu în funcţie de 

asentimentul cu care iscăleşti opiniile politice ale d-lui autor. Sunt chiar 

elogii — şi încă ce elogii! — la adres a câtorva oameni politici români. Ar fi 

ridicol să se creadă că s-ar putea găsi vreunul destul de naiv să se încânte de 

ele. În romanele sale, d. Daday şi-a luat un rol de misionar. Misionar al celui 

mai trist dintre programe, misionar al devastării sufleteşti, misionar al urii.  
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                    VIAŢA TRECE ÎN POVESTE 

 
Al douăzeci şi optulea volum de versuri al lui Gheorghe Dăncilă, Atac 

de panică, Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2017, aduce o schimbare 

esenţială de accent în creaţia sa lirică, deşi universul tematic este păstrat: 

viaţa, moartea, divinitatea, dragostea, condiţia umană, raportul fiinţei cu 

lumea, destinul. 

Axul liric al volumului este timpul în raport cu care i se definitivează şi 

arhitectura subtilă, prin simetrii şi opoziţii, antiteze şi paralelisme, situând 

relaţia: eu (poetul) – lume pe coordonate existenţiale esenţiale. Bivalenţa 

timpului – etern pentru univers şi trecător pentru fiinţa perisabilă, fragilă – o 

angajează în marea trecere, alunecând spre inexorabilul sfârşit, omul are un 

destin tragic. O sumedenie de simboluri: inimă, carne, lut, lacrimă, cenuşă, 

cântar (talger, balanţă), lumină, linişte, lumânare, cruce, tăcere (unele de 

sorginte blagiană), încărcate de semnificaţie, ca şi mai generale stări şi 

sentimente umane: melancolie, tristeţe, teamă, frică, panică, durere, bucurie, 

fericire, a căror recurenţă impun gruparea în cicluri (şi subcicluri) tematice, 

sprijinită şi de titlurile volumului: Poveste, Trecere (Curgere, Măcinare, 

Migraţie, Rostogolire), Carne, Panică, Apocalipsă, Dispariţii, Final (Sfârşit) 

etc. Redactate în anii 2016 şi 2017, cele peste o sută de poeme compun un 

jurnal interior, o confesiune amplă a poetului axată pe contrastul dintre 

constatarea dureroasă că doar scormonind în nisipul memoriei mai descoperă 

splendorile de odinioară: „În memorie de te cobori / Tot se mai găsesc 

grădini cu flori‖ (p. 77), în realitatea imediată a versantului descendent 

existenţial află ameninţarea eşecului. „Că mă pierd în marele eşec / ... Vara 
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mea cu flori şi vreme caldă / N-o s-o mai revăd în nici un caz / Blestemata şi 

urâta pantă / O cobor din ce în ce mai greu / Mi-i angoasa singura amantă / 

Şi prieten numai Dumnezeu / Ce să-ncerc când totu-i în zadar / Cineva mă 

fură la cântar‖ (p. 76 s.n.). 

Acum, la senectute, viaţa trece în poveste şi poetul descoperă în 

momentul existenţial în care se află întreaga figuraţie a basmului popular: 

„Doamne, mă voi preface în poveste / S-o-nveţe pruncii stelelor de sus / 

Călare pe un cal frumos m-am dus / În ţara unde lumea nu mai este / Gorunii 

mă strigau din ghindă / Cuvântul mă chemase înapoi / Cercase zgripţuroaica 

şi-un moroi / În plasa de-tuneric să mă prindă / Dar puntea albă din lumini 

ţesută / Îmi fu salvarea, am trecut uşor / Urcat pe o corabie de nor / Fui 

călător pe zarea absolută / Văzui înalte porţi, bătui în porţi / Cum ai scăpat, 

copile, dintre morţi‖ (p. 64). Viaţa ca poveste este lait-motiv al volumului: 

„visele se fac poveşti‖ (p. 3), „măcinarea drăcească‖ (viaţa ca trecere) 

ajunge „poveste nemuritoare‖ (p. 8), „Şi din întâmplările lumeşti / Vor 

rămâne veşnice poveşti‖ (p. 9), e „tragică poveste / De dragoste ce-a fost şi 

nu mai este‖ (p. 16), „Cele frumoase nu le mai găseşti / Câte plăcură s-au 

făcut poveşti‖ (p. 29), „Boală grea mi-i existenţa toată / În poveşti iubirea 

trece ambalată‖ (p. 37), „Să număr ce a fost sau cât mai este / Ce-a fost 

splendoare s-a făcut poveste‖ (p. 49), acum „Toate-s poveşti ascunse în 

ulcioare‖ (p. 65); la aşteptatul „Soroc‖, „Trimite, Doamne, aşteptată veste / 

Că toate câte-au fost se fac poveste‖ (p. 87), „va rămânea din tragica poveste 

/ Incertul pus în umbra unui vis‖ (p. 100). Şi din finalul fiinţei duale, cu trup 

şi suflet, va rămâne tot povestea: „Dualitatea-i  singurul garant / Al tragicului 

vechi şi dominant / Şi tot ce-am fost va doar o poveste / Şi Dumnezeu afla-

voi dacă este‖ (p. 105). 

Un lait-motiv nodal în structura subtilă a volumului este carnea care 

alături de sânge e componentă a trupului în opoziţia constantă cu sufletul. 

„Nebunia cărnii‖ stârneşte „nebunia dragostei‖ din care compune 

memorabile potrete feminine: „Pentru ispitiri de trup fierbinte / Pentru-

mpărăţii de vreri spurcate / Am abandonat şi libertate / Şi am acceptat robii 

totale / Pentru zeităţi de carne moale / Vin cuvintele ca să ne-nşele / Promit 

câte-n lună şi în stele / Toate par frumoase ca în carte / Dar intrăm neştiutori 

în moarte‖ (p. 15); „Şi am intrat în taina cărnii tale / Ca-n frumuseţile unei 

vestale‖ (p. 17); „Când carnea-ţi caldă insistent mă cheamă / Cu câmpuri 

înflorite şi cu stele / Toate pe placul nebuniei mele‖ (p. 20). Carnea rece 

prevesteşte boala şi moartea: „Când carnea-i rece şi când visul moare / 

Când doar ameninţarea mai rămâne / Să se termine totul azi sau mâine / Că 

vei fi numai tu cu moartea-n faţă / Te lamentezi pentru un pic de viaţă / Nu 

crezi că blestematul tău dezastru / Ca să te mute într-un cer albastru / Te va 

muta într-o lumină lină / Pe unde Dumnezeu va fi să vină / Şi îţi va spune 
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povestind în doi / Că el scăpat-a duhul din noroi‖ (p. 27). „Carnea tragică‖ 

va favoriza orientarea fiinţei pe ruta eternă a firescului sfârşit. 

Disputa dintre trup şi suflet este anevoioasă: „Balansul între bine şi rău / 

E pus în talgere de Dumnezeu / Limite grele se fixează-n toate / Sacrifică ce-

i carne cu păcate / Adună-n nădăjduire multă / Şi disperarea cerul ţi-o 

ascultă / Fă exerciţiul plângerii ascunse / Repetă chinul toamnei pus în frunze 

/ Îndură tot ce trece şi ce doare / Că te obligă marea ascultare‖ (p. 49). Nici 

„Gâlceava înţeleptului cu lumea‖ (cum a spus Dimitrie Cantemir) nu-i 

simplă: „Acolo unde gândul stă în rugă / Şi carnea-şi plânge marele eşec / 

Că lacrima cu groază se conjugă / Un înger de lumină să aştept / Să-mi vândă 

înţelepciune şi răbdare / Să îl cunosc pe marele-nţelept‖ (p. 56). Poetul e 

convins că lipsa dragostei, la senectute, duce la bolirea lumii şi pierderea 

frumuseţii, a sensului şi rostului în viaţă. 

Radiografie a condiţiei umane, înscrisă în codul ei tragic („Cărnii îi 

spune gura de secundă / Cum tot tragismul lumii o inundă / Şi codul pus în 

veşnică lucrare / Îi spune că se trece şi se moare‖ (p. 66)) şi analiză 

minuţioasă a stării eu-lui liric aflat într-un moment de cumpănă („Sunt sărac 

cu toate câte trec / Şi aud cum Dumnezeu mă cheamă / Veacuri se aşează 

strat cu strat / Şi încet m-au îngropat în ele / Vreme-i de murit şi de-nviat / E 

uşor să mă înalţ spre stele / Eu din cercul suferinţei ies / Şi visez la rai să am 

acces‖ (p. 10), cuprins de „panică şi vestea că se moare‖ şi „gânduri ce ne 

mută în dezastre‖, cu „şiruri de cocori ce pleacă / Sunt vremuri ce abundă-n 

rele / Nu-s străluciri ci sunt căderi de stele‖ (p. 71). Este statutul vârstei a 

treia, într-o lume în derivă, din care s-au pierdut criteriile morale ce duc la 

confuzia şi răsturnarea valorilor. „Copiii au plecat în lumea largă / Noi vom 

muri închişi într-un azil / Dezastrele prin carne ne aleargă / Şi moartea arde-n 

noi ca un fitil / Memoria infecţii ne e toată / De molima părerilor de rău / 

Unde e viaţa noastră cea curată / De ce ne părăseşte Dumnezeu / Împărăţia 

nopţilor ne doare / Lumina zilei e o şansă-n plus / Această tragedie-n rol ne 

are / Şi raiul ce l-am cunoscut s-a dus / Şi veacul şi pedeapsa lui ne-ajungă / 

E criza mare, suferinţa lungă‖ (p. 83). E o lume tragică, a morţii, din care a 

dispărut magia frumuseţii, iar drumurile ei duc spre apocalipsă, lipseşte 

credinţa, unicul zeu e banul, singurul ideal şi poetul se desparte categoric de 

acest bâlci al deşertăciunilor: „Această lume o refuz total / Că seamănă a 

bâlci şi carnaval‖ (p. 90) acoperind-o cu sarcasm şi satiră de sorginte 

eminesciană (ca-n Scrisori). 

Împreună cu valul de tristeţe care inundă versurile volumului este 

dialogul cu Dumnezeu prin care poetului i se pare că „Şi-aud cum Dumnezeu 

mă cheamă‖ când „Vreme-i de murit şi înviat / Şi uşor să mă înalţ spre stele / 

Eu din cercul suferinţei ies / Şi visez la rai să am acces‖ (p. 10). Simte pacea 

divină: „Ca Dumnezeu se preschimba în pace / Şi cobora adesea sub pământ 

/ El îşi cioplea peşteră în mine‖ (p. 54) şi aduce milostivirea. Crede că după 
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apocalipsă, lumea o va lua de la început: „Şi porumbelul visului curat / Cu 

creanga-n cioc va spune de uscat / Va spune că nu totul e pierdut / Şi lumea o 

va lua de la-nceput / Spălată de păcate şi exces‖, poetul implorând: „Ajută, 

Doamne, să învie iară / iubirea-n lumea mea interioară‖ (p. 67). Aşteaptă, în 

starea de panică pe care o traversează: „Ca Dumnezeu în ceruri să mă 

cheme‖ (p. 87), implorând: „Fă din iubire singurul reper / Ce mă orientează 

către cer‖ (p. 89). Invocă divinitatea, imploră îndurarea: „Doamne, sunt 

călătorul mort în cale / La cap vreau crucea îndurării tale‖ (p. 26), milostenia 

şi mântuirea, şi în universul structurat pe contraste în care „Şi carnea mea-i 

substanţă de poveste. / Dar vor veni şi vremi de lacrimi ude / Când veşnicia 

ta mă va include‖ (p. 112), totul repetându-se: „Totul se sfârşeşte, lumea se 

repetă / După aceeaşi tragică reţetă‖ (p. 114). 

Pornind de la dialectica eternei întoarceri: viaţă – moarte – înviere, 

volumul este structurat pe opoziţii: sacru – profan, cer – pământ, veşnic – 

efemer, rai – iad, lumină – întuneric, gând – simţire, iubire – ură, tinereţe – 

bătrâneţe, trup – suflet, poetul dând substanţă ţesăturii poetice din realitate, 

spiritualitatea biblică, mitologie, folclor. 

O viziune personală asupra vieţii, lumii şi cuvântului (instrument poetic 

şi martor al trecerii totului în poveste) se configurează în acest volum 

antologic în care se confesează, evocă, portretizează memorabil, analizează 

minuţios, face reflecţii, în vers elegiac, psaltic, aforistic, ironic, cu 

muzicalitate melancolică, de litanie, de dor şi jale, cu expresivitatea supremă 

a metaforei şi simbolului. 
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OMUL ÎNSETAT DE COMPLETITUDINE 

ÎN TREI IPOSTAZE ROMANTICE ROMÂNEŞTI 

 

Poporul român s-a înscris în cultura universală ca o voce sufletească de 

o distincţie fără asemănare. O spunem animaţi nu de o regretabilă împăunare 

naţională, ci de convingerea dictată de rostul său eminent în configurarea 

unui tip omenesc pe care-l va îmbogăţi cu propriile sale date. 

Una din aceste date de imensă însemnătate o reprezintă setea de 

completitudine a românului dintotdeauna. Înţelegem prin completi-tudine 

starea de maximă receptivitate faţă de tot ce-l poate întregi          – sufleteşte, 

spiritualiceşte, sentimental – în aşa fel încât chipul său să exprime şi să 

valorifice principala sa dimensiune cosmică – dorul, o „invenţie‖ specifică 

permanentei sale nevoi de a fi deplin, de a depăşi hotarele înconjurătoare 

până la totala identificare cu nemărginirea şi eternitatea, esenţialele tărâmuri 

ale oricărei existenţe împlinite. 

Emblematicul vers eminescian – „A pus în tine, Domnul, nemargini de 

gândire‖ – este adevăratul ax lăuntric al năzuinţei sale de comple-titudine şi 

în jurul său îşi va făuri imperiul sufletesc cu totul şi cu totul ieşit din comun. 

Lumina lui lăuntrică, deoarece românul are o astfel de lumină lăuntrică, 

prezentă în fiecare dintre actele esenţiale ce-l alcătuiesc, conferind un sens 

personal tuturor lucrurilor din jur, de parcă el, asemenea lui Adam, 

odinioară, se simte chemat să numească universul cu proprii săi termeni, 

apropriindu-şi-l în felul acesta superlativ şi definitiv, lumina lui lăuntrică este 

tot o creaţie a sa rezultată prin transfigurarea chemărilor de dincolo de zare 

pe care le aude necontenit răsunând într-o realitate sufletească 

inconfundabilă. 
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E ca şi când românul ar străbate cosmosul având la dispoziţie propriul 

său vehicul – dorul –, dar şi propriul său combustibil, unul într-adevăr fără 

sfârşit, care nu este altul decât lumina lăuntrică al cărei creator este. 

 

 

       HAŞDEU – OMUL CA ASCENSIUNE FĂRĂ SFÂRŞIT 

 

Cel mai frumos personaj dramatic de factură romantică din teatrul 

românesc este Răzvan, creaţie a lui Hasdeu (1838-1907) din drama în care 

protagonistul dă, împreună cu Vidra, numele lucrării (1867). 

De la primele replici ale piesei, Răzvan se recomandă ca un om aparte. În 

discuţia cu moş Tănase, el ni se înfăţişează generos şi mândru, învăţat şi ferm, 

pasional şi cumpătat. Dar mai bine să-i dăm cuvântul. 

Când Tănase înclină să-i atribuie jupânului, în general, calităţi fără 

acoperire reală, numai pentru că este jupân (adică ocupa o funcţie înaltă sau 

era stăpân), Răzvan pune lucrurile la punct. Şi o face, din capul locului, ca un 

om pe deplin format, căruia doar viitorul, ca tuturor oamenilor de felul său, va 

fi în stare să-i dezvăluie întreaga amploare. Deocamdată, îi admirăm 

discernământul: „Jupânul e român? Vai, ce ocară!/ Te-nşeli, moşule! El este 

piatră, lemn, strigoi sau fiară,/ Dar numai român nu-l cheamă, că mult mai 

român sunt eu‖.  

Tresărim. Ce vrea să insinueze Răzvan: „Nu căta că-ţi pare searbăd şi pârlit 

obrazul meu,/ Căci nici noaptea nu-i bălană, dar pământul odihneşte;/ Şi-apoi, 

moşule, eu unul nu-s ţigan de rând, mă jur/ Nu, nu, crede-mă. În pieptu-mi 

bate suflet de vultur./ Măiculiţa fu româncă...‖ 

Încercând să-i reconstituim glasul cu care a spus „Măiculiţa fu 

româncă‖, parcă desluşim în el ceea ce s-a numit încă din antichitate „muzica 

astrelor‖, în sens de cea mai desăvârşită muzică posibilă. Or, unde acest gen 

de muzică este de faţă, orice minune este posibilă. 

Tănase e curios: „Moldoveneancă?‖ Răspunsul ar trebui să-l liniştească: 

„Se-nţelege‖. Titlul de nobleţe superlativ pentru o femeie! Şi el, însă, nu numai 

cei avuţi, este pradă prejudecăţilor: „Moldoveneancă? Ce-auz, Doamne! ... Dar 

asta-i o fărădelege‖. 

Apologul la care recurge: „Unde s-a aflat/ Că se-a-mpreunat/ Corbi cu 

turturele,/ Şerpi cu floricele,/ Urşi cu căprioare/ Şi norii cu soare‖, urmat de o 

apăsată sentinţă: „O porumbiţă să-ndure un bărbat cioroi ...‖, stârneşte o reacţie 

firească, Răzvan nu este dintre cei ce îndură ofensa. 

Poate dacă subiectul ar fi el, cine ştie: „Taci, măi!/ Că simţesc cum intră-

n mine şaptezeci de năbădăi! ...‖ 

Ceea ce urmează ne edifică fără echivoc: „N-atinge ţărâna mamei, că nu 

mai ştiu ce-o să fie:/ Mi se-ntâmplă multe pozne când cuprins sunt de mânie‖. 
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Dar bunăvoinţa faţă de moşneag nu i se schimbă: „Eu nu-s ţigan ... ţi-am 

mai spus-o! Nu mă mai tot zăpăci ... / Mai pe scurt, na, iată banii! ... Pleacă 

dracului de-aci!‖ 

Moş Tănase e doldora de restricţionări. Întâi n-a luat fiindcă l-a 

suspectat pe Răzvan că e ţigan. Acum refuză pentru că îl socoteşte şerb. Şi 

cum să ia el, fie ei şi bani de aur, de la cineva care-i este inferior. El e 

ditamai răzeşul! 

Răspunsul lui Răzvan e şi mai liniştitor: „Eu şerb? Dar bată-te focul, 

mitropolitul Năstase/ Nu ştii că la moartea-i pe toţi robii săi iertase?‖ 

Sublinierea lui Hasdeu e emoţionantă: „Singurul vlădică-n lume, sau cel 

puţin la români/ Care nu voia ca fraţii să fie slugi şi stăpâni,/ Fiind tot un os 

şi-o carne...‖ 

Testamentul său era fără dubii: „Aşa scrise în diată/ Poruncind să plece 

slobozi toţi ţiganii săi deodată‖. 

Cu nedisimulată mândrie şi bucurie, mândrie că oameni ca episcopul 

Năstase existau, şi bucurie pentru că a fost şi el printre fericiţi, se pronunţă 

Răzvan. 

Continuarea replicii e elocventă: „Toţi, moşule, pân‘ la unul: bărbaţi, 

copii şi muieri.../ S-a spart lanţul!‖ 

Starea care-l însufleţeşte acum este una exultantă: „De-atunci, iată, două 

ierni şi două veri/ Eu zbor în stânga şi-n dreapta, ca voioasa ciocârlie/ Pe 

care n-o mai paşte ferecata colivie‖. 

Tănase perseverează în obstrucţionări. Şi astfel mai aflăm câte ceva 

esenţial despre Răzvan. Şi calitatea aceasta care-l distinge nu numai printre 

ai săi, ci şi de restul lumii, este, pentru acea vreme, rară: „Numai singur am 

sub soare,/ Dintre mii de ţigănime, ştiut-am să-nvăţ scrisoare,/ Sârbească şi 

românească, încât ajunsei de mic/ În casa mitropoliei cel mai isteţ grămătic‖. 

Şi accentuează neobişnuita sa stare: „Grămătic, moşule, dragă! ...‖ Tănase 

(„luând punga şi sculându-se‖, precizează autorul) formulează o altă sentinţă, 

de data aceasta în spiritul adevărului: „Bogdaprosti, măi băiete! Bogdaprosti! 

Rău îmi pare/ Ca să văz lighioană cu-un suflet atât de mare./ De-ai fi român, 

cale-vale! dar ţigan, păcat! păcat!/ Tat-tău o fi fost, băiete, o groază de 

blăstămat/ De-au întortocheat pe mă-ta în linguşirile lui ...‖ 

Constrâns, depune armele: „Multe dragostea mai face pe faţa 

pământului!/ E curat un fel de boală, că de noi când se lipeşte,/ Pe român mi-

l ţigăneşte, pe ţigan mi-l româneşte,/ Toate lucrurile-n lume cu susul le pune-

n jos:/ Îngerul urât se pare, ucigă-l crucea frumos!‖ Şi aşa, ca şi când s-ar 

afla în treacăt: „Dar eram să uit, băiete, de-a        te-ntreba, cum te cheamă?‖ 

Întrebarea e semnificativă. Un om devine vrednic de numele de om, abia 

în clipa când celălalt ţine să-l individualizeze. Şi nimic nu-l poate individualiza 

mai bine pe cineva decât numele purtat. Abia de aici încolo între cei antrenaţi 

într-o discuţie, se instituie un soi de egalitate. 
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Cel chestionat răspunde: „Pe mine Răzvan‖. (O semnificaţie po-sibilă a 

numelui ar putea fi „stare de mulţumire raportată la divinitate‖ ceea ce ar 

explica aproape în întregime destinul eroului nostru.) Dar nu se opreşte aici. 

Are viaţa lui un astru fix care-l veghează şi-i conduce paşii care anunţă de pe 

acum omul extraordinar care va deveni pe par-curs. Astrul acesta fix are şi un 

nume. De nestemată, şi nu întâmplător, dintre toate, cea mai benefică, pentru 

că înseamnă strălucire. 

„Smaranda chema pe drăguţa mamă‖. Gura i-o razna: „Muri an...‖, imediat 

însă dezvăluie adevărul: „ba nu! trăieşte! Trăieşte-n cugetul meu,/ Şi va trăi 

totdeauna, până voi trăi şi eu.‖ 

Datele unui strălucit erou romantic sunt adunate laolaltă. Hasdeu îl poate 

lăsa liber în lume, cu siguranţa că va fi mai puternic decât toate potrivniciile 

strânse ghem. Forma cea mai năprasnică la care pot accede ele. 

Problema care se pune este – ce cale vom urma-o în dezvăluirea lui. Şi 

fiindcă el purcede de unde purcede, credem că ascensiunea, cu multi-plele ei 

înfăţişări, exprimă cel mai elocvent dominanta lui existenţială. 

De la prima replică, Răzvan se vădeşte un om de o remarcabilă 

complexitate. Hasdeu, ca şi Goethe, consideră complexitatea unul din 

principalele atribute ale personalităţii umane. Aceasta, pentru a se putea 

constitui, trebuie să posede capacitatea de a vedea dincolo de aparenţe, în 

domeniul esenţelor, singurele în stare să adăpostească adevărul atât despre om, 

cât şi despre realitatea înconjurătoare. A nu te lăsa amăgit de luciul de la 

suprafaţa lucrurilor, luciu aproape totdeauna iluzoriu şi inducând pe căi 

greşite; a sonda sfera al cărui interior rămâne de obicei invizibil, nu fiindcă e 

prin firea sa astfel, ci pentru că e nevoie, pentru a ajunge la acest interior, de o 

privire pătrunzătoare, asociată cu o vie inteligenţă şi cu o ştiinţă pe care numai 

cultivarea temeinică o poate conferi, e o caracteristică a oamenilor care pot 

deveni reprezentativi. Răzvan distinge că dincolo de masca purtată de unii şi 

alţii, toţi cu intenţia nemărturisită de a-i induce în eroare pe ceilalţi, se află 

feţele unor naturi umane înfeudate patimilor, dar asta nu-l împiedică de a căuta 

adevărul în ceea ce-i priveşte, pentru a nu spori nedreptatea din lume, şi aşa 

copleşitor de prezentă. 

Autentica, reala complexitate umană este întotdeauna obiectivă. Relaţiile 

stabilite între ea şi lume sunt întemeiate pe necesitatea de a restabili, fie şi la 

nivelul unui singur individ, legăturile fireşti dintre lucruri. Răzvan, auzindu-l 

pe Sbierea plângându-se că n-are nici un ban, socoteşte că punga pe care 

tocmai o găsise, nu-i aparţine acestuia. Şi aşa şi era. Tabloul imaginat, de 

protagonist, e cutremurător şi dă măsura relaţiilor sociale existente în epocă, în 

cel mai propriu spirit romantic: 

„Douăzeci şi toţi cu găuri! Parcă-ar fi să-mi povestească 

Cum se dezmierdau, sărmanii, în salba sărbătorească, 

Pe-un grumaz de ţărăncuţă, grăsuliu şi răsfăţat,  
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Pân‘ ce ghiara ciocoimii din carne i-a înhăţat! ...‖ 

Cel mai bun martor şi cel mai exigent acuzator totodată al jal-nicelor stări 

de lucruri este cel care posedă rolul de vehicul al viciilor şi inechităţilor, banul 

însuşi. Dacă acesta ar putea vorbi, faptele dezvăluite ar spulbera numeroase 

autorităţi, ar destrăma multe „aureole‖, ar fixa la stâlpul ruşinii pe atâţia 

nemernici cu înfăţişări omeneşti. Cu înfăţişări, nu şi cu suflete omeneşti. 

Sentimentul justiţiei care îl însufleţeşte pe Hasdeu, formulat încă din 

poezia dedicată soţiei sale, care deschide drama, va răzbate constant 

constituind fundalul desfăşurării piesei. Cu o tărie pe care o au oamenii întregi, 

a căror deplinătate e un rezultat al armonizării contrariilor, nu printr-o 

dulceagă împăcare efemeră (totdeauna cel puţin suspectă şi antrenând după 

sine iminente dezastre), ci prin punerea în mişcare a celor mai eficiente energii 

îndreptate spre un ideal atotstăpânitor, drama-turgul, ca de altfel şi personajul 

său, Răzvan, militează pentru abolirea cauzelor care determină sumbra 

realitate. Discuţia pe care viitorul domnitor o are cu Tănase e edificatoare. 

Când moşul îl întreabă: „Dar aceşti bani, măi băiete, vor fi un lucru ... furat.‖ 

Răzvan îi răspunde fără echivoc: „Aşa-i! Tocmai! Ai dreptate! Ai vorbit 

adevărat!/ Toţi banii din ţara noastră poartă, moşule, pe sine/ Semnul furilor 

ce-l pradă, printre lacrimi şi suspine,/ De la noi, de la opincă, de la omul cel 

sărman, / Şi-apoi nu vor să ne-arunce-n obraz un gologan!/ Zburători ce sug în 

umbră! Javre, moşule, d-acelea/ La cari omenească-ţi pare numai faţa, numai 

pielea,/ Iar sufletul pe dobândă fu luat de la Satan,/ Cu tocmeală să se-ntoarcă 

mai murdar şi mai viclean! ...‖ 

Pe cât de avană e lăcomia celor aflaţi la polul profitorilor, pe atât de 

generoasă, de cald înţelegătoare e atitudinea celor pe care neno-rocirile şi 

vitregiile de tot felul n-au izbutit să-i dezumanizeze, ci, dimpotrivă, le-au dat 

o mai profundă înţelegere a lucrurilor, o soli-daritate nu numai la rău, ci şi la 

bine. Punga cu galbeni, pe care Răzvan i-o dă lui Tănase, e refuzată de 

acesta, reţinându-şi doar unul din cei douăzeci, cu sfatul de a-i împărţi pe 

ceilalţi altor nevoiaşi. 

Pe aceeaşi linie implicată se înscriu şi catrenele compuse de Răzvan şi 

lipite de acesta la vedere. Natură însetată de echitate, niciodată mulţumit cu 

sferturi sau jumătăţi de măsură, posedă curajul omului conştient de propria 

valoare (curaj şi nu aroganţă, aceasta din urmă îi caracterizează pe ... 

impostori, ori lumea e plină de astfel de specimene dubioase), valoare în 

numele căreia e convins că are obligaţia de a pretinde tuturor să iasă din 

limitele neputinţelor de tot felul, Răzvan îşi expune limpede crezul omenesc. 

Nu întâmplător, primul vizat de cele ce se întâmplă este domni-torul 

însuşi, infirm nu atât prin beteşugul care îl înseamnă, cât prin cumulul de 

slăbiciuni morale care îl caracterizează. (Încă o trăsătură de mare frumuseţe 

romantică această viziune asupra omului care nu trebuie niciodată învinuit sau 

batjocorit pentru diferitele imperfecţiuni trupeşti, dar nici nu trebuie cruţat 
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atunci când este desfigurat de diferite apucături nocive, iar primul care se 

impune să fie în capul listei nu-i altul decât conducătorul. Mai ales, când 

aceste „însemne‖ se răsfrâng asupra ţării, a cărei lamentabilă stare e nespus de 

dureroasă, în timp ce „beneficiarii‖, practic nesupravegheaţi, dacă nu cumva 

tacit încurajaţi, necunoscând nici o oprelişte, nu fac altceva decât să-şi 

rotunjească veniturile pe cele mai diverse căi, toate însă în detrimentul 

oamenilor sărmani.) 

Nici o privelişte, pare să spună Hasdeu, nu este mai tristă ca aceea a 

zbuciumului şi vaietelor celor ce par să se prăbuşească într-un abis fără capăt 

deoarece nimeni nu le vine în ajutor. Concluzia acestui manifest e clară. Cei 

ce sunt răspunzători de mizeria ţării, de cortegiul nesfârşit de privaţiuni 

trebuie să fie îndepărtaţi, şi nu oricum, şi oriunde, ci în acel teritoriu unde 

imaginaţia umană i-a aşezat pe „campionii‖ fărădelegilor de tot felul, în 

infern. 

Posedând balanţa capabilă să cântărească cu imparţialitate valoarea 

lucrurilor şi ştiind în acelaşi timp şi preţul lor, unii au balanţa dar nu ştiu 

preţul, alţii cunosc preţul dar nu posedă balanţa, iar o a treia categorie are 

balanţa, ştie şi preţul dar habar n-are de valoarea acestora, nenorociri la fel de 

mari şi rău deopotrivă de nociv fiindcă de obicei fiecare socoteşte că are ceea 

ce îi lipseşte şi se erijează în judecător!, ori în cazul acestora orice sentinţă este 

denaturată. Posedând deci şi balanţa, cunoscând şi preţul lucrurilor, dar mai cu 

seamă valoarea acestora, Răzvan nu poate lăsa pe altul să sufere pentru o faptă 

săvârşită de el. 

Acest atribut, care nu-i altceva decât omenia ca expresie a uma-nităţii 

inclusă între hotarele unei existenţe individuale, dă întreaga măsură a lui 

Răzvan. E o omenie care n-are drept temei un sentiment izolat, ci o 

multitudine de stări sufleteşti a căror dominantă o reprezintă implicarea în 

soarta tuturor ca într-o viaţă personală. Numai o astfel de implicare este 

capabilă să dea dimensiunile exacte ale valorii umane. 

Este pusă, de asemenea, funcţia pe care trebuie s-o îndeplinească puterea 

socială chemată să facă justiţie. Încrederea în individ, în forţele acestuia de a 

depăşi nişte carenţe, trebuie să se situeze pe primul plan. Dar nu în numele 

umanitarismului, al unei abstracte şi vagi iubiri de oameni (benefică în felul ei, 

dar fără eficienţa în absenţa căreia totul este diminuat, dacă nu cumva chiar 

pervertit), ci în sensul umanist, de convingere că oamenii pot să se întreacă pe 

ei înşişi, că aceasta este adevărata menire a omenirii. Răzvan îi răspunde lui 

Başotă: 

„Fiecare cu ce poate! ... Nu-i dat dreptul orişicui/ Să pună-n ştreang 

omenirea în mijlocul târgului! .../ Ş-apoi acest drept, jupâne, dacă mi s-ar da 

şi mie,/ Eu n-aş omorî nici unul, ca să pot ierta o mie.‖ 

Această formulare de principiu, cu caracter teoretic atâta vreme cât n-are 

acoperire consecventă a faptei, Hasdeu va avea grijă s-o îndreptăţească şi pe 
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planul acţiunii sociale. Devenit haiduc, Răzvan nu va fi pedepsit niciodată în 

devălmăşie, ci aşa cum se exprimă discutând cu Ganea, care îl numeşte 

„sabia cea de văpaie, de care tremură ţara‖ - „numai pe cei răi îi taie‖. 

Distincţia fundamentală făcută ilustrează continuitatea de atitudine a eroului. 

Răzvan nu-şi pierde darul de a judeca cu acuitate situaţiile nici atunci 

când soarta lui însuşi este pusă în joc. Când cei doi boieri şi-l dispută ca pe o 

marfă oarecare, el nu ezită să-i asemuiască deopotrivă câinilor şi corbilor, al 

căror mobil însă e mult mai firesc. În cazul celor din urmă, e vorba de o pradă 

care trebuie adjudecată, pe când, în primul caz, omul viu e necesar să fie tratat 

altfel. Cum? Avea s-o spună chiar Răzvan, care dacă ar fi fost lăsat să aleagă 

între a fi spânzurat sau a cădea rob ar fi preferat din toată inima, prima 

alternativă: „Omul om, să fie slobod; decât rob mai bine moare;/ Ş-apoi 

moartea-i înviere pentru cel despreţuit.‖ 

În această concepţie e concentrată zestrea milenară de înţelepciune a 

popoarelor, a oamenilor care prin valoarea reprezentată, prin per-spectivele 

pretinse vieţii ştiu că adevărata înfăţişare, aceea în stare să înfrunte eternitatea 

şi să domine vicisitudinile propriei lor epoci, n-o pot cuceri decât în condiţiile 

afirmării plenare a personalităţii, afirmare care nu se poate produce în alt 

mediu decât acela al libertăţii. Al unei libertăţi, aşa cum vom vedea că o 

înţelege Răzvan, nu pentru sine, ci pentru toţi, nu ca posibilitate de a sta cu 

braţele încrucişate, ci de a dezvolta prin acţiuni mereu înnoite toate notele 

individuale, în aşa fel încât viaţa omului să devină matca întregii umanităţi. 

Hasdeu a pus mult din sine însuşi în Răzvan, trăsăturile renascentiste ale 

autorului au devenit proprii şi personajului. De aceea, nu trebuie să ne mire 

starea de flacără îmbrăţişată de multilateralul erou. Este o stare, poate cea 

mai greu de menţinut, dar nimic nu trebuie să i se refuze în vederea dăinuirii. 

E ceea ce face şi Răzvan. 

Omul îşi cucereşte verticalitatea (poate cea mai de dorit dintre toate 

opţiunile posibile, fiindcă ea presupune îngemănarea multor calităţi care, în 

„natură‖, se află risipite la mari distanţe unele de altele, dar adunarea lor într-

un mănunchi nu este întrecută de nimic altceva), printr-o activitate 

neîntreruptă, dar şi-o poate păstra numai dacă îi adaugă drept însoţitori marile 

sentimente. Şi printre marile sentimente, pe primul loc, e aproape întotdeauna 

iubirea. (Când nu este ea, viaţa omului, în întregul ei, şchioapătă ...) O iubire 

cosmică, universală, căreia însă trebuie să i se dea o consistenţă şi singura în 

stare s-o facă este dragostea de femeie. „Omul ideal, par să spună marile opere 

artis-tice ale umanităţii, este numai perechea.‖ E o stare pe care o presimte şi 

Răzvan încă înainte de-a fi întâlnit-o pe Vidra. Şi e o stare pe care o va trăi 

intens după aceea. (Una din probele de „foc‖ pe care omul trebuie să le treacă 

pentru a fi deplin este acest tip de Iubire. Numai ea este capabilă să scoată la 

iveală din om toate comorile de idealitate care se află în necuprinsul unei vieţi 

omeneşti, şi care, numai prin totala lor valorificare, dau măsura oricui o 
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trăieşte. Uneori cred că numai iubirea este aceea care poate revela cât cer 

adăposteşte omul în sine, de câtă nemărginire este „locuit‖, fiindcă numai 

oamenii care au sentimentul propriei lor nemărginiri se pot înscrie pe orbita 

înveşnicirii ... Intens, până la uitarea de sine. (Dar nu este tocmai această uitare 

de sine, norocul de a-ţi aminti ce reprezinţi într-adevăr?!). 

Începe ascensiunea socială a lui Răzvan. Dar o astfel de ascensiune pentru a 

fi şi o înălţare, trebuie să se împletească organic cu continua năzuinţă de 

perfecţionare individuală şi, deopotrivă, cu îmbunătăţirea condiţiei umane a 

celor vitregiţi. Numai o astfel de temelie duală poate transforma ascensiunea în 

înălţare. (Ascensiunea e socială, înălţarea e sufletească.) Absenţa uneia dintre 

componente e suficientă ca zidirea să nu aibă durată. Absenţa amândurora 

duce, în mod ineluctabil, la dezastru. 

Un timp, prima determinantă acţionează în viaţa lui Răzvan. Şi ea dă 

iluzia că totul este în perfectă ordine. A doua însă, şi aceasta e hotă-râtoare, nu 

mai constituie o preocupare, nici măcar sporadică, şi efectul ei va fi unul de 

eroziune, cu atât mai primejdioasă cu cât e asemănătoare celei produse de un 

fluviu aflat foarte aproape de pojghiţa de pământ. Ceea ce pare ferm e doar 

aparenţă. Ceea ce pare peren e efemer.  

Începe ascensiunea socială a lui Răzvan. Şi o dată cu ea, criza profundă 

prin care va trece acesta. (S-ar putea crede că nimic nu este mai în 

vecinătatea „mutaţiilor‖ decât criza cu miile ei de înfăţişări. Uneori nespus 

de ademenitoare în primele momente ale apariţiei, dar cu consecinţe fatale.) 

Urcuşul său se realizează prin pierderea în greutate a calităţilor care, 

îndrumate pe un alt făgaş, ar fi dus la o firească împlinire. 

Căutând să descifrăm cauzele care duc la deznodământ, desco-perim, în 

primul rând, treptata înstrăinare a lui Răzvan de tot ceea ce reprezintă termenul 

de referinţă al oricărei personalităţi: consonanţele cu dezideratele istorice ale 

epocii. Existau premise ca Răzvan să devină un domnitor înţelept, deschis 

dreptăţii sociale (haiducul de odinioară îndreptăţea un atare optimism), capabil 

de continuitate în acţiuni (de data aceasta întreaga sa experienţă de viaţă nu 

numai bogată, dar trecută şi prin filtrul unei inteligenţe remarcabile le atestau), 

dar pe toate acestea le înlocuieşte obsesia setei de putere, obsesie care năruie 

înlăuntru pe cel care o cultivă, chiar dacă acesta izbuteşte să păstreze în 

exterior aparenţa unui monolit. Ori tot ceea ce este exterior e supus nimicirii şi 

doar ceea ce este lăuntric poate dăinui. Cum spune un poet: „Templu-nalt se 

năruie,/ Rugăciunea stăruie‖ ... 
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         VASILE FRĂŢILĂ 

 

 

 

 

 

BLAJUL ŞI ISTROROMÂNII 

 Blajul, orăşelul de la confluenţa Târnavelor, locul vestitelor şcoli 

româneşti, aceste "fântâni ale darurilor", de unde, după I. H. Rădulescu, "a 

răsărit soarele românilor", luminate de corifeii Şcolii Ardelene, este şi locul 

care ni l-a dat pe Timotei Cipariu, "părintele filologiei române", dar şi pe 

Ioan Maiorescu, cel care "a pus cel dintâi piatra fundamentală a 

dialectologiei române" şi care tot cel dintâi "a ştiut că limba noastră trăieşte 

în dialecte"
1
, el, primul dintre dacoromâni care îi cercetează pe istroromâni. 

 Descoperiţi la mijlocul secolului al XIX-lea, deşi date despre ei se 

cunoşteau mai de multă vreme
2
, de către primarul orăşelului Pisino, Antonio 

Covaz, care publică în numerele  1-2 ale gazetei L'Istria (ca Appendice 

dell'Osservatore Triestino), în 1846, articolul Dei Rimgliani o Vlahi d'Istria, 

istroromânii, care constituie cel mai mic grup de români            sud-dunăreni 

şi care vorbesc un dialect propriu, au atras interesul ştiinţific a numeroşi 

cercetători români şi străini (italieni, germani şi, în ultimul timp, şi croaţi). 

                                                           
1
      Iosif Popovici, Prefaţă la Dialectele române din Istria, Partea 1. Referinţele sociale şi 

gramatica, Halle a. d. Saale, 1914, p. IX. 
2
      Vezi, de exemplu, cele relatate de istoricul veneţian Ireneo della Croce în Histria antica 

e moderna, sacra e profana della città di Trieste (1698), care menţionează că ei îşi ziceau 

rumeri. O prezentare mai amănunţită a deplasării strămoşilor istroromânilor din interiorul 

Peninsulei Balcanice în locurile de astăzi se găseşte la Sextil Puşcariu [în colaborare cu 

Mateo Bartoli, Arthur Byhan şi Alois Belulovici], Studii istroromâne. II. Introducere, 

gramatică, caracterizarea dialectului istroromân, Bucureşti, 1929, p. 3-51. Date cu privire 

la stabilirea păstorilor istroromâni în Istria sunt consemnate şi într-o lucrare mai recentă 

datorată lui G. G. Carbone: Il Friuli, Trieste e l'Istria dalla preistoria alla caduta del 

patriarcato d'Aquileia. Grande Atlante storico-cronologico comparato, Bologna, 1984, p. 

316-324, în care sunt menţionaţi românii sub numele de cici sau morlaci (cici o morlachi), 

fugari din pricina turcilor care au cucerit locurile lor din Peninsula Balcanică. 
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 Primul dintre românii nord-dunăreni care i-a vizitat timp de o lună 

(între 22 iunie şi 20 iulie 1857) a fost Ioan Maiorescu, de la a cărui moarte s-

au împlinit 150 de ani
3
. 

 Elev al gimnaziului din Blaj, pe care îl termină în 1828, cu "prima 

eminentia", Ioan Trif, nepot al lui Petru Maior (1760 sau 1671, Târgu Mureş 

sau Căpuşul de Câmpie – 14 februarie 1821, Buda), după care şi-a schimbat 

mai târziu numele în Maiorescu, din 1829 urmează teologia la Oradea, de 

unde este trimis la seminarul din Pesta. După absolvire, în 1835, pleacă 

pentru pregătirea doctoratului la Viena, unde audiază, mai cu seamă, cursuri 

de istorie şi filologie. În 1836 abandonează teologia, părăseşte Ardealul şi se 

consacră cu toată fiinţa lui muncii didactice în Ţara Românească. Mai întâi 

este profesor la Cerneţi, vechea capitală a Mehedinţului, apoi profesor de 

istorie şi director al Şcolii centrale şi naţionale din Craiova. În 1847 este 

inspector general al şcolilor din Oltenia, iar după Revoluţia din 1848 este 

translator de limba română la Ministerul de Justiţie din Viena
4
. 

 Publicarea articolului menţionat al lui Antonio Covaz îl determină pe 

Ioan Maiorescu să întreprindă o anchetă la românii din Istria, în 1857, prilej 

cu care vizitează toate aşezările locuite de aceştia, precum şi pe cele în care 

s-a presupus că au existat odată români, care apoi au fost asimilaţi de 

populaţiile alogeate în mijlocul cărora au trăit. Materialul cules de Ioan 

Maiorescu a fost publicat postum de Titu Maiorescu, mai întâi în două 

numere din "Convorbiri literare" (t. II 1868; t. VI 1872-1873). După un an, 

în 1874, Titu Maiorescu strânge materialul într-un volum cu titlul: Itinerar în 

Istria şi vocabular istriano-român. O a doua ediţie cunoaşte volumul în 

1900, Bucureşti, Editura Librăria Socec
5
. 

 Lucrarea lui Ioan Maiorescu are, în primul rând, o valoare istorică, 

fiind primul studiu dialectal făcut de un român în urma unor anchete la faţa 

locului. În ea găsim date privitoare la port, la obiceiuri, descrieri ale 

locuinţelor. Preţioase sunt şi datele despre graiul din Jeiăn, întrucât de la 

ancheta lui Ioan Maiorescu, până la August Kovačec
6
 şi Richard Sârbu

7
, 

                                                           
3
      Ioan Maiorescu, recte Trifu, s-a născut în 28 august 1811, la Bucerdea Grânoasă, jud. 

Alba, comuna Crăciunelu de Jos, şi a decedat în 5 septembrie 1864 la Bucureşti. Era văr cu 

Timotei Cipariu (născut la 21 februarie 1805 la Pănade, comuna Sâncel, jud. Alba, decedat 

la 3 septembrie 1887 la Blaj). 
4
      Vezi Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi filologi români, 

Bucureşti, Editura Albatros, 1978, p. 167-169. 
5
      În 1996, la Trieste, lucrarea lui Ioan Maiorescu apare în traducere italiană realizată de 

Elena Pantazescu sub titlul Istria e vocabolario istriano-romeno. 
6
      Vezi, în special, Descrierea istroromânei actuale, Bucureşti, Editura Academiei, 1971. 

7
      Texte istroromâne şi glosar, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1987. 
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puţini sunt cercetătorii care au pătruns la nord de Monte Maggiore (cr. Učka 

Gora), unde căile de comunicaţie erau mai grele decât în sud
8
. 

 Fără a fi propriu-zis un filolog, Ioan Maiorescu avea bogate 

cunoştinţe lingvistice
9
. 

 Aşa cum arată acad. August Kovačec în studiul Pierderile în lexicul 

istroromân în ultimul secol şi jumătate
10

, referindu-se la cele spuse de 

Puşcariu despre lucrarea lui Ioan Maiorescu, creatorul şcolii lingvistice 

clujene a analizat cartea lui Maiorescu în contextul epocii în care a fost 

scrisă, demonstrând cum poate servi această operă ca sursă pentru 

cunoaşterea istroromânei. Iată numai câteva dintre cuvintele notate de Ioan 

Maiorescu pe care cercetătorii de după el nu le-au mai găsit: cot, s. n. 

însemnând 1. 'cotul mâinii'; 2. 'colţ'; 3. 'unitate de măsură' înregistrat din 

Skitaţa, nu s-a păstrat nicăieri, în celelalte localităţi fiind înlocuit de cuvăt şi 

låcat (p. 288); virę "vână" (< lat. vena), notat tot de Maiorescu în Skitaţa, nu 

s-a păstrat; gustå verb semnalat de Maiorescu pentru Jeiăn şi confirmat de 

Bartoli, a fost înlocuit, ca şi în sud, prin pocusí; psåt, s. m. "păsat", notat de 

Maiorescu pentru Jeiăn sub forma psat, lipseşte astăzi pe teritoriul 

istroromân, fiind înlocuit de împrumutul din croata locală scrob; fečórę, s. f. 

"fată" notat de Maiorescu p. 105: feţioră nu s-a păstrat fiind înlocuit de 

sintagma poşténę fętę / fętinę
11

 cf. ALIr No 447
12

; boteza vb. I "a boteza" 

semnalat pentru Skitaţa de Maiorescu (p. 94, 95) n-a lăsat nicio urmă în 

istroromână; sensul "a boteza" (termen religios) fiind înlocuit prin 

împrumutul din croată cărsti. 

 O contribuţie însemnată la cunoaşterea dialectului istroromân îi 

revine lui Andrei Glavina (1882-1925), istroromân din Suşnieviţa, 

contemporan şi cam de aceeaşi vârstă cu Alois Belulovici, colaboratorul lui 

Sextil Puşcariu la Studii istroromâne, I, 1906. 

 În 1891, când Glavina avea nouă ani, a fost adus de Teodor Burada la 

Iaşi să înveţe carte, fiind înscris la "Institutele Unite". A ajuns apoi să 

studieze la Blaj, deoarece, ca cetăţean al Imperiului şi ca viitor dascăl român 

în Istria, avea nevoie de un certificat de la o şcoală din cuprinsul monarhiei 

austro-ungare. Cât timp a stat la Blaj a primit o bursă de la Liga Culturală, 

                                                           
8
      Printre aceştia se numără Emil Petrovici şi Petru Neiescu, care la începutul anilor 60 

publică câteva scurte texte în cadrul studiului Persistenţa insulelor lingvistice. Constatări 

făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromâni, meglenoromâni şi aromâni, în 

"Cercetări de lingvistică", IX, 1964, nr. 2, p. 187-214, în special p. 211-214. 
9
      Vezi Sextil Puşcariu, op. cit., p. 27. 

10
    Vezi In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră universitară, Târgu 

Mureş, Editura Ardealul, 2012 (volum coordonat de Ana-Maria Pop), p. 274-303. 
11

        Ir. poşténę, adj. f. (< cr. pošten, poštèna, pošténo) "cinstit(ă), neprihănit(ă), 

nepângărit(ă)". 
12

    Abreviere pentru Goran Filipi, Istrorumunjski Lingvistički Atlas. Atlasul lingvistic 

istroromân. Atlante Linguistico Istrorumeno, Pula, 2002. 
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banii fiindu-i trimişi de Aron Densusianu. În 1901 Aron Densusianu moare, 

iar Glavina crede că prin moartea acestuia a pierdut şi bursa, aşa că părăseşte 

Blajul
13

. Între timp se angajează ca funcţionar la Legiunea austro-ungară din 

Belgrad, unde îl găseşte Ionel Grădişteanu, pe atunci ministru la Lucrările 

Publice, care, în 1904, îl aduce la Bucureşti. Aici face cunoştinţă cu C. 

Diculescu, pe atunci pedagog la Seminarul Central ce aparţinea de Ministerul 

Instrucţiunii. Din colaborarea celor doi va rezulta prima carte populară 

dedicată dialectului istroromân: Calindaru lui Rumeri din Istrie, Bucureşti, 

Stampa Gutemberg, Joseph Göbl, 1905, 79 p.  

 În 1904, în ziarul "Unirea" din Blaj (an. XVI, nr. 9, din 22 februarie) 

publică articolul O voce, care conţine informaţii despre conaţionalii lui 

istroromâni, despre port, despre ocupaţiile acestora, despre deosebirile 

dialectale din cadrul idiomului matern, dar şi despre planurile sale de 

răspânditor al cărţii româneşti, despre pericolul slavizării care îi pândeşte pe 

istroromâni. Tocmai de aceea el face un apel înflăcărat pentru a fi ajutat să 

întemeieze prima şcoală naţională în Istria
14

. Şcoala întemeiată de el (după 

Primul Război Mondial, când Istria intră în componenţa Italiei), la Suşnieviţa 

va purta numele "Împăratul Traian". Odată cu moartea lui Glavina se închide 

şi şcoala în limba naţională. Tot el înfiinţează şi comuna Valdarsa, care va 

cuprinde toate satele istroromâne de la sud de Monte Maggiore, Glavina 

îndeplinind totodată şi funcţia de primar. 

 Într-un articol intitulat Rumeri şi şcoala naţională croată, tipărit în 

acelaşi ziar din Blaj (an. XVI, nr. 20, din 12 mai 1904), atrage atenţia asupra 

primejdiei de slavizare a românilor istrieni, din cauza propagandei potrivnice 

a croaţilor, în frunte cu Societatea "Ciril şi Metodiu" din Zagreb, care se 

opune încercărilor istroromânilor, sprijiniţi de doctorul Scampicchio, de a 

obţine o şcoală românească.  

 Reîntors în Istria, la îndemnul şi după indicaţiile lui Alexiu Viciu 

(1855-1953), Glavina culege date şi material de limbă, pe care le trimite 

fostului său profesor de la Blaj, şi pe care acesta i le publică în 1904 în 

"Unirea" sub titlul: Glosar româno-istroromân, singurul de acest fel până 

azi. Din păcate, în felul în care a apărut, Glosarul cuprinde o serie de greşeli, 

unele, pe cât se pare, datorate "modificărilor făcute la Blaj", de aceea 

Puşcariu
15

 atrage atenţia asupra faptului că "materialul de limbă dat de 

Glavina nu poate fi utilizat decât în mod critic"
16

. 

                                                           
13

         C. Diculescu, Andrei Glavina [necrolog], "Dacoromania", IV2, 1924-1926. 
14

     Sextil Puşcariu, Studii istroromâne. III. Bibiliografie critică. Listele lui Bartoli. Texte 

inedite. Note. Glosare, Bucureşti, Cultura Naţională, 1929, p. 175. 
15

      Op. cit., III, p. 176. 
16

      O prezentare, pe larg, a "dacoromânismelor" din Glosar face Puşcariu, op. cit., p. 176-

199. 
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 Tot în 1904 Glavina îi trimite lui Alexiu Viciu un mic Glosar 

istroromân-dacoromân cu material cules din Jeiăn. Glosarul acesta a rămas 

inedit până în 1929, când Puşcariu (op. cit., p. 200-211) îl dă publicităţii cu 

relevarea în note a "dacoromânismelor" datorate autorului istroromân. 

 Anul 1904 s-a dovedit a fi unul foarte rodnic pentru Andrei Glavina. 

În afara Glosarului, discutat puţin mai sus, Glavina îi trimite lui A. Viciu 

câteva probe de grai din Jeiăn pe care profesorul blajean le-a pus la 

dispoziţia lui S. Puşcariu şi pe care savantul clujean le şi publică în Studii 

istroromâne, III, p. 211-235. Materialul, foarte preţios din punct de vedere 

etnografic şi, bineînţeles, şi lingvistic, conţine următoarele texte cu 

transpunerea în româneşte a lui Andrei Glavina: 1. povestea Maia şi filĭu = 

Mama şi fiul; 2. Pastiri din Jeiănĭ = Ciobanii din Jeiăni; 3. Cărbunarii din 

Jeiănĭ; 4. Nuntsile = Nunta; 5. Omiri din Jeiănĭ = Oamenii din Jeiănĭ; 6. 

Fântâra = Fântâna
17

; 7. Kasa cu tot cse se afle în ia; 8. Dvor = Grajdul; 9. 

Lopa = Şura; 11. Hlivu = Coteţul; 12. Experiuni la Românii din Jeiănĭ; 13. 

Salutări la Românii din Jeianĭ; 14. Numerii; 15. Lunile; 16. Zilele 

(săptămânii); 17. Vremea; 18. Anotimpurile. 

 Calendarul, publicat în colaborare cu C. Diculescu, cuprinde o serie 

de rugăciuni, cugetări, sfaturi şi proverbe, descrieri şi anecdote, toate 

traduceri (în afară de câteva proverbe culese de la Matei Doricici din Jeiăn), 

despre care S. Puşcariu
18

 spune că Glavina "a dat numai haina graiului 

istroromân unor gânduri exprimate mai întâi în limba dacoromână". 

 Importanţa lingvistică a Calendarului constă, mai ales, în faptul că 

unele cuvinte istroromâne cunoscute din publicaţii anterioare (să-l amintim 

aici în primul rând pe Ioan Maiorescu) primesc confirmarea că se găsesc şi la 

Glavina. Un alt merit al Calendarului rezidă în aceea că el cuprinde 

numeroase cuvinte care aici sunt atestate pentru prima oară (acelaşi merit tot 

atât de mare şi la Ioan Maiorescu). După S. Puşcariu
19

, "nu numai din punct 

de vedere lexical, ci şi pentru întreaga cunoaştere a dialectului istroromân, 

scrierea lui Glavina, dacă facem abstracţie de dacoromânismele ei, ne oferă 

un material preţios". Fiind el însuşi din Suşnieviţa şi având vârsta lui Alois 

Belulovici, forma în care se prezintă textele celor doi e aproape identică. 

Astfel, cele două culegeri cu texte istroromâne, cea cuprinsă în Studii 

istroromâne, I, 1906, şi a lui Glavina, apărute în acelaşi an, independent una 

de alta, se confirmă şi se întregesc una pe cealaltă. 

                                                           
17

    Făntărę, s. f. ca element viu al lexicului se păstrează în graiul din Jeiăn, iar în sud a fost 

înlocuit de împrumuturile vrul'e (Suşnieviţa), vrutắc (Noselo), vručăc (Letai). În Letai s-a 

păstrat ca microtoponim Făntăra, Fintira (August Kovačec, Les différences lexicales entre 

l'istroroumain du nord et l'istroroumain du sud, în "Studia Romanica et Anglica 

Zagrabiensia", XXVI (1981), nr. 1-2, Zagreb, p. 57-83. 
18

      Op. cit., III, p. 238. 
19

      Studii istroromâne, II, 1926, p. 45. 
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 Glavina i-a comunicat şi lui Iosif Popovici (1876-1926)
20

 două basme 

intitulate: Trei fråţ, respectiv Un conte, precum şi 36 de proverbe din Jeiăn şi 

34 din Suşnieviţa, plus o bucată mică din Jeiăn, foarte importantă, în care 

informatorul relatează cum a ajuns la Gromnic şi Gradińe şi a rămas foarte 

surprins să constate că cei din Jeiăn ca şi cei de la sud de Monte Maggiore 

vorbesc aceeaşi limbă. Îl redăm aici în istroromână şi apoi în notă în 

dacoromână: 

 "¬o åm ovotę vir mnåt ăn Gromnic şi Grådińe toći. Ieâ ganescu ăntru 

sire: «će-â rem de ćire fåće?». «No¯ ârem un purman ućide». ¬o ăns ăntru 

mire åm pomislit. «Domnu cu vo¯ cuvintę samo se-l ręţ ućide». Dupa će åm 

ćiråt le åm ăntrebåt će limbę åu cuvintåt. ¬eâ mń-åw zis kẽ-rę se limbę 

rumańezę (vlåşće). Dupa ćå åm poşnit cuvintå scupa ăn-rę nostre limbę. 

Tunća ¯el m-åw ăntrebåt: «ćire v-a ănmeţåt, pre vo¯ şå cuvintå?» «¬o le åm 

odgovorit, e ćre pre vo¯???». «domnu» zisu-mń-åw. Måre vesèâe fost-a ăntre 

no¯ dupa ćå"
21

.  

 La solicitarea lui Mateo Bartoli (1873-1946) de a-i trimite din cât mai 

multe sate istroromâne traducerea în istroromână, după textul italian al 

parabolei Fiului pierdut, Glavina îi expediază în 22 august 1922 două 

variante, una din Suşnieviţa şi alta din Bârdo, iar în data de 26 septembrie a 

aceluiaşi an, o variantă din Jeiăn, culeasă de la Andrei Doricici, pe atunci în 

vârstă de 78 de ani şi pe care S. Puşcariu
22

 le publică în paralel cu variantele 

culese de Nicolae Densusianu
23

. 

 Pentru că am amintit mai înainte de Aron Densusianu (1837-1900), 

cel care îi trimitea din partea Ligii Culturale bursa la Blaj şi de fratele mai 

mic al acestuia, Nicolae Densusianu (1846+1911), cel care în Dacia 

Preistorică, Bucureşti, 1903 se ocupă şi de istroromâni (făcuse o călătorie în 

Istria pe la 1877), publicând şi Parabola fiului pierdut culeasă din trei sate: 

Bârdo, Suşnieviţa şi Jeiăn, pe care S. Puşcariu, Studii istroromâne, III, le 

menţionează la p. 248. 

                                                           
20

      Dialectele române din Istria. Partea a II-a. Texte şi glosar, Halle a. d. Saale, 1909, p. 

72-83. 
21

     "Eu m-am dus odată în Gromnic şi în Gradińe să vând vin. Ei vorbesc între ei: «ce-i 

vom face de cină? Noi îi vom tăia un curcan». Eu în sinea mea am gândit: «Domnul cuvântă 

cu voi, numai de l-aţi tăia». După ce am cinat i-am întrebat în ce limbă au vorbit. Ei mi-au 

zis că româneşte (vlaske). După aceea am început să vorbim în limba noastră. Atunci ei m-

au întrebat: «cine v-a învăţat pe voi să vorbiţi aşa?» Eu le-am răspuns: «dar pe voi?»... 

«Domnul», mi-au zis. După aceea a fost o mare veselie pe noi". 
22

      Studii istroromâne, III, p. 236-238. 
23

    Pentru forma prescurtată a textului despre Andrei Glavina, vezi Vasile Frăţilă, 

Contribuţia cărturarilor istroromâni la cunoaşterea şi studierea dialectului istroromân, în 

volumul Studii de dialectologie, istoria limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha 

(coordonare: Maria Marin, Daniela Răuţu), Bucureşti, Editura Academiei, 2001, p. 286-288. 
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 Să vedem ce legătură au avut Densusienii cu Blajul nostru cel de 

toate zilele, cum ar zice poetul Ion Brad. Cei doi Densusieni, Aron şi 

Nicolae, sunt fiii lui (Bizanţiu, Vizanţiu, Vizante) Pop, născut în 1799 la 

Densuş, preot în Densuş, cu studii teologice la Blaj. Atât Aron cât şi Nicolae 

au făcut studii secundare la Blaj. Deoarece numele Pop era foarte frecvent în 

Transilvania şi mulţi elevi din aceeaşi clasă purtau numele Pop, lui Aron, 

pentru a-l deosebi de alţi elevi cu nume identic, i s-a spus Densusianu, adică 

din Densuş. Aron însuşi, spune Maria Bucur
24

, nu se despărţise de numele 

lor vechi şi semnase cândva A. P(op) de Haţeg. 

 Alexiu Viciu (1855-1950), profesorul lui Andrei Glavina la Blaj, în 

1906 a fost trimis în Istria din partea Comisarului general al Expoziţiei 

jubiliare (40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I) pentru a culege 

material etnografic. Numirile obiectelor expuse au fost publicate de H. Tiktin 

în "Zeitschrift fűr romanische Philologie", vol. XXX (1907), p. 226-230. 

Lista cuprinde cuvinte istroromâne culese de Viciu din Bârdo, Suşnieviţa şi 

Jeiăn, împreună cu traducerea în limba germană şi adesea cu corespondentul 

român, precum şi cu indicaţia etimologiei. Este vorba de "Pavilionul 

Românilor de peste hotare" cu ocazia Expoziţiei jubiliare din 1906, 

organizată la Bucureşti. 

 Tot în 1906, din Jeiăn, Alexiu Viciu trimite o scrisoare datată 11 

aprilie, scrisoare publicată de gazeta blăjeană "Unirea" (an XVI, 1906, nr. 17 

din 25 aprilie) sub titlul De la istroromâni, în care comunică o serie de date 

interesante despre locuitorii din Jeiăn, date utilizate de S. Puşcariu
25

. 

 Relațiile Blajului cu istroromânii vor fi reluate spre sfârșitul 

deceniului al treilea din secolul trecut și se părea că vor continua și în 

deceniul următor. Ideea reînființării școlii românești la Sușnievița și a 

înființării uneia și în Jeiăn nu a fost abandonată după moartea lui Andrei 

Glavina.  

 În 1939 Sever Pop aduce doi copii în vârstă de nouă ani pe care îi 

înscrie la școala normală, elevi care urmau ca după absolvire să se întoarcă în 

satele lor ca învățători: Tvetici Pepo, în Sușnievița, respectiv Doricici Ive, în 

Jeiăn. Din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial aceștia nu s-au 

mai putut duce acasă, deoarece ‖Evenimentele politice din anul 1940, de care 

nu erau cu nimic vinovați, le-au atras ani îndelungați prigoana autorităților 

comuniste, inclusiv întemnițarea‖
26

. Despre soarta celor doi istroromâni, P. 

Neiescu (art. cit., p. 42) afirma că unul trăia la București, iar celălalt, bolnav, 

la Blaj. 

                                                           
24

      Ovid Densusianu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, p. 6-7. 
25

      Studii istroromâne, II, 1926, p. 46.
1
 

26.
 Petru Neiescu, Câteva probleme privind studiul graiurilor și al dialectelor românești, în 

‖Dacoromania serie nouă‖, II, 1996-1997, Cluj-Napoca, p. 142. 
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 A trebuit să treacă şapte decenii de când Andrei Glavina i-a trimis lui 

M. Bartoli textele parabolei Fiului pierdut (1922) până când un alt fost elev 

al şcolilor din Blaj a semnat prima sa contribuţie privitoare la dialectul 

istroromân. Este vorba de Glosarul care însoţeşte ediţia a II-a, revizuită şi 

completată a lucrării Texte istroromâne şi glosar, Timişoara, 1992, care pe 

foaia de titlu poartă numai numele profesorului Richard Sârbu. Indicaţiile 

etimologice din glosar (p. 148-293) sunt stabilite de Vasile Frăţilă, absolvent 

în 1957 al celei de a doua sută a promoţiei de elevi ai liceului din Blaj (pe 

vremea aceea Şcoala Medie). O nouă ediţie, de data aceasta cu titlul 

Dialectul istroromân. Texte şi glosar
27

, cei doi cercetători timişoreni - 

Richard Sârbu şi Vasile Frăţilă -, publică, în 1998, volumul la Timişoara la 

Editura Amarcord. 

 Începând cu anul 2000, cercetările noastre privitoare la dialectul 

istroromân au îmbrăţişat în special studiul lexicului, fie din punct de vedere 

o n om as i o l o gi c , ca de exemplu, Terminologia corpului omenesc în 

dialectul istroromân ("Analele Universităţii din Timişoara, seria filologie", 

XXXVIII, 2000, p. 127-198)
28

, Termeni referitori la regnul animal. Ovine, 

caprine, cervide (I), (AUT, XL, 2002, p. 83-92), Bovine şi cabaline, II
29

, 

apărută în Vasile Frăţilă, Cercetări de onomastică şi dialectologie, 

Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004, p. 245-262, fie al s t r a t i f i că r i i  

e t i mo lo g i ce : Lexicul dialectului istroromân, în "Transilvania", serie nouă, 

Sibiu, 2009, nr. 4, p. 42-50; Observaţii asupra elementului autohton în 

dialectul istroromân, în volumul Istroromânii: repere cultural-istorice, 

Sibiu, Editura "Astra Museum", 2008, p. 43-64; Consideraţii cu privire la 

elementul autohton în istroromână, în Lucrările celui de-al XIII-lea 

Simpozion naţional de dialectologie, I, Baia Mare, 2008, Cluj-Napoca, 

Editura Mega, 2008, p. 225-247; Consideraţii cu privire la elementul 

autohton în istroromână [II], în volumul Jeud, străveche vatră de cultură 

românească (coordonator Ioan-Mircea Farcaş), Cluj-Napoca, Editura 

Risoprint, 2013, p. 77-113; Elementul autohton în dialectul istroromân între 

menţinere şi dispariţie, în "Buletin ştiinţific", Fascicula Filologie, serie A, 

XIX, Baia Mare, 2010, p. 19-33; Elementul slav vechi în dialectul 

istroromân, în "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 

                                                           
27

      Cu un studiu introductiv, p. 11-33, semnat de Vasile Frăţilă. 
28

     Reluat în volumul Studii de toponimie şi dialectologie, Timişoara, Editura Excelsior 

Art, 2000, p. 211-312. O formă prescurtată, de fapt, un rezumat, sub titlul Terminologia 

corpului în istroromână a apărut în "Tabula", Pula, 2003, p. 121-135, iar varianta în italiană, 

La terminologia del corpo nel dialetto istroromeno, în Actas del XXIII Congresso 

International de Linguistica y Filologia Romanica, Salamanca, 24-30 septembre 2001, 

Editadas por Fernando Sanchez Miret, volumen III. Seccion 4: Semántica, lexica, 

lexicologia y onomastica, Tűbingen, 2003, p. 169-180. 
29

      Iniţial comunicare susţinută la al XI-lea Simpozion naţional de Dialectologie, Reşiţa, 

mai 2004. 
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Secţiunea III e. Lingvistică, tomul LVIII/2012. In memoriam Vasile Arvinte, 

p. 87-114.  

 Alte studii au vizat f o rm ar ea  cu v in t e lo r , cf. Formarea 

cuvintelor în dialectul istroromân, "Fonetică şi dialectologie", XXX, 

Bucureşti, 2011, p. 5-20, e t im olo g i a : Note de etimologie istroromână 

[åfina, åfiţa, âmpoi, mpoi, âmprevåle, âniurbå, ânjivoti, ânlic, ânmiså, âr¯e, 

âr¯a, âr¯av, båba, båbę, bât, bâzγ, beĉúγ, bes™da, blescav, -a, -o, bâutav, -a, 

-o, bògzná, bolánta, bólenta, borebit, borbit, morebit, bot, braγeşår, 

brageşine, briń, brińoviţa, bucuråzna, buşni, busni, buşnit, cabålnic, cafetast, 

-a, ca¯ę¯, cål, p. cåâ, caldå¯a, cåleţ, caligo, caheţ, cámila, camponeliţa, cánę, 

camičliv, cańól, cantir, cånγla, cåpâiţa, capÄzniţa, cârpa, cârpę, cârpi, 

cârpast, -a, clåmfa, cl™şte, câetva, cńac, coár, cocoşińaţ, pl. cocoşinţi, 

cucuâę¯, coγ, coléba, colorója, colorę¯, contrestę¯, copita, copitę, copno, 

coracni, cornoviţa, corúmba, corumbę, cotoråta, cotorna, crolę¯, crodiga, 

crompalo, crompav, crompast, crug, cruγ¯ę¯, cumar, cutiga, cutijina, cva, 

cvo¯ę¯] în "Buletin ştiinţific. Fascicula filologie", seria A, vol. XX, Baia 

Mare, 2011, p. 45-57; Note etimologice şi lexicale istroromâne [bucuråzna,, 

corp, cur, fâer, mačúca, nevręme, răzănveţå, stăza, stănza, stanze, t§aca], în 

"Fonetică şi dialectologie", XXXII, Bucureşti, 2013, p. 185-191; i s to r i a  

p r eo cu pă r i lo r  d e  d i a l ec t o lo g i e  i s t r o r o mân ă :  Contribuţia 

cărturarilor istroromâni la cunoaşterea şi studierea dialectului istroromân, 

în volumul Studii de dialectologie, istoria limbii şi onomastică. Omagiu 

domnului Teofil Teaha (coordonare Maria Marin şi Daniela Răuţu), 

Bucureşti, Editura Academiei, 2012, p. 285-306; Dialectul istroromân în 

anchetele lui Ugo Pellis, în Bătrânul înţelept de la Pylos. Volum omagial 

dedicat lui Andrei Avram la 80 de ani (ediţie îngrijită de Ştefan Colceriu), 

Bucureşti, Editura Academiei, 2012, p. 77-86. 

 Tot aici s-ar înscrie şi recenziile la: August Kovačec, Descrierea 

istroromânei actuale, Bucureşti, Editura Academiei, 1971, 230 p., în "Studii 

şi cercetări lingvistice", XXII, 1972, nr. 6, p. 640-643 şi la Antonio Dianich, 

Vocabolario istroromeno-italiano. La varietà istroromena di Briani 

(Bərščina), Pisa, Edizioni ETS, 2011, XL+, 199 p., în "Limba română", LX, 

2011, nr. 4, p. 556-562. 

 O atenţie deosebită am acordat conducerii unor teze de doctorat cu 

subiecte privitoare la studiul lexicului dialectului istroromân pe straturi 

etimologice. Rodul unor astfel de cercetări îl constituie Dialectul istroromân. 

Straturi etimologice din care a apărut partea I la Timişoara, Editura 

Universităţii de Vest, 2010, 418 p. (coordonator Vasile Frăţilă, coautor 

Gabriel Bărdăşan), partea a II-a aflându-se în redactare finală. 

 Având în vedere amploarea demersului, lucrarea, după cum am 

specificat deja, este structurată în două părţi: prima este consacrată celor mai 

vechi straturi etimologice, cel latin moştenit (p. 73-346) având drept autor pe 
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Gabriel Bărdăşan şi cel autohton (p. 347-415), autor V. Frăţilă, urmând ca 

partea a II-a să cuprindă împrumuturile din slava veche (V. Frăţilă), croată 

(Lucian Miclăuş), slovenă (Richard Sârbu), italiană şi germană (Ana-Maria 

Pop). 

 Prin bogăţia faptelor de limbă supuse analizei, precum şi prin 

modalitatea de studiere a acestora pe straturi lingvistice, studiul lingviştilor 

timişoreni se vrea şi este "singular în sfera referitoare la lexicul dialectului 

istroromân" (p. 5). Aşa cum se arată în Cuvânt înainte, pe lângă prezentarea 

structurii etimologice a dialectului istroromân, intenţia autorilor, realizată 

deja în partea I a lucrării, a fost de a oferi şi o clasificare pe câmpuri 

semantice a fiecărui strat identificat, pentru a da şi "o imagine a realităţilor 

extralingvistice pe care le desemnează termenii istroromâni în arealul 

cercetat" (p. 6). 

 Pe lângă studiul celor două straturi etimologice: latin moştenit (G. 

Bărdăşan) şi autohton (V. Frăţilă), partea I mai conţine şi o prezentare amplă 

a istroromânilor şi a idiomului vorbit de aceştia: Dialectul istroromân. 

Privire generală (p. 9-72)
30

, datorată lui V. Frăţilă şi un Cuvânt înainte 

semnat: Autorii. 

 Cele două părţi ale operei lingviştilor timişoreni valorifică întregul 

material lingvistic existent cu privire la dialectul istroromân: lucrări 

lexicografice sau cu caracter lexicografic, atlase lingvistice (Atlasul lingvistic 

român, partea I, Atlasul lingvistic român, partea a II-a, Atlante linguistico 

italiano, ancheta lui Ugo Pellis, Istrorumunjski lingvistički atlas. Atlasul 

lingvistic istroromân. Atlante linguistico istrorumeno, de Goran Filipi, 

articole şi studii, culegeri de texte, în vederea evidenţierii cu o cât mai mare 

acurateţe a configuraţiei etimologice a acestui idiom românesc sud-dunărean. 

 În recenzia părţii I a lucrării Dialectul istroromân. Straturi 

etimologice, recenzie publicată în "Fonetică şi dialectologie", XXXII, 2013, 

p. 219-222, Ana-Maria Pop spune: "Istroromânii şi istroromâna í subiect 

pentru dezbateri aprinse, luări de poziţie mai mult sau mai puţin ferme, 

pentru cercetări şi studii de mai mică sau de mai mare întindere, toate au ca 

numitor comun şi cu o miză covârşitoare încercarea de reperare, recuperare 

şi păstrare a unui idiom românesc pe cale de a se stinge, căci, după spusele 

unui istroromân, Denis Şneler, înregistrat în autobuzul care ne ducea de la 

Rijeka la Jeiăn: «Se pâårde limba, se pâårde tot. ¬e aşå cum spur?»
31

  

 Între aceste coordonate se înscrie şi lucrarea celor doi lingvişti 

timişoreni, aceasta "fiind rezultatul unui demers îndrăzneţ şi ambiţios de 

                                                           
30

     Partea aceasta a fost publicată şi în volumul Aromânii, meglenoromânii, istroromânii, 

aspecte identitare şi culturale (coordonator: Dr. Adina Berciu-Drăghicescu), apărut sub 

egida Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, Bucureşti, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 633-694. 
31

      În dacoromână: «Dacă se pierde limba, se pierde tot. E aşa cum spun?» 
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valorificare a întregului material lingvistic existent cu privire la dialectul 

istroromân..." (Ana-Maria Pop, lucr. cit., p. 219). 

 Valoarea lucrării semnate de cei doi lingvişti timişoreni a fost 

subliniată şi de academicianul croat August Kovačec, care, printre altele, în 

studiul Pierderile în lexicul istroromân în ultimul secol şi jumătate
32

, spune: 

"În perioada dintre cele două războaie mondiale şi după cel de-al Doilea 

Război Mondial, au apărut mai multe culegeri de texte dialectale, atlase 

lingvistice, glosare şi studii privind istroromâna. Toate datele referitoare la 

lexicul istroromân până în zilele noastre (inclusiv cele prezentate de 

Puşcariu) sunt prezentate în mod sistematic, precis şi cât se poate de 

exhaustiv în cartea celor doi profesori de la Universitatea de Vest din 

Timişoara, Vasile Frăţilă şi Gabriel Bărdăşan, Dialectul istroromân, 

consacrată în mod special elementelor de origine latină moştenite [şi 

adăugăm noi - V. F. - şi autohtone] din româna comună. Pentru dialectologia 

română şi pentru studierea dialectului istroromân, această splendidă carte are 

astăzi aceeaşi importanţă pe care au avut-o cele două volume de Studii 

istroromâne ale lui S. Puşcariu din anii 1920" (p. 286). 

 În altă parte A. K. afirmă: "Când or să fie gata cele două volume, ele 

or să reprezinte cununa de aur asupra celor trei volume clasice ale lui 

Puşcariu [...] În privinţa istroromânei, Universitatea din Timişoara face acum 

ceea ce instituţiile din Cluj au făcut în trecut". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Publicat în volumul In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră universitară, 

Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2012, p. 274-303. 
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     „CEVA DE NEMAIRUPT...” 
 

Comparativ cu scriitorii pe care cercetările de specialitate îi subsumează 

aceleiași sfere tematice speciale a literaturii noastre, Traian Dorz a creat un univers 

canonic tradiţionalist nu în sine, ci unul centrat pe comuniunea cu Dumnezeu şi cu 

semenii, inclusiv în perspectiva (biblică a) eternităţii. Spre deosebire de 

contemporanii lui sau de alţi autori de lirică religioasă, poetul nu are însă „explozii‖ 

stilistice; de aceea, nici nu întâlnim în poezia sa figuri de limbaj epatante, căci se 

apelează foarte frecvent la imagini standard, obişnuite. Faptul nu diminuează 

valoarea operei, întrucât toată această specificitate dobândeşte valenţe clare în 

cadrul poeziei despre omul care năzuieşte spre posibilitatea de a-L întâlni cândva pe 

Dumnezeu, în plinătatea frumuseţii şi a măreţiei Lui; în definitiv, această căutare se 

realizează direct, simplu, chiar prin intermediul unor versuri fără mărci stilistice de 

tipul metaforelor spectaculoase, dar, deopotrivă, într-o manieră ardentă, aproape 

dramatică, ceea ce poate conferi creaţiei unicitate şi profunzime. 

Substanța liricii dorziene gravitează, aşadar, în jurul experienţei spirituale 

fundamentale a revelaţiei depline, a aspiraţiei spre mântuire. Autorul e interesat 

constant de sinceritatea trăirilor; pentru el, nu sunt atât de importante faptele ce ţin 

de lexic, de semantică, de stilistică, de arta poetică în ansamblu, ci relaţia de 

comuniune cu Divinitatea, drept care se exclude ipso facto reprezentarea unor 

versuri luxuriante, încărcate de tropi. Într-un atare context se evidenţiază 

modalităţile repetitive ale construcţiei lexicale și gramaticale, dintre care avem în 

vedere, în continuare, formele negative de supin ce încorporează adverbul mai și a 

căror utilizare reflectă concentrarea maximă pe ceea ce e absolut, unic, fără tipar, 

aşa cum, de altfel, e întreaga creaţie divină.  

Am arătat, cu alte prilejuri, că despre asemenea formaţii se aminteşte în puține 

lucrări de specialitate
26

, precizându-se succint – după definiţia propriu-zisă dată 

                                                           
26

 Ne-am referit la astfel de formații participiale în lucrarea noastră Dorziana – o 

(re)construcție a textului prin limbaj, Timișoara, Editura Excelsior Art, 2016, p. 70-84, 
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fiecăruia dintre modurile nepersonale – că forma negativă are drept marcă (în cazul 

gerunziului, al participiului sau al supinului) prefixul ne- şi că, uneori, între prefix şi 

bază poate apărea „adverbul de mod de continuitate mai, în situaţia verbelor care-i 

admit ocurenţa (în structuri semantice acceptabile)‖
27

, atrăgându-se atenţia 

îndeosebi asupra scrierii corecte, într-un singur cuvânt. La Traian Dorz însă, nu e 

vorba despre simpla utilizare a unor astfel de formaţii, ci implicaţiile sunt mult mai 

numeroase, iar „gustul‖ pentru ele devine evident.  

* 

Așa cum se știe, dintre toate limbile romanice, numai româna posedă un mod 

nepersonal denumit supin, ale cărui valori sunt redate, în Romania occidentală, prin 

                                                                                                                                                     
capitolul „Cuvântul nemaispus”; iată și câteva pasaje selectate din poezia lui Traian Dorz în 

care se evidențiază forme gerunziale similare ale unor verbe din fondul principal lexical, 

dislocate de adverbul mai: „Şi-a dat robiei pradă slava şi cinstea-I la vrăjmaşi Şi-a dat, / 

Poporul Şi l-a dat la moarte, pe moştenirea-I mâniat. // I-a ars pe tinerii lui focul, fecioarele 

s-au stins de-ocări / nemaifiind sărbătorite cu-a nunţii vesele cântări‖ (CP 146, Psalmul 78); 

„nemaifiind pe lume decât un călător / cu cât duc mai puţine pot merge mai uşor!‖ (CDr 51, 

Când m-am născut...); „Azi când îmi sfârşesc urcuşul, / niciun pisc nemaiavând, / şi când 

soarele-mi sfinţeşte / după orizontul blând, / o tristeţe parcă-ncearcă / sufletul privind spre-

apus: / vine marea-mi despărţire / de tot drumul ce l-am dus.‖ (CUrm 177, Azi când îmi 

sfârşesc); „Nemaiavând aicea nimic să ne reţină / să-Ţi revărsăm Acolo, în veci, 

recunoştinţa, / că-n lumea de primejdii, de fiare şi de tină / Tu ne-ai păstrat curate iubirea şi 

credinţa!‖ (CVeşn 218, O, cerul meu cel tânăr!); „O, cum să uit ce darnic şi dulce mi-ai 

răspuns, / cu câtă revărsare de drag şi bucurie, / că orişicărui suflet din lume i-ar fi-ajuns, / 

nemaiavând să-Ţi ceară nimic pe veşnicie.‖ (CCnţ 12, O, cum să uit?); „De nu-i veşnică 

iubirea de ce timpul nu-i ajunge, / de-i uşoară fericirea de ce inima oftează, / de ce-s ochii-

atunci în lacrimi, / sufletul nemaiputând?‖ (CR 167, De nu-i veşnică...); „Când glasul 

rugăciunii / mi-l tac nemaiputând, / fioru-l suie încă / din cer în cer trecând.‖ (CDr 127, 

Când calea-mi pare-nchisă); „Dacă fiii lui lăsa-vor calea Mea şi n-o vor ţine, / Dacă-Mi vor 

călca Cuvântul, nemaiascultând de Mine, / Atunci le voi da pedeapsă pentru vina lor nuiele, 

/ lovituri au să primească pentru-a lor păcate grele‖ (CP 166, Psalmul 89); „oameni care, 

dacă-n lume ai mai fi şi-acum în viaţă, / cu noroi ar da în tine şi din spate, şi din faţă, / după 

cum ar fi câştigul mârşav al acestor zile, / liber frâu lăsând la patimi, nemaiascunzându-şi-

le‖ (CL 47, Mereu prin lupte); „Nemaiubind pe nimeni / azi îi iubim pe toţi, / cu nimenea în 

totul, / suntem cu fiecare‖ (CR 187, De mult, numai lumină...); „În el nu-i umbră, nici nu-i 

fum, / ci-i curăţie şi-umilinţă, / nemaiştiind decât de-un drum, / de-o-nvăţătură şi-o 

credinţă.‖ (CDr 148, Statornicia); „Nemaiţinând să Te păstrez / în tot doar mie-ntruna / Te-

am revărsat să luminezi / nălţimea şi genuna.‖ (CDr 173, Tot ce-a fost greu); „El mi-este 

ultimul răspuns / spre mii de fraţi, de fii şi soţi – / nemaivorbind la nime-ascuns, / le pot 

vorbi deschis la toţi.‖ (CNem 54, Am cu urmaşii un cuvânt). 
27

 Constantin Dominte, Negaţia în limba română, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, 2003, p. 62; pentru această problemă, vezi şi Grigore Brâncuş, Manuela Saramandu, 

Gramatica limbii române, volumul I. Morfologia, Bucureşti, Editura Atos, [f.a.], p. 172; Ion 

Toma, Limba română contemporană. Privire generală, Bucureşti, Editura Niculescu SRL, 

1996, p. 181; Niculina Iacob, Morfologia limbii române, partea a II-a, Suceava, Editura 

Universității „Ștefan cel Mare‖, 2006, p. 342; Florica Ficşinescu, Magdalena Popescu-

Marin, Ne-2 (nă-2, nea-, ni-2), în FCLR II, p. 164. 
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infinitiv, cu care supinul românesc este sinonim, el reprezentând numele acțiunii 

verbale
28

.  

În Gramatica Academiei, ediția 2005, se vorbește despre o structură cu supinul 

care indică o „proprietate‖, are caracteristici pregnant apropiate de cele ale 

adjectivului și se realizează în construcții unde forma respectivă (inclusiv în 

contexte de gradare) îndeplinește funcțiile sintactice de atribut verbal, de nume 

predicativ sau de element predicativ suplimentar, putând fi substituită printr-un 

adjectiv derivat cu sufixul modal -bil (ce exprimă valoarea de „posibilitate‖ 

pasivă)
29

. Tiparul se distinge prin particularitatea de a fi eliptic, întrucât supinul 

constituie, de fapt, o „determinare consecutivă a unui adjectiv nul [subl. aut.]‖ 

(neexprimat, dar subînțeles), „marcând printr-o consecință o valoare superlativă‖
30

, 

așadar, ideea de intensitate maximă. De altfel, apropierea supinului de 

comportamentul unui adjectiv „se manifestă mai cu seamă în privința modului în 

care se realizează aspectul negativ, cu ajutorul prefixului ne-: de nepovestit, de 

neiertat, de neimaginat‖
31

, forme ce au, de regulă, ca regent un substantiv (sau un 

substitut al acestuia – pronume, numeral), dezvoltând, în plan afectiv, nuanța 

gradului maxim al intensității. Semantismul unor asemenea formații este întregit (și 

accentuat) de prezența adverbului mai, care introduce o valență suplimentară de 

sens – „niciodată‖. 

 Acesta este și cazul unei construcții dintr-o poezie dorziană dedicată 

punctului culminant al întâlnirii sufletului cu iubirea lui Dumnezeu, tinzând spre (și 

ajungând la) contopirea deplină cu El, în intimitate – moment de revelație și de 

revărsare desăvârșită a dragostei, de percepție profundă a unei emoții sacre speciale, 

a armoniei, a fericirii și a păcii supreme, oportunitate de întoarcere perpetuă la 

unirea primordială (întru reunificare) cu Divinitatea, când prezența harică a 

universului ceresc oferă prilejul unic de a „vedea‖ minunea continuă a unui început 

mereu nou, legat de această comuniune intimă îndelung așteptată (de remarcat, în 

text, și prezența a trei adjective provenind din participii negative, dintre care două 

sunt integrate în structura unor nume proprii, cu referire explicită la trăsături ale 

Dumnezeirii): „Uimiţi stau îngerii s-admire / privelişti de nemaivăzut, / 

dumnezeiasca-mpărtăşire / c-un strop al Celui Ne-ncăput. // Și cântă preamărind 

                                                           
28

 Vezi, de pildă, GA2 I, p. 233. 
29

 Vezi GALR I, p. 517. 
30

 Idem, ibidem, p. 517-518; vezi și Gabriela Pană Dindelegan, Structura adverb + de + 

adjectiv (sau adverb): descriere sintactică şi interpretare semantică, în „Studii și cercetări 

lingvistice‖, XXXII (1981), nr. 6, p. 602, unde se arată că, în asemenea situații, avem de-a 

face cu „indicarea indirectă [subl. aut.] a aprecierii graduale, ca o consecință a gradului în 

care obiectul posedă calitatea (sau verbul caracteristica)‖. Tot în GALR I, p. 518, se 

precizează următoarele: „Apariția lui de poate fi urmarea valorii consecutive, de fiind o 

prepoziție purtătoare, printre alte valori, și a valorii lexicale consecutive‖; vezi și idem, 

ibidem, p. 523-524, unde se punctează din nou faptul că prezența obligatorie a prepoziției de 

e cerută „de tiparul superlativ absolut în care este atrasă forma‖, „fiind legată de valoarea 

consecutivă pe care o introduce.‖. 
31

 Niculina Iacob, op. cit., p. 344. 
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Misterul / Neînțeles, Etern și Sfânt, / Iubirea ce coboară Cerul / îmbrățișat peste 

pământ. // Şi toţi fiorii fericirii / nespuse sufletu-mi pătrund, / că sunt al Tău, al Tău, 

Iisuse, / şi-n har, ca-n soare, mă afund!...‖ (CCm 164, Eu sunt al Tău). În secvenţa 

cu supinul-atribut verbal din versul al doilea, valoarea de superlativ absolut se 

exprimă indirect, sub forma unei consecinţe a gradului intens în care „obiectul‖ (= 

substantivul) regent (implicând un adjectiv-atribut subînțeles) posedă o 

caracteristică excepţională, ieşită din comun, interpretarea semantică fiind evidentă: 

„priveliști extraordinare, minunate, atât de frumoase, încât nu s-au mai văzut 

niciodată / cum nu s-au mai putut vedea niciodată‖. 

 Aceeași idee privitoare la momentul inițial al acceptării și al asumării unui 

nou gen de existență, cea împreună cu Hristos, surprins în numeroase poezii, se 

poate identifica în următorul fragment: „Din clipa când mi-ai zis pe nume / şi când 

pe Nume eu Ţi-am spus, / pe noi ne-a-nlănţuit de-olaltă [sic!] / ceva de nemairupt, 

Iisus! // Acel ceva mi-a dat puterea / în anii tinereţii grei / să nu mai am aşa ca Tine 

/ nimic frumos în ochii mei // Şi m-a ferit de-a ispitirii / cărări şi curse, şi noroi, / şi 

m-a făcut ca, după Tine, / nimic să mai doresc apoi, // Şi m-a trecut peste primejdii / 

ce nici nu le-am văzut că sunt
32

, / şi m-a făcut să uit de toate / cum nici n-aş fi pe-

acest pământ. // Iar eu i-am dat cu bucurie / şi somn, şi casă, şi avut, / şi niciodată, 

nicio clipă, / de toate, rău nu mi-a părut. // ... O, când, Iisus, mi-ai zis pe nume / şi 

când pe Nume eu Ţi-am spus / nu-i grai să poată spune-n lume / ce stare sfântă mi-

ai adus!‖ (CÎnv 133-134, Din clipa când). În acest poem, supinul din finalul primei 

strofe are ca regent un pronume nehotărât, structura presupunând o decodare de 

tipul: „ceva atât de puternic, de strâns, de intim, încât nu se mai poate rupe sau 

distruge niciodată‖. „Cheia‖ de lectură a textului ne este oferită la sfârșitul poeziei, 

unde „acel ceva‖ e „tradus‖ printr-o „stare sfântă‖ cu neputință de transpus în 

cuvinte obișnuite ori de surprins în limitele mijloacelor de a comunica între / despre 

noi înșine; e vorba deci de legătura indestructibilă dintre Dumnezeu și ființa umană 

care I s-a încredințat în sensul unui angajament plenar, al dăruirii fără ezitări în 

toate etapele traseului existențial și cu orice consecințe ce decurg de aici, până la 

despovărare de cele ale firii pământești, în vederea pregătirii conștiente pentru 

trecerea dincolo de granițele acestei lumi văzute. 

 Pe lângă faptul că încorporează adverbul mai, asemenea supine cu funcțiile 

sintactice amintite, cu înțeles consecutiv și, concomitent, de intensificare au 

frecvent forme negative
33

, mai ales că „«starea» presupusă de adjectivul neexprimat 

(nul) e din registrul stărilor adesea neplăcute, dificile, pentru a putea fi suportate / 

                                                           
32

 În textele poeziilor lui Traian Dorz publicate, la noi, în ultimii ani, întâlnim frecvent forma 

sunt (în conformitate cu norma actuală de flexiune a verbului a fi), deşi se pare că 

întotdeauna poetul şi-a manifestat, explicit sau indirect, preferinţa pentru sînt – formă 

verbală întrebuinţată în toate volumele sale tipărite la edituri din străinătate înainte de 1989 

şi realizate exclusiv pe baza manuscriselor originale –, motiv pentru care a şi aşezat-o, de 

nenumărate ori, în rime, mai ales că era vorba despre respectarea unei norme literare a epocii 

respective.  
33

 Cf. și Gabriela Pană Dindelegan, op. cit., p. 603, unde se precizează că „negarea supinului 

este și aici un mijloc de exprimare a «certitudinii», iar informația modală procurată de supin 

captează ideea de «posibilitate»‖. 
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receptate‖
34

. O astfel de situație este ilustrată într-un poem dorzian consacrat 

experienţei-limită din universul carceral, amintind faptul că rezistenţa conferită de 

manifestările (variate ale) trăirii mistico-religioase a constituit un veritabil punct de 

reper (cu valențe etice) al celor aflaţi în detenţie, ca act de negare a suferinţei de 

orice gen şi de afirmare a biruinţei vieţii, a sensului libertăţii prin rugăciune, prin 

recursul la sacru, prin (re)construcția sau (re)definirea unui profil creator unic, până 

la dobândirea unei discipline interioare absolut necesare spre a asigura în chip 

strălucit libertatea spiritului
35

; iată doar un fragment cu rezonanţe psaltice implicite, 

reprezentative pentru eterna nevoie a omului de frumos, de lumină, de speranţă, de 

comunicare / comuniune cu Divinitatea: „Când m-au închis, trântind în urmă / cu 

zgomot ușa grea de fier, / în noaptea grea privea spre mine, / pe-un strop de geam, 

un strop de cer!... // – O, strop de cer, în câte rânduri / spre tine mâinile-am întins / 

când sufletul zăcea-n durere / zdrobit, și doborât, și-nvins! // În câte rânduri, către 

Tine, / s-a ridicat privirea mea, / când întunericul acela / de nemaiîndurat părea!‖ 

(CÎnd 87-88, O, strop de cer...). În aceste versuri, supinul negativ, aflat în poziția 

sintactică de nume predicativ (cu valoare nu numai de superlativ absolut, ci și de 

modalizare, de „posibilitate‖), presupune subînțelegerea unui adjectiv calificativ 

regent din sfera stărilor dificile, trimițând (prin sensul său de „subordonat 

consecutiv [subl. aut.], cu efect intensiv‖
36

) la profunzimile tenebrelor (în sens 

propriu, dar și figurat) din spațiul carceral („întunericul acela părea atât de adânc, 

atât de intens, încât devenea cumplit și imposibil de suportat‖, propoziție 

consecutivă echivalentă cu: „[...] încât se crede în mod cert că nu putea fi suportat‖), 

stare în mijlocul căreia poetul, înțelegând o atare experiență ca pe o ofrandă adusă 

lui Dumnezeu, a trăit (în cea mai autentică manieră) bucuria miracolului intervenției 

divine, scriindu-și pe filele... memoriei creaţiile reprezentative de factură mistică, pe 

care orice istorie literară sau antologie lirică românească va trebui să le aibă în 

vedere. 

„Stilistic, supinul verb orientează imaginația și sensibilitatea noastră înspre 

coordonatele sale semnificative și sugestive specifice.‖
37

. De aceea, este de 

semnalat și procedeul de adverbializare a supinului negativ (adesea cu intercalarea 

adverbului mai), limitat ca prezență la câteva construcții inversate, „care, la origine, 

conțin un supin consecutiv‖
38

 și înglobează, alături de aprecierile graduale 

superlative propriu-zise, informaţii semantice ce sugerează că intensitatea maximă 

este o consecinţă a rarităţii (nebănuit (de), negrăit (de), neînchipuit (de), nesfârşit 

                                                           
34

 GALR I, p. 518. 
35

 Vezi Emanuela Ilie, „Dă-ne, Doamne, mântuirea / pentru jertfa ce-am adus...”. Poezia-

rugăciune în spaţiul închisorilor comuniste, în Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică 

(editori), Text şi discurs religios, nr. 2 / 2010. Lucrările Conferinţei Naţionale Text şi 

discurs religios, ediţia a II-a, Iaşi, 13-14 noiembrie 2009, Iaşi, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza‖, 2010, p. 417. 
36

 GALR I, p. 520. 
37

 Eugen Câmpeanu, Stilistica limbii române. Morfologia, Cluj-Napoca, Editura Quo Vadis, 

1997, p. 125. 
38

 GALR I, p. 582. 
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(de), nespus (de), nemaiauzit (de), nemaipomenit (de), nemaivăzut (de) etc.). În 

asemenea cazuri, supinul utilizat ca marcă a superlativului absolut
39

 (primind, 

suplimentar, valoarea modală de „posibilitate‖, „procurată de forma verbului‖
40

) se 

distinge prin inversiunea topicii, fiind obligatoriu antepus unui adjectiv gradabil, de 

care se leagă prin prepoziția de
41

. Astfel, în următorul fragment, selectat dintr-o 

poezie care, ca și altele, transpune liric relația intrinsecă dintre jertfa supremă, 

„singurătatea sfântă‖ (CÎnv 44, Nu-mi suspina, iubire!), speranța izbăvitoare întru 

eliberare lăuntrică și înălțare spirituală, în vederea îndeplinirii unei misiuni speciale: 

„Când umbra aşteptatei cruci / mai cruntă-ţi va apare, / calvarul trebuit să-l duci / 

nemaicrezut de mare, // – Spre Ţelul cărui eşti jertfit / te nalţă şi supune: / rugându-

te – nebiruit / te nalţi din rugăciune!‖ (CA 135, În Ghețimani)
42

, adjectivul respectiv 

îndeplinește funcția sintactică de element predicativ suplimentar, într-o sintagmă 

condensată cu următoarea decodare: „calvarul pe care va fi nevoie să-l duci e uriaș, 

e atât de mare, încât pare absolut incredibil, este teribil, neverosimil, de neînchipuit 

vreodată pentru cineva‖ (secvența conține și participiul lui a trebui, care, în mod 

obișnuit, nu se poate utiliza ca atribut, ci este dependent de conjugare, apărând doar 

în structura timpurilor compuse ale acestui verb). 

* 

Deși sunt mult mai reduse ca număr decât participiile negative, formele de 

supin ce încorporează prefixul ne- și adverbul mai (create, prin procedeul derivării 

şi al compunerii, după un tipar cunoscut, deja existent în limbă), identificate în 

poezia lui Traian Dorz, dobândesc valenţe sugestive, în primul rând, graţie rolului 

jucat de ele în concentrarea expresiei, în sintetizarea unei întregi idei lirice, 

înlăturându-se astfel toate elementele susceptibile din structurile analitice cu care se 

găsesc în variaţie liberă (pronume, verbe, adverbe de negaţie etc.). Dincolo de 

inventarul propriu-zis ori de ineditul combinaţiilor lexicale, sunt de reţinut şi 

funcţiile sintactice ale unor asemenea supine; valenţele lor, în jurul cărora 

gravitează alcătuirea textului, dovedesc dezvoltări semantice definitorii şi trebuie 

urmărite, aşadar, în cadrul poeziilor, din perspectiva manierei de organizare a 

mesajului.  

                                                           
39

 Vezi și Constantin Dominte, op. cit., p. 166, unde se exemplifică structura „negrăit de 

dulce‖ din poemul eminescian Luceafărul, precizându-se că, în această situație, supinul – 

sinonim cu nespus (de) – este „convertit în adverb, component al unei locuțiuni adverbiale 

exprimând gradul superlativ‖. 
40

 Gabriela Pană Dindelegan, op. cit., p. 603. 
41

 Vezi GALR I, p. 520. 
42

 Despre participiul nemaicrezut am discutat în lucrarea noastră Dorziana – o 

(re)construcție a textului prin limbaj, p. 73-74, unde am avut în vedere următoarele două 

ocurențe selectate din creația lirică a lui Traian Dorz: „O, azi, în clipa împlinirii / atâtor ani 

de rugăciuni, / când toţi privim uimiţi ivirea / nemaicrezutelor minuni, / când se ridică 

stăvilarul / de peste noaptea cea de-Apoi, / când umbrele se-ntorc spre soare, / – voi nu 

puteţi ieşi cu noi!‖ (CA 118, O, azi!...); „Prezenţa Ta m-a mângâiat / în orişice zdrobiri 

gemute, / când am simţit-O, m-am nălţat / pân‘ la-ndrăzniri nemaicrezute.‖ (CNem 89, 

Prezenţa Ta).  
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Formaţiile analizate, aparent lipsite de spectaculozitatea liricii moderne – 

creații rare, caracteristice limbajului poetic, spre deosebire de gerunzii sau de unele 

participii cu structură similară, mai frecvente în comunicarea curentă – conferă forţă 

poeziilor prin intermediul semantismului lor expresiv, subsumabil, la modul 

general, concepţiei referitoare la depăşirea frontierelor comune, la intenţia de 

„contestare‖ în sens pozitiv a barierelor firescului, de negare care (paradoxal!) 

afirmă extraordinarul, unicitatea, miraculosul sacru; altfel spus, ele servesc pentru 

marcarea intensităţii maxime (în care nu mai există limite), iar „sensul negativ al 

formaţiilor trece pe planul al doilea în favoarea ideii de superlativ.‖
43

.  

Componente relevante ale construcţiei textuale prin însuși modul de utilizare, 

formele actualizează semnificaţii grupate în jurul unui nucleu (nota de 

„extraordinar‖) şi atestă faptul că, de regulă, autorul nu urmăreşte cu prioritate 

obţinerea efectelor de stil, ceea ce nu face mai puţin interesantă poezia sa, centrată 

pe ideea de sinceritate nedisimulată a trăirilor transpuse în versuri, întărind, încă o 

dată, constatarea că, pentru el, esenţialul nu-l constituie arta, „figuraţia‖, 

„podoabele‖, ci Divinitatea; fundamentală rămâne, în concluzie, problema mântuirii 

omului, cu etapele iniţiatice aferente întru desăvârşirea caracterului uman, dar nu 

altfel decât în contextul întâlnirii (și al contopirii depline) cu Dumnezeu – aici și 

Dincolo. 
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UNELE PROBLEME ALE TRADUCERII DIN LIMBA 

ROMÂNĂ ÎN LIMBA CEHĂ 

 
 Despre posibilitatea sau imposibilitatea transpunerii adecvate a unui 

text artistic într-o altă limbă s-au scris multe şi cu toţii cunoaştem dictoanele 

înaripate de tipul: traducerea e ca o femeie, ori frumoasă, ori fidelă. Eu 

personal sunt de părerea că totul este în principiu traductibil în cazul în care 

respectăm regula să nu ne străduim să traducem fiecare cuvânt în parte ci să 

încercăm să redăm sensul unor secvenţe mai mari, cum ar fi propoziţia, 

alineatul ş.a.m.d. A traduce cuvânt cu cuvânt, fie din necunoştinţă de cauză, 

fie cu scopul de a păstra cât se poate de bine culoarea locală a textului, poate 

pricinui chiar neînţelegerea, de care-şi băteau joc, încă în perioada dinaintea 

celui de al Doilea Război Mondial, actorii cehi Jiří Voskovec şi Jan Werich 

tălmăcind  apelul  „Dejte mi pokoj!― (Lăsaţi-mă în pace!―) prin nemţescul 

„Geben Sie mir Zimmer!― sau franţuzescul „Donnez-moi la chambre!―  Cred 

că  suntem cu toţii de acord cu Ioan Kohn care în cartea sa „Virtuţile 

compensatorii ale limbii române în traducere― spune că cele mai multe 

dificultăţi legate de transpunerea unui text dintr-o limbă în alta rezultă din 

incongruenţa celor două sisteme lingvistice – determinată de împrejurările 

spaţio-temporale, cu atât mai mari şi mai numeroase cu cât această 

incompatibilitate este mai accentuată. E clar că odată cu înmulţirea 

contactelor dintre două culturi şi a reperelor comune din orizontul vieţii 

materiale şi spirituale, şansele unei bune tălmăciri sporesc considerabil.         

 Având în vedere cele spuse mai sus, am fi tentaţi să bagatelizăm 

dificultăţile traducerii din română în cehă a viceversa: facem parte din 

aceeaşi civilizaţie euroatlantică iar istoria noastră de cel puţin două secole 

manifestă foarte multe puncte de tangenţă. În plus, româna conţine un 
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procent considerabil de cuvinte de origine slavă, topica ei e mai liberă decât 

în celelalte limbi romanice iar multe frazeologisme seamănă cu cele ceheşti 

(e sub papuc – je pod pantoflem, face din ţânţar armăsar – dělá z komára 

velblouda, se uită ca viţelul la poarta nouă – kouká jak tele na nový vrata,  

pune cuiva beţe în roate – hází někomu klacky pod nohy etc.). 

 Problemele însă există şi, după părerea mea, s-ar putea împărţi în trei 

categorii principale care se întrepătrund: prima este legată de însăşi structura 

limbii române, a doua de specificul naţional românesc iar a treia de natura 

textului tradus.  

 Traducătorul ar trebui să ţină seama de caracterul mai puţin analitic al 

limbii române în comparaţie cu cea cehă (vezi cehescul „dočetl― şi 

românescul „el a terminat de citit―) şi să folosească tot arsenalul de sufixe şi 

prefixe pe care limba lui maternă i-l pune la dispoziţie,  româna conţinând în 

plus o mulţime de cuvinte formale, cum ar fi verbele „a face―, „a pune― care 

au zeci de sensuri în funcţie de alte cuvinte cu care sunt cuplate (a face 

abstracţie, a-şi  face cruce, a face naveta, a face parale, a-şi face pedeapsa, 

a-şi face de cap, a face amor; a pune în relief, a pune rămăşag, a pune 

ceasul etc.) ceea ce îngreunează chiar şi simpla căutare în dicţionar. 

Traducătorul – mai  ales cel începător – lucrează necontenit sub presiunea 

limbii-sursă. Sarcina lui constă în depăşirea modului de exprimare a acesteia, 

nu trebuie să se lase „păcălit― ci să se exprime cât se poate de natural prin 

mijloacele celeilalte limbi, ale limbii-ţintă. Dacă citim în originalul românesc 

propoziţia simplă: „Nu-ţi e ruşine?― probabil ne vine în gând în mod automat 

traducerea textuală: „Není ti hanba?― şi ar fi o traducere justă, însă mai bună 

ar fi formularea tipic cehă: „Že se nestydíš!― Deci de fiecare dată trebuie să 

ne punem întrebarea: Ce aş zice eu spontan în situaţia respectivă? Tot aşa 

dacă întâlnim constucţiile de tipul „trei luni de zile―, putem să le traducem 

„tři měsíce―, dar mai  natural ar suna „čtvrt roku―. 

Unele dificultăţi le poate pricinui inexistenţa în limba cehă a articolului ca 

mijloc de realizare a categoriei determinării. În sfera lexicală,  articolului 

hotărât îi corespunde pronumele „ten―, „ta―, „to― iar  articolului nehotărât  îi 

corespund expresiile „jeden―, „jedna―, „jedno―, „nějaký―, „takový― şi 

combinaţiile lor, precum şi (mai ales la plural), „různé―, „všelijaké― dar, de 

foarte multe ori, articolul rămâne pur şi simplu neexprimat.  De semnalat este 

faptul că limba cehă, neavând decât mijloace „ocazionale― pentru 

desemnarea determinării sau indeterminării, tocmai datorită acestei absenţe 

uneori poate desemna aceleaşi fapte într-un mod mai diferenţiat decât 

română. (El are un prieten la Bucureşti. – Má v Bukurešti nějakého přítele. x 

Eu am un prieten la Bucureşti. – Mám v Bukurešti jednoho přítele.) În 

situaţiile în care limbile romanice pun articolul hotărât, în limba cehă există 

un grad diferit de insistentă asupra faptului dacă determinarea trebuie  

exprimată sau nu; acolo unde articolul hotărât în română devine o parte pur 
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formală a substantivului desemnând categoria, acolo limba cehă nu foloseşte 

nici o desemnare (de ex.: Excepţia confirmă regula. – Zákon potvrzuje 

pravidlo. Sau Armata e şcoala grosolăniei. – Armáda je škola hrubosti.)  

Limba română dispune, de asemenea, de mai multe timpuri verbale decât 

cea cehă. Imperfectul, exprimând durata sau repetarea unei acţiuni  în trecut,  

poate  fi înlocuit cu succes prin categoria aspectului verbal, mai mult ca 

perfectul, fiind resimţit în limba cehă ca arhaic, nu se mai foloseşte decât 

rareori (formele de tipul: „Jak jsem byl pravil― n-ar deranja în transpunerea 

în limba cehă a unor romane istorice, cum ar fi „Zodia cancerului―, unde 

autorul stilizează limba în duhul epocii în care se petrece acţiunea. În alte 

cazuri trebuie  să recurgem la introducerea unor cuvinte auxiliare, cum ar fi 

„předtím než―, „dříve―, „nejprve― ş.a.m.d. Cât priveşte perfectul simplu, în 

cazul că n-are altă funcţie decât să introducă un pasaj de vorbire directă, 

atunci poate fi înlocuit  fără probleme prin perfectul compus, mai greu de 

transpus apare în situaţia în care face parte din culoarea locală sau are o tentă 

caracterologică, cum ar fi, de pildă, în romanul  „Adio Europa― al lui I. D. 

Sîrbu unde caracterizează exprimarea „neofanariotă― a ştabilor din noul 

Îsarlâc.  

Trebuie pomenite şi dificultăţile care izvorăsc fie din diferenţele în 

folosirea mijloacelor de etichetă lingvistică în limba-sursă şi limba-ţintă, fie 

din folosirea diferită a aceloraşi mijloace condiţionate de altă situaţie socială. 

De foarte multe ori traducătorul trebuie să înfrunte problema asimetriei 

sociale care nu corespunde convenţiilor sociale ceheşti, cum ar fi situaţia în 

care un şef tânăr i se adresează cu dumneata unei femei mai în vârstă, în timp 

ce ea foloseşte ca formula de adresare pronumele de politeţe dumneavoastră, 

eventual oscilează între simetrie şi asimetrie acolo unde convenţia cehă 

întrebuinţează simetria comunicativă. La unele formule de abordare 

echivantul semantic şi cel funcţional corespund, la altele nu. Să comparăm 

de exemplu invitaţia românească „Spuneţi!― („Řekněte, mluvte!―¨), căreia îi 

corespunde prin valoarea sa comunicativă propoziţia cehă „Co si přejete?― 

Alte dificultăţi sunt legate, spre pildă, de eticheta militară, formula 

românească „Să trăiţi!― nu se poate traduce textual: „Buďte zdráv!―  ci în 

funcţie de context ca „Podle rozkazu!―, „Provedu!― ş.a.m.d.  

Dificultăţile legate de traducerea adresării sunt cu atât mai mari cu cât de 

îndepărtate unul de altul sunt sistemele culturale ale limbii-sursă şi limbii-

ţintă. De exprimarea respectului este legată şi folosirea persoanei a treia în 

română sau în polonă  (Să vină şi dumneaei. Niech pan siada. Jake jest 

nazwisko pańskie?) Adresarea unei persoane cu ajutorul persoanei a treia 

(Pane K., co tomu říkají?) nu este în ceha contemporană actuală dar s-ar 

putea să fie utilizată în tălmăcirea unor texte mai vechi, de exemplu, a 

schiţelor lui I. L. Caragiale.  
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De limba, tradiţia şi cultura unei ţări e legată nu numai folosirea unor 

adresări standard, fără şarjă emoţională, ci şi sfera emoţională incluzând 

amândouă extremele – de la atitudinea amabilă, binevoitoare până la cea 

duşmănoasă, neprietenoasă. O problemă aparte reprezintă de pildă formula 

de adresare alintătoare maică, taică. În astfel de cazuri avem de ales, 

conform situaţiei respective, între echivalentele de tipul:  má zlatá, můj milý, 

holenku iar în slovacă zlatko sau adjectivul substantivat  moja.  

E important să ne dăm seama de faptul că ceha, în comparaţie cu alte 

limbi, acordă o mare importanţă numelui de familie în combinaţie cu 

adresarea comună pane, paní, în timp ce în română putem folosi numai 

substantivul doamnă fără să încălcăm vreo regulă a bunei-cuviinţe. 

De înfruntat unele dificultăţi am putea să avem la tălmăcirea prozelor din 

mediul rural unde întâlnim formulele de adresare ale căror echivalente le 

găsim pentru ultima dată în literatura cehă interbelică. Termenii de tipul bade 

(bratr, kmotr, milý, pantáta, strejda) îi traducem în funcţie de context de la 

un caz la altul; dacă în textul românesc contemporan apare un astfel de 

termen nemarcat, adică fără nici o şarjă emoţională evidentă, cu inima uşoară 

îl putem omite sau înlocui cu o formulă de adresare neutră. 

Dificultăţile legate de specificul naţional şi de epocă într-o operă literară  

rezultă din faptul că nu avem de-a face cu o parte componentă sesizabilă, 

extractibilă, ci de o calitate care, într-o măsură diferită, cuprinde toate 

componentele operei respective: atât materialul lingvistic, cât şi forma şi 

conţinutul. Dacă traducătorul vrea să evite naturalismul lingvistic, trebuie să 

recurgă la tehnica aluziei. Astfel, pentru crearea iluziei vorbirii ţărăneşti, se 

recomandă folosirea unor elemente nemarcate regional, deci acelora care nu 

caracterizează niciun dialect concret şi sunt comune mai multor dialecte, 

acestea nemaifiind percepute ca specifice pentru o anumită regiune ci sunt 

legate mai degrabă de o imagine generală a mediului rural. 

În ambele noastre literaturi din ultimele câteva decenii predomină mai 

mult ca sigur  tematica citadină care, la rândul ei, aduce, la nivelul limbii, 

elemente de jargon, argou, calcuri din limbi străine (mai cu seamă din 

engleza americană, din rusă în scrierile autorilor basarabeni) etc. Nu că n-ar 

exista lucrări lexicografice specializate în acest domeniu atât în română cât şi 

în cehă; în cazul de faţă problema traducerii decurge din însăşi stratificarea 

limbii cehe, tălmăcitorul fiind silit să stabilescă gradul de stilizare a textului 

în limba-ţintă, luând în considerare faptul că în română colocvialitatea se 

limitează în general la lexic în timp ce limba cehă dispune şi de alte 

mijloace, la nivelul fonetic şi morfologic (tlusté knihy x tlusté bichle, tlustý 

bichle). Stilizarea formelor neliterare se manifestă în diverse moduri care au, 

în pofida diversităţii de abordări şi concepţii, un numitor comun: şi anume 

necesitatea de-a exploata aceste elemente în traducerea unui text artistic într-

o măsură suportabilă ca ele să-şi îndeplinească funcţia fără să-l deranjeze pe 
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cititor, indiferent de baza lingvistică a acestuia. La rezolvarea unei 

microsituaţii lingvistice suntem în primul rând nevoiţi să decidem dacă e 

vorba de o microsituaţie accidentală pe care o putem trece cu vederea, sau 

dacă are o încărcătură semantică pentru care trebuie găsit un echivalent 

funcţional, ştiind totodată că acest echivalent din punctul de vedere al 

microsituaţiei din opera literară ar fi posibil numai dacă situaţiile limbii-sursă 

şi limbii-ţintă ar fi absolut identice. 

În legătura cu literatura din mediul citadin se pune problema dacă suntem 

îndreptăţiti să traducem şi denumirile străzilor, pieţelor, monumentelor etc. 

conştientizând faptul că potenţialul cititor nici n-ar şti cum să le citească. Se 

pare că la această întrebare nu există un răspuns generalizator: fiecare operă 

literară necesită o abordare aparte. Dacă aceste denumiri apar numai sporadic 

şi n-au nicio şarjă semantică sau comică cum este cazul în unele romane 

umoristice, atunci trebuie lăsate în original, în cazul în care apar  într-un 

număr prea ridicat şi cititorului neavizat i-ar îngreuna lectura – cum ar fi de 

exemplu în ultima parte a romanului „Întoarcerea huliganului― al lui Norman 

Manea – atunci e de preferat să fie traduse. 

Specificul naţional şi cultural se oglindeşte cel mai bine în creaţii 

folclorice, cântece, poezii şi basme iar tocmai basmelor li se acordă prea  

puţină atenţie în lucrările translatologice de până acum. E totuşi clar că 

basmele populare sunt mai strâns legate de sistemul cultural concret în care 

au luat naştere decât cele culte. La tălmăcirea lor nu e atât de importantă 

înrudirea genetică a celor două limbi cât înrudirea celor două sisteme 

culturale. O altă problematică apare în procesul traducerii basmelor germane, 

căci tradiţia poveştilor cehe a evoluat sub inflenţa fraţilor Grimm, alta în 

tălmăcirea basmelor ruseşti sau româneşti. Dacă personajele fabuloase care 

le populează îşi au corespondentele în basmele cehe, traducătorului i se 

înlesneşte munca (Sfarmă-Piatră – Drtikámen, Strâmbă-Lemne – Valibuk, 

Bate-munţii-în capete – Valihora, Zorilă – Bystrozraký, Gerilă – Mrazivec), 

complicaţii apar în cazul în care dă de fiinţe mitologice pe care nu le 

cunoaştem din poveşti populare cehe (Sfânta Duminică, Sfânta Vineri, 

Căţelul pământului, Ciuta-nevăzută  etc.). Basmele româneşti ca şi cele 

sârbeşti sunt de asemenea mai crude, mai naturaliste decât cele cehe şi 

necesită puţină îndulcire, puţină adaptare care însă nu trebuie să fie arbitrară. 

Ca model putem să ne folosim de traducerea inspirată din Petre Ispirescu 

făcută prin anii ´70 ai secolulul trecut de către Pavel Beneš. 

 Sunt absolut conştient de faptul că aceste note explicative nu acoperă nici 

pe departe complexitatea dificultăţilor întâmpinate la traducerile din limba 

română în limba cehă, practic s-ar putea scrie o întreagă teză de doctorat pe 

această temă, dar, nefiind  singurul invitat la această conferinţă îi ofer cu 

plăcere cuvântul şi colegei mele, care are ceva de spus. 
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   ROXANA PAVNOTESCU 

                   

 

 

 

 

                       DOAMNA VERDE-CAMFORĂ 

Vine o femeie adusă de niște cunoscuți, într-o mașină. Coboară. 

Seamănă leit cu Mia, dar toata lumea, de față, știe că nu e ea. Femeia este 

doar o falsă prezență, un substitut. Cu toate acestea, o aștept cu înfrigurare sa 

vină. Stau în mijlocul drumului și mă uit în zare. De ce o aștept nu știu, dar 

îmi realizez nerăbdarea când mașina se apropie de destinație și portiera se 

deschide. E singura mașină care trece, așa încât ştiu că pe ea o aştept. Din ea, 

coboară femeia frumoasă care poartă masca mamei. Pe cei ce o aduc îi 

cunosc, îmi simt prieteni sau sunt cunoștințe apropiate de-ale Miei, dar nu 

știu dacă și ale femeii din spatele portierei deschise. Ea se dă jos și se 

desfășoară pe verticală, ca eu să văd că nu are înălțimea Miei. E mai mică 

sau mai mare, nu știu exact, dar e singurul mod de-a o diferenția - masca de 

suflet, spiritul de sosia lui. În rest nu există nici o deosebire, prezența ei mă 

fascinează, mă uluieşte. Nu alerg spre ea s-o întâmpin pentru că n-am nevoie 

s-o fac. Mașina e  chiar lângă mine și o mamă de oase stă în fața mea. Deci, 

nu ne îmbrățișăm,  pentru că mama era o ființă rece, chiar dacă mai avea 

ieşiri de puternică efuziune. Totuși, de câte ori ne revedeam, după o lungă 

durată, ne strângeam în brațe. Atunci era caldă și proaspătă pentru câteva 

clipe – ca o mamă nouă. Nouă, pentru că după atâta timp de nevedere, se 

schimba puțin, ca și legătura noastră, care se făcea, cumva, mai bună, sau 

măcar devenea şi ea mereu una nouă. Atunci, nu știam asta, pentru că nu mă 

gândeam niciodată la ceea ce este și nu-ți poate lua nimeni, la ce crezi că este 

al tău. Că ți se cuvine. Acum, știu foarte bine. Din acea parte ascunsă sau 

invizibilă a amintirii, știu. Ştiu acum că fiecare întâlnire a fost altfel. De 

fiecare dată a fost o mamă nouă. La fiecare sosire și fiecare despărțire. Însă, 

la penultima despărțire, am știut, deja, şi eu şi ea. Ne-am îmbrățișat sfâșietor 
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și mama și-a cerut scuze. Nu era, defel, în firea ei. În capul ei intransigent, 

tot ce făcea ea era bine și corect, ireproșabil. În raport cu oricine și orice, în 

spiritul unei etici personale și absolute, care nu suferea modificări în timp, în 

geografie, și nici măcar în istorie. Puiu ținea, din când în când, o disertație 

despre ne-îndoiala mamei, pe care o socotea o maladie a dictatorilor. Scuzele 

mamei m-au însoțit în zborul meu peste mări și oceane. Lacrimile se 

scurgeau torente în formele crescânde ale norilor. Lăsam în urmă creaturi de 

basm, monștri marini, profile surâzânde, umflate cu lacrimile mele, care se 

derulau prin hubloul oval, ca la cinematograf. Scuzele mamei atârnau atât de 

grele, încât la sfârșitul acestui zbor eram epuizată; mai cu seamă, că au sosit 

deodată cu dorința de-a mă vedea plecată, adică de a mă îndepărta de 

suferința ei. Nu mă vroia aproape, încurcam pe toată lumea, nu-i eram de 

ajutor. Așa că dintr-o eroare a firii, am plecat. Am plecat cu tot cu scuzele ei 

întârziate de o viață. Nu-mi amintesc dacă am apucat să le bâigui și eu pe ale 

mele… Ce înțeles pot avea cuvintele între două ființe care sunt atât de 

aproape şi de departe? Ea a știut dintotdeauna că nu aveau nici un sens,  că 

nu era nevoie să fie rostite. Dar Mia era în criză de timp, a mai știut că nu va 

mai avea ocazia și nici răgazul să se exprime, altfel, decât prin cuvinte. 

Ultima noastră despărțire a fost puțin altfel, pentru că ea a plecat, și nu eu. 

Eu am venit și ea a plecat. Ne-am intersectat puțin pe drum, dar cuvintele 

erau deja amuțite de o abominabilă suferință.    

Mă trezesc, pentru că îmi amorțește mâna groaznic, în timpul nopții; 
atunci tai visul și mă scol, s-o resuscitez. În timp ce-mi agit mâna adormită, 

mă năpădește visul tăiat. Înainte să-l reînnod, mi-l derulez în minte, ca să mi-

l pot aminti la trezire. Toate visele ce ies din amorțeala mâinii sunt cu Mia. 

Ultimele au fost cu femeia în verde, care-i seamănă. Eu tot aștept sa vină 

mașina din vis, în același loc, pe un drum fără început și sfârșit, un drum cu 

capetele înghițite de orizont. Şi ea nu se lasă așteptată – același vis de două 

ori în aceeași noapte. Dar nu tocmai același, ci mai degrabă o continuare a 

celui dinaintea lui. De data asta, mă trezesc cu conștiința altor episoade 

similare, pe care le-am trăit la marginea nopții. Atunci, pe loc, la capătul 

reveriei, le-am știut, dar între timp le-am uitat complet conținutul. Am rămas 

doar cu ideea că au fost mai multe secvențe legate, cu aceeași mamă-surogat, 

ca o existență paralelă în frânturi, fragmentată de intruziunea confuză și 

agresivă a realității. Ușa e deschisă larg de una din persoanele cunoscute din 

mașină. Femeia care seamănă uluitor cu mama coboară. Nu are statura ei și 

nici mersul poticnit. E mai înaltă sau mai scundă. Dar are ținuta ei 

maiestoasă de regină. Îmi zâmbește rece și eu îi recunosc zâmbetul. Mă 

îmbrățișez cu însoțitorii ei, care mă întreabă dacă văd ce bine îi seamănă 

doamna, Miei. Ei știu că mama e moartă. În visul meu deraiat, sunt undeva 
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pe un drum, unde un surogat al mamei coboară dintr-o mașină. Cu toate 

astea, sunt fericită, le mulțumesc prietenilor mei, sau rude, sau ce sunt. Şi ei 

par încântați de prezența doamnei, se mulțumesc cu ea, ca și mine. Doamna 

e îmbrăcată în pulovărul mamei de un verde intens, cel pe care l-a purtat de 

fiecare dată, când mergea la spital, în ultimele ei luni de viață. Acum stă pe 

raft în același loc - în camera unde dormea ea când venea în vizită cu 

pulovărul - și așteaptă să fie luat la plimbare. De unde a știut doamna să-l 

aleagă tocmai pe el, pulovărul pe care-l purta mama în mașină, în drum spre 

spital? Visul meu, nu cred, că era colorat, dar pulovărul era cu siguranță 

verde, la fel de evident, ca statura greșită a doamnei. Verdele strident mi-a 

adus în minte versurile preferate ale mamei, pe care le recita când îşi amintea 

de Nichita: „Scoate pielea de pe mine/poate vrei o amforă/poate vrei să bei 

dulbine/Doamnă Verde Camforă?‖  

Nu știu dacă era vorba de mintea din vis sau de mintea cea de pe urmă. 

Dar cert este că verdele intens al doamnei m-a adus în acea stare de iubire, în 

acel farmec dureros al poeziei de dragoste a lui Nichita, încredințându-mă că 

doamna verde din fața mea  nu poarta masca rece, ci sufletul cald și generos 

al mamei. 
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       MIRCEA VAIDA VOEVOD 

 

 

 

 

 

                                         

                                 TOIAG DE MAG 

                                        ÎN DUNGĂ 

                              Veni Moartea – o pălugă, 

i-am închis poarta în fugă, 

mă tot mir de cum trecu 

viaţa, vis în care Tu 

eşti icoana mea de rugă. 

 

Veni Moartea – o pălungă, 

bătea clopotul în dungă, 

vremea cât ar fi de lungă 

pururi n-o să ne ajungă, 

se făcu arama sfărmuri 

şi povestea n-are ţărmuri. 
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                                         JILŢ DE SARE 

Tatăl meu în închisoare 

şedea pe un jilţ de sare. 

Dârdâia îngheţat-bocnă, 

ca un împărat de ocnă. 

 

Era paznicul luminii- 

ascunsă în prund de lacrimi, 

cercând soarta s-o înfrunte, 

îi săpară brazde spinii, 

adâncimi de gând pe frunte. 

 

Jilţul strălucea sub munte, 

era punte către Soare, 

era luntre către Lună. 

 

Când un sfânt în ocnă moare, 

jalea lumii se adună 

într-o lacrimă de soare. 
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                                            MĂ CLATIN 

Ţine-mă strâns-jilţul meu 

din lemn de paltin, 

cu ochii închişi, sunt mai greu 

şi mă clatin. 

 

Trec perechi, zilele-nopţile toate, 

nu pot ieşi din Destin. 

Dă-mi mâna, nepoate! 

Fii toiagul meu de acum 

până la capătul gardului, 

gardul lumii, al hazardului, 

scris cu pana frântă 

a cunoaşterii mele – preastrâmtă. 

 

E fum, cineva sapă şi cântă. 
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     RAISA BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂLĂTORIA ÎNSPRE ORIGINI (IV) 

 

    ,,Raia, mă uitam la tine cum dormi, ca un copil liniştit, nici nu se 

simte că respiri‖. Valea are curiozitatea de a mă vedea astfel. Ea ar vrea să 

creadă că sunt mică. 

    ,,Ce preferi: ceai sau cafea?‖ 

    ,,O, eu cu cafeaua nu mă-mpac. Ceai‖. 

    ,,Bine, stai liniştită. Nu, să nu faci nimic. Vreau să te servesc eu‖. Am 

tras canapeaua la loc împreună cu Valea şi stau culcuşită deasupra cu capotul 

ei şi nu-mi vine să cred ce trăiesc. Dimineaţa lucrurile sunt mai pure, mai 

clare. E atât de bine la Valea. Oare ea chiar are din fire această blândeţe sau e 

numai acum astfel cu mine? Oare ea chiar are această răbdare sau e numai 

acum aşa pentru că vrea să mă ocrotească, pentru că ani de zile s-a gândit la 

mine. 

    ,,Ştii, mă gândeam că eşti singură, că te descurci greu, nu mai ştiam 

dacă mama ta trăieşte, credeam că ai nevoie de mine şi nu te puteam găsi‖. O 

parte din sentimentul ei matern, cred că s-ar fi resfirat asupra mea, biruitor. 

Cred că simţea această dorinţă şi nu puteam să i-o satisfac, eu care am fost 

cel mai aproape de ea, de fapt: casele noastre alături, ca o sobă încălzind 

două încăperi diferite.  

    ,,Fratele meu Igor odată în ţară să mă caute. Eram foarte ocupată 

atunci: şeful nu mă slăbea nicicum, mă chinuia cu tot felul de treburi, nu 
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putea nimic fără mine. Lucram la consiliul popular al primăriei capitalei. 

Veneam acasă, seara târziu şi el mă aştepta.  Îmi zicea, când ajungeam 

istovită, că nu vreau să-l văd, că special întârzii. Zicea că eu am profitat şi-

am luat de-acasă tot ce-am vrut, vase de argint, tablouri. Când îi spuneam că 

n-am luat nimic, că totul a fost rechiziţionat, că dormeam la voooi pentru că 

rămăseseră bunicii, că nu puteam intra în casă, că nu era voie, nu mă credea. 

    Şi-apoi, m-am îmbolnăvit de febră tifoidă şi-am fost internată şi-am 

plecat cu spitalul din Tighina, care s-a evacuat la Deva. Drumul nostru cu 

trenuri de marfă şi eu, cu boala mea. Mă infectasem din pricina alimentelor 

alterate, a apei de băut? Aveam dureri de cap, febră, tulburări digestive. 

Ajunsesem la o slăbiciune din această pricină, încât nici nu mai puteam să 

mă ridic din pat. Febra nu-mi scădea nicicum: Săptămâni întregi am aiurat, 

nu ştiam ce-i cu mine. Trenul nu mai ajungea la destinaţie, stătea prin gări, 

uitat. Avioane bombardau: auzeam ca prin vis vacarmul, agitaţia oamenilor 

spitalului dimprejurul meu. Patul în care zăceam era dus pe umeri, scos ca un 

balot, părăsit în şanţuri. Febrei mele i se asociau groaza locului nesigur, 

zgomotele ciudate, înnebunitoare deseori. Uneori mă trezeam inundată de 

sânge cald. Mă speriam: simţeam moartea în toate formele, apropiindu-se de 

mine. Nu mă puteam apăra. Cum să mă apăr? Petele roşii de pe abdomen 

deveneau adevărate ulceraţii, intenstinul subţire suprasolicitat îmi dădea 

dureri ameţitoare: leşinam. Medicii făceau ce puteau. În condiţiile acelea mă 

mir    c-am rezistat. Eu fată tânără, sănătoasă, veselă devenisem o arătare. 

Purtam cu mine microbii şi eram pentru ceilalţi un focar de infecţie. Dar nu 

m-au aruncat sub roţile trenului, nu m-au uitat în gări. Am ajuns cu mare 

greutate – un fir de viaţă îmi mai rămăsese – la Deva. Acolo ne-am aşezat cu 

spitalul.Guvernul sovietic a cerut mai târziu despăgubiri pentru mobilierul 

spitalului din Tighina adus cu noi. Am rămas în timpul convalescenţei în 

spital şi am mai ajutat, cât am putut şi eu, deşi eram străvezie şi n-aveam 

putere, nici cât un pui de găină. Greu mi-am revenit. Prin câte am mai trecut 

şi după aceea‖. 

     Valea de-atunci încerc să mi-o imaginez. Particip sufleteşte la 

evocările ei. Câte situaţii complicate, dureroase, mutilante au fost. 

    ,,Voiau să mă trimită în ‚44 după cedare înapoi în Basarabia la ruşi, că 

ocupaţia din ꞌ40 mă prinsese la Tighina. Spitalul se mutase între timp în 

Bucureşti. Eram elevă la liceu. Mă ascundeam. Mi-am făcut rost cu greu de o 

adeverinţă că fusesem în ꞌ40 în Bucureşti. Am găsit oameni care m-au 

înţeles. Eram căutaţi, cum caută hingherii câinii. Cine era prins era luat şi dus 

în Siberia. Puteam să pier atunci. Între timp mă măritasem. Lucram la 

Consiliul popular. Soţul meu era pe front‖. Întâmplările prin care a trecut 

sunt povestite cu oarecare precipitare, dar în rest pare imperturbabilă. Parcă 

ar vorbi de altcineva. E o demnitate în relatare a ei, pe care n-o au decât 

probabil oamenii, care au trecut prin mari suferinţe. Mă întorc la acel an ꞌ44, 
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când Valea rămasă fără familie, fără gospodăria din Speia, pierzându-şi şi 

fetiţa, găsea tăria să-şi apere fiinţa aproximativ liberă, de teama Gulagului 

roşu. Cum a reuşit să trăiască, să rămână mai departe om? Îmi impune prin 

felul ei de a fi. Toate par fireşti în comportarea ei. A ajuns la acea simplitate 

de invidiat, nu simplitatea călduţă, banală a mediocrilor. Şi totuşi, pe undeva, 

imaturitatea de veşnic copil în fiinţa ei: un zâmbet uşor stingher, un gât 

subţire de lujer tânăr, un picior de fetiţă, mic, în papucii de pâslă gri – 

negricioşi. 

    ,,E un miracol că am rezistat. E un miracol că ne-am întâlnit. Nu mai 

credeam. Liliana asta de la Speia – studenta, strănepoata pe care ai găsit-o tu, 

la Craiova, căutând consătenii...‖ 
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                 DANIELA TIGER 

 

 

 

 

 

 

    

                    IMPONDERABILITATE 

 

de o mânecă ţin zborul 

de alta un avion încremenit 

în albastrul unor iriși  

prinși în hăul ochilor tăi 

nu mă încumet să le dau drumul 

mă voi rătăci sălbatic printre artere firave 

care pulsează din când în când regrete 

apoi nici nu vreau să obosesc 

dar sufletul care mă cunoaște  

de la facerea gândului 

se tânguie  

țipă neputincios  

ca niște torțe fumegânde  

în mâinile unui jongler nepriceput 

se zba-te  

și sca-pă 

și sa-pă  

în urma pașilor  

adânciți în nisipul din clepsidra  

cu mirosul parfumului tău 
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AUTUMNALĂ 

 

 

Umbre de cer nasc erudit  

copaci strânși în mantii galbene 

cu jobenul curgând amintiri învolburate 

de teamă sau pierdute veselii 

tăceri bruscate în mirosul rodului tras pe roată 

sau sub feciorelnice tălpi 

apa strânsă în urma copitelor  

udă buze arse dintr-un timp fără timp 

suflecate idei surprind zborul  

cu el 

alte aripi mângâie nemărginirea 

 

CURCUBEU 

 

Am întors obraz după obraz 

în căi de palme fripte 

pe traiectoria unei salive 

amestec hâd cu negreala din cerul gurii  

înecată în tăceri  

pomeții au luat foc  

acea flacără roșie-vineție 

prelingere spre mângâierea 

cugetului meu 

 

OCTOMBRIANĂ 

Dacă aș frânge talere tentaculare  

ale unei balanțe octombriene 

și le-aș umple cu amalgam de amintiri 

constatări einsteiniene 

prinse în sulița rămasă 

suspendare a nemărginirii  

într-un colț de gând 

cu siguranță 

timpul meu ar deveni o lavă alunecândă spre rădăcini 

atrasă de raiul-pământ 

sub privirile ascunse de propriile aripi ale unui înger-om 
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ÎN DIMINEAŢA... 

 

În dimineaţa în care ochiul adormit  

al unui timp limitat de o ramă 

scălda fulgere frânte în băi de lumină 

poteci de gând ruşinat 

târau cocoaşa muribundă 

peste vârfuri 

de ac 

în imagini perfide 

uneori groteşti 

 

În dimineaţa aceea  

genunchi roşi în umilinţă 

sângerau rugi  

 

POŢI SĂ CREZI 

 

Am pus pe talerul stâng un ochi, 

care privea, fascinat, 

cel mai curat răsărit de sentimente, 

pe talerul drept, ochiul celălalt,  

cu orizonturi de înflăcărat apus. 

Apoi m-am pierdut în echilibru. 

Îmi plac serpentinele vestului, 

în ritmul începutului, 

cântecul frunzei din codri virgini, 

șoapta unui pârâu  

fără bătrânețe, 

fără moarte, 

îmi plac toate! 

Și mai știu că depărtarea  

te va aduce mai aproape, 

atât de aproape, 

încât sufletele se vor contopi, 

în veșnicie, 

poți să crezi? 
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IULIU PÂRVU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       JURNALUL STĂRILOR DE CĂLĂTORIE -  IRAN 2017 

 

    22  mai, Teheran 

Aterizăm pe aeroportul din Teheran la 3,15, ora locală. Putem zice, deci, 

că de peste trei ore am intrat în a doua zi de excursie. Suntem frânți, abia ne 

mișcăm. Ne dăm ceasurile înainte, să fim în rând cu lumea. Încă din avion, 

toate doamnele s-au acoperit cu baticuri, după cum li s-a spus la plecare. Nu-

i vorba de modă, ci de o obligație impusă de tradiția musulmană, care trebuie 

respectată și de turiste... 

Greoaie formalități aeroportuare, cu controlul riguros al pașapoartelor și 

bagajelor. Este interzisă introducerea alcoolului de orice fel. Și asupra acestui 

fapt am fost avertizați, deci trecem fără incidente... Scăpați de emoții, avem 

ochi și pentru ce se întâmplă în jur. Descoperim un aeroport modern, al unei 

metropole care se respectă. Fără însoțitor, ușor te poți rătăci prin el. La 

ieșire, ne așteaptă ghidul local, un bărbat tânăr, simpatic, care se prezintă : 

Afshin Makarem. Ne primește afabil și ne conduce la autocarul care ne este 

pus la dispoziție pentru circuit. Aici ne întâmpină un șofer zâmbitor, Said, 

purtând trese militare, la fel de amabil. El ne așează bagajele, înainte să 

urcăm. Până la hotel facem aproape două ore. Mai mult adormiți, cum 

suntem, nu prea observăm prin ce locuri străbatem, decât că orașul, noaptea, 

e scăldat în lumini...La recepție, destulă operativitate. Repartizarea pe 

camere a fost făcută înainte de-a sosi. Noi nimerim la etajul 4. Lift, desigur, 

deci urcăm repede. Condiții de dormit decente. Nu zăbovim cu 

despachetatul, direct în pijamale, astfel că la ora 6, când afară dau să 

mijească zorile, suntem în pat. Cred că am adormit instantaneu. Nu știu ce-a 
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făcut Elena, decât că la 8,30 s-a trezit și mă trezește și pe mine. Mai lenevesc 

până către 9, abia apoi mă decid, căci pe 9,30 trebuie să coborâm la micul 

dejun. Aici, ajungem printre ultimii. Când e vorba de păpică, turistul român 

n-are somn. Oricum, meniu bogat, cu specific oriental. Savurez, în principal, 

brânza de capră și curmalele...Ne sună Ancuța, interesată de cum am sosit. O 

asigurăm că totul e bine, rugând-o să le transmită și celorlalți acest mesaj. Ce 

confortabil te simți să constați că-ți poartă de grijă copiii... Urcăm apoi din 

nou în cameră, să ne mai întindem  până către 12,30, când e programată 

întâlnirea cu Afshin. Reușesc chiar să ațipesc, doar că femeia de serviciu 

vine la curățenie, așa că trebuie să părăsim camera. Coborâm, deci, mai 

repede. Ies, până se întrunește grupul să iau contact cu strada. În jurul 

hotelului, magazine de tot felul. Nu e afișat prețul mărfurilor, ceea ce 

înseamnă că poate fi negociat.  

O dată sosit, Afshin ne anunță schimbarea programului zilei. Pentru azi, 

era prevăzut doar un tur al orașului de trei ore, ca să avem mai mult timp 

pentru odihnă. El ne propune decalarea a două obiective pe care urma să le 

vizităm în ultima zi de ședere în Teheran, respectiv Muzeul Bijuteriilor și 

Palatul Golestan. Cădem de acord, dacă zice el că așa e mai bine. Dar cum 

costul biletelor de intrare îl suportăm noi, trebuie, mai întâi, să trecem pe la o 

casă de schimb valutar. Se află una în apropiere, așa că dăm buzna spre ea. 

Abia putem trece strada, atât de aglomerată și haotică e circulația pe aici. 

Trecere de pietoni ? Un moft, nimeni nu te bagă în seamă , cu așa viteză se 

circulă. Se convertește Afshin în agent de circulație, ca să putem răzbi spre 

celălalt trotuar... Moneda națională în Iran este rialul. Înțelegem că e mai 

avantajos cursul dolarului față de euro. Suntem pregătiți de acasă și pentru 

această situație. Scoatem la bătaie 300 de dolari, în speranța că vor fi destui. 

Primesc la schimb un teanc de bancnote atât de gros, cum n-am ținut 

niciodată în palmă, abia îl pot cuprinde. După o socoteală rapidă, bancnota 

de 100.000 de riali echivalează cu 10 lei românești. Firește că între ele sunt și 

de milioane, ca la noi pe vremuri. Ne vom putea descurca, deci, mai ușor la 

cumpărături.  

De la casa de schimb, acum bine echipați financiar, ne îndreptăm,  pe 

jos, spre sediul Băncii Centrale a Republicii Islamice Iran, cu Afshin în 

frunte. Suntem încurajați că e undeva prin apropiere. Numai că pasul tineresc 

și cel bătrânesc nu au aceeași unitate de măsură. Cum pe trotuar circulă și 

altă lume, nu numai noi, greu ne ținem după ghizi, cu mari emoții să nu ne 

pierdem. Eu, ca eu, doar îmi poartă Elena de grijă și mă așteaptă când rămân 

în urmă, dar câteva doamne sunt gata-gata să se împotmolească. Și pe aici, ca 

anul trecut în Londra, pălăria mea de papură devine, în aceste condiții, un 

reper. E și foarte cald, e și poluarea, într-un trafic atât de intens, încât trebuie 
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avută mai multă înțelegere față de cei de peste 75 de ani ori cu pasul mai 

domol. Când oprim, să ne regrupăm, se pledează vehement și convingător în 

acest sens. 

Așteptăm destul în fața Băncii până se parcurg toate formalitățile de 

acces, încât pot realiza un cadru fotografic pe furiș, căci nu se permite 

fotografierea. Înțelegem că nu vom vizita o colecție de bijuterii oarecare, ci 

însuși Tezaurul Național al Bijuteriilor, ceea ce e cu totul altceva, merita 

făcut drumul până aici. Programul unor astfel de vizite este limitat la numai 

trei zile pe săptămână, între orele 14-18. Cu alte cuvinte, ni se face o mare 

favoare...Trecem prin mai multe filtre până să ajungem la intrarea propriu-

zisă în muzeu. Aici iarăși așteptăm, așezați pe scaunele care mărginesc 

pereții sălii. Se pot cumpăra albume și un ghid pentru vizitatori. Ne amuzăm 

încercând să descifrăm tâlcul acestor îndelungate așteptări. Probabil că ni se 

urmăresc în secret reacțiile, să poată fi identificați potențiali răufăcători... 

Îmi arunc privirea peste Introducerea ghidului pe care l-am cumpărat și 

deduc istoria și importanța acestei colecții de tezaur.  

E socotită ca una dintre cele mai valoroase din lume, nu numai sub 

aspect economic, ci și artistic. Bazele ei au fost puse în timpul dinastiei 

Safavizilor, deci în secolul al XVI-lea. Multe din piesele inițiale au fost 

confiscate de cei care au prădat Persia. Prin 1745, Mohamed Shah, din 

dinastia Qadjar, a recuperat , de la indieni, argintăriile, o parte din bijuterii și 

arme. Acum începe reconstituirea propriu-zisă a tezaurului, urmând a fi 

completet și mereu îmbogățit de-a lungul vremii. În 1937, el a fost tranferat 

la Banca Melli, iar din 1960, în structura lui actuală, se află la Banca 

Centrală. 

Cu aceste informații și cu ce ne-a mai spus ghidul, coborâm într-un fel 

de buncăr, unde, într-un spațiu relativ generos, este adăpostit acest unic 

tezaur național iranian. Cele mai multe piese sunt expuse în vitrine 

securizate, iar câteva în locuri privilegiate, pentru a li se etala valoarea cu 

totul excepțională. Vizita nu se face în grup, ci pe cont propriu. O luăm 

sistematic, în sensul de mișcare stabilit. Repede ne dăm seama că impropriu i 

se spune colecției Tezaurul Bijuteriilor, dacă prin bijuterii înțelegem numai 

obiecte de podoabă. E vorba de mult mai mult, totul confecționat din metale 

și pietre prețioase. Un tezaur regal, de fapt, doar că iranienii au devenit atât 

de republicani, încât evită să folosească termenul, substituindu-l cu cel de 

național. Ce ni-i dat să vedem ? Ce impresie îmi fac obiectele expuse ? Cum 

nu sunt specialist în domeniu, corect ar fi să mă rezum a spune : Superb! 

Numai că , probabil, nu aș fi crezut de toată lumea dacă nu mi-aș motiva cât 

de cât exclamația.  
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În primele vitrine sunt expuse vase, carafe, tacâmuri, flacoane, sfeșnice, 

narghilele, tabachere, cupe, medalii, efigii, coliere, broșe, arme, toate bogat 

împodobite, emailate ori aurite, cu risipă de diamante, rubine, turcoaze, 

perle, smaralde, safire și ce mai sunt. Atât de migălos lucrate, în forme și 

culori atât de bine armonizate, că, privindu-le, ți se taie respirația. Nu știi 

cum să le iei, de capodopere artizanale ori de capodopere artistice. Multe 

sunt făcute de meșteri persani, altele au fost aduse din alte spații de 

civilizație, asiatice sau europene. Nu sunt foarte vechi, e adevărat, doar 

câteva din secolele XVI-XVIII, cele mai multe-s de după 1800, dar ca 

frumusețe par , toate, fără pereche. Descifrez, în fiecare obiect, orgoliul 

personalității celui care i-a fost stăpân, orgoliul puterii sale, orgoliul nobleții, 
superbia celui care nu vede în jurul său decât supuși. Încerc, privindu-le, să 

pătrund spre chipul și gesturile acestor aleși de soartă, dar mi-i tare greu să 

trec pragul vremelniciei lor. Obiecte de muzeu și nimic mai mult. Ele au 

rămas, stăpânii s-au dus, ca să devină, cu vremea, simple abstracțiuni 

refugiate într-un nume...Multe dintre obiecte au fost primite ca daruri, cu 

ocazia unor vizite sau ceremonii. Între ele, o sabie cu mâner ornat în 

smaralde, rubine și perle, purtând monograma reginei Victoria a Angliei; o 

insignă ornată în briliante din partea țarului Alexandru II al Rusiei ; un vas 

din aur și email oferit de regele Victor Emmanuel II al Italiei...De foarte 

mare interes sunt obiectele rămase de la regii, reginele și prinții ultimei 

dinastii, Reza Khan Pahlavi și Mohammad Reza Pahlavi. Ele sunt și cele mai 

numeroase. Cam toate de fabricație mai nouă, dar deosebit de scumpe, după 

ornamentele cu care sunt împodobite. Un colier de platină, bunăoară, e ornat 

cu 486 briliante, 10 smaralde și 4 perle de mărime neobișnuită. O diademă de 

platină e compusă din 1601 de briliante. Și nu-i vorba de două-trei asemenea 

podoabe, ci de câteva zeci bune...Coroana folosită în dinastia Pahlavi este cu 

totul diferită de ceea ce se obișnuia la curțile regale europene. Nu aur masiv, 

ci pe o stofă de velur roșu – 3380 de diamante, 5 smaralde, 2 safire și 368 de 

perle compun ori punctează forme geometrice și arabescuri dinastic 

strălucitoare. Stau la rând, să o pot privi de aproape. Coroana reginei Farah 

este mai săracă în briliante și perle, compensează, în schimb, prin smaralde 

(36) și rubine (34), câteva de dimensiuni impresionabile. E și mai ușoară, în 

greutate, de numai un kilogram și lumătate, față de peste două a celei 

regale...Dar piesele cu adevărat de rezistență ale acestui tezaur, cărora li se și 

rezervă un spațiu privilegiat, sunt Globul Bijuterie și Tronul-Păun. Unicate 

absolute. Nu credem că există undeva altele asemănătoare. Și în jurul lor se 

înghesuie vizitatorii, căci greu te poți desprinde de lângă ele. Simți nevoia să 

le observi în detaliu... Globul a fost făcut în 1869 de un grup de bijutieri 

condus de un artist persan. S-au folosit 34 kg. de aur și peste trei kilograme 
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și jumătate de pietre prețioase. Oceanele și mările sunt marcate prin pietre de 

smarald, de un verde închis neverosimil de strălucitor. Cea mai mare parte a 

pământului e marcată prin rubine. Asia de Sud-Est, Persia și Anglia sunt din 

diamante ; India – în rubine ; Africa Centrală și Africa de Sud, în safire, iar 

linia ecuatorului e trasată cu diamante. Suportul pe care stă globul este din 

aur masiv, încrustat și el cu pietre prețioase, în stil oriental. Că diferențele de 

reprezentare a unor state aveau o semnificație politică la acea dată, nu-mi 

dau seama, dar probabil acesta era tâlcul lor. Oricum, e sigur că avem în față 

o capodoperă a artei artizanale universale,  cu care iranienii se 

mândresc...Cam aceeași valoare are și Tronul-Păun sau Tronul Soarelui. În 

spatele lui este o istorie mai lungă. Datează de la începutul secolului XIX și 

i-a fost destinat lui Fath-Ali Shah, la căsătoria acestuia. Ulterior, a fost 

reparat și ajustat în mai multe rânduri. Până în 1981 s-a aflat în Palatul 

Golestan și a fost folosit la încoronarea regilor. De aici a fost transferat la 

Banca Centrală, ca obiect de tezaur, considerându-se, pe drept cuvânt, că 

reprezintă o piesă de excepție... Poate nimic din ce-am prezentat până acum 

nu poartă mai autentic pecetea gustului artistic oriental. Am vizitat 

numeroase curți regale europene, am văzut, deci, și multe tronuri, dar de data 

aceasta este vorba de cu totul altceva. Nu numai ca ornamentație, excesiv de 

bogată, dar și ca structură, prin varietatea elementelor care îl compun. 

Scaunul e mai degrabă un divan, ca alături de rege să se poată așeza și altă 

persoană, regina, probabil, ori un oaspete ales. Sau pur şi simplu să se poată 

întinde șahul, când simte nevoia. Spătarul e pe măsură. Spațiul din fața 

tronului, de circa zece metri pătrați, e mărginit de balustrade și ridicat, ca un 

piedestal, pe picioare de lemn foarte frumos arcuite. Două trepte urcă la 

nivelul său. Tot ce-i confecționat din lemn este încrustat cu pietre prețioase 

și aurit. Printre decorații,  motivul păunului, simbol al nobleții, e cel mai 

prezent. De aici, unul dintre numele pe care tronul îl poartă. Deasupra 

spătarului, la mijloc, este închipuit soarele, simbol al luminii, al înțelepciunii 

suveranului, de unde al doilea nume. Partea textilă, stofa divanului și fondul 

covorului care acoperă piedestalul, e de un roșu închis, cu modele adecvate, 

într-o perfectă armonie cromatică...Dar ce scriu eu, oricum aș descrie, 

asemenea minunății artizanale nu pot fi cuprinse în cuvinte, ele trebuie 

văzute, ca să-ți bucuri cu adevărat simțurile. Așa că mergeți, dragii mei 

cititori, să le priviți singuri și cu siguranță nu vă va părea rău... 

Ar fi fost destul pentru ziua de azi ce am vizitat până acum.Dar 

programul nostru abia a început. În continuare, ne deplasăm, tot pe jos, spre 

Palatul Golestan. Străbatem un bulevard cu mai multe edificii 

reprezentative. Trecem pe lângă Muzeul Național. Clădire impunătoare, cu 

aspect de cetate. Înțelegem că aici sunt expuse vestigii istorice ale Iranului 



83 
 

de mare valoare. Ne-ar trebui o zi întreagă să-l putem vizita, de aceea nu a 

fost introdus în program. Ne ies în cale și edificii ale unor instituții 
guveramentale, cu pază militară la poartă, pe care nu avem voie să le 

fotografiem. Ajungem , în sfârșit, într-o piață largă, transformată în șantier. 

Aici este în curs de amenajare un spațiu urban închinat Ayatollahului 

Khomeini. Deocamdată, cea mai importantă clădire este sediul Ministerului 

Telecomunicațiilor. Are vreo zece etaje, dar numai atât. Arhitectural, e fără 

personalitate. Trecem printr-un mic bazar, ca apoi să ne iasă în cale zidurile 

înalte ale unei incinte largi, din care răzbat coroanele copacilor unei grădini. 

Curând ajungem la poarta de intrare în incintă, de fapt la poarta vechiului 

palat regal. Destul de scumpe tichetele de intrare. Unul de acces în grădină, 

altele de acces în diferitele pavilioane. Este o întreagă poveste a acestui palat. 

Durează de peste patru secole și jumătate, din aceeași epocă a Safavizilor, în 

care s-a născut și s-a dezvoltat o adevărată Renaștere persană. Acum s-au 

construit numeroase și celebre moschei, palate, caravanseraie, școli, 

mausolee, poduri, impunându-se un stil arhitectural nou. În forma sa actuală,  

din secolul XIX, ctitori sunt șahi ai dinastiei Qadjar. Nasser al Din Shah este 

primul monarh persan care a vizitat Europa. Mai mult decât modele, el a 

preluat din Occident spiritul iluminist, ampla deschidere spre cultura clasică. 

Vechea tradiție a artei persane nu afost abandonată, ci încadrată unui context 

cultural modern. Poate fi socotit , de aceea, un reformator. 

De-a lungul timpului, Palatul Golestan a fost supus multor transformări. 

I s-au adăugat pavilioane noi, s-au făcut recondiționări, deci mulți monarhi și 

artiști își leagă numele de existența sa. Arhitectural, nu are anvergura 

palatelor regale ori împărătești europene. S-a întins mai mult pe orizontală, 

prin adăugiri conjuncturale, astfel că nu are unitate de stil. Poate de aceea, 

sub dinastia Pahlavi, și-a pierdut condiția de  reședință regală, rezervându-i-

se doar o funcție protocolară. Aici se făceau înoronările. Aici erau găzduiți 
înalții demnitari străini aflați în vizită de stat. 

Devenit muzeu în noul regim republican, s-a transformat în curând într-

un complex muzeistic. Pot fi vizitate grădina și câteva galerii în multele-i 

pavilioane. Pliantul primit o dată cu tichetul de intrare le recomandă pe toate, 

ispitind prin imagini fermecătoare. Noi, însă, trebuie să ne mulțumim cu mai 

puțin, fie că unele se află în plin proces de recondiționare, fie că prea ne-am 

subția teancul de riali, ca să putem intra în fiecare. Vizităm , deci, numai 

grădina, o adevărată oază de răcoare în atmosfera încinsă a orașului; sala 

tronului, unde s-au făcut încoronările de șahi, toată în oglinzi; galeria cu 

obiectele de porțelan fin primite cadou de-a lungul timpului la curtea regală ; 

o galerie foto, cu imagini vechi, de la începuturile tehnicii fotografice; 

galeria de marmoră, cu o terasă pe care e postat un mausoleu regal ; sala de 
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recepție, cu o boltă largă, cu un candelabru superb, cu decorații, în stil 

oriental, de-o expresivitate greu de cuprins în cuvinte, și mobilier pe 

măsură... A sta să te minunezi de ce vezi e în firea lucrurilor într-un 

asemenea spațiu. A încerca să și descri ce ai văzut nu e posibil decât în 

superlative. Numai că o prea mare aglomerare a lor devine obositoare. 

Splendide , interioarele; splendide, exterioarele. Rar se poate întâlni o atât de 

armonioasă îmbinare a artei cu artizanatul și arhitectura. Pereți exteriori 

placați în ceramică am mai văzut, dar o atât de migăloasă lucrătură – 

nicăieri. Migăloasă și desăvârșită artistic. Nu decorații de dragul decorațiilor, 

să-ți fure ochii, ci încorporând simboluri,să te determine să le contempli. N-

am cum uita peretele exterior al ceea ce se numește galeria soarelui. O 

decorație coborâtă aici parcă din altă lume, unde formele ating perfecțiunea, 

nu făcută de mână omenească. Și bineînțeles, nu-i singura. Ales gust artistic 

au iranienii aceștia ! Ard de nerăbdare să le cunosc și țara... Până se adună 

grupul în locul stabilit, reușesc să mă joc cu o pisică drăgălașă, extrem de 

prietenoasă, care se gudură pe lângă mine, ca și cum ar simți că am 

slăbiciune pentru neamul ei. Spre exasperarea Elenei. Doamne, ce minune și 

asta, să întâlnești peste tot animale de casă la fel ! 

Mai departe, vom circula cu autocarul care ne-a adus azi-noapte de la 

aeroport. În așteptarea lui, undeva aproape de clădirea înaltă a Ministerului 

Telecomunicațiilor, domnul Buzatu , oarecum confidențial, face câteva 

precizări în legătură cu această insolită construcție. Evident, ea nu se 

încadrează în ambianța urbană din jur. A fost postată aici, în coasta palatului 

regal, anume să-l eclipseze. Expresie a exaltării republicane a tinerilor 

revoluționari islamici. Acum, edilii nu știu cum să rezolve situația. În 

viziunea lor de profesioniști, viitoarea Piață Khomeini altfel trebuie să arate, 

fără paraziți arhitecturali. S-ar putea, deci, să fie demolată. Și , probabil, aici 

se va ajunge, după ce vor fi depășite niște inerții ideologice.  

Ce plăcut e în autocar ! Aerul condiționat ne revigorează. Dar și băncile 

comode, căci abia ne mai târam. Bine venită e și muzica tradițională iraniană 

oferită de Said. Ritmuri săltărețe, cu oarece chiuituri, antrenantă. Ni se spune 

că e interpretată cu precădere la majoratul băieților, eveniment familial de 

marcă în viața iranienilor...Din mersul autocarului, descoperim fețele 

contrastante ale Teheranului. Cea orientală, intens comercială, cu magazine 

mici și maghernițe, unde își duc traiul oameni de rând. Firmele inscripționate 

în vechiul alfabet persan îi accentuează nota locală. Dar și cea a orașului 

modern, aristocratic, apropiat de formele de viață europene. Multe 

monumente, în spațiile deschise, nu toate ale unor personalități, ci și cu 

suport simbolic. Bunăoară, cea a lui Rustam, personaj legendar, cum ar fi la 

noi Făt-Frumos sau vreun haiduc năstrujnic. Iranienii își țin la mare cinste 
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asemenea personaje...Circulația este peste măsură de aglomerată, cum nu 

prea am întâlnit în alte părți. Aglomerată și haotică, trecerile de pietoni nu 

sunt respectate, nici regulile priorității, cel mult stopurile luminoase. Șiruri 

nesfârșite de automobile de toate mărcile, printre care se strecoară 

motociclete și motorete, conduse , mai ales , de tineri imprudenți.  
Obiectivul pentru care străbatem orașul este un monument emblematic 

al Teheranului, Turnul Azadi. Și povestea lui e interesantă. A fost comandat 

de ultimul monarh, pentru a marca 2500 de ani de la înființarea Imperiului 

Persan. Gest simbolic, căruia nu i se poate contesta sentimentul mândriei 

naționale de care a fost animat. S-a organizat un concurs pentru cel mai bun 

proiect, cârștigat de un cunoscut artist și arhitect iranian. Numele pe care 

urma să-l primească – Poarta lui Cyrus. A rezultat o construcție 

monumentală, deosebit de expresivă, în care se îmbină viziunea modernă și 

cea clasică asupra monumentalității. Un ochi de specialist ar putea decela 

componentele fiecăreia. Are o înălțime de 45 de metri și e placat în 

marmoră. La bază, adăpostește un muzeu. A fost așezat pe o movilă, într-un 

spațiu larg, pentru a i se asigura vizibilitatea din toate părțile. În juru-i s-a 

amenajat un parc cu alei, boscheți și căderi de apă, care îmbie la reculegere 

ori plimbări recreative. Monumentul a fost inaugurat în toamna anului 1971, 

în prezența șahului și a numeroase delegații guvernamentale invitate. Cea a 

României a fost condusă de Ion Gheorghe Maurer. Spre a-l măguli pe 

suveran ori a-i mulțumi pentru darul făcut națiunii, autoritățile 

administrative nu i-au respectat monumentului numele amintit, ci l-au 

botezat Memorialul Regelui. Asta a durat până la căderea monarhiei. De 

atunci, din 1979, el se numește Turnul Azadi, mai pe românește Turnul 

Libertății... 
Un monument într-adevăr impresionant. La bază, are forma unui arc, 

sugerând o poartă. Aș zice, un arc de triumf. Deasupra sa, un turn, sugerând 

ideea de înălțare. Picioarele arcului au temeiuri puternice, sigure, ca istoria 

persană. Ele stau garanție că turnul se poate ridica fără grijă, ca viitorul 

neamului iranian. Generoasă idee artistică, sugesiv simbol. Cu atât mai de 

neînțeles rămâne atitudinea forurilor republicane de după revoluție, care au 

lăsat parcul împrejmuitor să se degradeze, ca și cum monumentul însuși le-ar 

deranja, numai pentru că a fost ridicat la comanda șahului. Se vede că peste 

tot elanul revoluționar este însoțit de atitudini și gesturi nesăbuite. 

Deocamdată s-a amenajat un șantier în zonă, semn că se încearcă a se repara 

ceea ce trebuia continuu bine îmgrijit... 

Poposim circa o jumătate de oră în preajma monumentului, admirându-i 

măreția și noblețea. Pe o parte a orizontului, se profilează munți semeți, 
stâncoși, cu pete albe, alungite, pe creste. Zăpadă să fie, oare, în vreme ce pe 



86 
 

străzile orașului căldura e copleșitoare ? ...Seară plăcută, căci dogoarea s-a 

mai potolit. Când dăm să plecăm, intrăm într-un blocaj de circulație, din care 

nu prea vedem șanse să ieșim degrabă. Doar iscusința și tupeul șoferului ne-

ar putea scoate la liman. Obosiți cum suntem, începem a ne îndemna să 

observăm și neajunsurile Teheranului, după ce i-am admirat, toată după-

masa, câteva din valorile sale de neprețuit. Ajungem, cumva, la hotel 

aproape de 9 seara. Suntem epuizați. Simțim că abia ne putem mișca. După 

oboseala drumului de ieri, ni s-ar fi cuvenit, parcă, o zi mai lejeră...Și , totuși, 

ce lucruri minunate ne-a fost dat să vedem !... 
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        GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Balauri 

 

 

 

Erau demult fetiţe şi-aveau genunchii goi 

Ele aveau ispite ce ne vizau pe noi 

Ce paradisuri albe ne infiltrau şi-n vis 

Spuneau că din acestea nimic nu-i interzis 

Ştiau să nască-n carne şi veri şi arşiţi mari 

Şi ne voiau în preajmă în rolul de tâlhari 

Să jefuim în noapte, că asta ele-au vrut 

Ţinuturile calde din golul aşternut 

Şi intuiau că-n grabă vom renunţa la tot 

Când bănuit-am perla ascunsă în capot 

Magii făceau cu ochii să nu mai fim lucizi 

Şi vrerile spurcate se înrolau ca ghizi 

 Unde e, Doamne, vârsta cea de aur 

                       Pe când eram flămânzi ca un balaur. 

                                        30 decembrie 2016 
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Fără fetiţe 

 

Foamea mea te vede însă nu mai risc 

Visul meu în iarnă verde-i ca un vâsc 

Ochiul meu admiră formele subţiri 

În padurea-mi tristă nu mai sunt satiri 

Braţul meu te-ar strânge într-un gest perdant 

Moare în intenţii ultimul amant 

Din cuvânt se iscă un târziu îndemn 

Măslinu-mi livrează pentru cruce lemn 

Văd lumini în sânge, ca de putregai 

În nopţi de refuzuri, mai uitam de rai 

Se dizolvă-n vreme vrerile de trup 

Consum din nădejde ultimul calup 

  Doamne, pune stăvili, dar lasă portiţe 

             Că e plină lumea asta de fetiţe. 

                                30 decembrie 2016 

 

 

 

Naştere 

 

 

Visând un infinit de graţiere 

Şi dincolo de bine şi de rău 

Dragostea în puterea ei ne cere 

Sus, în vecinătăţile lui Dumnezeu 

Dar ce va fi când totul nu mai este 

Astralul chip de lume s-a dezis 

Va rămânea din tragica poveste 

Incertul pus în umbra unui vis 

Sufletul meu cu îngeri laolaltă 

Prin lungile tăceri va fi condus 

Trecem în ficţiunea ceealaltă 

Şi veşnicia ne va fi indus 

 Ne vor sorbi imense goluri vina 

 Şi maica nouă ne va fi lumina. 

                                      8 iulie 2017 
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Pedeapsa 

 

 

Pe zidul existenţei se prelinge 

Neauzitul ţipăt disperat 

Alarme mari s-au cuibărit în sânge 

Ce grea e despărţirea de păcat 

Splendorile îşi pierd din strălucire 

În verile din vise nu se coc 

Nici raiurile de nădăjduire 

Nici generozitatea din noroc 

Că mă întreb dacă sărmana plantă 

În ofilire are şi ea chin 

Ca mine-n tragedia sufocantă 

Ce se ascunde într-un lent declin 

 Pedeapsa-i pentru toţi şi pentru toate 

 Să ne sfârşim în plângeri reperate, 

                                        7 iulie 2017 

 

 

Detenţia 

 

Ţipătul cărnii lumea nu-l ascultă 

Plânsul din suflet îngerii-l aud 

Doamne, realitatea-i jale multă 

Şi eu sunt deţinutul din Aiud 

Pus în celula limitei umane 

Pus între ziduri de restricţii mari 

Văd rătăcirile contemporane 

Şi şleahta hâdă de torţionari 

Detenţia cât de curând e gata 

Eliberat e sufletul şi sus 

Cu milă învelit de Preacurata 

În cosmicele linişti va fi dus 

 Şi când sorocul va voi să vină 

 Din mine mai rămâne doar lumină. 

        6 iulie 2017 
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                   GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

 

 

Venise Gheorghe la Dumnezeu 

 

 

Venise Gheorghe la Dumnezeu, 

mai pe înseratul sufletului. 

Bărbierit proaspăt, 

sta proptit cu fruntea în păcatele de ieri, 

trecând cu gândul, la pas, 

peste pârleazul fiecărei zile  

de  dragoste. 

 

Privea în sine, pitit sub streașina inimii, 

scriindu-și rostul pe gulerul bine scrobit 

al morții celei de toate zilele. 

 

Era doar cu el, 

ținându-și în brațe firea, 

ca pe-o dâră de cer. 

Undeva, pe câmpul de-acasă, 

îi rămăsese sufletul să mai are 

până se luminează de vecernie. 

 

Venise Gheorghe singur, ca o idee,  

fără emoții, 
mângâind timpul cu dosul palmei sale bătătorite, 

ca să-i ceară lui Dumnezeu o păsuire, 

măcar pentru o rugăciune la Cina Cea de Taină. 
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Vara se plimbă 

 

 

Vara se plimbă agale  

prin nervii plictiselii, bolnavă de insolație. 

 

Să mergem, iubito, la Vama Veche, 

pe digul cu săruturi la liber,  

și să petrecem majoratul sânilor tăi, 

încă necurtați de iubire. 

 

Să ni se umple trupul de mirosul algelor 

plecate-n derivă, 

tu să plângi pe umărul unei scoici 

povestea primei înserări de femeie.  

 

Și, când ochii albaștri ai mării 

se vor ascunde după geamandura  

cu tricoul portocaliu, 

să adormim pe plajă  

mahmuri de dragoste. 

 

 

În noaptea asta  

 

În noaptea asta ești chiar frumoasă, 

cum stai cu sânul lunii pe buze, 

ținând de mână singurătatea stelelor. 

 

E iarnă, se aud colinde, 

zurgălăii au ațipit la fereastra visului. 

 

În noaptea asta ești chiar frumoasă! 

Oare nu ți-am spus-o și ieri, 

la răsăritul inimii ? 
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O să vin 

 

O să vin în prag de lună, 

când arborii se despoaie de toamnă, 

singuri și uscați, 
iar lupii, înfășurați în rouă, 

își atârnă urletul de poteca ce duce spre sat. 

 

Tu, așezată în poala ploii  

ce moțăie obosită la parterul cerului, 

mă aștepți, stând la un pahar de vin  

cu miezul nopții, ajuns cu un vis mai 

devreme. 

 

O să vin în prag de zori, 

când fereastra de la dormitor face dragoste  

cu ochii tăi,  

căzuți în somn sub gâtul salcâmilor 

de care s-a spânzurat vântul. 

 

Te voi iubi 

 

Te voi iubi la pensiunea veche, 

într-un amurg de seară, pasager, 

va trece luna cu zăpezi pe umeri 

și-n oase vremea ne va pune ger. 

 

Te voi iubi cu gelozia gurii, 

pierdută-ntr-un târziu de-mbrățișare 

și într-o zi cu moină și cu ceață 

ne vom schimba săruturi la-ntâmplare. 

 

Te voi iubi în peștera din munte, 

un râu să-și lase trupul printre chei, 

să fii regina-mbătrânită-a iernii 

și cavaler, spre moarte, să mă iei. 

 

Te voi iubi pe-o lacrimă de gheață, 

mă vei iubi cu viscolul din gând, 

că dintre toți cei ce-ți doresc suspinul 

eu sunt amantul muritor de rând. 
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                     IOAN ADRIAN POPA 

 

 

 

 

 

A intrat Prometeu  

În mine 

Pe nesimţite, brutal 

Şi-acum  

Mă posedă draconic, 

Mă terorizează 

Ţinându-mi sistematic 

Cursuri de incendiere: 

Aruncându-mi 

Unul câte unul  

Vreascuri pe oase 

Şi-ncropind focul…flacăra… 

—―Arzi, îmi ţipă,  

Arzi! 

Nu te-mpotrivi, 

Să nu-ţi treacă prin cap 

A-mi pune piedică –  

Eşti vlăstar, ştiu,  

Iar vlăstarele se-mpotrivesc 

Ceva de speriat, 

Dar te-mblânzesc eu, 

Te fac să semeni  

A văpaie! 

Arzi, îţi ordon, 

Preschimbă-te-n incendiu, 

Dogoreşte!‖…  
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LA VEDERE 

 

Trăiesc zilnic 

În văzul tuturor! 

 

De la naştere şi până-n prezent  

Nu mi s-a oferit răgaz 

Să-mi încropesc o cochilie măcar  

Sub care să mă pot adăposti  

În clipe de acută restrişte. 

 

Împrejurul meu  

Se perindă mulţi 

Cu foarfecile zornăind 

Gata să-mi decupeze inima din coaste  

Şi s-o strivească sub tălpi. 

 

 

 

ÎNHUMARE 

 

E bine uneori 

Să-ţi îngropi devreme morţii –  

Să nu mai vadă 

Ravagiul emoţional pe care l-au provocat, 

Plângerea şi scrâşnirea de pe urma plecării lor... 

 

Ştiţi, eu am convingerea intimă 

Că orice decedat,  

În primele ore după tragicul eveniment,  

Păstrează o firavă legătură 

Cu mediul pe care l-a părăsit, 

Deci simte, desigur la alţi parametri,  

Tulburarea produsă de dispariţia lui  

În rândurile apropiaţilor. 

Altfel nu-mi pot explica 

Mărturisirile unor semeni ai mei 

Conform cărora în prima noapte,  

După ce săvârşeau întregul ritual  
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Prilejuit de trecerea în veşnicie 

A unuia de-acelaşi sânge cu ei,  

Acesta le apărea în vis, şoptindu-le: 

— „Dragii mei, vă mulţumesc 

Că m-aţi înhumat în grabă, fără mare tam - tam, 

Eram complet epuizat  

După periplul chinuitor pe pământ, 

Iar voi aţi înţeles, ca nimeni alţii, 

Câtă nevoie urgentă aveam 

De o gură de oxigen de pe lumea cealaltă‖! 

 

 

DIN CULPĂ 

 

Nu lăsaţi uşa deschisă 

Dacă intraţi în mine! 

Faceţi ce ştiţi, 

Numai puneţi siguranţa de rigoare 

Dacă păşiţi înăuntru-mi – 

Nu de alta, dar altfel 

O să mă tragă viforul netrebniciei, 

Iar pe mine, mărturisesc sincer,  

Mă sperie curenţii polari 

Care gravitează în juru-mi fără voia mea. 

Mie îmi face contactul cu existenţa  

Numai briza solară, 

Însă aceasta deocamdată 

Se chinuie să-mi ajungă în preajmă 

Biruind alte brize deocheate; 

Aşa că, vă rog, nu mă lăsaţi descuiat aiurea 

Când vă ştergeţi de scame 

La intrarea în mine, 

Căci riscaţi să mă ucideţi din culpă! 
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CÂMP DE LUPTĂ 

 

Izolat total 

Pe câmpul acesta de luptă 

Care e viaţa,  

Sap tranşee între mine şi lume, 

Înalţ parapeţi care să mă pună la adăpost  

De furia semenilor mei; 

Mă-mprejmuiesc cât ai clipi  

Cu mai multe rânduri de sârmă ghimpată  

Să nu pot fi invadat; 

Stăvilesc, cu eforturi inimaginabile, 

Avalanşa de atacuri la baionetă  

Care mă vizează direct; 

Detonez într-un ritm infernal  

Şiruri întregi de dinamite  

Puse cap la cap, 

Testez cele mai noi tehnici de camuflare  

În faţa pericolului iminent. 

Şi, când niciunul  

Dintre aceste multe tertipuri  

- Menite să-mi asigure supravieţuirea -   

Nu dă roade, 

Îmi pun impasibil  

Masca de gaze pe faţă  

Şi caut cu sârguinţă 

Să colectez în nări oxigenul rarefiat  

Din amalgamul de noxe  

Care-mi periclitează destinul  

Zi de zi, ceas de ceas...  
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             DANIELA GÎFU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         OCTOMBRIE VERSIFICAT 

 

 

 

El deveni icoana rugii plânse, 

freamătul prizonier inimii mele, 

stejarul despicat de ofuri, 

litera ultimă ce nu poate fi scrisă. 

 

Rămâne doar timpul să decidă 

plecarea spre valea singurătății... 
 

*** 

Bucură-te inimă sângerândă, 

căci cunoscut-ai suferința de după... 

Aripa, acum ți-e frântă sub alintul de odinioară. 

Încă te iubește, 

pe tine și pe cele uitate într-o gară, 

întru necurmată oblojire. 

 

*** 

Marea poate fi cântată  

în acordurile gândului ascuns,  
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în brațele poemului aspirant la visare 

cu miros de magnolie surâzândă... 

Doar tu, omul meu!, te topești în sunetele 

izvorâte din înstrăinărea iluminării din zori. 

 

*** 

Apoi, ne-am privit, 

până când tăcerea a început să doară. 

Îmbrățișarea s-a pietrificat. 

Străzile se umplură de sculpturi încremenite 

sub strigătul neputinței de a merge înainte. 

Doar visul se mișca liber, 

mințindu-se la poalele privirilor pierdute, 

în fața lumii dormitânde. 

 

*** 

Lângă mine, 

tu,  

reîntors din nopțile fără de orizont. 

Ai renunțat să le mai numeri.  

Prin furtuni de frunze, ai învins cuvintele nefericirii. 

Dânțuiesc speranțele materiei în corpuri de stele 

la trecerea Oceanului de dor.   
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VICTOR BURDE 

 

 

 

 

 

    CLOPOTELE ALBA IULIEI 

 
Drumeţule, 

Inainte de a păşi în oraşul acesta 

unde sufletele martirilor 

încă veghează la porţi de cetate, 

ascultă faptele străbunilor, 

rostite de fiecare clopot ce bate! 

 

Sub dangăt şi astăzi mulţimea vuieşte, 

aclamând pe Viteazul Mihai; 

Sufletul lui de-a pururi pluteşte,  

peste steaguri de luptă şi tropot de cai! 

 

Răsună profund către cer 

porunca-i dată - înspre nemurire, 

strigată din pieptul întregului neam: 

UNIRE! UNIRE! UNIRE! 

Prelung, tânguirea de clopot 

jeleşte martirii - cu roata zdrobiţi, 

în plânsul mulţimii şi vaiete-n hohot, 

de mână străină, barbar schingiuiţi! 

 

Drumeţule prin Alba Iulia, 

Cetatea de suflet a neamului meu; 

Să ştii că aici - unde sfântă e glia, 

păşeşte din când, în când... Dumnezeu! 
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METAMORFOZĂ 

 

Din anotimp, 

în alt anotimp 

trec cu ochiul inimii 

peste chipul tău... 

Eşti tot frumoasă, 

doar puţin mai tristă 

şi palmele tale, 

nu mai au putere 

să mă cuprindă 

scăpându-mă în 

umbra toamnei; 

Mi-e teamă 

că trupul, 

îmi va deveni frunză 

şi nu vei şti 

pe care ram 

să mă cauţi... 

 
DANSUL TĂU 

 

Mâinile tale 

se înalţă frângându-se, 

precum flacăra 

lumânării, pe rugăciune… 

Ca un zarzăr, 

ce nu-şi poate scutura 

floarea neprihănită 

de fruct, 

trupul tău geme 

sub tânguiri de vioară 

şi dansul,                                                                                                                      

ţi-e precum 

vârtejul de stele 

ce cade 

în noaptea Perseidelor 

răstignindu-se, 

peste oceanul de întuneric, 

în nesfârşire... 
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FÂNTÂNA 

 

Ţi-au săpat pat adânc, fântâna mea, 

Să-ţi fie apa rece când trecători vor  bea 

Şi nopţile, tot în adâncu-ţi sapă, 

Lumina astrelor ce le cuprinzi în apă. 

 

Ascunzi în piatra verde, fiorul de tăceri, 

Izvorul ce te umple fiind ploile de ieri 

Şi dorurile-mi toate, stau risipite-n ele 

Ascunse sub povara, puzderiei de stele. 

 

Socoţi în toamne vremea, cu ciutura măsură, 

In ochiul tihnei tale, răboj de crestătură, 

Pe limpeziri de ceruri în recele-ţi izvor, 

Tu semn de veşnicie, eu simplu trecător... 

 

MESTECENII 

 

Mesteceniiîmbătrânescîn mine 

Mi-e trupu-n coajaloralbit, 

Ca niştelumânărinearsepecoline 

Ne spunemrugăciuneapotolit. 

 

Au fosttineri, verziprecumcâmpia 

Şi-au albitapoicrescândîntimp 

Ascunzândîncrengimelancolia 

Despletiriifrunzei peste anotimp. 

 

Vântulierniispulberăomătul, 

Albăstrie-i neauaprinmesteceni suri, 

Herghelii de nori au pornitdezmăţul, 

Cuprinzândcâmpieşipăduri. 

 

Să mai rabzi o iarnăcuninsorinăuce, 

Bunulemesteacăn, pururea tăcut! 

Vreaudin tine să-miciopleascăcruce, 

Când va fi sămăîntorcîn lut… 
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             VIORICA CAZAN 

 

 

 

 

 

 

 

                              MIROS DE LUNĂ PLINĂ 

                                     Miros de lună plină, 

                                     Parfum de verde crud, 

                                     În faţa mea se-nchină             

                                     În nopţile ce curg. 

                                     Îmi doarme dorul vechi 

                                     Sub lună aurit, 

                                     Se odihneşte în versuri 

                                     Cuvântul nerostit. 

                                     Mă doare depărtarea 

                                     Ivită între noi, 

                                     Miros de lună plină 

                                     Căzută în trifoi, 

                                     Cu stele-n rouă ninge, 

                                     Dorm florile-n cais, 

                                     O vrajă mă atinge 

                                     Şi mi te aduce în vis. 

                                     Miros de lună pină, 

                                     Mult aur risipit, 

                                     Se aude cum suspină, 

                                     Caisul înflorit. 

                                     Miros de lună plină 

                                     Pe lanţuri de păcate, 

                                     Stau zorii ca să vină 

                                     Şăgalnic peste toate. 
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                                                 ZBOR 

 

                                   Zbor pe cărarea cuvintelor 

                                   Printe cetini, 

                                   Vin ciute şi în ochii mei aleargă 

                                   Nu e nimeni să-mi ţină în braţe singurătarea. 

                                   Cuvintele au rămas goale, fără sens, 

                                   Au totuşi haina amintirilor,   

                                   Nu sunt decât nişte cuvinte goale!   

                                    

                                    Mă hrănesc cu ele, dar nu sunt săţioase, 

                                    Cred că Dumnezeu le-a risipit fără să vrea 

                                    Pe cărarea de sub brazii verzi şi înalţi 

                                    Sunt atât de mică! Atât de serafică... 

                                    Încep în ele  

                                    Zbor prin cuvinte şi cuvintele se chinuiesc 

                                    de dorul ce îl port... 

                                    Cine poate înţelege zborul meu prin cuvinte? 

 

 

                                                    CĂUTARE 

 

                                    Mă caut iar, nu mă gă găsesc,   

                                    Nu ştiu pe unde rătăcesc, 

                                    Nu ştiu pe unde am apucat, 

                                    În care vis, în ce păcat, 

                                    Nu ştiu pe unde pot să fug 

                                    Nu ştiu de ce m.-am rătăcit 

                                    Şi nu ştiu cine m-aiubit. 

                                    Mă caut iar dar în zadar, 

                                    E gazul slab în felinar, 

                                    Nu luminează a mea cărare            

                                    Şi stau pierdută-n lumea mare, 

                                    Sau poate vioreaua sunt 

                                    Scăldată-nroua din cuvânt. 
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                                                       AMURG  
 

                                              Tiptil amurgul s-a ivit 

                                               Acelaşi, nou şi învechit 

                                               Cu roşietice răsfrăngeri, 

                                               Cu zbor misteriosn de îngeri, 

                                               Tiptil amurgul pleacă-n noapte 

                                               Să ducă timpul mai departe, 

                                               Să scoată ziua la mezat, 

                                               Să vină de unde a plecat 

                                               Cu roşietice răsfrăngeri, 

                                               Cu zbor misterios de îngeri. 

 

 

                                                           POSTUM 

 

                                                Sunt obosită şi aş vrea 

                                                Să-mi pun iar fruntea în palma ta, 

                                                Cu ochii închişi să stau aşa 

                                                Când peste noi se va însera, 

                                                Ca împăcaţi definitiv 

                                                Să nu găsim nici un motiv 

                                                Să ne mai despărţim vreodată, 

                                                Să fie o noapte minunată, 

                                                Să mergem pe acelaşi drum 

                                                Chiar dacă ne întălnim postum. 

                                                Sunt obosită, viaţa-i grea, 

                                                Nu vreau să dorm în umbra ta, 

                                                Măcar în noapte dă-mi speranţe 

                                                Pe care nu mi-a dat-o viaţa, 

                                                Împacămă pentru vecie 

                                                Şi dă-mi ce-ar fi putut să fie, 

                                                Să reapari venind din fum, 

                                                Să mângăi fruntea mea postum.        
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                        MARCEL MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deal de … 

       
La deal de bazinul de apă al târgului 

trăiesc doi oameni 

ea cu sufletul pe față 

el cu sufletul în buzunar 

îl scoate uneori în palma dreaptă 

zâmbește 

și fericit 

își pune comoara înapoi. 

 

Puțin mai sus de bazinul cu apă 

două suflete umblă slobod pe alee 

ea salută toate florile 

el se ascunde printre arbuști. 

 

Alături de bazinul de apă al orașului 

cade lumina peste grădină 

două suflete mătură frunzele 

ea le adună în album pentru iarnă 

el suflă și le împrăștie. 

 

În casa de lângă bazinul de apă al municipiului 

două suflete stau la gura sobei 

ea își pieptănă razele de vise 

el doarme la marginea luminii. 
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Maratonul 
  

                  Victoriei 

 

Am început ultima alergare 

ne înscriem pe vârste 

toți cu mulți ani adunați 
în față ne stau 

cei patruzeci și unu de ani 

câte un kilometru pe an 

doar să mergi. 

 

Cine nu ajunge la finiș 

este pierdut 

și nu ia cununa. 

 

Drumul dintre plecare 

și panglica multicoloră 

doar atât să strigi 

înainte de moarte: 

cei din urmă au învins 

stați liniștiți 
dușmanul nu vine peste voi. 

 

Numai să termini maratonul 

aceasta se cere 

învinsule 

ești solul învingătorilor 

mai rezistă puțin 

împlinește-ți menirea 

și strigă-le 

indiferenților ascultători: 

eu am învins! 
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Palat episcopal 

 

O vatră fierbinte în care 

au ars stejarii neamului românesc 

din generație în generație 

 

 

Fiecare episcop 

a avut sub tălpi cărbunii trecutului 

iar deasupra capului 

focul Duhului Sfânt 

între două paralele fierbinți 
orizontul este sângeriu. 

 

Ca un altar al arderii de tot 

pe muntele Moria de la Câmpia Prutului 

încă se aduc jertfe curate 

fără prihană 

cu tămâie din Arabia 

în cădelnițe de argint 

și vin în potire de aur 

și oameni de lut 

mulți oameni de lut. 
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ŞTEFAN CEAUŞESCU TĂTULESCU 

 

 

 

 

 

Dor de Basarabia 

 

Basarabia-i pământ 

Rupt din trupul ţării sfânt 

Lăsând României rană 

Care durere emană 

 

Basarabia-i grădină 

Care nu ne e străină 

Trup din trupul bunei mame 

Care-a-ndurat multe drame 

 

Basarabia-i a noastră 

De când e bolt-albastră 

Întrucât şi peste Prut 

Există acelaşi lut 

 

De vreo două mii de ani 

Ca fii de daci şi de romani 

Toţi vorbim aceeaşi limbă 

Fiindcă neamul nu se schimbă 

 

Ţara lui Ştefan cel Mare 

Împărţită-n felioare 

E brăzdată de hotare 

Fapt care adânc ne doare 
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De la Tisa pân‘ la Nistru 

Şi în sud până la Istru 

Toţi ne-am închinat mereu 

La acelaşi Dumnezeu 

1 Decembrie 1918 

 

Neştirbite zile sobre 

Câte pe pământ vor trece 

Întâiul nostru decembrie 

Cu mult fast îl vom petrece 

 

‘918 – nouă sute optsprezece –  

An rămas nemuritor 

Fiindcă altul nu-l întrece 

În dorul românilor 

 

Scris cu jar, aur, azur 

Din trecut spre viitor 

În Cartea Marelui Faur 

Şi sub fald de tricolor 

 

De-aici a urcat Carpaţii 

Şi fruntea lor legendară 

A strâns la un loc toţi fraţii 

În vatra cea milenară 

 

Peste douăzeci de veacuri 

De sălbatice furtuni 

Au rămas în urmă teancuri 

De lupte pentru străbuni 

 

Am intrat în Marea Horă 

Şi-am făcut din trei ţări, ţară 

Sub eşarfa tricoloră 

Niciodată să nu piară 

 

Decembrie zi întâi 

Este ziua cu tiară 

Şi de iarnă căpătâi 

Dar patriei primăvară 
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Unirea cea Mare 

 

Unirea cea Mare a fost gând 

Prin multe secole la rând 

Pe frunţi care ardeau în jar 

În fiecare zi din calendar 

 

Unirea cea mare a fost dor 

Cu porţi deschise-n viitor 

De la români spre veşnicie 

Triumf Carpaţilor să fie 

 

Unirea cea Mare a fost ţel 

Şi Limba Română sacră-n el 

Un scop pentru întreaga viaţă 

Ca pentru zi o dimineaţă 

 

Unirea cea Mare a fost faptă 

Înfăptuirea cea mai înţeleaptă 

La Alba Iulia în cetate 

Şi va rămâne fără moarte 

 

Unirea cea Mare-i împlinire 

Pentru ce a fost suprema iubire 

Doar astfel România noastră dragă 

Este completă şi întreagă. 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

     Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                             GRIGORIE VIERU 

 
          MIHAIL DOLGAN 

 

 

 

 

 

 

POEZIA SUBVERSIVĂ DIN ANII ’60-’70 ŞI CENZURA DE 

PARTID (II) 

 

 Să revenim acum la „comportamentul‖ şi luarea de atitudini ale 

criticilor noştri. Afirmaţia lui Ion Ciocanu despre necesitatea obligatorie a 

autorilor de a scrie câteva poezii dezbătând teme oficioase, dacă vor să fie 

editaţi, nu mi se pare nici „originală‖ şi nici „îndrăzneaţă‖, aşa cum o 

consideră Gh. Cutasevici. Că e destul de „întârziată‖ – nu încape nici o 

îndoială. Fenomenul era atât de general şi de generalizat, încât nici criticul de 

frunte de la noi, Mihai Cimpoi, n-a reuşit să se sustragă de la aplicarea 

aceloraşi „procedee‖, atunci când a lucrat redactor la editura „Literatura 

artistică‖ (după cum rezultă şi din mărturisirile publicate ale unor colegi de la 

aceeaşi editură). Paradoxal lucru, dar Mihai Cimpoi, care, după 1989, şi-a 

propus să caute cu lupa „amprente ale ideologiei bolşevice‖ la mai toţi 

scriitorii şi criticii literari moldoveni (bunăoară, despre autorul acestor 
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rânduri, într-un dicţionar bucureştean, a strecurat acuza – în calitate de 

coordonator – cum că „timp de două decenii a susţinut ideologia literară 

bolşevică‖
44

), însuşi criticul, până la acea dată, a demonstrat în repetate 

rânduri – mai ales în articolele de orientare programatică a literaturii –, prin 

dovezi neîndoielnice, că a fost nu un opozant, ci un susţinător docil al 

„ideologiei literare bolşevice‖. Faptul acesta l-a făcut pe criticul Andrei 

Hropotinschi să scrie cu maliţie în 1999 articolul defavorabil (de-o pagină de 

gazetă!) „Bolşevismul militant în opera lui M. Cimpoi‖, cu subtitlul biblic 

„Nu judeca şi nu vei fi judecat”.
45

Vizându-l în mod direct pe „detractorul 

principal‖ al lui I. Druţă şi A. Lupan de după 1989, care însă până atunci i-a 

zeificat pe amândoi, autorul articolului compromiţător formulează totodată şi 

nişte consideraţii rezonabile, nelipsite de interes. Iată-le: „Omul este 

produsul societăţii în care a activat. Nu poţi trăi într-o societare fără să fii 

contaminat de ea.  Până şi filozofările ascetului Diogene, care s-a izolat într-

un butoi, erau rodul unui contact cu lumea exterioară. Nimic mai trist pentru 

fiinţa umană decât a trăi sub regim totalitar. Gândirea liberă s-a aflat la 

index. Puţini au fost oamenii care şi-au permis să iasă la confruntare deschisă 

cu regimul totalitar. Majoritatea, în mod direct sau indirect, au fost obligaţi 

să se supună rigorilor impuse de totalitarism. Revelatorie în această privinţă 

e fraza disidentului rus Maksimov,  care  susţinea  că,  odată  ce  ai  cumpărat  

o  pâine de la alimentară, de-acum poţi spune că ai colaborat cu regimul (…). 

Căci, dacă te uiţi mai atent la acei care vor să arate destul de curăţei observi 

că nu doar au cumpărat câte o pâine de la alimentară, ci au cărat tone de apă 

la moara comunismului. Democraţia ne-a oferit şansa să ne omenim (dar 

oare semnatarul acestui articol clevetitor s-a omenit??? – n.n.). Păcat că unii 

dintre noi continuă să rămână cine au fost: bolşevici intransigenţi în spirit. 

Articolul ce vi-l propunem spre lectură ne demonstrează cu lux de amănunte 

că Acuzatorul, de fapt, poate lua loc pe aceeaşi bancă – alături de cel acuzat‖ 

(în acelaşi articol „Bolşevismul militant în opera lui Mihai Cimpoi‖).  

 O altă „stratagemă‖ specifică la care apelau frecvent condeierii 

subversivi în perioada de stagnare era însoţirea cărţilor lor cu „cuvinte 

înainte‖ ocrotitoare dobândite cu greu din partea poeţilor consacraţi de mare 

autoritate. De exemplu, numai cu o introducere semnată de Andrei Lupan a 

putut vedea lumina tiparului placheta de debut a Leonidei Lari „Piaţa 

Diolei” (1974), care a „zăcut‖ în sertarele editurii şapte ani; numai cu o 

prefaţă de George Meniuc a putut fi editat volumul de versuri al lui Liviu 

Damian „Inima şi tunetul” (1981), care totuşi a dat naştere la mai multe 

                                                           
44

Vezi: Dicţionarul General al LiteraturiiRomâne. În 7 volume. Vol. II, C-D.Bucureşti, 

2005. 
45

Andrei Hropotinschi. Bolşevismul militant în opera lui Mihai Cimpoi // „Momentul‖ din 

18 septembrie 1999, p. 3.  
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dezaprobări; numai susţinut de un „cuvânt înainte‖ de Pavel Boţu, preşedinte 

al Uniunii Scriitorilor din Moldova, a putut fi tipărită cartea de poezii a lui 

Ion Vatamanu „Măslinul oglindit” (1983) ş.a.m.d. Am putea înşirui zeci de 

cărţi care aşa  şi  n-ar  fi  putut vedea  lumina  tiparului  dacă  n-ar fi fost 

prefaţate de un A. Lupan sau G. Meniuc, B. Istru sau Em. Bucov, Gr. Vieru 

sau P. Boţu. 

 Uneori însă, chiar şi în cazurile când cutare sau cutare carte dispunea 

de un „scut‖ ocrotitor, dacă se întâmpla să nu placă „paznicilor literari‖, 

cenzurii de partid, securităţii, ea, cartea, neapărat era supusă unei critici 

drastice pe toate liniile (erau „recrutaţi‖ indivizi speciali, care erau puşi / 

rugaţi să „lovească‖ anume în părţile considerate vulnerabile ale cărţii luate 

la ochi). Aşa au fost „distruse‖ în mod preconceput volumele de versuri 

„Dealuri” (1974) de N. Esinencu – de către bătăiosul critic literar Valeriu 

Senic, „Ornic” (1978) de P. Boţu – de către criticii literari V. Coroban şi I. 

Ciocanu, „Inima şi tunetul” (1981) de L. Damian – de către poetul Mihail 

Garaz, „Mitul trandafirului” (1985) de L. Lari – de către acelaşi critic 

Valeriu Senic ş. a. Aici pot fi numite şi unele recenzii voit „negative‖ şi 

negativiste aparţinând lui Gheorghe Mazilu. Nu cunosc alţi critici literari 

de la noi care să fi sărit – la timp! – în ajutorul acestor şi altor cărţi 

căzute la grea strâmtoare, „hăcuite”, în scopul de a le apăra de 

răuvoitori, decât… semnatarul acestor rânduri! 
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                 GALINA FURDUI 

 

 

 

 

                         *** 
... şi devenim ceea ce ne-nconjoară 

(Vezi, lumea-ntreagă n-o poţi transforma 

Oricât ţi-ar fi aripa de uşoară, 

Oricât de-adâncă melodia ta). 

 

Plugul destinului povara ne-o tot ară, 

Da, cursul roţii înapoi nu-l poţi, dar nu-l poţi da 

Şi  îmbrăcăm ceea ce ne-nconjoară –  

Vezi, haina lumii nu, n-o poţi schimba. 

 

Vântur-ascult vorba solomonară 

Despre ce-a fost, ce este, ce va fi cândva, 

Zâmbesc amar... În albia fugară 

A undei care altfel, mai altfel azi  ne-ar vrea 

 

Noi... devenim constant ceea ce ne-nconjoară 

 

                      *** 

Iluzia durere este 

(Oricât ai vrea să scapi de ea), 

Alb-viorie – o poveste –  

Povestea mea, povestea ta... 

 

Ne caută, ziceam, o Veste, 

Să ne încingă-n Raza Sa, 

Însă Iluzia  stă peste 

Şi... ce ne-am face fără ea? 

 

Acolo,-n lumile celeste 

Cică,-a visa e altceva. 

Noi, printre văile aceste 

Pe orice drum ne-am înălţa 

 

Iluzia e să ne-ateste... 
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                       LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÎN DEFILEUL AȘTEPTĂRILOR FRUSTRATE 

 

 

În defileul aşteptărilor frustrate 

De liniștea-n toiaguri de smarald, 

Cu ziua, la cules de stinse șoapte, 

Mă angajez sub al Luminii fald. 

 

Și-o teamă c-aș răni din crudul tainei  

Fiorul revigorator al unor stări,  

Mă-ndeamnă să renunț la jocuri vane, 

Ce-ar decupla o zare de-alte zări. 

 

Desfac umbrela dorului de margini 

Și-ademensc sub ea stol de pudori 

Cu fluturi rătăciți, valsând noi pagini 

Din Strauss – în peisaj multicolor. 

 

Mă pierd într-un perpetuu miez nostalgic 

Și îl instig la o mărturisire 

Cu un ingenuu soliloclum magic 

Care-i destin și-i îndumnezeire... 
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MĂ-MPIEDIC IAR DE CLIPA NEUITĂRII 

 

 

Mă-mpiedic iar de clipa neuitării… 

În strunga timpului,  spre-al inimii ceresc 

Toți lupii minții, în zăbava serii, 

Își caută hățiș de baladesc. 

 

Și se adună-n haite… Plin de lună 

Le scutură zăpada ce-i orbesc, 

Iar ei ridică ochii-a rugăciune 

 

Și în imagini sfinte se topesc. 

Imașul melodiilor a mas 

Pe pagina iubirii ce tresare 

La fiecare îndreptat de pas 

Spre un refugiu, care veșnic doare. 

 

Când chipul mamei mult prea trist îmi pare 

Culcuș de rouă-n ochii mei înjgheb 

Și-alin nedomolita-i îndurare  

C-un viu, trecut prin sare,-al lumii verb. 

 

Și mă dezleg de firele uitării, 

Oftatul mi-l anin ca talisman 

Să cheme-ntr-un voiaj al întâmplării 

Toți iezii grației din car de ani… 

 

 

ECOUL CÂNTECULUI MEU  

 

 

În muzica iubirii am râvnit 

Un strop de uluire şi-ncântare 

Pentru o notă caldă ce-a rănit, 

Din suflete – simţirea – să nu moară. 

 

În ochiul timpului ferastră-am meşterit 

Iar dinspre ea , spre inimi – trecătoare 

Şi de-o rafală-a zbaterii mi-am frânt 

Grilajul dintre cer şi-a mea suflare. 
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Ca una două lumi îmi aparţin 

Şi serafimi, şi heruvimi cu al meu înger 

În braţele iubirii lor mă ţin  

Cu-al lacrimii, dintr-un sublim, atingeri... 

 

 

SPRE SCRÂNCIOBUL COPILĂRIEI 

 

Spre scrânciobul copilăriei 

Îmi port neliniștile toate... 

Trăiam în lumea fanteziei 

Și a mirajelor – pictate. 

 

Mă alunga spre el dorința 

De a simți eternitatea 

Și vântul îmi rostea sentința –  

Cea de-a-mi păstra identitatea. 

 

Doi pari c-un balansoar – doi magi, 

Cu mine, prins de cingătoare, 

Îmi împrimăvărau uitarea 

Pe valea roșie de maci. 

 

...Trofeu al unor monologuri, 

Băteam în ușile luminii... 

Albastre, îmi cereau zăloguri –  

Niște-amintiri, cu gust de rime... 

 

Și, păstorind un ghinion, 

Uitam de teme și de casă... 

Voit, eram un etalon 

Al ciudățeniilor haioase. 

 

Dar nu-m păsa de vreo papară, 

Căci inima îmi locuia 

În lunca sufletului mamei 

Care-nflorea, mă adora... 

 

...Din densitatea clipei vagi, 

Azi curg culorile în ploaie  

Și-un cor de vise,-atât de dragi, 

Îmi defilează-a lor splendoare... 
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Spre scrânciobul copilăriei 

Îmi port neliniștile toate... 

Și cos cu firele iubirii 

Tot ce-i aproape, ce-i... departe 

 

PESCAR DE FASCINAŢII M-ANGAJEZ,  

 

Pretenţie cu totul demodată, 

Pescar de fascinaţii m-angajez. 

„Mesajele Ascunse ale Apei‖ 

Cu undiţele minţii le citez. 

 

Deochi neîncăpător într-o privire,  

De dragoste descânt – ca în Olimp: 

La moară mea se toarnă apă vie 

De-un peşte năvodit de propriu-mi gând. 

 

C-o fi sau ba de aur, peştişorul... 

Nu-i cer castele, alte bogăţii, 

Căci de fiinţă-mi e răscolitorul 

Şi-ascult îndemnuri despre-armonii... 

 

Deduc formula mantrei... Ce splendoare! 

Ca propriul mozaic mereu să-l vezi, 

Cu toată vraja, ca pe-o sărutare 

Între teluric şi celest – de aur miez... 
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LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIA DIANEI SAVA DARANUŢA – „SPRE LUMI DE 

NOI CLĂDITE, ETERNĂ-I CĂUTAREA” 

 

Apogeu al tuturor stărilor trăite ca proces afectiv, într-o coerciție la 

gradul superlativ, benefică, anunțată de o revelație aidoma unei brize 

mângâietoare pe care o trăieşti ca sugestie la cele ce ar putea să se întâmple 

fără precedent („Mai bine ai sădi un pom, / Să știi că soiul nu contează! / El 

poate fi atât de OM / -  Care-nsuşiri subordonează!... / Mai bine-ai crește 

flori de mai… / Ori… flori de toamnă… Nu contează! – / Prin ochii lor vei fi 

în RAI, / Cu-arome sfinte în amiază...(…) / Mai bine ai săpa izvor… / Din 

care-adâncuri –  nu contează! / Va fi si VIAȚĂ, va fi DOR –  / Un râu cu-a 

cerului AGHIAZMĂ... / S-ar duce apa lui la pom, / Și florilor le-ar da putere, 

/ Și porumbeii tăi vor bea, / Și singur nu vei fi-n tăcere...‖( Mai bine...)) , 

poezia Dianei Sava Dărănuță decolează dintr-un ocean de doruri în fierbere 

(„…Dar...iar cu șoapte crivățul mă ceartă, / Și gerul aprig mă cuprinde, mă 

sărută, / Iar dorul amețit de-atâta joacă, / Mi-alintă cugetul, cercând să mă 

seducă... / De-aceea-n gând ridic cetăți de gheață, / Stârnind nedumerire-n 

ochii iernii... / Îl voi zidi pe dor în fortăreață, / Și m-oi ascunde-n liniștea 

zăpezii..‖.( În liniștea zăpezii...)), variile ipostaze ale acestora însușind un 

incomensurabil, indefinit și infinit, niciodată demodat ‖Dor de Țară‖ – titlu 

anunțat al noii cărţi, omonim cu cel al poeziei ce o deschide ca pe un 

spectacol al sufletului – trist, dar nu deprimat – mereu angajat într-o 

încăierare cu propriile răspunsuri care nu au întrebări, reprezentând-o ca și 



120 
 

conținut: ‖Privesc la oameni goi de adevar, / Ce și-au trădat materia din 

nume... / Ademeniți ca Eva – de un măr, / Și-au îngropat credința în 

taciune... / Sărmanul dor de țară… Iar, hoinar, / Aleargă ca bezmeticul prin 

lume, / La el acasă, azi, e boschetar, / Și n-are loc în doinele străbune...(Dor 

de Țară)‖ 

Cine, oare, dintre adami și-ar asuma acea responsabilitate pentru 

punctarea celor mai reuşit-exact redate funcții ale evelor lor, exercitate de 

către acestea în strictă conformitate cu ‖prevederile‖ Genezei (‖3. Iată, fiii 

sunt o moştenire de la Domnul, / rodul pântecelui este o răsplată dată de El. / 

4.Ca săgeţile în mâna unui războinic / aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. / 

5.Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! / Căci ei nu vor rămâne 

de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă...( Psalm 127:3-5)‖ Mama 

fiecăruia dintre noi este femeia născătoare de fii şi fiice ale unui neam; mama 

fiecăruia dintre noi este Ţara ce protejează aceşti fii şi fiice… Şi cu cât 

posibilitatea asigurării unei existenţe adecvate şi a descătuşării unui popor 

pare neverosimilă, cu atât flacăra arzătoare a dorinţei de a schimba ceva 

rămâne la nivel de vis obsedant şi pe seama celui ce simte că este trup din 

trup şi suflet din suflet „Azi, te uiți cu dor în depărtare / Îmbrăcându-te în 

visul tricolor, / Mai visezi la ziua cea cu soare, / Să întorci copii la vatra lor... 

/ Și privești a Prutului oglindă, / Mai căruntă, dar frumoasă ca o zee! / Și îti 

prinzi în plete busuiocul- / Țara mea, cu suflet de femeie!‖  Aşadar: „poarta 

iubirii din ființa-ți se deschide spre lume prin mama spre Țara-mamă‖(L.G.- 

„Gânduri zăvorâte‖) – ar fi  una din ideile ce dau naştere altei idei: sacrificiul 

în numele adevărului şi idealurilor înalte poartă în fiecare dintre noi numele 

MAMA  

Confesiunile, ca imprimare a autenticității sufletescului generos la 

reflecțiile mărinimiei, gingășiei, purității, ospitalității – cu pecetea 

feminității în ele – , devin un spațiu explorabil al meditației poetice extinse 

şi în poemul „Țara mea cu suflet de femeie‖. Acest tulburător poem devine o 

elocinţă a valorificării virtuților, dar și a ţintuirii la stâlpul infamiei a 

defectelor omenești pe fundalul dezvăluirii adorabilelor „portrete‖ „fizico-

morale şi psihologice‖ale femeii-mame şi a Țării-mame – reuşit identificate, 

în cele din urmă, ca şi prezenţă demnă în contextul irezistibilităţii agresorului 

ce abuză, şi într-un caz şi în celălalt –  prin promisiuni înşelătoare, dar şi prin 

acţiuni violente – , de cuminţenia şi cumsecădenia victimei „sancţionate‖ şi 

„răsplătite‖(în sens peiorativ) pentru aceste calităţi, cu vârf şi îndesat, de 

către musafirul nepoftit, şi cu atât mai mult nepoliticos în tendinţa de a-şi 

însuşi ceea ce nu-i aparţine: ‖Țara mea, cu suflet de femeie, / Vaduvă în ochii 

de bărbat... / Cât de mulți încearcă să te-nșele, / Cu obrazul gros în poartă 

bat! / Din ograda veșnic primitoare, / Nu poți șterge urme de bocanci! / Răni 

și cicatrici la gust amare, / Strigă din obraji imaculați... / Ai tot plâns în 

http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
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pernă, umilită, / Cu baticul negru sfâșiat. / Și-ai purtat cosița despletită / Într-

un bocet din infern scăpat... / ...Te-au lăsat apoi cu limba frântă, / Și cu 

sufletul cuminte, răstignit! / Tu ai plâns, dar n-ai avut cuvinte / Și nici glas în 

drum spre răsărit. / ...În ograda ieri, înfloritoare / Azi, se bat cărările cu spini. 

/ Cei rămași copii- se duc în lume / Și cresc flori de dor printre străini...‗ 

Așadar, tot unitar cu ea – mama-Țara-mamă – eul își selectează ca pistă de 

aterizare neștiutele culmi ale imperisabilului constructiv în care însăşi 

moartea, deşi pronunţată, are sens de viaţă („Un trandafir, uitat de timp, într-

o ogradă, / Smerit, îngenuchiat, petrece-o toamnă.O pată roșie-n decorul 

aspru, cenușiu, / Îmbrățișat de brume, tremură...e viu! /Ca ultimul străjer, 

fidel împărăției, / Își numără petala, zvâcnind în agonie, / Dar tot rămas-a 

tandru când fruntea își apleacă / Să-mbrace zale albe și noi –  din 

promoroacă...‖( Un ultim trandafir…)). și în care se recunoaște ascultare de 

porunci, binecuvântarea Cerului fiind tălmăcită ca şi definire a menirii sale 

de protector al redeșteptării simțurilor pentru un infinit PATERN transmis 

prin matern, fratern („Doamne, am atâtea să îți spun, / Dar mi-e teamă, 

parca, de cuvinte, / Că s-au răzvrătit și greu adun, / Adevăr din oase 

prăfuite... / Zorii mă petrec în asfințit, / Răscolind cărările din mine. / 

Drumurile duc spre Infinit,  / Infinitul duce către... TINE...‖(Rătăcire))  – 

întru păstrarea demnităţii creştine ereditar transmise – atât de indezirabilă 

pentru acei care, robotizați, sălbătăciți periodic de cuceriri infernale 

reprobabile, inclusiv psihologice, confundă intenţionat valoarea cu 

nonvaloarea, pângărind, umilind, batjocorind, nelegiuind sacralitatea: „În 

lumea asta, care-i: cârpită, peticită, / Se-nlocuiește curcubeul de pe cer, / Cu 

ațe colorate și sârmele ghimpate, / Dintr-un păgân și putred ca moartea, 

mosorel... / În lumea asta pare, că laptele e negru... / Daltonica poveste ne 

minte din priviri, / O neagă și pe mamă, pe tată-l defaimează / Și-i ține în 

apusuri cu vise cenusii... (În lumea asta…)‖ 

Ca invitație la audierea unor ‖Spovedanii‖ intolerante față de 

stratagemele micimii – ‖mașinărie‖ gravă ce cuprinde o societate dezbinată 

și ușor manevrată, cu mereu iminența unui pericol al paradisului gândirii ce 

atârnă ca sabia lui Damocles (‖…Părinte…am ajuns să mă ntreb: / De unde 

am venit pe astă lume / Atom cu suflet într-un veac smintit, / Magnet ce 

strânge-n lanț amărăciune?/ Și dacă nu doresc să mă prefac? / Și dacă nu mai 

cred în vorba moale? / E vina mea ca nu pot să mă-mpac? / …De-aș răbufni, 

ar arde totu-n cale!(Spovedanie)), versurile Dianei Sava Dărănuță sunt niște 

investigații întru definirea clarității și a deducerii formulelor bună-cuviinței 

și a calităților omenești – cu semnul pe ele al imunității la absurd și falsele-i 

raționamente, imunitate ce implică neapărat reciclarea lumească drept o 

păstrare a sensului profund divin: ‖Tu, iartă-mă, Părinte, că iarăși bat la 
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poartă, / Mânată și trimisă de gânduri și-ntrebări... / Ți-e tâmpla înălbită de 

rătăciți ca mine, / Ce vor să fie astăzi un pic mai buni ca ieri...‖(Spovedanie-

II).  

Veneraţie a a tot ceea ce constituie rezistenţă întru redezvăluirea 

omenescului, nu atât ca vocaţie, într-o lume de continuă rezidire a păcatului, 

ci ca şi incitare, prin caracteristicile acestuia, a revocării unor peisaje 

fragmentare melodioase substituite de cuvinte ce oferă ineditul şi 

inconfundabilul produs valoros al văzului atotcuprinzător – pictura emoţiei 

cu singularitatea în exclusivitate a reverberaţiei cosmice – poezia Dianei 

Sava Daranuţa este o palpitaţie a vieţii prin care sunt respinse contururile 

umbrei estompate într-un cotidian prin claritatea răsunetului ei optimist: „O 

nouă dimineață fantasme risipește / Și bate-n orologiu cu un surâs festiv. / Cu 

―nu ‖ și ―da‖, tăcută, prin gânduri răscolește / Și-mi scoate la lumină cărări 

spre pozitiv.‖( O nouă dimineață) 

De la un tablou la altul, sentimentul de solitudine, recrutat de nostalgie 

(„Îmi lipsesc tăcerile tăcute, / Gustul lor smerit de împăcare, / Când vorbeau 

cuvintele nespuse, / Aducând și pace, și răbdare...(Dor de casă…))‖, devine 

mai puţin devastator, graţie sonorizării periodice a multidimensionalităţii 

sensurilor ce dau glas din fiinţa, se pare, definitiv prinsă în mreaja 

redescoperirii zilei din noapte: „Niciodată să nu îți pierzi visul... / Nu-

ndrăzni nici speranța s-o pierzi... / Nici iubirea...Că-s daruri ce schimbă, / 

Omenescul în Dumnezeiesc... / Timpul blajinul le rabdă / Și le dă 

întâmplărilor sens... / Și noi trecem tăcuți suferința / Într-un veșnic fugar 

Univers...‖ (Niciodată…)) 

Subtil, ideea reconsiderării fiinţei umane cuprinde tot universul poetic 

al autoarei Diana Sava Daranuţa, conferind în toate cazurile şi oricărui motiv 

literar delicateţea confidenţialităţii: „Vreau, să mă răsădești, adânc, ca pe o 

floare, / Dar… să mă smulgi atent, cu rădăcină. / Ca într-o dimineață-

nrourată, / Sa am un loc la tine în grădină…‖( Ca pe o floare…). De fapt, 

orologiul intimităţii, depăşind cadrul limitat al evadării între filele tăinuite de 

ochiul timpului şi restituite unei reevaluări („…Cautam ―colacul babei‖ pe 

sub gard și prin ogradă, / Și rupeam susanu-n două, ca să-l îndulcesc în 

grabă... / Da, smulgeam din toți copacii, fructe verzi si poame acre, / Le-

adunam pe toate-n poală...erau mare bunătate!‖ (Copilăria)), bate pentru 

gestionarea spaţiului larg al trăirii afective în care avertizarea eului devine o 

grija universalizată, proclamată, parcă, forţă-motrice a viitorului generaţiei 

în‖Satul părăsit‖: ‖Prin colbul aspru de la țară, / Nu trec căruțe, scârțâind... / 

Mai rar miros de fân se-nalță, / Doar câini se mai aud, lătrând. / Tot mai 

puțină lume parcă / Își dă binețe la răscruci. / Și tot mai multe porți legate, / 

Și mai puțini bătrâni cu nuci... / Fântâni cu visele secate / Își poartă cumpăna 

pe umeri... / Și-ascund: cuvinte, doruri, soapte, / Acolo, în adâncuri tulburi... 
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/ Un sat intreg, cu lume buna / Și-a pus zăbrele în ferești. / Și au plecat, 

lăsând în urmă / Ogrăzi cu scrînciob și povești... / Sunt toate ușile-ncuiate, / 

Dar cheile atîrnă-n cui... / Rămas-au casele uitate / Și lacătele nimănui...(…) / 

…Mă poartă pașii pe cărare / Și-un "bună ziua" vreau să strig... / Dar… nu e 

nimeni sa-mi răspundă, / Decât un nuc îmbătrânit... / Mai merg si văd înalt 

pelinul / Pe drum de țară inflorit. / Stă numai moș Ion la poarta - / Păzește 

satul părăsit...‖ 

Pribeagă jumătate de măr, eul îşi încondeiază toate gerurile, ploile 

(…E ceață cu ploaie, sau plouă cu ceață? / E viața din stradă, ori strada cu 

viață? / Cât gânduri mai ai înnodate in grabă / Degeaba ești tristă, femeie, 

degeaba... / Și treci printre voci, te agați de cuvinte / Îți sufli in 

palme...tușești...  – Înainte! / Cât umbra-i cu tine ființă pribeagă / Degeaba 

ești tristă, femeie, degeaba...‖( Degeaba ești tristă, femeie, degeaba.)) cu 

neastâmpărări ale nebunaticelor vise zglobii ce nemuresc, protejând, 

plăpânda taină a unor ‖gânduri înnodate în grabă‖, în aşteptarea împlinirii 

zâmbind unei depărtări a cărei distanţă este prorocită prin / şi în cuvintele ce 

sunt parte a unui destin ce-i călăuzesc drama: „Se pare că prea mult m-am 

răstignit, / Și am umplut ungherele cu mine... / De mâine-oi bate talpa de 

pământ, / Dar azi mai zbor prin nori, visând la...MÂINE!!!‖(De miine…). 

În libertatea cuvîntului („Din tăcerea mea tăcută și legată-n lanțuri 

grele, / Eu mi-am dezlegat cuvântul și l-am scos de sub zăbrele.‖ 

(Libertate)), cu năucitoarele-i înălţimi ale fragilităţii vulnerabile ca răspuns la 

tensiunile de gală provocate de „solicitările exterioare şi interioare‖, dar într-

o coerenţă cu esteticul însuşit, poezia Dianei Sava Daranuţa, pledând pentru 

veşmântul primăvăratic al stilului tradiţionalist, exersează mişcarea rectilinie 

a cunoașterii realității pe baza experienței psihologice subiective, care, 

intuitiv, nu dă greş  în cazul prezenţei ipostazelor dorului românesc. 

Indiscutabil, acest dor, intraductibil, este specificul nostru naţional, un dat 

nemuritor vreodată, aşadar, şi poezia Dianei Sava Dărănuţă se plasează cu 

nimbul de a fi şi rămâne una demnă de o retrăire în timpurile ce vor urma, 

autoarea valorificând, în primul rând, neostoit „veşnicia (ce) s-a născut la sat 

‖(L.Blaga). Răzbătătoare prin stihii („Ploaie, cât o să mă bântui, într-o lume 

trecătoare? / Mai asteaptă, nu e timpul, să mă faci un val de mare…‖( Ploaie, 

cât o să mă bântui?)), face un„Legământ‖ pentru a-şi determina spaţiul cu 

doar lumină şi prin lumină: „Cămașa zorilor e haina mea de azi, / Și poate, 

m-oi găti așa și mâine, / Când trup și suflet îmbrăcat s-a răsfăța, / Scăldat în 

ornamente din lumine... ‖ 

Străină unor ―perspective fracturate, fluide şi multiple‖, prin care este 

atacată  ―ideea unor universalii monolitice― (în postmodernism), anunţând-şi 

aria demnă de valorificare (―Lăsați-mă să scriu despre izvor, / El știe rostul 

lacrimilor mele... / La început a fost și el născut din dor, / Și-a coborât din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universal_(metafizic%C4%83)
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pulberea de stele... / Lăsați-mă să scriu și despre flori, / Cât ochii mei se-

alintă printre ele, / Iar sufletul se umple de fiori, / Privind la marea cea de 

curcubeie... / Lăsați-mă să scriu de Dumnezeu, / Că nu-mi ajung cuvinte nici 

hârtie, / Să-i multumesc pentru un soare de pe cer, / Pentru țărână, flori și apă 

vie... (―Lăsați-mă să scriu despre izvor)), creaţia lirică a Dianei Sava 

Daranuţa este o chezăşie a permanenţei redescoperirii şi reformulării 

divinităţii din om, dar şi un invariabil ecou al trecutelor lumi în care poate fi 

sondată profunzimea logosului prin îndemnul-axă la purul omenesc cu 

vigoare telurică accesat de celest prin mereu „Albinele din mintea mea‖ 

(„Albinele din mintea mea, rebele / Nectar pornesc să caute prin gânduri. / 

Căci, se trezesc ideile fugare, / Și înfloresc ca macii de pe câmpuri... / Și cât 

n-ar fi de sumbru orizontul, / În ochi de-albină totul e culoare, / C-așa e firea 

ei –  să simtă mierea, / Din spinii și ciulinii dați în floare...‖( Albinele din 

mintea mea...), acestea  constituind nu altceva decât un prezent al căutării 

lumilor demne de el într-un viitor:„Spre lumi de noi clădite, eternă-i 

căutarea... / De-atâtea ori, în pilde, ne-a tot vorbit profetul... / S-a stinge-o 

lumânare, dar s-a aprinde-un Soare, / Și-atuncea nu veți spune:- ‖A-nnebunit 

poetul...‖ (Existența... (Epistolă)) 
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         DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DOR DE ȚARĂ 

 

Îmi este azi un pic mai trist ca ieri, 

Și poimâine-mi va fi mai trist ca mâine… 

De parcă n-are sare îndeajuns, 

Nici slova și nici hrinca cea de pâine... 

 

Mă duc cărările grăbite prin străini 

Și inima din piept mi se răscoală, 

Că mi-au furat cuvântul din altar, 

Și mi-au făcut din țară- o mahală... 

 

Privesc la oameni goi de adevăr, 

Ce și-au trădat materia din nume... 

Ademeniți, ca Eva de un măr, 

Și-au îngropat credința în taciune... 

 

Sărmanul dor de țară, iar hoinar 

Aleargă ca bezmeticul prin lume, 

La el acasă, azi, e boschetar 

Și n-are loc în doinele străbune... 
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Din umbra viguroșilor stejari, 

Câte-o legendă veche mai răsare, 

Vărsând lumină despre-un adevăr, 

Pecetluit în vechile hrisoave... 

 

Dar cine oare le va mai citi? 

Când rând pe rând stejarii se doboară?!! 

Și când apun lumini în plină zi, 

Și cade întuneric peste țară? 

 

S-or răzvrăti și lupii din păduri, 

Și vulpile, scâncind, lăsa-vor casă... 

Că nici jivinele în beznă nu trăiesc, 

Doar omul slab le rabdă și le lasă... 

 

Îmi este azi un pic mai trist ca ieri 

Si poimâine-mi va fi mai trist ca mâine... 

Mi-e teamă ca ne-a prinde-un asfințit, 
Invidiind și viața cea...de câine... 

 

ÎN DOUĂ ANOTIMPURI 

 

Îmbătrânesc din nou gutuiele-n verandă, 

Cu ochii blânzi, de geamuri, flămânde se lipesc. 

Privirea lor gălbuie se-amestecă în iarnă, 

Dansând cu fulgii valsul, acela, vienez... 

 

Din chipuri de lumină, fantoma unei toamne, 

Nu vrea deloc să plece, învălmășind cămara... 

Făcând dintr-un perete și dintr-un geam hotare: 

Afară-i iarna rece, stăpâna-n casă - toamna... 

 

Învăluie odaia parfumul de gutuie, 

Împrăstiind dulceață între pereții singuri... 

Se-acoperă cu riduri esența amăruie, 

Și-mbătrânește dorul în două anotimpuri... 
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     PLOAIE, CÂT O SĂ MĂ BÂNTUI? 

 

Ploaie, căt o să mă bântui, aruncându-mă-n extreme? 

Mă tot cauți și mă picuri cu lungi zile de noiembre... 

Într-o lume cenușie, s-ambrăcat în gri orașul, 

Iar tu, ploaie, mă acoperi și-mi îneci în grabă pasul... 

 

M-ai ajuns până la suflet și l-ai inundat cu ape, 

De s-au contopit cu tine lacrimile, adunate. 

Mi-ai spălat până și sarea, ce-o păstram de veghe-n oase, 

Și-n a ochilor adâncuri ți-ai făcut obraznic case... 

 

Zi de zi șuvoiul rece, riduri pe obraji îmi sapă, 

Toamna asta din privire, parcă-ar vrea, dar nu mai pleacă... 

Sub umbrela învechită, mă ascund de tine, ploaie! 

De-mi ștergi colbul de pe gânduri, voi rămâne ...albă foaie. 

 

Din băltoacă în băltoacă, mă privești cu ironie, 

Arătându-mi frunza moarta, rastignită-n veșnicie. 

Ploaie, cât o să mă bântui, într-o lume trecătoare? 

Mai asteaptă, nu e timpul, să mă faci un val de mare... 
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             VERONICA PÂRLEA-CONOVAI   

  

 

 

 

 

 

                           POVESTEA CELOR DOI CÂINI 
 

Era la sfârşit de noiembrie. Afară ploua încet, domol, era o ploaie 

ciobănească, pornită încă în ajun. Cerul cenuşiu nu prevestea apariţia 

soarelui. Ultimele frunze căzute pe jos îţi provocau nostalgia zilelor de ieri. 

Pe la vecini, din hogeaguri, se ridicau spre cer rotocoale de fum. Sanda 

privea prin geam peisajul toamnei târzii, venită parcă în acest an mai 

devreme ca altă dată. O trezi din meditaţie strigătul cuiva de după poartă. Era 

vecina. Avea în braţe doi căţeluşi.  

 - A pierit Caştanca de bătrâneţe, iar din urma ei au rămas cinci 

căţeluşi. Te rog, vecină,   ia măcar unul, ştiu că îţi sunt dragi animalele.  

 Sanda întinse mâinile spre căţeii micuţi, îşi alese doi să le fie mai 

vesel şi lor, căci ei toate le înţeleg, atâta doar că nu pot vorbi.  

 Câteva săptămâni i-a hrănit cu biberonul, apoi unul dintre ei s-a 

îmbolnăvit, tratamentul nu l-a ajutat şi căţelul a pierit. Şi surioara lui nu arăta 

bine, mereu sta adunată grămadă în ungheraşul ei, ochii erau plini de tristeţe, 

nu mânca.  

         - Suferă după mama ei, după frăţiori cred că – se gândi Sanda.     

 Într-una din zile, când văzu că animalul nu se înzdrăvenea, o înveli în 

nişte cârpe şi porni spre clinica veterinară.  Doctorul, un veteran al profesiei 

sale, îi spuse fără ocolişuri: „Va pieri căţeluşa dumitale, este o boală care rar 

cine o poate învinge. Ea este micuţă, nu va supravieţui.  

 Sanda se aşeză pe un scaun în coridorul clinicii, lacrimi mari îi 

cădeau pe braţele unde zăcea căţeluşa.  

 - Nu plânge, zise doctorul, este o căţeluşă simplă, vei găsi alta la 

orice colţ de stradă.  

 Cuvintele doctorului au trezit-o din amorţire, îi sări ţandăra: 

 - Cum vă permiteţi? Totul în lumea asta e împărţit pe clase. Cei bogaţi au 

parte de tot ce-i mai bun, iar cei săraci rămân cu nimic. Oare şi puii de 
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animalele se împart în pături sociale? Cum adică, dacă ar fi fost un căţel de 

rasă l-aţi fi tratat, iar pe ăsta îl lăsaţi să piară?  

 Doctorul ridică genele albite de vreme şi privi clienta scrutător, apoi 

zise:  

             - Intraţi în sala de tratament.  

 - Cum o cheamă pe căţeluşă?  

 - Nu are nume.  

 - Atunci îi vom zice Cherie, adică scumpă, dragă.  

Au urmat zece zile de tratament. Dimineaţa şi seara îi erau administrate 

perfuzii. Doctorul o lega în curele de masă, iar ea cuminte îşi privea stăpâna 

în ochi...  

 În a zecea zi bătrânul doctor nu a venit, era la o urgenţă. Îl înlocuia 

colega, o femeie cu ochi mari de culoarea trandafirilor negri. 

 - Doamnă, zise dumneaei, mai e nevoie să veniţi câteva zile. 

 - Ba nu e nevoie, zise bătrânul doctor, care intră pe uşă. Căţeluşa e 

sănătoasă. Între colegi urmară câteva priviri piezişe, ca ale unor adversari 

care s-ar întâlni la duel. 

 Dar Sanda veni şi a doua zi. Tânăra doctoriţă introduse acul în venă. 

Căţeluşa trase lăbuţa înapoi. Doctoriţa căuta s-o liniştească, însă ea îşi rânji 

colţii. Privi stăpâna ţintă în ochi. Ochii ei rugători spuneau că nu e nevoie, că 

e sănătoasă. Un lătrat neaşteptat sparse liniştea sălii.  

 - Ei vezi, zise doctorul veteran, nu am spus eu că nu e nevoie. Ea te 

va muşca.  

 Sanda îşi luă căţeluşa şi plecă spre casă. Seara puiul de câine o 

întâlnea sărindu-i în cale, se gudura la picioare, îi lingea mâinile. Bucuria era 

mare, căţeluşa parea recunoscătoare că i-a salvat viaţa.  

- Da, zise Sanda, uneori nici oamenii nu sunt în stare să-ţi 

mulţumească pentru ajutor. Uite animalele cât de sincer o fac!  

Aşa a trecut iarna. Căţeluşa avea ungheraşul ei în coridor, ziua alerga şi se 

tăvălea pe stradă, seara, la gura sobei, se juca cu copiii gazdei.  

 Veni primăvara, cu primele raze de soare, cu topirea zăpezilor, cu 

primele firicele de iarbă, muguri, toporaşi şi ghiocei, brănduşe şi brebenei.  

 Era pe la chindii când Cherie, lătrând, alergă spre poartă. Era un 

tinerel, care ţinea de zgardă o căţeluşă neagră ca tăciunele, cu mărgele albe la 

gât şi cizmuliţe la fel de albe.  

 - Bună seara, zise tânărul.  

 - Bună să-ţi fie inima, de nu glumeşti. Cine eşti şi ce vânturi te aduc 

pe la poarta mea?  

 Faţa tânărului se făcu ca focul. Şovăi, mutându-se de pe un picior pe 

altul, apoi zise: „Dumneavoastră nu mă cunoaşteţi, eu locuiesc la gazdă, aici 

pe aproape, cineva mi-a spus că sunteţi o femeie bună şi vă sunt dragi 

animalele. Problema e că eu plec în Germania, iar pe ea nu o pot lua cu mine. 
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Ochii lui aveau licăriri de tristeţe, căţeluşa se gudură la picioarele stăpânului, 

îi era frică... Tânărul continuă, vă rog mult, luaţi-o la dumneavoastră şi aveţi 

grijă de ea. N-o pot lăsa în stradă, iar în altă parte nu am unde o duce. Este o 

căţeluşă de vânătoare. O cheamă Tina şi are doar şase luni.  

 Sanda se aplecă spre căţeluşă, apoi zise:  

 - Ce zici, frumoaso, mă vei primi de stăpână?  

 Animalul o privi lung, ciuli urechile, apoi, tot atât de lung, îşi privi 

stăpânul.  

 - Mulţumesc, zise tânărul, Domnul să vă dea sănătate!  

 Între căţeluşe, care erau de aceeaşi vârstă, chiar de la început s-a 

înfiripat o prietenie. Toată ziulica se jucau, prindeau musculiţe. Îţi era mai 

mare dragul să le priveşti, una –  neagră, alta –  albă. Apoi Tina s-a 

îmbolnăvit, câteva zile noua stăpână a mers la clinica veterinară.  

 Din nou acelaşi veteran al clinicii pentru prietenii cu patru labe a 

făcut minuni.  

 Căţeluşele erau devotate stăpânei. Un asemenea devotament şi printre 

oameni rar întâlneşti.  

 Dacă venea cineva în ospeţie una se aşeza pe partea dreaptă a 

stăpânei, alta –  în stânga. Erau cazuri când priveau ţintă la vizitator, parcă e 

temeau să nu pricinuiască vreun rău celor din casă. În ospeţie veneau oameni 

diferiţi, unii cu mare dragoste de animale, alţii – indiferenţi, şi chiar dintre 

cei care nu le suferă.  

- Afară! strigă într-o vară o vecină, intrată cu treabă pe la Sanda.  

- Afară jivinelor!  

 A strigat aşa până a răguşit. Căţeluşele au ridicat capul de pe labe, şi-au 

privit stăpâna, apoi, liniştit, şi-au continuat şederea pe covoraşul de la uşă.  

- Nu te necăji, zise Sanda, până nu voi ordona eu, nu vor face nicio mişcare.  

Timpul este cel care ne poartă ca pe nişte frunze, iar nouă ne pare că suntem 

veşnici în această lume plină de urcuşuri şi căderi. Zece ani Sanda s-a 

străduit să înţeleagă limbajul celor două prietene devotate. Aproape că l-a 

înţeles. Îi părea că familia ei le va avea întotdeauna alături. Dar… 

 Nenorocirea veni într-o iarnă. Căzuseră primele ninsori, dar cerul pluburiu 

vestea că ninsori vor mai fi. Venită acasă de la serviciu, Sanda îşi hrăni 

prietenii. Iar peste două ore Tina, care până atunci fusese veselă şi energică, 

zăcea sub un morman de zăpadă care de câteva ore cernea încet. Era moartă, 

rece, ochii demult se făcuse ca sticla.  

- Ce a fost oare? De ce? Doar nu era bolnavă?, plângea stăpâna.  

Cherie, în acest răstimp, adulmeca văzduhul. Era neliniştită, ciulea urechile 

la fiecare zgomot, lătra spre căsuţa prietenei. Tăcere. Apoi, câteva zile 

căţeluşa nu mânca, nu bea, se covrigise la intrare în căsuţa sa şi nu mai ridica 

ochii la nimeni. Peste o săptămână Sanda a decis să o elibereze din legătoare. 
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Alergă săgeată la căsuţa Tinei, bătea cu lăbuţele în podea, scheuna jalnic, 

scurma pământul, din ochi curgeau lacrimi ca ale unui om.  

Sanda nu ştia cum să-i spună că nu poţi întoarce nimic.  

În acest răstimp, vecinul de peste gard, fuma o ţigară, ochii hulpavi licăreau 

de bucurie. Acel vecin pe care Sanda l-a adus mulţi ani în urmă dintr-un 

cămin, l-a făcut cu casă, în centrul capitalei. Ieftină, căci plecaseră atunci 

nişte evrei în Israel, iar casa au vrut s-o vândă repede, la preţ convenabil. Iar 

el, vecinul, era dintr-un sat cu soţul ei.  

Sandei nu-i venea a crede celor văzute, inima îi bătea tare, mai să sară din 

piept. O voce interioară parcă-i spuse: el, vecinul, ţi-a otrăvit căţeluşa. Nu se 

poate, se căina în gând Sanda, nu i-am făcut niciun rău, doar bine a ştiut de la 

familia mea.  

Dar vocea conştiinţe stăruia: el a otrăvit-o.  

Câteva săptămâni nu putea să se împace cu acest gând, cu durerea pierderii, 

se deschideau alte paranteze, alte întrebări, veneau alte răspunsuri.  

Două luni Cherie dormea lângă căsuţa Tinei, fiind întotdeauna tristă, 

indiferentă, rar de tot îi auzeai lătratul. Ea, care purta mereu cu codiţa în 

vânt, făcută colăcel pe spate, acum o ţinea atârnată de parcă-i era greu să o 

poarte.      

Apoi, într-o dimineaţă, Sanda o găsi lată în curte. Chemă o maşină şi, repede 

spre clinica veterinară.  

- Doctore, strigă femeia, vă rog, salvaţi-o! Lacrimile-i curgeau şiroaie.  

Doctorul spuse trist: „ Nu pot face nimic. Este o otravă foarte puternică. Nici 

nu înţeleg de unde au luat-o‖. 

- Vă rog, o perfuzie, insistă femeia.  

- Ea va pieri peste câteva clipe în braţele dumneavoastră, îi răspunse 

medicul. O lăsaţi aici sau o luaţi acasă? 

- O iau cu mine.  

În maşină, Sanda a strigat mult căţeluşa pe nume, Cherie cu greu ridica ochii 

la stăpână… din ochi curgeau lacrimi, multe, mari, ca oamenii când simt 

durerea, ceasul despărţirii.  

Apoi n-a mai clintit, pierise. Sanda îmbrăţişă căţeluşa, lacrimile-i curgeau 

şiroaie. A plâns câteva zile în şir. Întâlnindu-se cu vecinul, îi da bineţe, îl 

privea lung.  

Peste jumătate de an vecinul în mare grabă a vândut casa în care investise 

mult. Aşa şi   n-a ştiut Sanda de ce a vândut-o, poate noaptea îl vizitau 

stafiile celor doi câini, pieriţi de mâna lui sau poate era altceva la mijloc... 

Dar vecinul care făcuse casă nouă n-a mai putut trăi în ea.  

Povestea celor doi câini prieteni a învăţat-o pe Sanda că animalele, deşi nu 

pot vorbi, sunt mai înţelepte ca oamenii...  
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aripile cuvintelor limbii române 

 

În vise zburăm 

Dar uneori... în fața altarului 

Ne ridicăm din genunchi 

Și ne simțim aripile 

Poate e momentul 

Când îngerul ni le împrumută 

Ca să înțelegem 

De câte am fi apți 
Aripile noastre 

În loc de pene au cuvinte 

Din care ne citim sufletul 

În rostiri șoptite 

Înadâncimealimbiiromâne 

 

De ce sacrificăm? 

 

De ce să credem  

 și să insistăm în sacrificări 

Numai la noi 

 dragostea se sacrifică  

 în numele a tot 

 fie artă sau carieră 

Numai la noi 



133 
 

 copilăria se sacrifică  

în numele viitorului 

Numai la noi  

copacii se sacrifică 

în numele zidurilor necenzurate 

Numai la noi se sacrifică 

 istoria în numele unui pseudoprezent 

Numai la noi 

  17:20, 30 august 2016 
 

Latina îninfinit 

 

Aici pe pământ 

Te învăluie în lumină 

Cu un pas mai sus 

E rece 

Piatra adânceşte singurătatea 

Coloanele subţie timpul 

Şi veşnicia devine segmentară 

Latina… Imperială 

Insistă şi în secolul XXI 

Bate asemenea morilor de apă din Treviso 

Misterul antichităţii intrigă 

Sensul ascuns în cuvinte 

Se adânceşte 

Cunoscând 

Stânca norilor creşte 

Munţii astral ai latinei 

Pot fi văzuţi doar deasupra norilor 

Căci numai acolo umbra noastră 

Nu cade pe pământ 

Rămâne în zbor.  

 

Colocviul din Treviso, 15.10.2002 

 

Carapacea noțiunilor 

 

Dulapuri de fier 

Uși de lemn 

Valize de piatră 

În vagoane de vite 
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Sute de mii de persoane aruncate 

Iar azi tăcerea ni se împiedică de o vorbă slută 

Oare ne-am dezis de istorie 

Atunci când ne dezicem de istorie 

Oare ne închidem timizi în carapacea noțiunilor 

Atunci când ne împiedicăm în cuvinte 

 

În dulapuri de fier mai există curaj 

În valize de piatră respiră suflete dezmembrate 

 

Despre vagoanele de vite 

Nu au ars toate documentele. 

 

Literele lor – lacrimi de sânge al neamului nostru. 

 

12.08.2017 (Muzeul ocupației sovietice, Tallin, Estonia)  
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ECATERINA IURCU-URÂTU 

 

 

 

 

 
       EVENIMENT CULTURAL DE MARE ANVERGURĂ   

  
Recent în municipiul Chişinău s-a desfăşurat Reuniunea Teatrelor 

Naţionale ediţia a III-a – eveniment cultural de mare anvergură, care 

pretinde, pe bună dreptate, să devină tradiţional. În cadrul acestui festival de 

promovare a artei scenice au evoluat cu un spectru divers de spectacole 

colectivele de actori ai Teatrelor Naţionale din România şi Moldova. Spre 

bucuria noastră, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu‖ din 

Chişinău  am beneficiat de posibilitatea să ne familiarizăm şi cu spectacolele 

minunate, prezentate de multe colective de actori din România.  

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu‖  a inaugurat ediţia,  bucurând 

nespus de mult spectatorii cu spectacolul „În ochii tăi fermecători‖ de Gib 

Mihăiescu, regia Alexandru Vasilachi. Pe parcursul reuniunii a prezentat 

„Copiii foametei. Mărturii‖ de Alexei Vaculovski, regia Luminiţa Ţâcu; 

„The lucky strike‖ de Rick Cleveland, regia Vitalie Drucec şi „Casa Zoicăi‖ 

de Mihail Bulgacov, regia Vitalie Drucec. 

Teatrul  Republican Muzical Dramatic „Bogdan Petriceicu Haşdeu‖, 

Cahul a evoluat în scenă cu spectacolul „Se caută un mincinos‖ de Dmitrys 

Psatas, regia Gheorghe Mândru. 

„Mioraaaaanţi sau prea suntem mulţi pe nenorocita asta de barcă‖ de 

Matei Vişnec, regia Sandu Grecu a fost jucat cu măiestrie de  actorii 

Teatrului Naţional „Satiricus I.L.Caragiale‖ , Chişinău. 

„Cei 12 oameni furioşi‖ au fost supuşi sarcasmului în spectacolul 

omonim de Regland Rose, regia Emanuel Parvu (Bucureşti), prezentat de 

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri‖, Bălţi.  
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Iar Teatrul Naţional Bucureşti „Ion Luca Caragiale‖ a prezentat 

splendidele spectacolele, „Idolul şi Ion Anapoda‖ de George Mihail 

Zamfirescu, regia Ion Cojar şi „(D)efectul placebo‖ – creaţie colectivă, 

concept Ştefan Lupu, care au avut mare priză la public. 

Actorii Teatrului Naţional „Radu Stanca‖, Sibiu au jucat cu ardoare  

„Famili‖ – un spectacol de Eugen  Jebeleanu şi „Oidip‖, scenariu original şi 

regie Silviu Purcăre.  

Teatrul Naţional „Marin Sorescu‖ din Craiova a venit în scenă cu 

spectacolul satiric „Elefantul din cameră sau the vibrator play‖ de Sarah 

Ruhi,  regie Dragoş Alexandru Muşoiu şi ―Exploziv‖ de Elise Wilk, regia 

Andrei Măjeri. 

„Patru piesuţe politice despre duşmani‖ de Szekely Csaba, regia 

Sebestyen Aba au jucat firesc actorii Teatrului Naţional Târgu Mureş. 

Spectacolele „Goldberg show‖ după „Variaţiunile Goldberg‖ de 

George Tabori, adaptare de  Anca Mănuţu , regia Mihai Mănuţu şi „Seceta 

roşie‖ după „Cartea foametei‖ de Larisa Turea, regia şi scenariul Petru 

Hadârcă, au fost aduse în lumină de Teatrul Naţional „Vasile Alexandri‖, 

Iaşi. 

„Seceta Roşie‖ e un spectacol cu o puternică semnificaţie publicistică 

ca şi această  extraordinară carte documentară, după care a fost montat, 

editată la Bucureşti în anul 2008.  

Chiar de la începutul lui personajul liric  dă citirii  crâmpeie, spicuite 

din impresionanta prefaţă, scrisă de celebrul şi scumpul nostru scriitor 

domnul Ion Druţă: „Spaţiile albe ale Moldovei sunt povara cea mai grea, pe 

care o ducem pe umeri cu toţii, iar printre spaţiile celea pe primul loc apare, 

fireşte, foametea din  ‖46-‖47.  Tristeţea care a cuprins atunci sufletul 

neamului mai stăruie şi azi... 

Această carte este unul din primii paşi, una din primele încercări de 

îmbrăzdare a celui mai mare spaţiu din istoria neamului nostru. Să mergem 

în lungul acestei epopei, pas cu pas, până îi vom da de capăt, căci numai în 

acest fel îi vom putea întoarce Moldovei faţa ei adevărată. Cu hotărârea şi 

cinstea bătrânilor noştri cronicari, să coborâm treaptă cu treaptă prin 

grozăveniile prin care am trecut. 

Cuvânt lângă cuvânt, mormânt lângă mormânt, grăunte lângă grăunte. 

Adevărul, în toată cruzimea şi plinătatea sa, îl cunoaşte numai poporul. Să 

sperăm că această flacără a durerii ce mai persistă în inimile noastre nu va fi 

lăsată să se stingă şi spaţiul acesta nu se va lărgi, ca să poată ameninţa 

viitorul copiilor noştri.‖. 

Pe parcurs personajul liric intervine benefic cu crâmpeie esenţiale din 

carte, inclusiv din prefaţa profund analitică a reputatei publiciste Larisa 

Turea, autoarea  „Cărţii foametei‖, care, desigur, a depus o muncă enormă 

pentru a acumula materialul factologic – mărturiile supravieţuitorilor acelui 
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calvar, care nu sunt altceva decât aur istoric adevărat. În acest scop a păşit 

insistent pe urmele foametei prin toată Moldova. 

Concomitent s-a documentat, a căutat cu zel, a descoperit, a studiat şi a 

plasat în filele cărţii un impunător pachet de documente de arhivă cu o 

inestimabilă valoare istorică. 

 Ca o vehementă condamnare a odiosului regim comunist au răsunat 

din gura personajului liric concluziile veridice ale autoarei:  „Nu seceta – 

care a mai avut loc în Moldova, fără însă a duce la canibalism generalizat! – 

a provocat dezastrul, ci metodele de guvernare staliniste, dorinţa de a 

construi viitorul luminos fără a ţine cont de preţul plătit în acest scop. Ţăranii 

basarabeni au fost condamnaţi cu bună ştiinţă la înfometare din două 

considerente: ca duşmani de clasă, dar şi ca etnici români, „trădători şi aliaţi 

ai Germaniei naziste‖. Pentru a fi anihilaţi, umiliţi şi pauperizaţi, mânaţi în 

colhozuri, munca liberă a ţăranilor proprietari a fost transformată în muncă 

de sclav; utopiei bolşevice – de a edifica o supraputere, puternic 

industrializată şi înarmată – i-au fost aduşi jertfă ţăranii. Pâinea cea de toate 

zilele ajunge un vis, un instrument al torturii. Pentru lichidarea ţărănimii 

libere s-a inventat şi un termen confuz, care permitea orice abuz: culac (mai 

mult decât chiabur – cine, bunăoară avea o râşniţă rudimentară, era trecut la 

categoria damnată şi i se impuneau dări de cel puţin zece ori mai mari). În 

cazul ţăranilor muncitori şi gospodari, funcţiona în exclusivitate prezumţia 

vinovăţiei: proprietarii erau condamnaţi la lichidare. O selecţie negativă 

făcea să cadă jertfă regimului partea cea mai harnică mai cinstită şi mai 

încrezătoare în bine a populaţiei rurale, tragedia oamenilor oneşti şi 

cumsecade este de nedescris...‖ 

Autoarea constată cu durere că „rămân actuale, deocamdată, cele scrise 

de I.D.Sârbu; 

„O uriaşă operaţie de transplant are loc acum, îmi spunea Moşul. 

Suntem castraţi de dumnezeire şi ni se transplantează cutia neagră a „F‖-ului. 

A Fricii, a Foametei, a Forţei. Ne mutăm de la ancestrala frică de Dumnezeu, 

la frica de vecin, prieten, miliţian. De la foametea de adevăr la foametea de 

mâncare, de la speranţa de mâine la speranţa de pâine. Poate că în străfunduri 

are loc o ruptură în ADN-ul speciei, se separă mişeii de sfinţi, victimele de 

călăi, oamenii Alfa de subhominienii Beta. Deocamdată nu văd decât o 

imensă masă intermediară, în care mişelia se sfinţeşte şi sfinţia se mişeleşte, 

din motive tactice şi strategice‖  

Atât textul din carte, cât şi totalitatea monologurilor cutremurătoare, 

prezentate de actori, formează un tablou generalizator, tipic situaţiei din 

satele Basarabiei în anii foametei. În rolul principal a fost poporul, 

reprezentat de un grup de actori, care au dat glas mărturiilor.  

Spicuim doar unele crâmpeie din câteva monologuri, care evocă 

panorama tragediei neamului sub diverse aspecte. 
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Din monologul Sofiei Rotaru, locuitoare a satului Parcova, Edineţ:  

„Foametea ceea m-a prins tocmai când îmi era lumea mai dragă: eram tânără 

şi în putere, mi se bucura inima cătând la copilaşul ce-l aveam, şi iaca se 

abate peste noi năpasta... Tot am dat şi am dat postaucă (din ruseşte 

postavca, livrări obligatorii către stat, impozit agricol) până ne-am pomenit la 

fundul sacului... N-aveai ce pune în oală, stăteai cu dinţii la stele şi ţi se 

rupea inima de jalea ta şi-a tuturora – nici nu mai aveam ce vinde, am dat 

totul din casă, şi de pe noi, dar parcă ne puteam ţine zilele cu bruma noastră 

de zestre când un kil de păpuşoi era 60, iar unul de grâu –70 de ruble? Prin 

pod şuiera vântul şi bărbatul meu a apucat drumurile, doar cumva să ne scape 

din ghearele celei cu coasa. Se ducea hăt în Ucraina de Apus, schimba ce 

avea şi aducea un fel de borhot de sfeclă, uscat şi fără de gust, dar ce era să 

ne facem – îl spălam şi-l puneam într-o ţâră de lapte, fierbeam ca un fel de 

tăiţei şi băieţelul meu, sărmanul, că abia începea a pricepe lumea, mă tot 

întreba dacă n-avem şi alt fel de tocmagi... 

Câteodată făceam rost de un fel de borhot de cartofi, jumate viermi, – îi 

alegeam, clăteam tărâţele cele ce nici nu mai miroseau a cartof şi coceam un 

soi de lichieşi... 

Ca azi îl văd cum a intrat în ogradă sfârşit de puteri şi tras la faţă, negru 

cum ţi-i pământul de durere şi amărăciune...Într-o săptămână s-a şi dus.  

Cât necaz am îndurat, ştie numai sufletul meu, de-a mirării că nu m-am 

dus şi eu în mormânt...  

Ferit-a sfântul ce-am tras!‖ 

O altă faţetă sumbră a acelor timpuri reflectă amintirile scriitorului 

Gheorghe Vodă, plasate în spectacol: „Foametea asta a noastră n-a fost un 

fenomen ocazional, creat de natură, ci de condiţiile regimului... 

Din locuitorii satului nostru, Văleni, dacă au rămas vreo 60 de procente 

în viaţă... 

Secretarul sovietului sătesc de la noi din sat, Ion Curcă, era un 

gospodar bătrân şi foarte rău. Cunoştea foarte bine fiecare gospodărie din sat, 

el a şi întocmit listele cât se cuvine să dea fiecare la stat... Dar preşedinte era 

unul dintre cei cărora la noi în sat li se zicea „calici‖ – un golan care nu lucra 

nicăieri, fără nici un rost în viaţă. Aşa era legea atunci: preşedintele 

sovietului sătesc trebuia să fie numaidecât cel mai sărac om sin sat. Părinţii 

lui erau oameni normali, iar  el era un hoinar fără Dumnezeu. Împreună cu 

agenţii care umblau cu pistolul au curăţit toată pâinea din sat şi pe timpul 

foametei tot ei au supravieţuit, pesemne, aveau rezervele lor de care nu se 

mai ştia. Ăştia au organizat şi deportările, şi colectivizarea forţată – criminali 

la modul cel mai direct, căci ei au ucis lumea fără armă‖. 

Osândiţi la moarte prin foamete, oamenii se stingeau  ca spicele 

doborâte cu cruzime de cumplita seceră a statului sovietic. Morţi pe drum, 

morţi pe cărare, morţi în codrii fără soare, morţi în case fără masă, vreme 
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groaznică  de coasă... Aşadar, conform datelor estimate peste 200000 de 

români din Basarabia şi-au pierdut viaţa  în anii foametei.  

Din scenă a răsunat şi monologul extrem de dramatic al Teodorei 

Perju, Opaci, Căuşeni: „Ştiu că azi, dacă printre vorbe, se ajunge la foamete, 

omul nostru îşi face cruce şi zice că mai bine să murim decât să mai îndurăm 

o dată cele din ‖46- ‖47, umilinţa şi neputinţa ceea, care din creştin te făcea 

fiară. Cum îi lasă obrazul pe unii să strige că n-am avut foamete, nu-mi pot 

imagina. S-a ajuns la noi, unde de când lumea s-a respectat datina, la 

canibalism. La Zaim au prins-o pe una care tăia copii, făcea răcituri şi le 

vindea la gară. Într-o zi, soţul meu venea de la şcoală, şi când să treacă pe 

lângă sediul sovietului sătesc, l-au atras nişte răcnete neomeneşti: o femeie 

pe care n-o lăsau să intre îşi smulgea părul din cap şi blestema, bocind în 

gura mare. Înăuntru, într-o ladă, era fetiţa ei, dispărută de câteva zile, 

ciopârţită cu bărdiţa. Sătenii au prins-o pe făptaşă, au scos-o la costişă, au 

uns-o cu benzină şi i-au dat foc. Şi asta-i o cruzime, desigur. Dar când te 

gândeşti – câţi copii frumoşi şi nevinovaţi n-au mai fost întorşi... Câte 

nădejdi am îngropat pe foametea ceea...‖ 

Sobrietatea spectacolului a fost completată şi prin decorul sugestiv – o 

casă cernită de durere, lângă care au rămas câţiva pomi  secătuiţi de frunze şi 

rod. Ea constituie simbolul Basarabiei, a casei neamului înfometat. 

Ineditul spectacolului a fost întregit de cântecele ideologice „Pentru 

cauza lui Lenin şi Stalin – înainte!‖, „osanalele de mulţumire partidului‖, 

interpretate de cor, care sunt nişte interludii satirice, ce biciuiesc statul 

sovietic. În el domina dictatul, totalitarismul, cu o uriaşă maşinărie de 

zombificare a maselor prin toate metodele, inclusiv prin intermediul 

mijloacelor mass-media, literaturii şi artei, în context, a muzicii corale. 

E lăudabil că şi coloana sonoră sobră, tristă, meditativă, compusă de 

compozitorul V. Boghean, armonizează deplin cu mesajul spectacolului 

memoriei, întregindu-i succesul.  

Atât mesajul cărţii, cât şi al spectacolului sperăm să fie auzit de către 

acei  care s-au familiarizat cu ele, căci subliniază publicista Larisa Turea: 

„Să rupem vraja ce ne ţine în loc, să ne apropiem de tragedia mută, de 

experienţa existenţială  cumplită, cuprinsă între aceste modeste pagini: de nu 

o vom decodifica acum, în ceasul al douăsprezecelea, o pierdem pentru 

vecie. Martirajul celor morţi de foame în numele unui vis tratat ca realitate 

într-o religie a urii, eroismul cotidian al celor ce nu s-au lăsat zombificaţi şi 

intimidaţi nu a fost recunoscut: să încercăm a-l pune în lumina pe care o 

merită‖. 
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MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

DE LA BLAJ, LA CERNĂUŢI 

O AVANCRONICĂ A MARII UNIRI 

 La 24 martie 1848, la nici 10 zile după ce izbucnise la 

Budapesta (15 martie) Revoluţia burgheză („Ocazia, iar nu cauza Revoluţiei 

din Ţările Române‖, cum avea să precizeze Nicolae Bălcescu), istoricul şi 

filosoful ardelean Simion Bărnuţiu (1808-1864) avea să scrie un celebru 

articol programatic, ce debutează simbolic cu formula : „Fraţi români !‖. 

Textul îi îndemna pe cărturarii ardeleni să protesteze contra declaraţiei 

nobilimii maghiare, privind alipirea Transilvaniei la Regatul Ungariei :  

„Fraţi români ! Aceste să fie cugetul, vorba şi fapta fiecăruia – adică pacea, 

slobozenia şi fraţietatea . . .  Spuneţi ungurilor, săcuilor şi saşilor că noi îi 

iubim ca pe fraţii noştri, cu care locuim în aceeaşi ţară, dar nu voim a câştiga 

drepturile omeniei prin sabie, ci prin legile minţii sănătoase . . .  căci dreptul 

câştigat cu sabia e răpire şi uzurpăciune . . .  Auziţi, dară, români ! Uniţi-vă 

în voinţă, căci ce va rămâne însămnat în cartea întâmplărilor neamului 

nostru, şi ce viitorimea oamenilor de etnie cu noi ne va învăţa, este fericirea 

ţării dinăuntru . . .  Vivat naţio ! ‖. 

 În vreme ce Bărnuţiu răspândea la Sibiu cu acest Program, la 

Blaj, în casa lui Timotei Cipariu (1805-1887), un grup de canonici, în frunte 

cu Aron Pumnul (1818-1866), într-o atmosferă de înflăcărare tinerească, 

compunea textul primei chemări la o mare adunare populară a Românilor din 

Ardeal, ce urma a fi convocată în Duminica Tomii (30 aprilie), la Blaj : 

„Români ! Acesta să vă fie cugetul, fapta şi vorba care să răsune din glasul 

fiecăruia : să trăiască toate naţiunile (neamurile) din Ardeal, adică cea săcuie, 

maghiară, română şi saşă. Adunaţi-vă într-un loc, de Duminica Tomii, la 

Blaj, câte doi preoţi şi doi oameni din tot satul românesc . . .  că aceasta o 

pofteşte înseşi mântuinţa neamului nostru, nu vă temeţi de nimeni . . . ‖ 
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 Proclamaţia, la redactarea căreia Pumnul a avut un rol 

determinant, şi în urma căreia s-a constituit la Blaj, de facto, primul Congres 

naţional al românilor ardeleni, a fost difuzată clandestin, printr-un număr de 

400 de foi manuscrise, multiplicate de studenţii blăjeni, căci Tipografia 

Mitropoliei a refuzat tipărirea, fiind citită de Paşti, de către preoţii din toate 

satele româneşti. În ciuda opoziţiei guvernatorului Transilvaniei, Josef 

Teleki, care a dispus confiscarea textelor găsite, luând şi măsuri de 

descurajare şi intimidare a participanţilor, adunarea a avut loc, e adevărat, pe 

15 mai 1848, dată rămasă în istorie drept „Duminica Tomii cea însângerată‖, 

dat fiind că grupurile de săteni, estimate între 40.000 şi 60.000 de persoane 

(numai Avram Iancu a venit cu 10.000 de moţi) au fost agresate de autorităţi, 

care anunţaseră că „îi vor împuşca ori spânzura pe participanţi‖. Între cei 

acuzaţi de nesupunere, s-a aflat şi profesorul blăjean Aron Pumnul, „acel 

tâlhar care îndemna sătenii să meargă la Blaj pentru a se răzvrăti contra 

stăpânirii‖, şi a cărui locuinţă a fost devastată, iar cartea sa „Prezentul şi 

viitorul Principatelor Moldova şi Valahia‖, arsă în piaţa publică. 

 Cu menţiunea că la „Dieta‖ de la Blaj au participat şi delegaţi 

din Ţările Române (Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri şi Alecu Russo, 

din Moldova, şi Bălcescu şi Dimitrie Brătianu, de la Bucureşti), care au 

asistat la slujba oficiată de episcopul greco-catolic, Ioan Lemeni, şi de cel 

ortodox, Andrei Şaguna, care s-au salutat cu formula sacră „Libertatea a-

nviat‖ şi şi-au jurat reciproc să fie „fără făţărie‖ vom mai aminti că pe 

celebrul Câmp al libertăţii, din spatele Catedralei cu hramul Sfintei Treimi, 

Simion Bărnuţiu a rostit, sub falduri de tricolor, următorul jurământ : „Nu 

voi lucra niciodată în contra naţiunii române, ci voi ţinea şi voi apăra legea şi 

limba română, precum şi Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea‖. 

 Din păcate, aceste evenimente, intrate în istorie odată cu Hora 

Ardealului, poezia lui Alecsandri dedicată acestei întâlniri pan-româneşti 

(„Ardelean, copil de munte / Ia-n ridic-acum cea frunte / Şi te-însuflă de 

mândrie / Că eşti fiu de Românie‖), şi care au avut drept urmare cele două 

revoluţii din Ţările Române, s-au sfârşit tragic pentru naţia română din 

Ardeal, care suferit o agresiune fără precedent din partea autorităţilor 

maghiare, care au înnecat în sânge voinţa neamului şi au proclamat, cu forţa 

tunurilor generalului Josef Bem, Marele Principat autonom al Transilvaniei, 

pus sub protectorat habsburgic. La rândul lor, liderii Revoluţiei din 

Transilvania a u fost expulzaţi, Bărnuţiu în ţară (după un ocol prin Turcia), 

iar Pumnul în Bucovina (după un popas scurt, la Râmnicu Sărat). 

 La Cernăuţi, ne spun biografii săi, Aron Pumnul şi-a găsit 

liniştea vremelnică, cu ajutorul lui Eudoxiu Hurmuzachi. Despre anii cât a 

funcţionat ca profesor de limba română la Ober Gymnazium, avându-l drept 

elev pe tânărul Mihaiu Eminovici (1858-1866), viitorul poet Mihai 

Eminescu, G. Călinescu a scris pagini substanţiale în „Viaţa lui Eminescu‖. 
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Stins la 24 ianuarie 1866, la numai 47 de ani, Aron Pumnul i-a inspirat 

poezia de debut a lui Eminescu, publicată în broşura „Lacrămioarele 

învăţăceilor gimnazişti din Cernăuţi‖, versurile sale fiind profetice : 

„Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină . . .  se stinse un Luceafăr, se stinse 

o lumină‖. 

 Cinci decenii mai târziu, când încă nu se stinseseră, la 

Cernăuţi, ecourile Revoluţiei paşoptiste, izbucnea în Europa o nouă mişcare 

socială, mult mai sângeroasă şi mai dramatică, Revoluţia bolşevică. Iată, pe 

scurt, evenimentele din acel fatidic an, 1917, consemnate de jurnalistul 

Victor Morariu, în gazeta „Glasul Bucovinei‖, sub titlul generic „Din zorile 

svobodei‖ (libertăţii – n.a.) şi care surprind doar o secvenţă limitată de timp, 

respectiv de la 19 martie, când ajunge în oraş zvonul că „ţarul Nicolae a 

abdicat‖, şi până la 3 mai acelaşi an, când, în urma unei păci separate, 

„România a căpătat Bucovina, dar numai până la Siret ‖. Pe scurt, reporterul 

semnalează câteva evenimente militare şi politice extreme, petrecute la 

Cernăuţi şi care îi privesc inclusiv pe români. Evident, vestea cea mare este 

aceea că ţarul a abdicat, nu înainte de a numi un guvern cu totul incapabil să 

ţină ţara în frâu, avându-l la Justiţie pe „socialistul‖ Kerenski. Curând, la 21 

martie, ţarul Nicolae, şi familia sa sunt arestaţi, iar jurnalistul consemnează 

că la Cernăuţi „s-au închis şcolile‖, iar bibliotecile au fost evacuate pentru a 

face loc răniţilor de pe front. Câteva zile mai târziu, la 23 martie, anglo-

francezii înving la Marna, în vreme ce ruşii anunţă că „în opt zile revoluţia a 

izbândit‖. La Cernăuţi, ajunge şi zvonul că îngrijorarea cea mai mare a 

contelui Tisza, primul ministru maghiar, este „pericolul românesc‖. Sunt 

vorbe pe care Octavian Goga îl fac să rostească : „Grandomania ungurească 

îşi trăieşte astăzi zilele de aur‖. 

 Curând, încep şi la Cernăuţi manifestările populare pentru . . .  

Svoboda (libertate), iar bolşevicii cer insistent încetarea războiului şi „pacea 

cu nemţii‖ : „Cum stăteam ghemuit în colţul farmaciei Bischoff, vedeam 

camioane cu ofiţeri palizi care strigau : Ura ! ‖ . Apar şi manifestele politice, 

fie în favoarea unirii cu Polonia, fie a independenţei Ucrainei. Svoboda a 

adus şi inflaţia, cursul rublei scăzând vertiginos, iar cămătarii locali s-au 

îmbogăţit. În răstimp, 40.000 de ostaşi basarabeni, reuniţi la Odesa au cerut 

unirea cu România. În context, semnalăm că, imediat după ce Revoluţia de la 

Petrograd a izbândit (27 februarie 1917), Ucraina şi-a proclamat 

independenţa, declarându-şi autonomia teritorială, inclusiv în Bucovina. De 

altfel, la 6-8 aprilie 1917, Congresul Naţional Ucrainean a decretat că 

singură Ucraina e în măsură să asigure doleanţele populaţiei majoritare, 

inclusiv al celorlalte etnii conlocuitoare, situaţie însă destul de greu de 

acceptat de populaţia locală, majoritatea etnici moldoveni/basarabeni. Un 

eveniment deosebit l-a constituit sărbătoarea, pentru prima dată pe aceste 

meleaguri a zilei de 1 Mai, cu lozinci, parade şi automobile îmbrăcate în 
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cetină. Sub lozinca „Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ‖ s-a cântat 

„Marseilleza‖, dar şi alte cântece revoluţionare, iar „o fetiţă îmbrăcată în 

roşu, simbolizând Svoboda a fost ovaţionată‖, fapt ce îl face pe reporter să se 

gândească la zeiţa Raţiunii, din vremea Revoluţiei Franceze. Curând, ajunge 

şi la Cernăuţi linia frontului, ostaşii bolşevici părăsind lupta şi permiţând 

nemţilor să câştige teren. Doar victoria din 4 august, de la Mărăşeşti, a mai 

temperat avântul ocupaţiei străine, care nu s-a produs decât spre Crăciun, 

când au început să sosească la Cernăuţi, „polcuri‖ poloneze, apoi ucrainene, 

pentru ca, în sfârşit, de la 8 martie 1918, să se instaureze, definitiv, în numai 

şase săptămâni, autoritatea românească. 

 Aceasta a fost istoria modernă a Cernăuţiului românesc, oraş 

în care Aron Pumnul şi-a găsit liniştea şi unde Eminescu a debutat literar, la 

numai 16 ani. Astăzi, când anti-românismul a atins cote impresionante în ţara 

vecină, Ucraina, în ciuda faptului că în Ţinutul Herţa şi în judeţul Hotin peste 

20 la sută din populaţie e românească/basarabeană situaţia e „mai rea ca pe 

vremea U.R.S.S.‖, câtă vreme, susţin mulţi localnici, cuvântul însuşi de 

„român‖ are o semnificaţie negativă, iar limba română a fost alungată din 

şcolile naţionale. Aceasta este, în esenţă şi opinia scriitorului Vasile 

Tărăţeanu, preşedintele Fundaţiei „Casa Limbii Române‖, care afirma, într-

un interviu pentru revista „Formula As‖, că : „Vom sfârşi prin a fi 

ucrainizaţi, sau chiar rusificaţi‖. Să fie acesta efectul Svobodei de la 1917 ?    
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CONŞTIINŢA ŞI INTUIŢIA FILOSOFICĂ 

Specificul filosofiei poate fi clarificat mai bine prin reflecţia adâncă 

asupra problemelor filosofice, căci o anumită problemă are un anumit obiect 

şi anumite interogaţii – presupoziţii asupra acestora. În exerciţiul reflexiv de 

faţă, ne propunem să analizăm comparativ două perspective filosofice 

complementare: conştiinţa filosofică la Lucian Blaga, respectiv, intuiţia 

filosofică, la Henri Bergson.  

Plecând de la indentificareainterogaţiilor posibile, demersul nostru 

reflexiv presupune următoarele: cum se realizează, în sens bergsonian, 

contactul subtil dintre „exteriorul‖ lumii sensibile, cu „interiorul‖ nostru 

afectiv, în aprofundarea şiînţelegerearealităţii? În ce măsură, intuiţia 

filosofică accentuează o problemă de tip filosofic, sau în ce condiţii filosofia 

este văzută ca un elan „care ne împinge de la suprafaţă‖ către interior? 

Analog, trebuie să clarificăm şi ce este conştiinţa filosofică, ce 

implicaţii are aceasta în domeniul cunoaşterii, mai exact, cum vede Lucian 

Blaga diferenţa între intuiţieşiconştiinţă, între intelectşiinstinct?  Totodată, 

trebuie să analizăm şi critica făcută de Lucian Blaga, filosofului Henri 

Bergson, cu referire la condiţia omului, ca „homofaber‖: în ce măsură este 

justificată aici critica intuiţionismului bergsonian? 

În teza sa de doctorat, „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei‖, 

Henri Bergson introduce conceptul de intuiţie, însă îl foloseşte asociat 

conceptului de „durată pură‖, ca „intuiţie a duratei‖. În orizontul acestei idei, 

Bergson separă timpul fizic, măsurat prin intelect – inteligenţă, de durata 

pură (reală), măsurată prin intuiţie, ca instinct uman, fiind acuzat astfel de 

anti-intelectualism.Dar, întrucât se crede că prin această distincţie făcută 

între „timpul fizic‖şi„durata pură‖, renunţă la inteligenţă, în realitate,Bergson 

subliniază că „intelectul introduce cantitatea, acolo unde se manifestă 

calitatea‖, ori calitatea ţinetocmai de „intuiţie‖. Critica cea mai dură pe care 
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o face Blaga lui Bergson, nu constă însă în negarea concepţiei acestuia 

despre „intuiţia filosofică‖, demersul său critic vizează mai exact perspectiva 

antropologică. 

În acest sens, Lucian Blaga consideră „homofaber‖-ul bergsonian, ca 

fiind o „existenţă întru imediat şi pentru securitate‖, neputând admite ca între 

om şi animal să existe doar o diferenţă graduală şi nu una de esenţă, cum este 

fiinţarea „întru mister şi pentru revelare‖. De fapt, Henri Bergsonîşi dă 

seama că inteligenţasingură este incompatibilă cu metafizica, de aceea, în 

lucrarea „Evoluţia creatoare‖, ca şi în „Intuiţia filosofică‖, categoria centrală 

nu este „inteligenţa‖, ci „elanul vital‖. Acest elan se însoţeşte cu intuiţiaşi îl 

redă pe „homofaber‖ lui „homosapinens‖, adică redă pe om lui însuşi. În 

viziunea lui Bergson, atât omul, cât şi animalul, posedă instinct (capacitate 

de conservare) şiinteligenţă, însă, animalul instinctual tinde spre inteligenţă 

fără a o atinge, pe când la om, instinctul este un corelat al inteligenţei, fără să 

se opună acesteia. 

Astfel, relaţia dintre intuiţieşiinteligenţănu mai este una atât tensionată, 

pe cât se credea înainte în cadrul gnoseologiilor axate pe exacerbarea raţiunii 

pure.Intuiţia este asociată calităţii, continuităţii, duratei pure, iar 

inteligenţadevine cea care segmentează realul şi introduce discontinuitate 

tocmai acolo unde factorul discontiunuităţii este esenţial. Bergson se 

foloseşte pentru a realiza diferenţaintuiţie-inteligenţă, de exemplul 

cinematografului. Avem intuiţie atunci când timpul filmării curge, inteligenţa 

operează însă atunci când filmul este secvenţializat, cadrul cu cadru. Intuiţia 

astfel, simpatizează cu esenţa, cu eul nostru profund. 

Din acest motiv, inferenţa se aplică inteligenţeişi nu intuiţiei. Căci, 

inferenţa este un raţionament în care ceea ce urmează se deduce cu necesitate 

din ceea ce precedă şi astfel se prelucrezăexperienţa trecută în sensul celei 

viitoare. Iar dacă omul se deosebeşte de animal prin inteligenţăşi prin 

capacitatea de a fabrica unelte, la fel o face acum la modul esenţialşi prin 

aceea că omul este doar o fiinţă intuitivă. 

Potrivit lui Lucian Blaga, filosofia constituie un domeniu autonom faţă 

de celelalte discipline, întrucât deţineintuiţiinumite de el, orizonturi (spaţiale, 

temporale, axiologice…). Aceste orizonturi determină tocmai unicitatea 

filosofiei, aceea de a intui sensuri despre totul existenţeişi nu doar aspecte 

specifice, limitate la un anumit câmp de cercetare, cum fac ştiinţele exacte. 

Singularitatea filosofiei constă în aceea că e urmată întotdeauna (sau ar 

trebui să fie), de o conştiinţă filosofică. Pentru a se distinge de celelalte 

ştiinţe, pentru a-şicunoaşte propria valoare, propriile limite, filosofia se 

întoarce printr-un act reflexiv asupra condiţiilor sale şi asupra conţinutului 

său. Deci, conştiinţa filosofică este actul secund care urmează constituirii 

filosofiei, este interogarea asupra modului în care filosofia se distinge de 

ştiinţăşi artă.Cunoaşterea elementelor ştiinţifice, mitice, magice, care au 
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influenţat gândirea filosofică şi determinarea precisă a motivelor şi temelor 

filosofice, sunt sarcinile unei conştiinţe filosofice. 

Conştiinţa filosofică este obiectul analizei unui studiu aparţinând unui 

lui Lucian Blaga, „Despre conştiinţa filosofică‖, ţinut la Universitatea din 

Cluj între 1946 şi 1947, în etapa sintezei filosofice, după ce îşi elaborase 

aproape în întregime sistemul său filosofic. Aceasta-i permite să definească 

conştiinţa filosofică drept o „stare posibilă mai complexă a conştiinţei, cea de 

supremă veghe a omului‖, căreia îi aparţine în primul rând o mare luciditate 

cu privire la diversele viziuni filosofice realizate, precumşi atitudinea ce 

trebuie luată faţăde ele. În articulaţiile ei proprii, autonome, cu procedeele şi 

mijloacele de care dispune, cu valorile şi conceptele-i specifice, conştiinţa 

filosofică devine ea însăşi o filosofie, o existenţă niciodată încheiată, 

totdeauna un proces de refacere, reevaluare şi regândire a unor domenii ale 

existenţei, a unor concepte proprii sau metode ce se cer reînnoite. 

Conştiinţa filosofică are menirea de a aduce un „necurmat spor de 

luciditate‖, însemnând o nouă trezire a conştiinţei din „somnul infinit în care 

fiinţa noastră pluteşte‖. În viziunea lui Blaga, „conştiinţa filosofică‖ este un 

„apendice al filosofiei‖, o sumă de acte prin care filosofia se autoreflectă. 

Aceste acte de autocunoaştere (de reflectare a gândirii filosofice asupra ei 

înseşi), acte lucide, dar mai puţinconştient consolidate, devin atitudini fireşti 

ale filosofului, prin care acesta este călăuzit în eforturile sale de articulare şi 

structurare a unei noi viziuni despre lume. 

O conştiinţăfilosofică este determinată totodată de o cunoaştere adâncă 

a ceea ce s-a scris în filosofie şi de existenţa unei sensibilităţi filosofice 

necesare unei viziuni de ansamblu a existenţeişi receptării raţionale a 

acesteia. La Lucian Blaga, conştiinţa filosofică revelează misterele 

existenţiale (condiţia umană fiind aceea de a fiinţa „întru mister şi pentru 

revelare‖), pe când la Henri Bergson intuiţia filosofică revelează caracterul 

profund al existenţei, ca fiind capacitatea intuitivă a omului de a 

cunoaşte„elanul vital‖. 

Revelarea, în cadrul conştiinţei filosofice,se face prin „transcendentul 

care coboară‖, iar relevarea la intuiţia filosofică, presupune iluminarea şi 

încrederea oarbă în forţa omenescului, în propriile capacităţi intelectualeşi 

spirituale ale omului. Revelarea, în schimb, presupune o iluminare şi totodată 

o participare la această iluminare (aşa cum s-a revelat Dumnezeu lui Saul în 

drumul Damascului). 

Deşi filosofii numesc intuiţia „conştiinţă animalică‖, animalul având o 

anumită strategie în conservarea speciei, acestea se înscriu într-o ordine 

finalistă a vieţii de specie, integrându-se în ceea ce Lucian Blaga numea 

„creaţia anonimă‖, care este organizată datorită unor cadre funcţionalea 

priori (de exemplu, legea selecţiei naturale a lui Charles Darwin, care 

variază de la o specie la alta). 
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Superioritatea creaţiei umane ce constă în conştiinţa filosofică, 

diferenţiază net produsele animalului care nu sunt rezultatul unor acte de 

creaţie, ci nişte stereotipuri ce definesc grija pentru fiinţarea „întru imediat şi 

pentru securitate‖, întrucât aceasta îl ţine permanent treaz în vederea luării de 

atitudine faţă de mistere (fie prin revelarea, accentuarea, atenuarea 

cantitativă sau calitativă, fie prin potenţare). 

Intuiţia are un rol esenţial în sintetizarea conceptelor antinomice, 

contribuind la crearea a ceea ce Blaga numea „antinomii transfigurate‖. 

Rolul sintetizator al intuiţiei, Blaga îl atribuie intelectului extatic, acesta fiind 

înzestrat cu capacitatea de a realiza saltul transcendental de autodepăşire a 

fanicului prin criptic. 

Intelectul (conştiinţa) are rolul de a analiza materialul concret obţinut 

prin intuiţie, iar rolul de analizator al conştiinţei, Blaga îl atribuie intelectului 

enstatic, înzestrat cu capacitatea de a descrie fenomenele empirice, de a le 

abstractiza şi de a le sublima. Conştiinţa filosofică implică, deci, un 

raţionalismenstatic, iar intuiţia filosofică un raţionalism extatic. 

S-a observat, deci, că prin reflecţia asupra spiritului filosofic, 

metafizica a încercat să simplifice şi să se apropie de viaţă, însă, prin aceasta 

ne vom limita doar la condiţiile de întemeiere a oricărei filosofii 

deplinconştiente de funcţia sa. Întrucât sistemul filosofic e un edificiu 

complet de probleme, e necesară simplitatea şi spontaneitatea spirituluiîn 

cunoaşterea doctrinelor anterioare, prin sinteze alecunoştiinţelor dobândite. 

Trebuie să găsim,totuşi, ordinea în complexitate, sinteza mai mult sau 

mai puţin originală a ideilor în mijlocul cărora a trăit filosoful. Dezvoltarea 

complicată a ideilor şi teoriilor, formularea, corectarea şi recorectarea 

acestora, nu au făcut decât să redea cu aproximaţie sporită, simplitatea 

intuiţiei lui originare. Cu alte cuvinte, trebuie să surprindem o imagine 

intermediară între simplitatea intuiţieişicomplexitatea abstracţiilor ce o 

traduc, imitând astfel atitudinea iniţială a filosofului. Imaginea intermediară 

fiind o imagine negativă (putere de negaţie, de interzicere a acceptatului), 

revenirea intuitivă la sine se face atât prin depăşirea logicii rectilinii, cât şi 

prin tangibilitatea exteriorului, prin verificarea adevărului la nivel empiric, 

senzorial. 

În genere, istoricii gândirii ne-au deformat în mod fatal percepţia 

proprie asupra unei teorii sau idei filosofice, astfel că o doctrină filosofică 

ne-o reprezentăm în mod fals, ca un moment anume dintr-o evoluţieteoretică 

a unei şcoli de gândire (filosofia este înţeleasă aici ca organism şi nu ca o 

compoziţie), fapt ce atribuie istoriei gândirii mai multă continuitate decât 

există în realitate. Filosoful spune acelaşi lucru indiferent de problemele, 

ştiinţa sau gândirea timpului său, de aceea, trebuie să ne înălţăm către intuiţia 

originară a reflecţiilor despre ceva. 
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Riscurile asumate de filosofi prin contractul de asigurare a 

nezdruncinării certitudinilor asupra unor lucruri se vor împlini prin modul 

cum vorreuşi(sau nu) să ne comunice intuiţiafenomenului de unde îşi trage 

puterea tocmai viziunea lor despre ceva. Obligaţiafilosofiei rămâne ca prin 

metodele menite să surprindă lucrurile gata făcute, să urmeze 

mişcareagândirii înscriindu-se în devenire, adică în viaţa lucrurilorînseşi. 

Întrucât fenomenele timpului prezent sunt denseşi flexibile, soluţia e să 

surprindem lumea exterioară aşa cum este, nu numai la suprafaţă, ci în 

profunzime. Vorbim aici, desigur, de un prezent zbuciumat, ce survineîn 

grabă, fără reţineri, tocmai din elanul inconştient al trecutului apropiat. În 

acest context, filosofia este complementară ştiinţei, şi ne oferă bucuria (şi 

orgoliul) de a nu renunţa la a cunoaşteşiînţelege totul existenţei, iar ştiinţane 

dăruieşte prin descoperilele sale, bunăstarea şiconfortul necesar actului de 

reflecţie filosofic. 

Atât Blaga, cât şi Bergson, prin reflecţiile lor filosofice aduc 

contribuţiiesenţiale la dezvoltarea metodeiraţionalismului inductiv, cu 

implicaţiişiaplicaţii atât în matematică, cât şi religie, prin dogmatizare şi 

axiomatizare, încercând astfel, să „răspundă cu mijloace mature la întrebările 

pe care şi le pun copii‖.Exemplul lor va rămâne în istoria gândirii un reper 

fundamental în ceea ce priveşte asumarea unei viziuni proprii asupra lumii, 

în efortul continuu de a înţelegeşi valorifica infinitele mistere ale lumii. 
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      CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

 

                                      … DAN MIHAI GOIA 

În accepţiunea curentă, amatoare, într-o operă, oratorio, Missa 

Solemnis, operetă, corul joacă rolul persoanjului secundar, ambiental, de 

atmosferă. Doar dirijorul şi componenţii ansambului coral, ştiu că ei trebuie 

să fie la fel de impecabili ca starurile spectacolului, chiar dacă spuma 

elogiilor e luată doar de vedete. E frustant să te nemulţumeşti doar cu o 

apreciere expeditivă, dar o interpretare stângace dă peste cap toată 

reprezentaţia. Corul ca vedetă e doar în variant capella sau acompaniat de o 

„colegă de suferinţă‖, orchestra simfonică, în care partiturile solistice din 

cadrul ansamblurilor sunt rare. Să fie corul doar o acceptare a anonimatului 

sau un triumf al interpretării colective? 

Leagănul muzicii corale a fost în Banat, sub îndrumarea corifeilor 

Traian Brediceanu şi Ion Vidu, moda lor „molipsind‖ orice instituţie 

muzicală serioasă. Totuşi, starul internaţional, care a uluit lumea, a fost corul 

„Madrigal‖, în care maestru Marin Constantin a jucat rolul dirijorului 

perfecţionist, Sergiu Celibidache, şlefuind fiecare fraze. Adjunctul marelului 

conducător coral a fost cântăreţul Dan Mihai Goia, vreme de 24 de ani 

(1971-1995), la rându-i „viitor dirijor vestit la corala „Te Deum Laudamus‖, 

12 ani (1997-2009) şi „Corul Academic Radio‖, 15 ani (2000-2015). La 

vârsta de 6 ani, fiul lui Ioan Goia, primul director al Operei din Iaşi (născut 

la Cluj, la 10.08.1952), imita dirijorul din loja de deasupra fosei orchestrei.  

Instrumentiştii îi apreciau astfel râvna:  „Ce faci, măi mi bemol?‖ 

Dan Mihai Goia este un artist al paradoxullui: deşi a studiat la Conservatorul 

din Bucureşti, vioară, violă, piano şi canto a optat pentru a fi corist şi dirijor, 

în detrimentul carierei solistice. De exemplu, preferinţa lui Karojan penrtru o 

anume instrumentistă din München, capriciile la repetiţii ale Mariei Callas 

sau gestul grobian de la Viena al unui solist bulgar, de a o îmbrânci brutal 
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(după scenariu?) pe mezzosoprana Ruxandra Donose, numai fiindcă îi 

refuzase avansurile.   

Dan Mihai Goia, în calitate de compozitor, a scris 40 de lucrări 

corale, un balet şi muzică religioasă. Cu totul special a colaborat cu Corala 

Bărbătească Ortodoxă „Te Deum Laudamus‖, la vocile armonioase ale celor 

40 de preoţi şi studenţi la Religie adăugându-se acea smerenie a sufletului de 

creştin, greu de descris în termeni laici. După moartea dirijorului Aurel 

Grigoraş, el a preluat Corul Academic Radio, într-o companie selectă: 

Gheorghe Danga, Carol Litvin, Emanoil Elenescu.   

La împlinirea a 75 de ani a Corului Academic radio în 2015, dan 

Mihai Goia a hotărât să se retragă, dedicându-se doar compoziției. Și-a dorit 

o retragere în plin triumf, la sărbătorirea unei cifre referențiale a corului, cu 

sentimentul împlinirii la cote înalte a menirii sale (el fiind şi profesor de 

Conservator, doctor în muzică, laureat al unor înalte ordine ale României şi 

ale Bisericii Ortodoxe, mesager al muzicii în Europa, prezent în dicţionare de 

specialitate de prestigiu şi lexicoane etc). Sărbătore ce a onorat-o prin trei 

concerte. Orgoliul de a fi o zi „number one‖ s-a concretizat în susţinerea 

ultimului concert la 11.11!  

După 40 de ani muzică, se poate lăuda cu punerea în valoare a celui 

mai sensibil instrument muzical, vocea umană, în slujba volutelor 

încântătoare ale somnului celest, bucurând audienţa cu o gamă largă de 

lucrări corale: „de la baroc la contemporan, de la ratoriu la operă, de la 

folclor la jazz, de la romantism la creaţia secolului XX, de la ortodoxie la  

negro spiritualis şi gospel, de la folclor românesc la muzica sud-americană‖. 

Pe lângă atâtea onoruri meritate, nimic nu a ar mai fi potrivit pentru 

muzicianul complex Dan Mihai Goia, decât cel de laudatio, cântat de corul 

bisericesc: „Vrednic este!‖ 
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MIHAELA EMILIA VLADU 

 

 

 

 

 

VATRA SI LOCUL EI IN GOSPODARIA TARANEASCA 

DIN SATUL NAVODARI (JUDEȚUL TELEORMAN) 

 

De-a lungul veacurilor, casa a însemnat adăpostul milenar al familiei, iar 

vatra de foc, pe care îl întreţineau femeile, simbolul permanenţei. Vatra era 

locul obişnuit de transmitere a tradiţiilor culturale de la o generaţie la alta, în 

jurul căreia se strângeau cei ai casei pentru a povesti despre întâmplările 

zilnice, despre cele de demult, bune şi rele, câte toate. Vatra a fost cea care a 

încălzit casa, locul în care s-a pregătit mâncarea, în care s-a tors lâna şi 

cânepa în zilele de iarnă, în care ,,s-au depănat firele şi amintirile, s-au 

brodat în cântece de dor şi jale iile, s-au povestit basmele, s-au cântat 

baladele‖
46

 . 

În satele din Lunca Dunării, locuinţa tradiţională este, sub raportul 

structurii, una de tip monocelular. Însă bordeiele din vechime nu aveau doar 

o singură încăpere, ci cuprindeau gârliciul – încăperea strâmtă de la intrarea 

în bordei, tinda şi odaia. 

Cel mai simplu plan de locuinţă, de-a lungul veacurilor, a cuprins două 

încăperi – tinda şi odaia –, cu prispă deschisă în faţă, însă, cel mai răspândit 

plan a fost cel cu tindă la mijloc şi două odăi. Acest tip de plan este unitar: 

cele două încăperi (odăi) erau dispuse de o parte şi de alta a tindei, cu prispă 

în faţă. Planul locuinţei tradiţionale, în sudul judeţului, este ,,cel al casei pe 

trei ziduri‖
47

 , ce cuprindea tinda (denumită familiar şi ,la vatră‘, ,la foc‘, 
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dacă aici se afla vatra cu corlată), încăperea încălzită (,odaia de locuit‘, în 

care se află şi ,soba oarbă‘), iar încăperea în care se ţinea zestrea fetei de 

măritat şi în care erau primiţi oaspeţii era cunoscută sub denumirile, ,odaia 

cu ţoale‘ sau ,odaia de la drum‘. 

Chiar şi în prezent, în stabilirea tipurilor de organizare a locuinței pe 

teritoriul satelor din județul Teleorman predomină o structură cu caracter fix 

păstrată încă din veacurile trecute. La casele țărănești întâlnim același tip de 

structură, ce definește o unitate după modul de organizare a încăperilor 

locuințelor de la nord de Dunăre: ,,casă cu vatră în tindă, sobă în camera de 

locuit, paturi așezate în unghi‖
48

. Din punct de vedere funcțional, 

principalele categorii de încăperi ale casei țărănești de la Dunăre sunt: ,,tinda 

(numită şi focărie), folosită ca încăpere de trecere, odaia de țoale, odaia de 

dormit, cămara, prispa, podul și beciul‖
49

. 

Planul locuinței tradiționale – casa pe trei ziduri – cuprinde tinda la 

mijloc și două odăi. Astfel, în centrul casei se află tinda, încăpere ce poartă 

denumirea ‚,la vatră‖ sau ,,la foc‖
50

  (focărie), acolo aflându-se vatra cu 

corlată și țest. La casele vechi, podeaua tindei este din pământ bătut și lipit 

cu un amestec din pământ galben și baligă de vacă. Acest amestec este 

folosit de femei și la lipirea vetrei și a țestului după ce au fost drese cu 

pământ galben și pleavă. Încăperea încălzită purta denumirea de ,,odaia de 

locuit‖ (odaia de dormit) sau ,,sobă‖ (odaia de la sobă), fiindcă aici se afla 

,,soba oarbă‖
51

 , încălzită cu paie.  

În odaia de la vatră se găsește o masă joasă cu scăunele cu trei picioare, 

care nu ocupă un loc precis în încăpere, fiind așezate, de obicei, în apropierea 

vetrei. Tot în această încăpere se află și lada în care se păstrează făina și 

mălaiul, dar și lavița pentru vadra cu apă. În ansamblu, mobilierul tindei mai 

cuprinde cuiere pentru vase fixate pe peretele din fața vetrei, de pildă tiuga 

cu sare, căpisterea pentru făină şi căpisterea pentru mălai, traista pentru 

mămăligă sau pâine, sedila în care se punea brânza la scurs, copaia pentru 

spălat. Tot în această odaie cu vatră, numită şi tindă, încăperea în care se 

pregătea hrana și se servea masa, se găseau obiectele de uz gospodăresc 

așezate pe corlată sau pe lavițe ori în dulapuri: oale de lut, străchini, linguri 

(ţinute pe o poliţă de lemn a corlatei), ceaune, căldări, urcioare, căpisterie, 

cărpător, făcăleț, mojar, solnițe etc. Din spațiul vetrei nu lipseau țestul 

pentru pâine, lanţul, verigile, pirostriile, fierul țestului, frigarea, ceaunul, 
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lanțul coșului, de care se agăța căldarea pentru mămăligă, precum și vătraiul 

pentru aprinderea și întreținerea focului. 

Tot lângă vatră se afla şi o firidă – adâncitură de forma unei ferestre 

oarbe în zid –, în care se găseau aşezate cremenea, iasca şi amnarul, bucata 

de oțel cu care se lovea cremenea spre a scoate scântei în vederea aprinderii 

iascăi, obiecte folosite, în vechime, la aprinderea focului în vatră. 

În interiorul casei ţărăneşti de altădată, locurile erau foarte bine stabilite: 

,,colţul cu vatră pentru foc, colţul cu pat, colţul cu masă, colţul de după uşă 

cu laviţă sau podişor pentru vase‖
52

. În vatra veche, căldarea şi ceaunul erau 

susţinute în cujbă, suport special format dintr-un picior şi un lanţ cu zale din 

fier, ca să se poată pune şi lua mai uşor de la foc. Obiectele din jurul vetrei 

au fost vătraiul, în formă de lopăţică de fier, cu care se potrivea jarul, se 

purta focul, se înlătura cenuşa din vatră etc; cleştele, cu care se lua jarul, 

tăciunii etc; pirostriile, care susţineau căldările şi ceaunele în care se 

pregăteau diferite mâncăruri, mămăliga, săpunul de casă, fierturi pentru 

animale etc; făcăleţul, instrumentul din lemn cu care se amesteca mămăliga; 

ţestul, cuptorul sub formă de clopot în care se cocea pâinea; cărpătorul, 

fundul de lemn pe care se aşeza pâinea înainte de a fi introdusă în ţest. 

O mărturie despre modul în care se pregătea vatra pentru coptul pâinii 

ne-a făcut-o Mirea (Sărdan) Vasilina: „Vatra ieradân cărămidă, pă mărgini 

puneam cărămide, la amândouă capetile, șî d-acilea zideai la ocol până 

ajungea cărămida în mijloc șî la urmă o lipeai cu pământ șî cu pleavă șî să 

cocea pâinea bine, o puneam direct pă vatră, nu puneam nimic, nici ziar, nici 

foi dă nuc, șî după ardeam vatra, cu paie șî cu coceni lungi, o măturam, șî 

până să bag pâinea în țăst o spoiam cu apă, îi făceam un rotocol cu furculița, 

sub formă dă cruce‖. 

Şi pentru Ioana (Georgescu) Mirea, dregerea vetrei era o acţiune de 

nelăsat pe altădată: „Vatra o făceam tot cu pământ, tot dă pământ, cărămidă 

să punea dăcât în mijlocu‘ ăla, unde să cocea pâinea, șîpă marginea să punea 

pământ, pământ tot d-ăla roșu făcut cu pleavă ca să țâie, ăla galbenu‘ nu e 

bun, e nisipos, să dărâmă repede, ăla nu țâne‖. 

În beciul casei din gospodărie se păstrau butoaiele cu vin și țuică, 

poamele și zarzavaturile, putina cu varză și cea cu brânză, dar și vasele cu 

murături.  

Despre activităţile de odinioară desfăşurate în orice gospodărie în jurul 

vetrei, inima casei, am înregistrat relatarea gospodinei Niţa (Purcel) Bricu 

referitoare la modul în care se prepara şi păstra brânza: „Tot să întâmpla în 

jurul vetrei, când ieram copil, acolo închegam brânza, acolo o păstram șî nu 

să strica ca acuma. Brânza o puneam în îrdaie dă lemn, cu capac, tot acolo la 
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vatră, când o schimba, scotea brânza ș-o punea în alt vas până opărea îrdău‘, 

că prindea miros. Laptile să închega cu chiag dă miel șî cu burtan dă porc, nu 

să cumpăra. Chiagu‘ dă miel să făcea cu apă șî cu sare, lua numai glodu‘ ăla, 

colastră dă la miel, peste care să înghesuia sare, șî d-acilea să făcea glod, să 

punea în oală, tot d-asta dă pământ, dăsfăceachiagu‘, fărâma glodu‘ ăla, 

punea apă peste ielșî d-acilea îl stricorașî punea în găleata cu lapte, cât 

socotea, șîieșa brânza mai bună. Or luam burtanu‘ dă porc, îl spălam bine, 

bine, îi râcâiam toată pielița aia șî o puneam în sticlă cu gură largă, d-alea 

marile, șî puneam în 2-3 sticle burtan d-ăla, puneam sare, puneam apă șî le 

legam cu țiplă la gură, d-acilea puneam zăr până numai ieraiel bun șî d-acilea 

îl aruncam‖. 

Am reţinut şi mărturia Vasilinei (Sărdan) Mirea, care ne-a relatat despre 

modul în care se pregăteau produsele lactate la vatră, în manieră străveche: 

„Așa făceam noi, înainte, băteam putineiu‘, da‘ puneam oala, în tindă, cum 

iera odată, lângă vatră, ca să prinzălaptile, să iasă untu‘, când prindea o 

smântână așa pădăsupra, mestecam cu o lingură șî-l puneam în putinei șî-l 

băteam, dacă ieratimpu‘ mai răcoros, încălzam apă șî băteam putineiu‘ cu 

apă caldă, dacă nu, șîiera mai cald, mulgeam vaca, șî puneam, direct, cu lapte 

dulce, tot dî la vacă, șîieșa unt, dă zâceai: ,,Doamne, ce e asta?‖, ai fi mâncat 

dă te-ai fi prăpădit. Nu mai am putineiu‘, s-a fărâmat, ieradân lemn, nu-l mai 

am‖. 
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În lumea rurală, atât odinioară, cât şi azi s-au păstrat câteva credinţe 

legate de puterea vetrei şi a cenuşii din gospodărie. Astfel am reţinut două 

descântece semnificative pentru a ilustra acest lucru: „Descântec de 

«uricior»: Dacă aveai urcior la ochi, te duceai șî strigai păcoșu‘ dî la vatră: 

,,Urcior, urcior, nici ieu câine, nici tu până mâine‖, să zâcea vorbele astea dă 

trei ori, dimineața, înainte să răsară soarele, șî trecea. Descântec dă frică: Mă 

duceam la Farfuza (Lina a lu‘ Neacşu) să-mi facă dă frică: lua cenușă d-aia șî 

dădea cu ia pă perete, dă trei ori, șîdăscânta ia, cum dăscânta acolo, noi 

stăteam în picereșî ia tot în picere, așa dăscânta, te dăscânta la cap, 

zîceadăscântecele ei șî d-acilea lua cenușă d-aia dân vatră șî arunca pă perete 

șî în urmile alea, lăsate dă cenușă, vedea dă cine ai fost speriat‖
53

. 

O altă variantă a descântecului ne-a comunicat-o Vasilina (Sărdan) 

Mirea: „Urcioru‘ să striga păcoșu‘ dâ la vatră: ,,Ham, ham, urcior, purcior, 

nici eu câine, nici tu până mâine, să crăpeurcioru‘, dimineața la coș, până să 

răsară soarile‖. 

Interlocutorul Gheorghe Gîscan ne mărturiseşte că în familia sa ,,la vatră 

să spuneau povești, să spuneau basme, istorii‖. 
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PINA BAUSCH ŞI TEATRUL DE EXPRESIE 

 
Poate cea mai interesantă coregrafă a timpurilor noastre, Pina Bausch a 

câştigat un loc aparte în sufletul şi memoria celor care au admirat-o şi au 

urmărit-o de-a lungul anilor în co-producții internaționale, realizate în 

spiritul diverselor tradiții culturale în colaborare.  

Au trecut opt ani de la moartea Pinei Bausch, şi BAM  (Brooklyn 

Academy of Music) i-a rămas o gazdă fidelă, readucând pe scenă lucrările ei 

vechi, interpretate de echipa sa, Tanztheater din Wuppertal, prin efortul 

noului director artistic, Adolphe Binder.  

Stagiunea de toamnă a BAM-ului prezintă două lucrări excepționale de 

la începutul creației sale: Café Müller (1978) şi The Rite of Spring(1975).  

Pina Bausch creează un teatru de circumstanță şi atmosferă, în care textul e 

muzica sau  dicteul automat, iar jocul de scenă este o îmbinare de gesturi, 

clişee stereotipe şi structuri coregrafice la limita dintre dans, pantomimă, gag 

şi acrobație. O înşiruire de scenete urmăresc diverse construcții sociale 

desprinse din viața de zi cu zi. Cu toată aparența lor haotică şi lipsa unui 

epic, există o temă subtilă, comună care le leagă. Tema se subordonează de 

multe ori unor motive ce țin de un pattern cultural sau etnic. Șarja şi absurdul 

adaugă un subtil comic de situație şi limbaj prin repetarea  lor obsesivă până 

la epuizare, în diverse ritmuri şi variațiuni. Poezia imaginii rezidă în spațiul 

de idei structurat coregrafic. 

The Rite Of Spring se alătură cu distincție altor două montării 

inegalabile ale aceluiaşi balet: Martha Graham (1984 ) şi Shen Wei (2001).  

Piesa se înscrie în limitele dansului modern convențional, atipică în 

contextul creațiilor sale experimentale  ulterioare şi demonstrează o 
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coregrafie riguroasă, cu o sensibilitate şi o forță de expresie neobişnuite. O 

urmărim cu acelaşi sentiment ca atunci când  privim o lucrare de tinerețe, 

academică, de mare virtuozitate, semnată de Picasso, şi nu ne vine să credem  

că i-ar putea aparține. Martha Graham se apropie de viziunea Pinei Bausch 

prin modul în care fecioara sacrificată îşi întâmpină soarta: aceeaşi sfâşâiere, 

zbatere sau disperare, o lamentație cumplită după viața care i se răpeşte. 

Gestul e frânt, prăbuşit, înălțat, răsucit, şarjat, e un strigăt - în consens cu 

stridențele, suişurile şi coborâşurile liniei muzicale.  

În The Rite of Spring, coregrafa demonstrează un  deosebit talent de 

receptare,  exploatare şi integrare a liniei melodice  (lieduri de Henry Purcel) 

în gestul coregrafic.  El  se reflectă în gestul minimalist, care-şi modifică 

registrul cu tonalitatea muzicală dar mai ales în schimbările de structură ce 

alternează de la sinergii sincrone ce degajă o grafică continuă, ondulatorie, la 

haos şi asincronii dirijate care conferă mişcării o amploare pulsatorie, 

spectrală.  Dansul se desfăşoară pe un teren moale, de zgură, aşa cum a fost 

el conceput inițial de scenograful Rolf Borzik. Alegerea conferă un efect 

special, de dramatizare a mişcării, prin îngreunare şi  exacerbarea forțelor 

telurice ce o guvernează. La început, grupul sacrificial este aparent 

destructurat, haotic, mişcarea e dispersată, individuală sau în pas de deux, 

apoi devine un corp comun, un conglomerat cu o consistență celulară, cu o 

vibrație punctiformă sau spasmodică. Structura coregrafică se construieşte în 

jurul horei, ca element definitoriu al ceremoniei; ea se mişcă când amețitor, 

ca o vrie, când legănat, în pas funebru, înainte şi înapoi, sau stă pe loc într-un 

tremolo-vibrato.. Structura, adesea, se sparge şi odată cu ea şi sincronismul 

mişcării, eşuând în grupuri de contrapunct, până la a se transforma în haos în 

consens cu stridențele sacadate ale muzicii. Grafica scenei seamănă cu o 

Judecată de apoi în care fiecare-şi consumă propria lamentație în stări de 

angoasă, transă, rugăciune. Câteva scenete în doi, se desfăşoară în paralel, 

dezvăluind mişcări repetitive şi stereotipe, într-un registru minimalist, 

prefigurând-o pe Pina de mai târziu. Rămân remarcabile câteva solo-uri ale 

eroinei în fața mulțimii statuare, încremenite în gestul oprit, al ritualului.  

Mersul la catafalc este evaziv, tremurat, nesigur.  O suită de simboluri 

definesc o epică a ritualului:  un voal roşu, ce , în final se dovedeşte a fi o 

rochie, este pasat de la o fecioară la alta, în timp ce trec, pe rând, prin fața 

preotului, pentru alegerea victimei.  În prima scenă, fecioara stă culcată pe 

burtă peste voalul roşu, într-un proces de meditație şi inițiere în misterele 

morții. Apoi, cea aleasă îmbracă roba roşie în care execută dansul sfâşietor al 

despărțirii de lume.  Momentul sacrificiului  aduce o viziune originală: un 

bărbat (poate iubitul ei!) culcat pe pământ cu brațele desfăcute îndreptate în 

sus, ca un mormânt cu porțile deschise, o întâmpină în viața – ce renaşte - 

dincolo. Câțiva paşi mai în față,  fecioara se năruie, ca şi cum s-ar scurge în 
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acest simbolic mormânt, în timp ce brațele bărbatului se închid. The Rite of 

Spring este o piesă ce degajă o forță şi o energie devastatoare; vizionarea ei, 

te epuizează, mori şi renaşti în primăvara creației acestei ilustre creatoare, 

poate cea mai inovatoare, după Martha Graham, din lumea dansului.  

 

Café Müller apare trei ani mai târziu şi este o lucrare emblematică 

pentru întreaga creație ulterioară. În această piesă, Pina îşi defineşte formula 

estetică, ce va deveni manieră. Mai mult decât o producție de referință, Café 

Müller este o artă poetică ce surprinde căutările şi condiția creatoarei. 

Cafeneaua se defineşte ca un spațiu oniric, autobiografic,  extras din psyche-

ul autoarei. El a constituit un reper-observator; prin el, Pina a venit în contact 

exterior cu lumea şi micile ei drame de zi cu zi.  Prin interiorizare, coregrafa 

pătrunde în dimensiunea onirică a acestui spațiu, devenind un protagonist al 

lui: două femei în cămăşi albe de noapte bântuie scena într-o dispoziție 

somnambulică – ochii închişi, mâinile ridicate în față, orizontal. Scena e un 

cadru clar-obscur, suprarealist, populat cu scaune, răspândite haotic Eroina 

se izbeşte de scaune şi de ziduri, dar drumul ei este croit. Este drumul 

creației, de care artistul se loveşte cu furie şi obstinație. Printr-o uşă puternic 

luminată - un fel de prag al conştiinței - pătrunde o femeie roşcată, într-un 

pardesiu negru, pe tocuri cui. Ea aparține realității mundane, aleargă 

precipitat cu paşi mici, ezitanți şi țopăiți,  de vrăbiuță, în timp ce face slalom 

cu uşurință printre scaune.  Un spațiu ionescian, în care scaunele-personaje 

îşi vor schimba continuu poziția, de-a lungul reprezentației. Ele nu sunt 

niciodată ocupate, pentru că funcția lor e substitutivă.  Excepție face unul 

singur pe care eroina se aşează din când în când, dormind cu capul pe o 

masă, după ce-şi îmbracă şi dezbracă simbolic cămaşa în gesturi repetitive. 

Gestul are semnificația inversată a trezirii în lume, din somnul activ 

(somnambulic) al creației. Scaunele servesc ca puncte de sprijin, repere sau 

obstacole. Stările de angoasă, de zbucium sunt cuprinse în tensiunea gestului 

răsucit şi paşii mici şi târşâiți ai eroinei, similari acelor suriashi din teatrul 

Nô. Linia muzicală este întreruptă pe durate lungi în care banda sonoră e 

preluată de zgomotul scaunelor în cădere sau troncănitul  femeii roşcate. 

Bărbatul aleargă în jurul somnambulei şi îndepărtează  scaunele din calea ei, 

prin gesturi rapide şi precise. Scaunele sunt răsturnate pe rând, dar drumul 

creației este sinuos şi apar mereu altele şi altele, până când se izbeşte de zid, 

în paralel cu alter-ego-ul ei, cealaltă femeie, mai pasivă şi mai interiorizată. 

Un al treilea bărbat îi aşează pe cei doi într-o dispoziție erotică, înlănțuindu-

le brațele şi potrivindu-le gurile într-un sărut.  Un clişeu în trei, coşmaresc, 

se repetă obsesiv într-un crescendo delirant, şi nu pare să se consume 

niciodată. Cei doi se lasă manevrați ca nişte păpuşi. Femeia se prăbuşeşte dar 
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este aşezată pe brațele bărbatului, de unde se prelinge pe podea; este readusă 

în poziție verticală şi mişcarea se reia. Mijlocitorul iese şi cei doi angrenați 
în mecanica gestului, continuă acelaşi arsenal erotic, fără intervenția lui, din 

ce în ce mai repede, într-un gâfâit orgasmic, până la epuizare. Urmează un alt 

set de gesturi repetitive în care cei doi se izbesc de zid în mişcări circulare, 

unul în brațele celuilalt. Pina Bausch a interpretat cândva acest rol alături de 

Rolf Borzik, colaboratorul şi partenerul ei de viață,  care-i  va fi alături în 

demersurile ei temerare. El s-a ocupat de scenografia şi costumele creațiilor 

ei,  până în 1980, când moare, la vârsta de 36 de ani.  

Punerea alături a acestor două piese, concepute numai la diferență de trei 

ani, nu este întâmplătoare, în măsura în care ele definesc două aspecte 

esențiale ale operei acestei prodigioase coregrafe: virtuozitatea şi inovația – 

crearea unui gen artistic ce descoperă în dans şarja, ironia şi teatralitatea 

mişcării în paralel cu poetizarea gestului dramatic încărcat cu eleganță, ritm, 

suplețe şi inefabil. La acea oră, 1978, noua formulă artistică propusă de Pina 

Bausch se impune cu rezerve şi dificultate,  în ciuda premiile repurtate  ca 

autoare a unor lucrări desăvârşite, precum cea prezentată în a doua parte a 

serii. 

                                                                 NY, septembrie, 2017 
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CONTRIBUŢIA DESPÃRŢÃMÂNTULUI ASTRA SEBEŞ 

LA DEZVOLTAREA CULTURII ROMÂNEŞTI LOCALE. 

SCURTE REFLECŢII ISTORICE 
 

Asociaţiunea Transilvanã pentru Literatura Românã şi Cultura 

Poporului Român-ASTRA, înfiinţatã în anul 1861, urmând modelul 

societãţilor academice europene, este cea mai veche asociaţie culturalã 

transilvãneanã, rezultat al unor proiecte iniţiate încã de la sfârşitul secolului 

al XVIII-lea. Veritabilã tribunã a intelectualitãţii transilvãnene şi nu numai, 

aceasta a desfãşurat şi continuã sã desfãşoare o activitate exemplarã în toate 

domeniile vieţii cultural-ştiinţifice, contribuind, astfel, la formarea conştiinţei 

şi identitãţii naţionale, la modelarea moralã a societãţii, la stimularea creaţiei 

originale etc. 

Stabilindu-şi sediul la Sibiu, ASTRA a funcţionat ca o societate 

academicã, organizatã, iniţial, pe trei secţiuni (secţiunea filologicã, secţiunea 

istoricã şi secţiunea de ştiinţe fizico-naturale), model ce a stat la baza 

organizãrii viitoarei Academii Române, condusã de un preşedinte, un 

vicepreşedinte şi mai mulţi secretari (aleşi pentru un mandat de trei ani). De-

a lungul timpului, asociaţiunea s-a implicat în activitatea de culturalizare a 

societãţii transilvãnene, înfiinţând şcoli (precum Şcoala Civilã de Fete din 

Sibiu, înfiinţatã în anul 1886), biblioteci orãşeneşti şi comunale (bazele 

primei biblioteci au fost puse chiar în anul 1861, la Sibiu), editând o serie de 

periodice care ajungeau în toate colţurile provinciei (,,Transilvania‖-
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înfiinţatã la 1868, ,,Analele Asociaţiunii‖-înfiinţatã la 1880, ,,Ţara noastrã‖-

înfiinţatã la 1907, ,,Biblioteca poporalã a Asociaţiunii‖-înfiinţatã la 1900 

etc.), organizând expoziţii. Pe lângã acestea, în anul 1895, sub atenta 

îndrumare a secretarului asociaţiunii, Corneliu Diaconovici, a fost iniţiatã 

monumentala Enciclopedie Românã. Publicatã între anii 1898-1904, în trei 

volume, cuprinzând 37.622 de articole, aceasta a reprezentat prima operã de 

unitate naţionalã, la elaborarea cãreia şi-au adus aportul intelectuali din 

întreg spaţiul românesc. 

Conştientizând faptul cã eforturile intelectualitãţii transilvãnene nu 

puteau fi coordonate dintr-un singur punct, din Sibiu, în cadrul celei de-a IX-

a adunãri generale a asociaţiunii, desfãşuratã în intervalul 10-11 august 1869, 

la Şomcuta Mare, s-a hotãrât înfiinţarea primelor despãrţãminte. Astfel, în 

anul 1870, au luat naştere primele patru despãrţãminte, la Braşov, Fãgãraş, 

Sibiu şi Sebeş, numãrul acestora crescând mereu şi mereu. Constituit la 15 

februarie 1870, Despãrţãmântul Sebeş, consemnat în actele vremii ca 

,,despãrţãmântul IV”, şi-a desfãşurat activitatea atât în Scaunul Sebeşului, 

cât şi în Scaunul Miercurea şi Orãştie, cu cercuri (sau agenturi) în 

majoritatea comunelor aparţinãtoare. Dintr-un articol omagial, publicat de 

Octavian C. Tãslãoanu, în anul 1911, în paginile revistei ,,Transilvania‖, 

aflãm cã în zona Sebeşului au existat cercuri la Petreşti, Rãhãu, Lancrãm, 

Daia, Tãrtãria, Pianul de Jos, Pianul de Sus, Rãchita, Strungari, Cioara, 

Sebeşel, Sãsciori, Laz, Cacova, Şugag, Loman, Câlnic şi Deal, în zona 

Miercurei au existat cercuri la Poiana, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus, 

Topârcea, Ludoş şi Rod, iar în zona Orãştiei au existat cercuri la Cugir, 

Vinerea, Balomir, Şibot, Vaidei, Romos, Romoşel, Cãstãu, Sereca, Turdaş şi 

Pricaz, majoritatea conduse de preoţii, învãţãtorii, notarii sau primarii 

acestora. 

Dupã o scurtã perioadã de ,,tatonãri‖ şi dupã creşterea numãrului de 

membri, Despãrţãmântul Sebeş a început o intensã activitate culturalã, 

materializatã, în principal, prin conferinţele organizate, dedicate atât 

intelectualilor, cât mai ales oamenilor de rând, tinerilor (dovadã, în acest 

sens, stau titlurile purtate de aceste conferinţe: ,,Daunele lenei şi risipei‖, 

,,Educaţia face mãrirea poporului‖ ,,Educaţia pruncilor‖, ,,Rolul femeii în 

societate‖, ,,Cauzele sãrãciei poporului şi delãturarea lor‖, ,,Pomãritul‖ etc.). 

Se punea un accent deosebit pe pregãtirea tinerilor pentru viaţa de familie, pe 

pregãtirea viitoarelor soţii şi mame, precum şi pe pregãtirea viitorilor 

meseriaşi (pentru ultima categorie au fost create chiar fonduri de ajutorare şi 

premiere). 

Organizarea şi sprijinirea meseriaşilor români din Sebeş a stat mereu 

în atenţia astriştilor, astfel cã în urma adunãrii generale a despãrţãmântului, 

desfãşuratã la Sãsciori, în anul 1878, s-au pus bazele Reuniunii ,,Adreiana‖. 

Efectiv, aceasta şi-a început activitatea în anul 1892, fiind condusã de 
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protopopul ortodox Sergiu Medean, secondat de preotul Zevedei Mureşan, în 

calitate de secretar. Sub egida acestei reuniuni au fost organizate o serie de 

serate cultural-artistice şi expoziţii, au fost instituite fonduri pentru ajutorarea 

vãduvelor şi orfanilor meseriaşilor, a fost înfiinţat un cor al meseriaşilor, a 

fost editatã o revistã intitulatã, sugestiv, ,,Munca‖, cu un supliment literar, 

,,Chindia‖ şi s-au pus bazele unei biblioteci (care, la momentul desfiinţãrii 

reuniunii, la 24 noiembrie 1949, numãra 1520 de volume). 

Pentru promovarea valorilor româneşti, autentice, Despãrţãmântul 

Sebeş a organizat o serie de expoziţii etnografice, cu ocazia acestora fiind 

acordate mai multe premii pentru ,,portul şi industria româneascã, ca astfel 

sã deştepte în ţãrancele noastre ambiţia de muncã şi sã salveze corcirea 

portului” (de exemplu, în anul 1900 s-a acordat un premiu de 10 coroane 

pentru o femeie din Daia, în anul 1901 un premiu de 10 coroane pentru o 

femeie din Câlnic, în anul 1903 trei premii de 15 coroane pentru trei femei 

din Laz, iar în anul 1906 patru premii de 15 coroane pentru patru femei din 

Lancrãm). Pe aceeaşi linie, în anul 1906, cu ocazia expoziţiei naţionale de la 

Bucureşti (organizatã cu ocazia celor 40 de ani de domnie ai regelui Carol I), 

Despãrţãmântul Sebeş a fost prezent cu o expoziţie de obiecte tradiţionale. 

Graţie eforturilor şi legãturilor legate de-a lungul timpului, 

Despãrţãmântul Sebeş a reuşit sã punã bazele unor biblioteci comunale şi 

orãşeneşti, dintre care cele mai importante au fost biblioteca 

despãrţãmântului, înfiinţatã în anul 1870 la Sebeş (în fondul cãreia au intrat 

şi 140 de volume donate de Academia Românã) şi deja amintita bibliotecã a 

,,Andreianei‖. Pânã în anul 1911 au fost înfiinţate, nu mai puţin de 17 

biblioteci, la Lancrãm (cu 57 de volume), Rãhãu (cu 74 de volume), Daia (cu 

195 de volume), Pianul de Jos (cu 170 de volume), Pianul de Sus (cu 36 de 

volume), Rãchita (cu 35 de volume), Sebeşel (cu 35 de volume), Sãsciori (cu 

131 de volume), Loman (cu 35 de volume), Cacova (cu 42 de volume), Laz 

(cu 127 de volume), Şugag (cu 31 de volume), Deal (cu 41 de volume), 

Câlnic (cu 86 de volume), Vinţul de Jos (cu 51 de volume), Cioara (cu 94 de 

volume), Cut (cu 37 de volume) şi Tãrtãria (cu 42 de volume). Acestora li s-

au alãturat şi cele douã biblioteci ale şcolilor româneşti din Sebeş şi 

Lancrãm, înfiinţate tot la iniţiativa Despãrţãmântului Sebeş. 

Din fondurile Despãrţãmântului Sebeş s-a înfiinţat şi o trupã de 

teatru, formatã din diletanţi, condusã de Nicolae Bãilã, trupã de teatru 

amintitã şi de Lucian Blaga în Hronicul şi cântecul vârstelor. În repertoriul 

acesteia, pe lângã piesele româneşti, au intrat şi piese din dramaturgia 

europeanã, îndeosebi germanã. 

Formaţiile corale, înfiinţate şi susţinute de Despãrţãmântul Sebeş, au 

ocupat un loc important, evenimentele culturale fiind adesea însoţite de 

momente muzicale, apogeul acestor formaţii fiind atins în anul 1935, într-un 

raport de activitate fiind atestate trei coruri: la Sebeş (cor mixt, format din 16 
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bãrbaţi, 24 femei, dirijat de profesorul Nicolae Lupu), la Sãsciori (cor 

bãrbãtesc, cu 24 de membri, dirijat de învãţãtorul Simion Oprean) şi Rãhãu 

(cor bãrbãtesc, cu 30 de membri, dirijat de învãţãtorul Dumitru Muntiu). 

Urmând exemplul, la 9 aprilie 1900, membrii Reuniunii ,,Andreiane‖ au pus 

bazele unui cor mixt, format din 45 de persoane, aşezat sub îndrumarea 

profesorului Ioan Pavel, care a supravieţuit pânã la desfiinţarea reuniunii. 

O atenţie deosebitã a fost acordatã combaterii alcoolismului, prin 

înfiinţarea în anul 1873, sub egida Despãrţãmântului Sebeş, a ,,reuniunii de 

temperanţã‖, dupã modelul primei reuniuni înfiinţate în anul 1847 de 

protopopul Braşovului, Ioan Petric. Din pãcate, în lipsa unor surse credibile, 

a unor statistici, activitatea acestei reuniuni este greu de urmãrit şi studiat. 

În perioada interbelicã, sub preşedinţia eminentului cãrturar Silviu 

Cãrpinişianu, în cadrul aşa-numitei ,,Extensiuni Universitare‖ (înfiinţatã la 

10 octombrie 1924), la Sebeş au fost invitate o serie de personalitãţi ale vieţii 

academice clujene, precum Ioan Lupaş, Sebastian Stanca, Onisifor Ghibu, 

pentru a susţine conferinţe, rãspândind, astfel, rezultatele cercetãrilor lor şi în 

afara Clujului. 

Concentrându-şi eforturile intelectuale şi financiare, în douã rânduri, 

Despãrţãmântul ASTRA Sebeş a gãzduit adunãrile generale ale asociaţiunii. 

În cadrul celei de-a XII-a adunãri generale a asociaţiunii, desfãşuratã la 

Sebeş în intervalul 5-6 august 1872, au fost aduse în discuţie problemele 

legate de organizarea şi funcţionarea secţiunilor, au fost propuse premii 

pentru o serie de apariţii editoriale şi s-au discutat chestiuni legate de 

reforma ortografiei, de realizarea unui monument Andrei Mureşanu şi de 

publicarea manuscriselor Gheorghe Şincai şi Samuil Micu Klein. Conferinţa 

adunãrii a fost susţinutã de Ştefan Iosif, purtând urmãtorul titlu: ,,Despre 

Homer, eposul elin şi influenţele lui asupra vieţii şi educaţiei‖. Tot acum, 

George Bariţiu a fost desemnat preşedinte al secţiunii istorice, ocupând, 

astfel, locul lãsat vacant prin decesul cãrturarului Gavriil Munteanu, iar Ion 

Creţu a fost desemnat bibliotecar al asociaţiunii (la acel moment biblioteca 

acesteia numãrând 1624 de volume). Cea de-a XXXIV-a adunare generalã a 

asociaţiunii, desfãşuratã la Sebeş în intervalul 26-27 august 1894, a inaugurat 

preşedinţia cãrturarului Ioan Micu Moldovan. Cu aceastã ocazie, Vasile 

Bologa a fost desemnat secretar II al asociaţiunii, ocupând locul lãsat vacant 

prin demisia lui Ion Pop Reteganul. Conferinţele adunãrii au fost susţinute de 

Basiliu Başotã (cu titlul ,,Pentru ce s-au romanizat dacii mai uşor ca alte 

popoare‖) şi Zaharia Boiu (cu titlul ,,Fundaţiunea Ioan Oteteleşanu‖). 

În fruntea Despãrţãmântului Sebeş, întotdeauna, s-au aflat persoane 

capabile, destoinice, intelectuali, fruntaşi ai comunitãţii româneşti, care au 

desfãşurat o activitate prodigioasã pe tãrâmul activitãţii astriste. Dintre 

aceştia, îi amintim doar pe juristul Simion Balomiri (primul primar român al 
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Sebeşului), protopopul Ioan Tipeiu, avocatul Pompiliu Isac, protopopul 

Sergiu Medean şi profesorul Silviu Cãrpinişianu. 

 Din pãcate, în anul 1948, noile autoritãţi comuniste au scos în afara 

legii întreaga asociaţiune, realizãrile acesteia fiind puse la index. Treptat, 

începând cu anii ‘60, s-a început cercetarea activitãţii ASTRA, au fost 

organizate conferinţe şi sesiuni de comunicãri dedicate activitãţii astriste, 

astfel încât dupã prãbuşirea regimului comunist flacãra astristã s-a reaprins, 

în aprilie 1990, la Sibiu, desfãşurându-se adunarea generalã de reactivare. 

Dupã momentul 1989, au existat cel puţin trei tentative de reactivare 

a Despãrţãmântului Sebeş, însã, din pãcate, cei implicaţi nu au înţeles faptul 

cã ASTRA înseamnã multã muncã voluntarã, dãruire şi implicare, precum şi 

faptul cã aceasta este mai presus de orgolii personale şi interese materiale. 

Demersurile privind reactivarea Despãrţãmântului Sebeş au fost reluate în 

vara şi toamna anului 2014, finalizate prin Adunarea Generalã de constituire, 

desfãşuratã la 11 septembrie 2014. Cu aceastã ocazie au fost desemnate 

comisiile de lucru, a fost aprobat statutul de funcţionare şi a fost desemnatã 

conducerea despãrţãmântului. Ca patron spiritual al despãrţãmântului a fost 

desemnat episcopul Vasile Moga (1774-1845), cel dintâi episcop ortodox 

român dupã încorporarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, fiu al 

oraşului Sebeş, figurã pe nedrept lãsatã pradã uitãrii şi nepãsãrii. 

În scurt timp, Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga‖ Sebeş, prin 

acţiunile şi programele dezvoltate, s-a impus ca una dintre cele mai active 

organizaţii non-guvernamentale locale, prezentã în viaţa culturalã localã şi 

regionalã. Activitãţile organizate, devenite tradiţie, precum ,,Seara 

Eminescu‖, ,,Biblioteca tânãrului istoric‖, ,,Colocviile Vasile Moga‖, 

,,Tabãra de Culturã şi Civilizaţie Româneascã Acasã la Noi‖, taberele 

culturale, conferinţele, comemorãrile, lansãrile de carte, parteneriatele 

încheiate (cu Universitatea ,,Babeş-Bolyai‖ Cluj-Napoca, Institutul de Istorie 

Ecleziasticã ,,Nicolae Bocşan‖ Cluj-Napoca, Centrul Cultural ,,Lucian 

Blaga‖ Sebeş etc.), dovedesc, din plin, aceastã afirmaţie. La fel de 

importante sunt şi cele douã proiecte editoriale iniţiate în toamna anului 

2015: anuarul ,,Astra Sabesiensis‖, primul anuar ştiinţific al asociaţiunii, 

indexat într-o serie de baze de date internaţionale, apreciat de comunitatea 

academicã şi ,,Colecţia Personalitãţi marcante ale Sebeşului‖, ce îşi propune 

redescoperirea şi promovarea personalitãţilor care au însemnat oraşul nostru 

pe harta României. 

Pentru mulţi, mesajul astrist pare, poate, învechit, depãşit, însã, trãind 

şi activând într-o societate aflatã într-o continuã mişcare şi transformare, sub 

zodia tehnologiei, a vitezei, a internetului, care pare cã involueazã din punct 

de vedere cultural, acesta este mai actual decât niciodatã. Despãrţãmântul 

ASTRA Sebeş, ,,grandios şi semnificativ rezervor de energii, pentru 

propãşirea spre un viitor luminos”, dupa cum bine observa profesorul Silviu 
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Cãrpinişianu, fãrã a folosi cuvinte mari, a reprezentat, reprezintã şi va 

reprezenta întotdeauna imaginea unui organism viu, care a reuşit sã 

concentreze eforturile intelectualitãţii locale şi sã creeze o culturã proprie, 

diseminând mesajul asociaţiunii în rândul românilor. 
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                               UN CERCETĂTOR PASIONAT 

 

            În localitatea unde a fost dascăl folcloristul Ioan Pop-Reteganul şi 

unde s-a născut reputatul istoric Teodor Seiceanu, a fost lansat volumul ,, 

Lucian Blaga-viaţa şi opera în perioada comunismului avându-l ca autor pe 

Virgil Șerbu-Cisteianu scriitor care a publicat peste 50 de volume şi cunoscut 

ca un valoros publicist. Despre toate acestea s-a scris, mai puțin, însă,  s-a 

vorbit despre cercetătorul  Virgil Șerbu-Cisteianu. Dacă se studiază mai atent 

scrierile sale, se poate constata că  Virgil Șerbu-Cisteianu a fost un adevărat 

„șoarece de bibliotecă‖, care a studiat și cercetat enorm.  

 Un exemplu edificator în acestă privință este volumul „Lucian Blaga 

– viața și opera în perioada comunismului‖ pentru care autorul a consultat nu 

mai puțin de 26 de autori și studii, pentru a ne înfățișa activitatea 

dușmănoasă de lichidare a poetului corolei ,,de minuni a lumii‖ de către 

ideologul comunist Leonte Răutu între anii 1948-1961. Virgil Șerbu-

Cisteianu a studiat colecții întregi de reviste și ziare, de documente ale 

fostului partid comunist.  

 În urma acestor studii,  Virgil Șerbu-Cisteianu constată  că Blaga a 

fost umilit „în cel mai josnic chip‖ de către Leonte Răutu și acoliții acestuia: 

Constantin Ionescu-Gulian, „academicianul nulianul‖, politrucii Paul 

Georgescu, Savin Bratu, Niculae Tertulian, Sergiu Fărcășan, slavistul Emil 

Petrovici, Mihai Beniuc și alții.  
 Valoarea volumului la care ne referim e aceea că,  a reușit să aducă în 

fața noastră lucruri inedite din viața marelui filozof și poet. Autorul arată că 

la plenara CC a PMR din octombrie 1949 Leonte Răutu și „cozile de topor‖ 

au declanşat un atac furibund împotriva marelui scriitor și filozof Lucian 
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Blaga urmărind desființarea sistemului său filozofic, sistem care nu era în 

ton cu ideile proletcultiste impuse culturii noastre după 23 august 1944.  

 Leonte Răutu l-a atacat direct pe Lucian Blaga, arătând că acesta 

atribuie poporului nostru „un specific mioritic‖ ceea ce ar însemna o 

resemnare în fața morții și a dușmanului.  

 Infamii vremii l-au acuzat pe Blaga și apropiații săi: I.D. Sârbu, Liviu 

Călin, Nicolae Mărginean de aderare la mișcarea legionară, de atitudine 

dușmănoasă față de noul regim, i-au exclus din rândurile cadrelor 

universitare, iar pe unii i-au condamnat la ani grei de închisoare.  

 După această dată poetul nu a mai publicat aproape nimic. Foarte rar 

îi mai apare câte o poezie în revista „Steaua‖ condusă de A. Baconski, iar 

piesele sale de teatru au fost scoase din repertoriul teatrelor.  

 Poetul a refuzat să meargă alături de trădătorii culturii noastre și a 

fost umilit în cel mai înalt grad. După ce a fost scos de la catedra 

universitară, i s-au oferit posturi mult sub demnitatea sa.  

 Prin anii 1955-1956, ne spune  Virgil Șerbu Cisteianu, lui Blaga i s-a 

cereut să traducă „Faust‖ de Goethe, apoi „Nathan Înțeleptul‖ de Lessing și 

în 1957 „Din lirica universală‖, dar drepturile de autor îi sunt oprite de Mihai 

Beniuc, pe atunci președintele Uniunii Scriitorilor Români.  

 „Marele mut‖ nu a luat poziție față ne nedreptățile care i s-au făcut, 

cu mici excepții, pe care  Virgil Șerbu le prezintă:  

 - în 1956 Lucian Blaga declară că se simte persecutat, deși în operele sale nu 

se găsește niciun rând despre politică, deoarece „eu nu am făcut politică‖; 

- tot în acest an este scos în afara legii partidul comunist din Germania de 

Vest. Ţările comuniste au luat poziție împotriva acestei hotărâri, iar 

comuniștii români au protestat „energic‖ și au cerut scriitorilor să se atașeze 

și ei acestei poziții. Mulți scriitori consacrați, printre care Tudor Arghezi, 

George Călinescu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, alături de noii trâmbițași 

comuniști Dan Deșliu și Petre Dumitriu au publicat proteste în oficiosul 

„Scânteia‖. I s-a cerut și lui Blaga să ia poziție, la care acesta a replicat: 

„Dacă sunt o personalitate, atunci să fiu considerat ca atare și tratat cum se 

cuvine unei personalități. Eu nu înțeleg să fiu personalitate numai când se 

fac declarații politice, iar în rest să fiu un simplu traducător‖; 

- poetul s-a ferit de limba de lemn, de formele demagogice ale vremii, de 

lozinci. În 1954, la solicitarea revistei „Steaua‖, poetul publică un mic articol 

intitulat „Rânduri pentru pace‖. Virgil Șerbu-Cisteianu ni-l prezintă. Este așa 

de frumos, încât îmi permit să-l prezint și eu aici: „40 de ani m-am închinat 

creației literare, am oroare de distrugeri. Am fost 40 de ani preocupat de 

problemele culturii, iubesc ce-i frumos și urăsc un singur lucru – pustiirea. 
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Dar mai presus de toate iubesc pacea. Pacea, singurul climat în care înfloresc 

energiile popoarelor, zâmbetul femeilor și al copiilor.‖  

 În continuare, Virgil Șerbu-Cisteianu ne prezintă conținutul 

procesului-verbal de la conferința de partid din Cluj din 1956, când o parte 

din scriitorii valoroși ai vremii au luat poziție împotriva cenzurii comuniste, 

lucru de mare curaj în acele vremuri. Critică atitudinea oficialilor vremii care 

nu au fost de acord ca Lucian Blaga să fie propus pentru acordarea Premiului 

Nobel în 1960.  

 Menționăm și prezentarea atmosferei apăsătoare din ziua 

înmormântării poetului, scenă la care Virgil Șerbu-Cisteianu a fost martor 

(poetul a decedat în 6 mai 1961 și a fost înmormântat, cu greutate, în ziua de 

9 mai).  
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     LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIA A FOST ŞI RĂMÂNE LA EA ACASĂ SAU O 

ÎNTÂLNIRE DE SUFLET LA NISPORENI 

 

Întâlnirile de suflet îi adună pe oameni de suflet într-un spaţiu… 

spiritual – inclusiv acolo unde a fost înălţată, pe Dealul Zghihara ce 

străjuieşte de la cei 316 metri ai săi oraşul Nisporeni, "Crucea Mântuirii 

Neamului Românesc", realizată după modelul celor de la Putna şi de pe 

Dealul Perchiu din Oneşti. Rod al jertfei românilor de pe ambele maluri ale 

Prutului, această cruce este ridicată pe un loc în care, în vremuri de restrişte, 

povestesc localnicii, se aprindeau ruguri de lumină pentru a atenţiona 

poporul de pericol.  

Repetat, ne-a convins de adevărul gândului enunţat şi manifestarea 

organizată de Consilul Raional Nisporeni şi Sectia Cultură şi Turism, în 

persoana dnei Angela Ionel, specialist principal patrimoniu şi turism, dar şi 

de Primăria acestei urbe, reperezentată de dl primar Grigore Robu, care a 

fost prezent şi a salutat  cu demnitate de patriot al neamului, dar şi al artelor, 

acest popas al oamenilor de creaţie în incinta Muzeului de Istorie şi 

Etnografie al localităţii respective.  

Programul manifestării prilejuite de prezentarea cărţii „Dor de ţară‖, 

autoare Diana Sava Daranuţa, a mai inclus o expoziţie de pictură a dlui Ion 

Cârchelan, care este şi autorul tablourilor din această carte, dar şi a 

prezentării creaţiei subsemnatei.  

Cu un recital inedit de muzică, acompaniat la chitară, dar şi cu un 

recital de poezie din creaţia subsemnatei s-au prezentat: Cernatu Iulia, 

Maidan Ruxanda şi Lupu Vasile, elevi ai liceelor din localitate, dar şi ai 



170 
 

claselor maeştrilor de la Şcoala de Muzică, care îi ghidează, poezia fiind la 

unison cu melodiile răvăşitoare interpretate. 

Dna Angela Ionel a exprimat bucuria de a-şi  vedea materializată ideea 

realizării unui dialog, pe viu, dintre oamenii de creaţie şi locuitorii oraşului 

din Nisporeni, cei din urmă, în ultimul timp, fiind, poate,  mai puţin răsfăţaţi 

de o prezenţă a scriitorilor. După o succintă prezentare a invitaţilor/ 

participanţilor, dumneaei s-a referit la cartea „Dor de ţară‖ a poetei Diana 

Sava Daranuţa, lecturând, în mai multe rânduri, poezii care au atins-o la 

coarda sensibilă şi, totodată,  exprimând mândria că versurile din această 

carte sunt însoţite de lucrările „omului de acasă‖ – vestitul acuarelist Ion 

Cârchelan, băştinaş, care deja a dus faima nu numai a raionului, dar şi a 

întregii ţări – departe de hotarele acestora.  

Oferindu-i-se cuvântul, poeta Diana Sava Daranuţa a exprimat alese 

gânduri tuturor celor ce s-au regăsit în versurile sale, totodată, menţionand că 

se simte flatată de faptul că rimele nu-şi pierd valoarea în timp, că astfel de 

versuri sunt cantabile şi că sunt apropiate sufletului omului, îndeosebi celui 

de la ţară, dar şi celor urbanizaţi, însă aflaţi cu sufletul la baştina cu imaginea 

vie a celor dragi, răscolindu-le amintirile şi prin poezie.  

În luarea de cuvânt, Lidia Grosu, am remarcat importanţa contactului 

cu poezia, aducându-mi salutul cordial organizatorilor acestei întâlniri şi 

exprimând recunoştinţa faţă de toţi nisporenenii printr-un testimoniu înrămat, 

semnat şi dăruit Muzeului de Istorie, ce conţine următorul text 

“Consiliului Raionului Nisporeni, 

Secţiei Cultură  şi Turism Primăriei Nisporeni şi tuturor oamenilor de 

bună credinţă – locuitori ai acestui oraş  

se dedică: 

ACROSTIH, de Lidia Grosu 

Ne scriem pagina şi ne-mprimăvărează 

Ideea de a fi divinul cod. 

Suflare latinească se revarsă 

Peren ecou, ce ne sărută-nflăcărat pe cord 

Olimpu-l ascultăm în monolog – : 

Rănit ni-i sufletul de dimineţi. 

E un destin, ci nu o pagubă – norocul 

Ne sunt ca stea bătrânii înţelepţi... 

...Ireproşabil cântec ce păstrează focul 

Din partea poetei 

Lidia Grosu, 

 invitată la o întâlnire de suflet în toamna anului 2017 

Ca şi prefaţatoare a cărţii „Dor de ţară‖, de Diana Sava Daranuţa, m-

am pronunţat pe marginea textului poetic, subliniind despre accesibilitatea la 

el a tuturor categoriilor de cititori, indiferent de vârstă, poezie ce rămâne de o 
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frumuseţe continuu prin rusticul promovat – valoare a tuturor celor veniţi de 

la ţară, ce poartă în suflet o pagină a neuitării, dar şi a celor care îşi iubesc 

poporul a cărui parte sunt, concluzionând, printr-un propriu citat din prefaţa 

cărţii respective, următoarele: 

„Străină unor ―perspective fracturate, fluide şi multiple‖, prin care este 

atacată  ―ideea unor universalii monolitice― (în postmodernism), anunţând-şi 

aria demnă de valorificare (―Lăsați-mă să scriu despre izvor, / El știe rostul 

lacrimilor mele... / La început a fost și el născut din dor, / Și-a coborât din 

pulberea de stele... / Lăsați-mă să scriu și despre flori, / Cât ochii mei se-

alintă printre ele, / Iar sufletul se umple de fiori, / Privind la marea cea de 

curcubeie... / Lăsați-mă să scriu de Dumnezeu, / Că nu-mi ajung cuvinte nici 

hârtie, / Să-i multumesc pentru un soare de pe cer, / Pentru țărână, flori și apă 

vie... (―Lăsați-mă să scriu despre izvor)), creaţia lirică a Dianei Sava 

Daranuţa este o chezăşie a permanenţei redescoperirii şi reformulării 

divinităţii din om, dar şi un invariabil ecou al trecutelor lumi în care poate fi 

sondată profunzimea logosului prin îndemnul-axă la purul omenesc cu 

vigoare telurică accesat de celest prin mereu „Albinele din mintea mea‖ 

(„Albinele din mintea mea, rebele / Nectar pornesc să caute prin gânduri. / 

Căci, se trezesc ideile fugare, / Și înfloresc ca macii de pe câmpuri... / Și cât 

n-ar fi de sumbru orizontul, / În ochi de-albină totul e culoare, / C-așa e firea 

ei –  să simtă mierea, / Din spinii și ciulinii dați în floare...‖( Albinele din 

mintea mea...), acestea  constituind nu altceva decât un prezent al căutării 

lumilor demne de el într-un viitor:„Spre lumi de noi clădite, eternă-i 

căutarea... / De-atâtea ori, în pilde, ne-a tot vorbit profetul... / S-a stinge-o 

lumânare, dar s-a aprinde-un Soare, / Și-atuncea nu veți spune:- ‖A-nnebunit 

poetul...‖ (Existența... (Epistolă))‖ 

Referindu-mă la carte, nu am putur să trec cu vederea nici tablourile 

maestrului Ion Cârchelan, care reprezintă culorile poeziei redate prin 

acuarelă în lucrarea Dianei Sava Daranuţa– modalitate de developare şi de 

fortificare în redarea sensurilor şi motivelor poetice abordate.  

De fapt, picturile acuarelistului sunt în concordanţă cu cele ce se 

întâmplă într-o tristă realitate, or transferul în metafizică îi menţine zborul 

său lăuntric cu aripile nevătămate în crearea unor opere nemuritoare.  

În articolul de o analiză mai profundă a creaţiei autorului, care va fi 

publicat ulterior, îl descopăr ca şi mare om cu demnitate şi verticalitate, 

intuindu-i şi pledoaria pentru un simbol anume, fragmentul ce urmează fiind 

concludent în acest sens: „În casa sufletului pictorului Ion Cârchelan, 

imaginile își deschid poarta spre Grădinile Semiramide ale Basarabiei, în 

care întâlneşti florile noastre tradiţionale, pomii fructiferi naţionali, 

cobăştinaţii- vizitatori ai acestor grădini în care trudesc cu zell. Răgazul este 

anunțat de o pasăre întâlnită mai mult în estul Americii de Nord, dar și în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universal_(metafizic%C4%83)
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alte regiuni ale Americii, pasăre care apare în mai multe lucrări ale 

maestrului. Mă întrebam de ce și, documentându-mă, am găsit şi un răspuns: 

zburătoarea cu penajul de foc roșu strălucitor, potrivit cercetătorilor din 

domeniu, își marchează zona unde locuieşte , şi, la apariţia străinelor, de ea, 

vietăţi, şi-o apără cu cântecul de foc, acesta devenindu-i arma de bază în 

izgonirea oaspeților nepoftiți. Accentuez acest lucru, deoarece maestrul, 

pare-se, s-a identificat în creaţie cu această zburătoare, împrumutând de la ea 

arma pentru intruşi –strigătul auzit doar de cei ce văd şi ascultă tabloul – 

întru combaterea morbului antinaţionalului, prin valorificarea a tot ce este 

datină, tradiţie, naţional, a tot ce este iubire de frumos...‖ 

De fapt, noua mea apariţie editorială, intitulată „Între tăcere şi absurd , 

confesiunea‖ (Editura IuniPim, 2017), este rezultatul unei colaborări cu 

pictorul Ion Cârchelan, carte, căreia de altfel i-am făcut o primă succintă 

prezentare chiar în cadrul acestei întâlniri, lansarea/ prezentarea urmând să 

aibă loc, în cel mai  apropiat viitor, atât în România, cât şi la noi. 

Un discurs plin de amintiri frumoase, prin care s-a simţit şi trăirea unei 

revelaţii pentru armonia artelor, a fost cel al dlui Mihai Bortă, director la 

Şcoala de Pictură din Nisporeni, al cărui discipol este maestrul Ion 

Cârchelan, domnia sa fiind impresionat atât de poezie, cât şi de măiestria 

artistică a învăţăcelului său, care a reuşit să atingă culmile creaţiei, aflându-

se într-o colaborare frumoasă cu poeţii. 

Pe parcursul activităţi, repetat, maestrul Sandu Aristin Cupcea, actor, 

a bucurat publicul cu vocea sa distinctă şi emoţionantă în redarea mesajului 

patriotic, încadrându-se cu pagini nemuritoare din creaţia scriitorilor clasici 

şi contemporani. 

Ca de fiecare dată, ceea ce am înţeles, rămâne concludent în 

redescoperirea de aur nu doar a toamnei... Or, fără poezie, fără cântec, fără 

toate celelalte arte, dar şi fără a crea armonia acestora, noi nu am asigura 

viaţă vieţii, aşadar, nu am cunoaşte frumuseţea... 
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