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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 opot da”. 

                                     ION CHINEZU 
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LIMBA ROMÂNEASCĂ 

     Limba, literatura şi cultura românească modernă poartă pecetea făurită 

la Blaj,- cu câte lacrimi, cu cât sânge şi cu cât geniu o ştie numai istoricul 

care şi-a închinat viaţa cercetând această epocă eroică. Asemenea creaţii 

spirituale n-au moarte, căci ele s-au identificat cu însăşi geniul neamului 

care le-a dat naştere. 

   Făclia aprinsă la Blaj […] n-a mai putut fi stinsă de atunci-şi nici nu se va 

stinge vreodată.  

                                                                MIRCEA ELIADE  

 [...]Lumina le-a trimis-o Dumnezeu prin şcolile Blajului, prin acei 

călugări şi preoţi umiliţi care s-au adaptat la simţuri înalte, la pragurile 

Romei şi ale apusului, aducând  mândria latină şi învăţăturile mântuitoare 

ale cărţii. 

                                             ALEXANDRU LUPEANU MELIN  

Suntem cu drept cuvânt mândri de limba noastră. De la Văcăreşti 

până astăzi, poeţii au cântat-o cu atribute generoase, numind-o fermecătoare, 

răpitoare, nobilă şi aşa mai departe. Poeţii însă nu erau obligaţi să ne spună 

de ce e frumoasă. Iar, cu puţine excepţii, filologii s-au gândit mai mult la 

etimologii şi la constatări de filiaţii istorice decât la creiarea unei estetici a 

limbii româneşti. Ne aflăm aici în faţa unei lacune, poate cea mai gravă din 
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câte prezintă cultura noastră. Ne lipseşte o explicaţie filozofică a limbii, cu 

determinarea posibilităţilor ei de expresie şi a legilor cari domină aceste 

posibilităţi. Ne lipseşte o adevărată conştiinţă lingvistică, care nu se poate 

naşte decât dintr-o definiţie şi caracterizare ştiinţifică a materialului expresiv. 

Da, limba românească este frumoasă şi originală. Fiecare bănuim că 

originalitatea limbii oglindeşte originalitatea sufletului românesc şi că 

această originalitate vine în primul rând din altoirea anumitor caractere slave 

pe trunchiul vechi al daco-romanismului. Sintaxa latină permite limbii 

noastre jocurile precise ale raţiunii. Vocabularul slav îi dăruieşte irizările 

infinitului sentimental. S-au tras oare toate consecinţele din această dublă 

orientare slavo-latină a sufletului şi limbii româneşti? S-a făcut numărătoarea 

sigură a elementelor slave şi latine din limba noastră? De sigur că nu, de 

vreme ce ne lipseşte încă mult doritul Dicţionar etimologic şi istoric al 

termenilor întrebuinţaţi în provinciile româneşti. În orice caz, simpla 

statistică nu este suficientă. Ar trebui să ştim rostul fiecărui cuvânt slav sau 

latin în economia generală a limbii noastre. Ar trebui să ştim cu ce material 

anume se exprimă fiecare din facultăţile noastre sufleteşti, în ce măsură 

această tălmăcire a gândului prin cuvânt se face cu precizie şi cu intensitate 

şi în ce sens anume particularităţile! Aflăm, de pildă, că dl Ovid Densuşianu 

a ţinut în ultimii ani, la Universitatea din Bucureşti, un curs consacrat tocmai 

esteticei limbii româneşti. Din nefericire, nu cunoaştem conţinutul acestui 

curs. Oricum, articolul de faţă fiind compus acum trei ani, nu putea ţine 

seamă de contribuţii posterioare lui. Consideraţii de dozare şi de intensitate 

expresivă trebuiesc adăugate, spre a le completa, consideraţiilor de pură 

statistică. S-ar ajunge, cred, la concluzia că limba românească poate fi 

raţională, dar că s-a dovedit mai ales senzorială, poate fi demonstrativă, dar 

că până astăzi a rămas mai mult instinctivă, poate fi precisă, deşi deocamdată 

este vagă. Sugestivă şi intuitivă, limba noastră exprimă mai bucuros 

sentimente, senzaţii, stări sufleteşti şi atitudini retorice, decât idei şi 

silogisme. Într-un cuvânt, cel puţin până astăzi, limbă poetică şi nu 

filozofică. Limbă poetică, într-adevăr. Nu ştim dacă Românul e născut poet, 

dar limba lui ni se pare neîndoelnic poetică. Limbă tânără, formată în medii 

rurale, limba noastră prezintă sau sugerează un fond concret bogat într-un 

vestmânt fastuos şi opulent, ca învelişul rotund şi cărnos al unui fruct. Un 

vers de Eminescu îţi umple sufletul, dar şi urechea. Se înfăţişează cu mare 

plenitudine şi perfectă rotunjime. Există o muzică a limbii pe care poeţii mari 

ştiu s-o orchestreze în aşa chip încât devine sensibilă chiar străinilor. 

Senzualitatea sonoră a versului nostru a fost percepută de toţi francezii 

cărora am avut prilejul să le citesc versuri româneşti. Un cuvânt românesc 

este mai totdeauna iluminat de o vocală plină, iar un ascultător atent 

desprinde din fraza românească bine formată şi pronunţată un adevărat joc de 

vocalize, o adevărată frază muzicală. Versul lui Eminescu combină sunetele 
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cu atâta măestrie, încât cu uşurinţă se poate urmări o ascensiune şi o 

concluzie sonoră. Vocalele sunt perfect echilibrate şi se întregesc 

complimentar, asemenea culorilor în pictură, spre cea mai mare satisfacţie a 

ascultătorului cu ureche fină. Dacă adăugăm acestei plenitudini sonore, 

calităţi de culoare şi de plasticitate, comori de imagini şi de metafore, vom 

înţelege câtă robustă şi elementară poezie conţine limba românească. Citiţi 

Călin al lui Eminescu, sau o pagină descriptivă de Sadoveanu: cuvântul 

înfloreşte viu, ca floarea soarelui pe un plai smălţat. Tânguit de clopote 

înfiorează tablouri dezvoltate pe fond de foşnet păduratec. Toate amintirile şi 

vedeniile noastre câmpeneşti, munteneşti, bisericeşti se deşteaptă rând pe 

rând. A rămas atâta frăgezime de lucru văzut şi auzit în cuvântul şi fraza 

românească, transcrierea faptului concret în notaţie abstractă s-a făcut cu 

atâta primitivă putere, încât cuvântul românesc seamănă ca nici un altul cu 

roadele în cari se urcă dela rădăcini clocotul de must şi de sevă. Sunet, 

culoare, metaforă, caracteristice sigure şi pozitive ale vocabularului nostru. 

Ele rămân încă a fi studiate estetic şi filozofic, după cum trebuiesc studiate 

sintaxa şi posibilităţile ei stilistice, .pentru punerea în lumină a geniului 

limbii, oglinda cea mai credincioasă a geniului rasei. Astăzi când simţim aşa 

de crud nevoia de a ne cunoaşte şi de a evolua în linia chemării noastre, nu 

ne mai este permis să nesocotim documentul fundamental, singurul care nu 

minte, documentul lingvistic. Şi, fiindcă toată lumea vorbeşte de criză, să 

vorbim şi noi aici despre criza limbii româneşti. Căci spectacolul limbii 

vorbite şi scrise astăzi în ţara românească ni se pare nespus de trist. Ascultaţi 

o convorbire în tramvai, la Bucureşti, între cetăţeni fie şi corecţi, sau între 

studenţi la sfârşitul unei ore de curs. Plimbaţi-vă pe Calea Victoriei, căutând 

a prinde crâmpeie de dialog. Fiţi martor (sau martir...) la un „ceai‖ în lumea 

mare, sau mai puţin mare. Vă va izbi peste tot şi înainte de toate marea 

sărăcie de vocabular întrebuinţat curent. Nu veţi auzi decât termeni generici 

cari nu răspund decât de departe obiectului precis de care e vorba. Pentru ca 

totuşi acest obiect să fie desemnat, se recurge la perifraze, la aproximaţii — 

„un fel de‖ — perifraze şi aproximaţii cari lungesc vorba şi îngreuiază 

expresia. Alteori, termenul global şi necioplit se nuanţează cu un gest, cu o 

mimică, cu o interjecţie... Săracă şi formată din termeni globali, limba 

vorbită la noi în general nu e nici măcar pronunţată cum se cuvine. Silabe 

întregi dispar, ca şi cum vorbitorului i-ar fi frică să nu-şi răcească gura. Şi ce 

risipă de exclamaţii, de superlative, de interjecţii, de clişee fără semnificaţie 

precisă! Câte inflexiuni leneşe şi lăbărţate, sughiţate sau căscate, cari te fac 

să te îndoieşti de sănătatea vorbitorului! Pe deasupra, termeni paraziţi şi 

nelegitimi, termeni ruşinos de urâţi şi desgustător de murdari s'au pripăşit în 

limba de toate zilele, ca germeni d e descompunere aduşi de vântul mlaştinei. 

Te întrebi astfel, după cazuri şi după mediu, ce limbă nearticulată, ce limbă 

păsărească să fie oare jargonul ţigănesc, nemţesc sau franţuzesc care-ţi 
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insultă auzul şi demnitatea omenească! Să ne înţelegem: nu cerem limbii de 

toate zilele cine ştie ce purism sau puritanism exagerat. Nici nu vrem ca 

fiecare cetăţean din ţara românească să facă studii de dicţiune şi să declame 

ca la Teatrul Naţional. Există însă o cale de mijloc între Viforul lui 

Delavrancea şi cupletele dela Cărăbuş. Şi această cale de mijloc, cărturarii 

noştri trebuie s-o caute şi s-o impună din toate puterile lor. Căci năravurile 

foynale pe cari le condamnăm în limba noastră vorbită trădează o gravă 

meteahnă de gândire şi de moravuri. Şi tocmai acesta e aspectul dureros al 

chestiunii. Vorba leneşă şi nearticulată dovedeşte viaţă leneşă şi 

dezorganizată, atitudine sceptică şi fatalistă în faţa existenţii, groază de 

muncă şi de limpede situare a  omului faţă de problemele morale pe cari 

societatea le pune la fiecare pas. Într-un cuvânt, orientalism, levantinism, 

cosmopolitism, apucături de secături şi de ,,şmecheri‖. Citiţi gazetele, 

aproape la întâmplare. Pe un alt plan, aceeaşi constatare, acelaşi diagnostic. 

Faptul dominant în jargonul nostru gazetăresc este pletora de neologisme, 

mai ales de galicisme. Un Francez înţelege opt cuvinte din zece — 

aranjament, voiaj, oribil, eşantioane! — cuvinte uneori uşor de înlocuit 

printr-un echivalent românesc, alteori mai greu. Există la noi o problemă a 

neologismului pe care a venit timpul s-o cercetăm cu luare aminte. Ştim cu 

toţii că limba şi literatura trăiesc din creaţii şi împrumuturi succesive, dar din 

împrumuturi asimilabile, adică într-adevăr folositoare. În alte limbi se dau 

adevărate bătălii în jurul unui cuvânt nou întrebuinţat. Controlează cineva la 

noi imigraţia lingvistică? La vocabular înstrăinat, apucături sintactice copiate 

dela străini, sau chiar lipsa aproape desăvârşită de sintaxă. Iată criza care 

bântuie, nu numai în limba noastră gazetărească, dar cotropeşte jumătate din 

literatura critică şi de imaginaţie. Cercetaţi o frază franţuzească: e ca o 

familie din bătrâni, al cărei membri se cunosc între sine, se respectă şi se 

ajută. Un sentiment de rudenie circulă dela capul familiei până la cele din 

urmă vlăstare. Raporturi de ierarhie, de subordonare, de subtilă potrivire 

unesc membru cu membru într'o mică societate perfect organizată. Fraza 

românească aminteşte, dimpotrivă, una din aceste numeroase familii 

moderne, plină de adultere, de bastarzi şi de paraziţi. Nimeni nu porunceşte, 

nimeni nu ascultă. Fiecare pentru el, nimeni pentru comunitate. Într-o frază 

românească se urmăresc efecte răzleţe şi trecătoare. Două nuanţe de idei 

alăturate nu se împlinesc spre creşterea gândirii, ci se ciocnesc ca două 

corpuri tari: sar scântei, se nasc curcubee ciudate de culori, se întrevăd 

prăpăstii şi se deschid ceruri. Care este însă sporul de gândire în toată această 

înflorire de efecte lăturalnice? În româneşte fiecare scrie cum i se năzare, 

făureşte cu de la sine putere cuvintele ce i se par a lipsi, lămureşte 

substantivele prin atribute a căror prezenţă nimic n-o justifică, construeşte 

fraza la întâmplare, după timp şi dispoziţii. (Vorbesc, bine înţeles, numai de 

limbă şi nu de acest indiciu al personalităţii, stilul). Nimeni nu se ridică să 
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conteste scriitorului o frază greşit construită. Între timp, dl Sextil Puşcariu a 

publicat un studiu Despre Neologisme, Cluj, 1931. (Extras din volumul de 

Omagiu lui N. Iorga). Regretăm că n-am putut ţine seamă de această 

preţioasă punere la punct. Din nenorocire, cu greu s-ar putea spune de ce 

fraza pe care o simţi greoaie şi necioplită păcătueşte împotriva limbii. Căci 

limba noastră nu are o unitate de măsură şi nu ascultă de un cod de legi bine 

definite, pe care vrând nevrând să le respecte dela cel mai mărunt gazetar 

până la cel mai de frunte stilist. Limbii noastre nu i-a fost dat să fie crescută 

cu îngrijire, vreme de veacuri, de generaţii întregi de gramatici şi de scriitori 

conştienţi de răspunderea pe care o au în păstrarea celei mai scumpe 

moştenirii naţionale. Lucrul acesta ni se pare îngrijitor. Căci, încă odată, 

anarhia limbii trădează anarhia gândirii. Se întâmplă ca citind o frază 

românească de astăzi, semnată uneori de nume respectabile, să nu poţi 

descoperi centrul de gravitate în jurul căruia să se orchestreze nuanţele. 

Propoziţia principală, de abia conturată, se pierde într-un haos de mărunte 

contraziceri, de cochetării şi de penumbre. Pentru a transpune o asemenea 

frază într-o limbă bine definită ca cea franceză, trebue mai întâi să 

reconstitueşti gândirea autorului, s-o regândeşti. În general, se traduce de o 

mie de ori mai uşor în franţuzeşte dintr-una din limbile mari europene decât 

din româneşte. Scriitorul român gândeşte prea deseori vag, fără strictă 

coordonare şi ierarhizare a valorilor interioare. Procesul limbii revine deci la 

procesul gândirii noastre. Se poate contesta serios legătura strânsă între una 

şi alta? Fiecare artă îşi studiază cu îngrijire materialul prin care se va realiza. 

Pictorul zugrăveşte cu o pastă care nu se va decolora a doua zi. Un sculptor 

nu expune în piaţa publică un grup de gips, ci de bronz sau de marmură. Şi 

ce aţi zice de un arhitect care ar clădi un palat din lut? Mecanica şi 

arhitectura cunosc o ramură esenţială realizării lor: rezistenţa materialului. 

Limba înseamnă în acelaşi timp instrument şi material. Se întreabă cineva la 

noi de starea acestui instrument, de rezistenţa acestui material? De la război 

încoace aţi citit o groază de cronici despre romane, versuri, teatru. Vă 

amintiţi de o pagină serioasă închinată studiului limbii acestor romane şi 

versuri? Dar limba clasicilor noştri? Cunoaşteţi vreun studiu temeinic asupra 

limbii lui Eminescu, Coşbuc sau Caragiale? Această lipsă de interes pentru 

limba noastră se explică în multe feluri, dar mai ales prin concepţia 

romantică a scrisului şi printr'un fel de obsesie metafizică pe care o vedem 

stăruind în mai toată literatura noastră contimporană. Suntem cu toţii 

inspiraţi şi intuiţionişti. Ne simţim sufletul clocotind de simţiri puternice şi 

de vedenii adânci. Credem că transcrierea acestui tumult se face de la sine şi 

ca cititorul va simţi şi va vedea neapărat cum am simţit şi văzut noi. Credem 

în virtutea magică a inspiraţiei. Uităm că există un proces  necesar de 

traducere a gândirii în limbă, proces prealabil scrisului propriu zis, proces 

chinuitor şi istovitor care a răpus uneori pe cei mai mari scriitori ai lumii. De 
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aceea scrisul nostru izvorăşte furtunos, dar turbure, interesant prin însăşi 

ciudăţenia lui, dar vag. Suntem bogaţi sufleteşte, dar pagina pe care o scriem 

nu redă decât o neînsemnată parte din bogăţia interioară pe care, cu mai 

multă conştiinţă linguistică şi stilistică, am fi putut-o reda. Avem o şcoală de 

filologie şi lingvistică reprezentată prin savanţi de reputaţie europeană. 

Preocupările lor sunt grave, truda lor absorbantă şi fecundă. Viitorul limbii 

româneşti va fi aşa cum îl pregătesc ei. Dar prezentul? Nu putem cere unui 

savant să renunţe la seninătatea cercetărilor sale spre a urmări pas cu pas şi zi 

cu zi mişcările ce se produc în limba vorbită şi scrisă. Putem însă cere 

aceasta criticului literar şi criticului de moravuri sociale. Limba noastră simte 

nevoia unui dogmatic care să trăiască în vâltoarea de toate zilele; un 

dogmatic sever, dotat cu simţul limbii, cu gust literar, cu însuşiri de caracter; 

un dogmatic iute la gâlceava, gata de harţă, mânuind o pană sprintenă şi 

ascuţită, pe care să-1 blesteme, dar să-1 teamă toată suflarea scriitoricească... 

Datorită acestui ferment de fericită discordie, acestui neliniştit căruia un 

ideal de mai bine nu-i permite să se adapteze leneşei unanimităţi, s-ar isca o 

mişcare plină de zumzet şi de viaţă activă. Un interes nou s-ar naşte pentru 

probleme cari astăzi nici măcar nu se pun, pentru probleme de limbă, de stil, 

de igienă morală şi socială. Publicul mare ar deprinde încet încet obiceiuri de 

disciplină şi de proprie supraveghere, ar învăţa să respecte bunuri, ca limba şi 

societatea, cari nu aparţin fiecăruia în parte, ci tuturor la un loc. Iar rezultatul 

unei asemenea vânturări de idei, de principii şi de ideale, ar fi poate 

accelerarea unei evoluţii linguistice şi psihologice, care se desfăşură de sigur 

dela sine, prin simpla mecanică a eliminărilor de elemente neviabile; dar 

care, în lipsa unei conştiinţe vii şi dinamice, se desfăşură prea domol şi pasiv. 

Să fie un rău acest spor de disciplină interioară? Să fie un rău intervenţia 

unui dogmatic sever într'o ţară în care severitatea este doar apanagiul 

jandarmilor şi constrângerilor de corp într-o epocă de inflaţie literară şi 

socială, noi credem că atitudinea dogmatică nu poate decât servi. Astăzi când 

batalioane de scribi spun şi scriu orice şi oricum, a descuraja falsele vocaţii 

înseamnă o binefacere. Pentru servitorii modeşti ai literaturii şi gazetăriei, 

deprinderea unor anumite forme şi principii, dacă nu le-ar împărtăşi un geniu 

care nu se dă cu împrumut, le-ar impune cel puţin o decenţă uniformă, fără 

frumuseţe, dar şi fără înfumurări vicioase. Cât despre adevăraţii creiatori de 

stil şi de frumos: nu există exemplu de puternică vocaţie inovatoare, pe care 

să-1 fi descurajat un dogmatic, fie şi strâmt. Laharpe, Morellet şi Fontanes n-

au descurajat pe Chateaubriand, ci l-au purificat, i-au deşteptat instinctul 

tradiţiei linguistice. Byron, Baudelaire, Oscar Wilde, toţi marii singuratici ai 

gândului poetic, ar fi poate mai puţin mari dacă n-ar fi întâmpinat rezistenţa 

şi chiar neînţelegerea unui conformism dogmatic, care le-a dat prilejul să se 

revolte, dar le-a impus în acelaşi timp un minimum de respect pentru starea 

spiritului contemporan. Un geniu vulcanic dărâmă zăgazele fragede ale 
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dogmatismului. Dar, din această luptă victorioasă, îi rămâne un instinct de 

puritate, de legitimitate, o con ştiinţă literară care asigură continuitatea vieţii 

spirituale. Geniul sparge tiparele şi dogmele. Dar, înainte de a fi crescut 

destul de puternic pentru a le sparge, a crescut în ele, s-a desvoltat organic şi 

sănătos: devenind demiurg, n-a devenit un monstru. Şi să nu se creadă, pe 

temeiul exemplului franţuzesc mai sus invocat, că aspirăm la întronarea unui 

raţionalism neexpresiv şi uscat în gândirea şi limba românească. Avem 

comori de sbucium interior, un sens al infinitului şi al armoniilor lumii pe 

cari Francezii le înlocuiesc cu daruri de altă natură, dar pe cari noi trebue să 

le păstrăm, să le cultivăm, să le exprimăm. Dar nu le vom exprima cu 

adevărat decât ridicând subconştientul la lumina conştientului şi veghind la 

buna sănătate a limbii sortite să închidă în urne inviolabile o viaţă mai 

limpede şi mai disciplinată. A număra bogăţiile pe cari le-ai moştenit sau 

agonisit nu înseamnă că devii mai puţin bogat. Iar a cristaliza într-o limbă 

sănătoasă sbuciumul tău, oricât de puternic, şi intuiţiile tale, oricât de adânci, 

înseamnă atât pentru scriitor cât, mai ales, pentru cititorul lui, spor şi nu 

pierdere.  

                                                     ***        

„limba română nu e mai romanică, nici mai puţin romanică, decât limba 

italiană, franceză sau oricare alta, ci pur şi simplu romanică fără 

comparativ, căci noţiunea „romanică” e absolută, ea nu suferă gradaţie. 

Românii de azi continuă a vorbi limba română din estul imperiului. În 

cursul veacurilor, ea s-a alterat printr-o dezvoltare firească şi prin adaosele 

ce i le-a adus convieţuirea cu alte popoare. Dar tocmai aceste elemente 

nouă, care se adaog la elementul vechi, prin amestecul şi traiul la un loc cu 

alte neamuri, constituie nota esenţială care deosebeşte noţiunea exprimată 

prin cuvântul romanic de cea cuprinsă în cuvântul roman”  

„rolul nostru între popoarele lumii nu poate fi decât cel pe care ni-l indică 

însăşi limba noastră: un popor romanic ce stă ca strajă civilizaţiei şi 

sufletului latin în inima Europei răsăritene” . 

                                                                             Sextil Puşcariu 
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TRAIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

ODĂ LIMBII ROMÂNE 

 

         Lui Grigore Vieru 

 

Maică sfîntă şi mireasă, 

Dintre neamuri cel mai neam, 

Am o limbă preafrumoasă 

Şi un dar mai mare n-am. 

 

Am un grai de sărbătoare, 

Dintre graiuri cel mai grai. 

Dacă n-ai un grai sub soare, 

Tu nici Patrie nu ai. 

 

Limbă-pajişte prin care 

Paşii mei de domn se plimbă, 

Îngerii cu ea se-nnimbă 

Fără nici o ezitare. 

 

Noi n-am jefuit pe nimeni, 

Alte stele n-am cerşit, 

N-am rîvnit moşii străine 

Şi nici graiuri n-am rîvnit 

  

Dar roşim în locul celor 

De te-au stins cu necredinţă, 

Grai şi scris — cîndva de aur, 

 

Azi aproape-n nefiinţă. 

 

Domnitori să fim pe veacuri, 

Robi să fim ai limbii care-i 

Ca luceferii pe lacuri 

Şi ca cerul din izvoare. 

 

Şi-om avea de bună seamă 

Raiul lumii în cuvînt. 

Cine are-un grai şi-o mamă 

Nu e singur pe pămînt. 

 

Nu e singur cel ce cîntă 

Şi e înţeles uşor 

Poate nu de ţări o sută, 

Dar de propriu-i popor. 

 

Bogăţia mea de mire, 

Fără lauri şi arginţi, 

Graiu-a noastră veşnicire, 

Zestre-aleasă din părinţi. 

 

Maică sfîntă şi mireasă, 

Dintre neamuri cel mai neam. 

Am o limbă preafrumoasă 

Şi un dar mai mare n-am. 

                           1988
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

                         AŞTEPTÂND ROMANUL (I) 

Cu mai mult de un an în urmă primeam volumul lui Ion Nicolae Anghel 

„Iulia Feier și alte povestiri din memorie‖ din dedicația căruia „… aceste 

fărâme de veșnicie, din veșnicia care ne seacă veșnic. Cu luminoasă aducere 

aminte, același, …‖ rememoram un pelerinaj făcut în grup la mânăstirile din 

Moldova, după care am primit, prin timp, patru din cărțile Danei Gheorghiu 

având-ul ca editor. Ne-am edificat asupra valorii sale de editor profesionist, 

care a trăit o viață intensă, implicat în nașterea cărților majorității scriitorilor 

bănățeni și arădeni, ca redactor la (la Editura de Vest și Editura „Amarcord‖ 

– director) mai multe decenii. 

Titlul volumului „Iulia Feier și alte povestiri din memorie” (s. n.) și 

cele două Motto-uri: Poezia vine din memorie și uitare – Jorge Luis Borges 

și Cultura înseamnă ceea ce reții, după ce ai uitat tot ce-ai învățat – Saint-

Marc Girardin prefigurează substanța scrisului lui Ion Nicolae Anghel: 

poezia memoria, uitarea, cultura. 

Din Nota autorului: Aceste povestiri fac parte din romanul Anotimpul 

Grivanilor – romanul Estului (1400 pagini, în curs de definitivare), deducem 

amploarea acestei construcții epopeice. Decupate din substanța amplului 

epos, cele cinci povestiri-nuvele, cu amplitudine diferită, temă, personaj, 

structură, stil atât de divers, nu lasă impresia unei simple culegeri de proză 

poematică, ci de solidă, subtilă și rafinată unitate romanescă, dată de 

memoria prodigioasă a autorului care se dedublează în voci succesive, 

împrumutate unor personaje mobile, povestașul (autorul) născocind, scribul 

punând pe foaie întâmplări, evenimente, iar inspirația este har divin: 

‖Degetele să fie ale lui (ale scribului), Vocea a autorului, iar inspirația să 

vină de la Dumnezeu!‖ (p. 198). Unitatea ansamblului romanesc este probată 

de recurența aluziilor din fiecare povestire la roman (Anotimpul Grivanilor) 

viitorul. Fiecare povestire gravitează în jurul unui dens nucleu epic și 
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anticipează marele roman, pregătindu-ne pentru lectura viitoare, în recenta 

carte selectând texte antologice, lucrate cu artă rafinată, de orfevru. 

În cele cinci povestiri filtrează elemente livrești, mitologice, filosofice, 

dând secvențelor memorabile structuri subtile prin care antrenează personaje 

categoriale cu ajutorul naratorilor mobili. Fiecare povestire din volum este 

exemplară în felul său prin autenticitatea viziunii asupra ființei, originalitatea 

montajului compozițional, caracterul memorabil al personajelor, 

expresivitatea limbajului, toate semne ale disponibilităților creatoare ale 

scriitorului prin excelență reflexiv, dar și liric, poematic, cunoscut nouă 

(până acum), doar ca redactor prodigios și editor. Din această ipostază se 

manifestă și în povestirea „Iulia‖, splendidă poveste de dragoste, cu 

amplitudine de microroman, rezultat din rememorare, în principal, a celor 

doi parteneri ai cuplului: Iulia, fata dintr-un cunoscut burg transilvan venită 

la studii în Banat și Alex, editor rasat, ce se mișcă în lumea intelectualității și 

elitei artistice, dar și din partea unor martori (Profesorul Antoniade, editorul 

Medoia, Marina, verișoara Iuliei), referenți care multiplică perspectiva 

narativă, sunt povestași, voci auctoriale ce completează și motivează din 

unghi personal povestea de iubire consumată în cele douăzeci de secvențe, 

nuclee epice. L-a cunoscut pe Alex prezentat de Marina, întâlnirile lor încep 

pe aleile Parcului, protejați de copacul sacru, arborele chinezesc Ginko 

biloba (unde-și făceau plimbările peripatetice și Antoniade, profesorul și 

Medoia, editorul aspirând la necesara libertate amenințată de un timp ingrat), 

un perimetru sacru, în care se consumă iubirea cuplului în secvențe 

nemuritoare, pe care le va evoca Ticu Izdrailă conservând aura de sfințenie și 

tristețea indefinibilă; Ginko biloba este altarul sacru al iubirii celor doi, a 

cărui recurență întărește sentimentul de sacralitate a iubirii celor doi, 

atingerea lui aducând la topirea și contopirea lor ca ființe fluide, scoase din 

seria pământeană, eliberați temporar de jugul speciei pierzându-și luciditatea 

și să cadă-n prăpastia afectivă. 

„Dumnezeu să ocupe tot cerul și substanța harică să se verse în ei și să-i 

îmbibe … Lumina de origine divină să le lumineze corpurile, pînă la 

epidermă. Să strălucească și să împrăștie lumina‖ (s. n. - p. 19). Aspiră la 

iubirea ideală, care-i detașează din concret, proiectându-i în atemporabilul 

mitic, în care sacrul și profanul se amestecă. 

Aici, într-un topos sacralizat, trăiesc vis de iubire, cu ecouri eminesciene 

– dulcea spaimă – (care o încearcă la pieptul lui Alex) și rezonanțe din 

Maitreyi al lui Mircea Eliade spațiul sacru este erotomorfizat: „… sub 

acoperămîntul arborelui sacru, nutriți de iubirea năvalnică ce i-a lovit și i-a 

transformat în parteneri unici și neasemeni. Și numai asemenea lor. Aicea-n 

<altarul natural>, unde se aflau și-n care trăiseră conectați la veșnicia 
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naturii și veșnicia lumii, iar sufletele lor, muritoare și nemuritoare, difuzaseră 

nesfîrșit. … Aici trecuseră proba iubirii totale … sudați pentru vecie‖. Ca 

jumătățile de sferă „îmbucate etern una în cealaltă. Ori ca și cum ar fi pus 

laolaltă ăle două suflete de rătăcesc neconsolate, de cînd s-a spart 

androginul. Și ca și cum ar fi refăcut unitatea dintîi” (p. 21). 

Iubirea lor se bazează pe devotament, generozitate, iar unirea lor a fost 

hărăzită de destin, totul e încărcat de fatalitate „venea peste mine ca un 

datum, ori ca un tsunami și mă popula ne-ncetat!” (p. 23). O putere de 

dincolo de ei îi atrage, îi ține uniți, ei jucând pe scena lumii ca teatru rolul de 

„actori într-o piesă și sperăm bună. Și c-o să ne surâdă norocul și s-o 

nimerim într-o distribuție de elită”, existență traversată cu folos și „să ne 

împlinim destinele” (p. 29). 

Traiectoria sentimentului erotic în cuplul Iulia – Alex este șerpuitor, de 

la enigmatic, confuz, la dezlănțuire fremătătoare, erosul fiind însoțit de 

metafizică, amestecându-se tandrețea, gingășia, puritatea, pudoarea, 

naivitatea cu vârtejul pasional. Iubirea miraculoasă curge în scene 

învolburate liric, practic de senzualitate topitoare, cu solemnitate și 

incantație psaltică (ca-n „Cântarea Cântărilor‖). Întâlnirile lor au și alură de 

platonism metafizic și proiecție astrală și magie, vrajă, bucurie și plăcere, 

iubirea eliberează, purifică, farmecul dureros e aducător de fericire, trupul și 

sufletul se armonizează, carnalitatea nu este epurată (sfârcurile sărutate 

mereu, ca și buza răsfrântă și lobii umeziți ai urechilor – sunt laitmotive în 

text). Iubirea are proiecție mitică, în convorbirile lor de taină Iulia e asemuită 

reginei Semiamis, prin eros voluptuos traversează drum spre lumină ca 

Euridice. Proiectul iubirii finalizat după încuvințarea părinților ei catolici din 

burgul transilvan cu nuntă și „ceremonie religioasă la două biserici: și la 

catolici și la ortodocși” este luminos; asemenea părinții ei („S-au iubit cum 

puține cupluri se mai iubesc în ziua de azi”) îl vor iubi pe Alex: „… pentru 

că mă iubești pe mine. Și după asta, pentru că ești deștept și talentat. Și 

delicat și sensibil. Că bani are Iulia ta pentru mai multe vieți. Tu nu trebuie 

decît să îți scrii cărțile și să ai grijă de noi: de mine, de Alex junior, de 

Alesia și de cîți or mai fi!” (p. 89). 

O secvență concluzivă transferă cuplul real Iulia – Alex în unul de 

legendă, narând oral despre o „mare iubire încorporată în memorie unde va 

pulsa pentru vecie cu partenerii erotici uniți în extaz! Incinerați în dulce-

mpreunare, cum crucile-ntr-un cimitir arzînd” (p. 93). 

Alte patru secvențe finale (17-20) evocă plecarea surprinzătoare a Iulie 

de lângă arborele sacru Ginko biloba din Parc: „… mă simt obligată să-mi 

limpezesc trecutul. Și să-mi închei trecutul” (p. 96). Acest trecut al Iuliei este 

explicat de Marina, verișoara ei: a iubit „epistolar‖ și platonic un arhitect, 
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Miguel Arias Caniennte, din Barcelona, fiu de arhitecți, cu care a 

corespondat în cruda-i adolescență (din clasa a șaptea până într-a zecea). A 

vizitat-o acasă în clasa a zecea, au continuat corespondența, dar după o 

vreme a renunțat anunțându-și logodna cu o pictoriță catalană. 

Iulia a suferit enorm, a devenit depresivă dezinteresată de bărbați, 
vizitându-și o mătușă în Antibes, unde a rămas un an, la întoarcere fiind cu 

totul alta și irezistibilă. Acum îl întâlnește pe Alex de care se îndrăgostește 

fulgerător, își împlinește Destinul. A făcut greșeala de a-i scrie lui Miguel, 

cerându-i să o uite.  

El reacționează imprevizibil: vine în România și o înfurie teribil. Lângă 

Alex „trăise torențial și-a cunoscut extazul iubirii și s-a simțit nemuritoare! 

Ai scos-o din serie …”. Și arhitectul o cere în căsătorie făcând-o „să reintre 

în serie” (p. 105).  

Iulia va sfârși dramatic sub roțile mașinii catalanului, care se va 

sinucide. Un suspans și o tensiune supremă pe care pe care scriitorul o va 

încorpora în memoria lui afectivă, parte din memoria afectivă a lumii, 

mulțumind Cerului „… că-i fusese dat să iubească și să fie iubit, să 

cunoască fericirea și să dăruie fericire, atîta cît poate să dăruie un suflet 

chinuit ca a lui!”, fiind „conștient că ne nutrim cărțile mai mult din eșecuri 

și din victorii aproape deloc”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

EUGEN VIRGIL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

MUSSET – OMUL „VICTIMĂ” A DEDUBLĂRII 

ÎNDELUNGATE 

 
Piesa lui Musset (1810-1857), Lorenzaccio (1834), impune atenţiei o epocă – 

Renaşterea, o ţară – Italia, şi o galerie de personaje al căror coeficient sufletesc este 

datorat condiţiilor în care sunt puse să acţioneze. Este o vreme care parcă şi-a ieşit din 

matcă, oamenii trăiesc intens beţia descoperirii de sine şi a eliberării din chingile 

anterioare, crezând că totul le este permis, societatea e zguduită de transformările pe 

care le cunoaşte, parcă în ciuda ei însăşi. Într-un cuvânt, totul are ambiţia de a defini şi 

de a se autodefini ca şi când lumea ar începe atunci. 

Dintre numeroasele personaje ale piesei, cel care şi dă titlul lucrării dramatice 

este cel mai important, deşi adevăratul protagonist nu este altul decât condiţia umană 

aflată într-un moment culminant al evoluţiei sale. Autorul pleacă, poate, de la ideea 

lui La Rochefoucauld care avertizează asupra primejdiei reprezentată de dedublarea 

îndelungată care, astfel, devine o a doua natură ce, în ordinea importanţei, o va întrece 

chiar pe prima. Astfel, cel ce joacă rolul ipocritului mai multă vreme ajunge să se 

confunde cu rolul interpretat, mincinosul aflat în aceeaşi situaţie, nu-şi va mai putea 

părăsi masca, ajunsă să se confunde cu faţa însăşi.  

Ne aflăm înaintea unei schimbări care antrenează după sine modificări 

structurale greu de parat şi de contracarat. Omul, care trăieşte „modificarea‖ 

respectivă a propriei sale firi, va simţi, cu timpul, o stranie voluptate de a se complace 

în noua sa ipostază, complacere care poate duce la urmări dintre cele mai grave pe 

plan sufletesc şi moral.  

Lorenzaccio e amplu caracterizat. Majoritatea personajelor au ceva de spus 

despre el, şi toate, ca într-un cor în care vocile sunt la unison, îi condamnă conduita pe 

care o găsesc reprobabilă din toate punctele de vedere. Şi cum ar putea fi altfel când le 

justifică proastele păreri? 

El este considerat mai ticălos decât Ducele însuşi. Explicabil, de-oarece e 

„inspiratorul‖ destrăbălatului care se afla în fruntea Florenţei.  
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Aceasta e soarta tuturor celor care, prin zelul lor, slujesc şi înlesnesc ca răul 

nu numai să se producă, dar să şi sporească. (Nimic nu întrece forţa de proliferare a 

răului! Dintr-o sămânţă se ivesc spontan alte o sută, iar procesul se repetă ori de 

câte ori se întâmplă ceva care contravine legilor fireşti). 

Chiar diminutivarea „Lorenzaccio‖ (echivalentul românesc al lui 

„Lorenzache‖ sau „Lorenzică‖) are un pronunţat caracter peiorativ menit să 

sublinieze un personaj de doi bani care, prin acţiunile întreprinse – nici una care să-l 

onoreze –, se face de râsul lumii. 

Şi cum ar putea fi considerat altfel, când el îndeplineşte pe lângă Duce rolul 

de codoş, de înlesnitor al amorurilor cuiva despre care se ştie că este un „bastard‖, 

iar aceştia, via Shakespeare (şi nu doar el), au fost taxaţi ca având un grad de 

ticăloşie ieşită din comun. Ticăloşie pe care continuă să şi-o păstreze, ba chiar să şi-

o şi sporească, şi după ce au ajuns pe cele mai înalte trepte sociale. 

Lorenzaccio mai este însă şi beţiv, pus pe şotii urâte, făcute oricui, la 

adăpostul fidelităţii sale faţă de mai marele oraşului, cu o gură căreia nu-i pune 

niciodată lacăt. Şi de ce i-ar pune când totul îi este îngăduit. Iar răutăţile sunt puse la 

cale cu asentimentul celui care ar trebui să le reteze din rădăcină. 

Dar să le dăm cuvântul celor care îl definesc. Proveditorul: „Lorenzaccio, fir-

ai al dracului! Mi-ai rănit calul. Lovi-l-ar ciuma de beţiv, cu blestemăţiile făcute pe 

furiş! Un păcătos care n-a zâmbit în viaţa lui de trei ori şi se ţine de ghiduşii, ca un 

şcolar în vacanţă‖. 

Seniorul Mauriciu: „Papa îl cere pe Lorenzo Medicis, pentru că a fugit de 

justiţia sa‖. 

De ce? ne întrebăm. Şi ni se spune: „... acest desfrânat, într-o zi, fiind beat, a 

decapitat statuile de la Arcul lui Constantin. Paul al III-lea nu poate să-l ierte pe acest 

exemplar cu blazon al desfrânării florentine‖. 

Acuzaţiile continuă: „Lorenzo e un ateu; îşi bate joc de toate. Dacă guvernul 

alteţei-voastre nu e înconjurat de un respect profund, nu va putea fi tare! Poporul îi 

spune lui Lorenzo, Lorenzaccio. Se ştie că el pune la cale petrecerile voastre şi asta e 

de ajuns‖. 

Ducele, care îl apărase şi până acum – corb la corb nu-şi scoate ochii, îl 

depreciază şi el, dar din alt punct de vedere: „Renzo, un om care inspiră teamă! Cel 

mai straşnic fricos! O muieruşcă, umbra unui desfrânat moleşit. Un visător care 

umblă noaptea şi ziua fără spadă, de spaimă să nu-şi vadă umbra pe lângă el!‖ Poate 

exista un mai des-fiinţator portret decât acesta? Greu de crezut. „Straşnic fricos‖, „o 

muieruşcă‖, „un visător înspăimântat numai de vederea umbrei unei arme‖, pentru o 

epocă în care bărbăţia era la mare preţ, anulează orice şansă de consideraţie.  

Unghiul din care e contemplat se schimbă, dar priveliştea nu e mai atrăgătoare: 

„De altfel, un filosof, un zgârie-hârtie, un poet prost, care nu ştie să facă, măcar, un 

sonet!‖ Fără să vrea însă se autodefineşte pe sine însuşi când spune: „Mie îmi e drag 

Lorenzo şi mă jur pe Dumnezeu că va rămâne lângă mine‖. „Spune-mi pe cine-l 

iubeşti şi-ţi voi dezvălui ce fel de soi eşti!‖ 

O nouă intervenţie, a Cardinalului, introduce o notă inedită, de avertizare: 

„Dacă ar trebui să mă tem de omul acesta, n-ar fi nici pentru curtea voastră, nici 

pentru Florenţa, ci pentru voi înşivă, Duce.‖ 
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Observaţia este dintre acelea care ţâşnesc ca un fulger neprevăzut, neanunţat de 

nimic. Dar venind din partea unui om deprins să-şi judece semenii dinspre partea lor 

invizibilă celor mai mulţi, deci a unui spirit pătrunzător, care-i cunoaşte pe oameni 

„pe dinafară‖, în sensul că nimic nu-i rămâne necunoscut, nu ne poate lăsa indiferenţi. 

Nu ştim pe ce se sprijină Cardinalul, poate doar pe o intuiţie îndelung 

exersată, poate pe propriile sale intenţii faţă de Duce, poate pe propria sa ticăloşie, 

dar e bine să nu-i uităm precizarea. 

Remarcei prevestitoare a Cardinalului, Ducele îi opune convingerea sa bazată 

pe serviciile aduse de Lorenzo lui însuşi. Servicii care ne sporesc şi mai mult 

dezgustul faţă de incriminat: „Tot ce ştiu despre blestemaţii aceia de surghiuniţi, 

despre toţi acei republicani încăpăţânaţi care uneltesc în jurul meu, ştiu numai de la 

Lorenzo‖. 

Lauda, pe care o formulează Ducele la adresa maestrului său de ceremonii, e 

o cumplită diatribă: „Se strecoară ca un ţipar, se vâră peste tot şi îmi spune tot‖.  

O, ce jalnic! Ca şi când n-ar fi destule viciile pe care i le cunoaştem, îl aflăm 

pe cel mai hidos dintre toate. Acela de denunţător, de turnător. Orice viciu poate fi 

amendat. Se şi spune că el este un trunchi viguros în care, dacă se altoieşte o 

calitate, are darul să-i transfere acesteia întreaga lui energie, făcând din ea o realitate 

impunătoare, care, prin ea însăşi, n-ar fi depăşit obişnuitul. Dar denunţarea este 

odioasă nu numai pentru că însumează o sumedenie de alte slăbiciuni, care strânse 

laolaltă frizează monstruozitatea, ci şi pentru că prezenţa ei în viaţa cuiva e 

ireversibil semn al imposibilităţii ca acesta să fie recuperat vreodată.  

Un tiran, cum se vădeşte a fi ducele Alexandru, are deci toate motivele nu 

numai să-l apere, ci să se şi simtă în siguranţă în apropierea lui. „Da, e adevărat, e 

mijlocitorul meu, dar află că mijlocirea lui dacă-i vatămă cuiva, acela nu sunt eu‖. 

Vrând parcă să confirme tot ce s-a spus despre el în absenţă, Lorenzo ni se 

înfăţişează, potrivit descrierii aceluiaşi Duce, chiar mai rău decât ne aşteptam: „Ia 

priviţi trupul ăsta slăbănog, stors de orgiile de peste noapte. Priviţi ochii secătuiţi de 

viaţă, mâinile subţiri şi bolnăvicioase, abia de au puterea să ţină un evantai, chipul 

posomorât care zâmbeşte numai câteodată, dar fără puterea să râdă‖. 

Lorenzo e pus în temă: „... seniorul Mauriciu îţi caută nod în papură‖.  

Salutul pe care-l adresează ne izbeşte prin ceva nedesluşit dar prevestitor el 

însuşi: „Bună ziua, domnilor, prieteni ai vărului meu‖. Este o circumscriere care ne 

pune pe gânduri... Dar n-avem timp să ni le continuăm. Ceva din acest salut însă ne 

va însoţi de acum încolo... 

Ducele îi dă un succint „raport‖: „De un ceas vorbim despre tine. Ştii vestea? 

Prietene, ai fost excomunicat, pe latineşte, seniorul Mauriciu spune că eşti un om 

periculos, şi Cardinalul de asemenea; cât despre bunul Valeri, e un om prea cinstit ca 

să-ţi rostească numele‖. 

Răspunsul lui Lorenzo vădeşte un om inteligent: „Pentru cine periculos, 

eminenţă? Pentru femeile uşoare, sau pentru sfinţii din rai?‖ Din dosul acestei 

zeflemisiri, auzim sunetul distinct al unui om care este şi deştept.  

Vizat, Cardinalul ripostează: „Şi câinii de curte pot să turbeze, ca şi ceilalţi 

câini‖. 

Lorenzo e mai puţin „stors‖ decât se insinua. Dovadă, răspunsul pe care-l dă: 

„Insulta unui preot trebuie rostită în latineşte‖. Un om, care poate riposta atunci 
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când e insultat, e capabil de multe. În plus, replica denotă o minte ascuţită care 

discerne totul şi, pe deasupra, o subtilă luare în derâdere a celui atât de drastic la 

adresa sa.  

Când Mauriciu se află şi el în treabă formulându-şi „punctul său de vedere‖, 

Lorenzo îl pune şi pe el la punct: „Nu te-am văzut, seniore Mauriciu; mă ierţi, 

aveam soarele în ochi; dar arăţi bine şi mi se pare că ai nişte haine nou-nouţe‖.  

Scena dintre Lorenzo şi Mauriciu ca protagonişti, şi la care asistă toţi cei 

amintiţi, începută cu un acid schimb de replici, urmăreşte să ne convingă cât de lipsit 

de coloană vertebrală poate fi un om inteligent.  

Provocat la duel, provocare susţinută, în loc să fie aplanată, de Duce, ne 

înfăţişează un Lorenzo cu totul lipsit de simţul onoarei. În loc să încrucişeze 

spadele, el preferă... să leşine! 

Înainte de acesta, Ducele îl ridiculizează până la totala lui desfiinţare. Fiind o 

mostră grăitoare, o cităm: „Aşa de repede ţi se spulberă veselia? Tremuri, vere! Vai! 

Faci de ruşine numele de Medicis. Eu, care sunt un bastard, să-l port mai bine decât 

tine, care eşti legitim? O spadă! O spadă! Un Medicis nu se poate lăsa astfel 

provocat‖. Şi ca umilirea să fie completă: „Paji, urcaţi-vă aici, să-l vadă toată curtea, 

ba aş vrea să fie de faţă toată Florenţa‖. 

Verdictul îl stabileşte Mauriciu: „Un fricos şi jumătate! Ce mai pui de lele!‖ 

Despre acest „pui de lele‖ îşi spun părerea şi alţii. Dar, fiindcă am menţionat 

suficiente opinii în stare să-i contureze un portret convingător, nu mai adăugăm şi 

altele. 

Se pare însă că ne aflăm înaintea unei persoane umane de o rară complexitate. 

Ca să ne susţinem punctul de vedere vom evoca figura lui Lorenzo şi dintr-o altă 

perspectivă  care-l recomandă ca însemnând şi altceva decât am avut prilejul până 

acum să constatăm. Amintim câteva dintre aceste inedite împrejurări care nu pot să 

nu ne stârnească şi un alt fel de curiozitate decât cea de până acum. 

Cea mai semnificativă ni se pare a fi visul pe care mama lui Lorenzo îl are şi 

pe care i-l împărtăşeşte. Este un vis din categoria celor cu încărcătură premonitorie 

şi pe care, datorită apartei lui semnificaţii, îl cităm în întregime.  

La întrebarea lui Lorenzo: „Ce ai visat‖, mama îi va răspunde: „Şi nu era deloc 

vis, fiindcă nu dormeam. Eram singură, în sala asta mare: lampa era departe de mine, 

pe masa aceea de lângă fereastră. Mă gândeam la zilele când eram fericită; la zilele 

copilăriei tale, Lorenzino al meu. Priveam noaptea aceea întunecată şi ziceam: «N-o 

să se întoarcă decât în zori, el care altădată îşi petrecea nopţile lucrând». 

Mi-erau ochii plini de lacrimi şi îmi scuturam capul când le simţeam 

curgându-mi pe obraz.  

Deodată am auzit pe cineva călcând uşor prin galerie; m-am întors; un bărbat 

îmbrăcat în negru venea spre mine, cu o carte sub braţ – erai tu, Renzo: «ce devreme 

te întorci!» m-am pomenit ţipând. 

Dar spectrul s-a aşezat lângă lampă, fără să-mi răspundă; şi a deschis cartea, şi 

atunci l-am recunoscut pe Lorenzino al meu, de altădată‖. 

Astfel de visuri, care dau celor ce le au convingerea că tot ce se întâmplă este 

mai real decât realitatea însăşi, au menirea de a revela un adevăr de majoră importanţă. 

Potrivit lui, înseamnă că dincolo de actualul Lorenzaccio deşucheatul se găseşte un 
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altul, de o factură distinctă sufletească şi spirituală. Mai mult, că acest „altul‖ este cel 

adevărat. 

Dacă adăugăm că de obicei visele mamelor, mai ales cele care seamănă cu o 

stare de perfectă trezie (cum a fost cel evocat), exprimă o constanţă nealterabilă a 

celui desluşit astfel, trebuie să ţinem seamă de ele, de mesajul „transmis‖. 

Tonul de acum folosit de Lorenzo e altul, emanând o seriozitate pe care nu i-

o bănuiam: „Mamă, aşază-te şi deseară în acelaşi loc unde ai stat azi-noapte, şi dacă 

spectrul meu se întoarce spune-i că în curând va vedea ceva care îl va uimi‖. 

Nu ştim cum ar fi reacţionat spectrul, dar noi ne-am conectat prin zeci de fire la 

ceea ce ne propune o uimire. În ce ar putea oare să constea ea? Oricum, dacă se va 

produce, nu poate fi decât extraordinară. 

Îl reîntâlnim în casa celui ce se opune actualului Duce. Încă ne mai sună în 

auz cuvintele de asigurare date potentatului şi de denigrare a lui Filip Strozzi făcut 

„ticălos‖ şi „mârşav‖. Dar atmosfera din casa bătrânului în care îl regăsim pe 

Lorenzo nu vădeşte nici un soi de animozitate de nici o parte. 

Filip Strozzi e bogat, are o autentică faimă de cărturar şi un ajutor de nădejde al 

celor siliţi să se expatrieze (exilarea a fost o practică dintotdeauna a regimurilor 

autocrate, care pe cei mai puţin primejdioşi îi îndepărta micşorând astfel numărul 

cârtitorilor „inofensivi‖ – deşi numai inofensivi nu sunt aceşti cârtitori – în schimb, 

faţă de cei cu o anumită pondere socială, altele erau modalităţile de „îndepărtare‖, 

asasinarea fiind cel mai curent dintre procedeuri) şi este polul  „rezistenţilor‖, tot mai 

îndârjiţi, dar încă insuficient organizaţi. 

Întrebarea pe care ne-o punem – legitimă dacă avem în vedere ceea ce ştim 

despre Lorenzaccio – este dacă-i acolo tot ca spion şi potenţial turnător, sau se 

bucură de alte prerogative? După cum e tratat de capul reputatei familii – firesc, fără 

umbră de suspiciune sau teamă – înseamnă fie că nu-i cunoaşte îndeletnicirile, lucru 

exclus, acestea fiind de notorietate publică, fie... Dar să nu anticipăm. 

În intimitatea propriei sale case îl descoperim pe Lorenzo într-o cu totul altă 

postură decât în scena în care s-a umplut de ridicol, refuzând duelul cu Mauriciu 

prin ineditul procedeu al... leşinării. 

De data aceasta, el ni se înfăţişează ca un redutabil spadasin, încrucişându-şi 

spada cu un profesionist în materie şi însoţindu-şi asalturile de repetate ameninţări cu 

moartea faţă de invizibilul său adversar. 

Să-l bănuim, oare, că întruchipează perfect tipul laşului care în absenţa 

duşmanului real supralicitează însuşiri ce nu-l caracterizează? Imposibil. Măiestria 

de care dă dovadă în mânuirea armei îl situează mai presus de o asemenea 

depreciatoare bănuială. Atunci?... 

Scoronconcolo, partenerul său de antrenament, se oferă să rezolve el 

„problema‖. „Ai un duşman, stăpâne. Nu te-am văzut eu lovind pământul cu piciorul 

şi blestemând ziua în care te-ai născut? Ce, nu am urechi? Şi în culmea mâniei, nu te-

am auzit eu rostind răspicat cuvântul răzbunare? Ascultă-mă, stăpâne, crede-mă, ai 

început să slăbeşti şi nu mai scoţi un cuvânt voios ca înainte‖. 

Spadasin, spadasin dar pe lângă simţul observaţiei, e capabil de isteţe 

generalizări: „Crede-mă pe mine, nu există nimic mai greu de mistuit, decât ura 

înrădăcinată în noi‖. Premisele sunt bune. „Sub soare, între doi oameni, există 

întotdeauna unul pe care-l supără umbra celuilalt‖. Nu numai adevărat, ci şi 



24 
 

profund. „Ai nevoie de un doctor şi acela e în teaca mea; lasă-mă să te vindec‖. 

Generoasă invitaţie. 

Şi cum sincerităţii trebuie să-i răspunzi cu aceeaşi monedă, Lorenzo îi spune: 

„Mi-ai ghicit boala. Am un duşman. Dar pentru el n-am să mă slujesc de o spadă care 

a slujit şi pentru alţii. Spada care-l va ucide nu va primi, aici, pe pământ, decât un 

singur botez şi va lua numele lui‖. 

Măi, să fie? Oare am înţeles bine? Şi să fie oare ceea ce gândim acum? Dacă-

i aşa totul se schimbă. 

Anterior acestei scene, aflat în palatul Ducelui, Lorenzo îl surprinde pe acesta, 

pozându-i unui pictor. Văzând vesta de zale pe care vărul său o lepădase ca să pozeze 

cu bustul gol („ca anticii‖ se împăunează el), îi spune, în treacăt: „(ia zaua Ducelui de 

pe sofa): „Frumoase zale ai, drăguţule, dar trebuie să-ţi ţină de cald‖. 

Răspunsul vine asigurator: „Adevărul e că dacă m-ar stingheri, n-aş purta aşa 

ceva. Dar e făcut din fire de oţel; pila cea mai ascuţită n-ar putea să-i roadă nici 

măcar un ochi şi totuşi, în acelaşi timp, e uşoară ca mătasea. Nu mai există în toată 

Europa una la fel; de aceea, nu mă despart deloc de ea, sau mai bine zis, niciodată‖. 

Investigaţia lui Lorenzo continuă: „E foarte uşoară, dar foarte tare. Crezi că 

va rezista la o lovitură de stilet?‖ Ducele, plin de sine: „De bună seamă‖. 

Lorenzo ştia de existenţa ei: „...acum îmi dau seama că o porţi întotdeauna 

sub spenţer. Deunăzi, la vânătoare, pe când călăream pe crupă în spatele domniei-

tale şi te ţineam strâns de mijloc, o simţeam foarte bine‖. Şi plin de solicitudine: „E 

un obicei plin de înţelepciune‖. 

Flatat, ducele îi răspunde: „Nu că mă feresc de cineva; dar precum spui, este un 

obicei, un simplu obicei de soldat‖. 

Ducele e orice, numai soldat nu. Dar oamenilor le place să-şi atribuie mai ales 

însuşirile care ar dori să-i caracterizeze, dar pe care nu le au nici măcar ca sămânţă. 

Alexandru nu face excepţie de la regulă. 

Altceva e însă mai semnificativ decât discuţia dintre cei doi. După plecarea 

lui Lorenzo (în căutarea ghitarei rătăcite!) se constată dispariţia zalelor. 

Lorenzo revine cu cel mai firesc aer posibil. Zalele sunt căutate peste tot, fără 

succes. Garda de corp a Ducelui nu se poate împiedica să nu-şi spună sieşi: „Să 

părăseşti încăperea şi pe cei ce se află acolo, ca să te duci să scuipi în puţ, e nefiresc. 

(Aşa părea să fi făcut Lorenzo – subl. ns. – E.V.N.) Aş vrea să regăsesc această za, ca 

să-mi iasă din cap un gând vechi, care adoarme din când în când. La naiba! Nu 

Lorenzaccio. Zaua trebuie să fie sub vreun jilţ‖. 

Aşadar, nu numai Cardinalul îl suspecta pe Lorenzaccio de gânduri ascunse, 

duşmănoase, faţă de Duce. Şi Giomo le are. Din când în când... Dar revin constant... 

Se pare că surpriza este pe deplin conturată. Conexând scenele evocate până 

acum, ele ne înfăţişează un alt Lorenzo, neverosimil de deosebit faţă de cel pe care-l 

ştiam. Sau pe care credeam că-l ştim! 

Lipseşte însă veriga esenţială a lanţului. 

Ce l-a putut determina pe tânăr să se comporte astfel? 

Proxima scenă ne edifică total... 

Până atunci însă, să rememorăm... 
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Tot ce s-a întâmplat până acum ni-l înfăţişează pe Lorenzo cel puţin 

duplicitar. Îl slujeşte pe Duce, dar, în acelaşi timp, pregăteşte o ruptură – şi încă 

violentă – de acesta. 

Întrebarea cea mai normală pe care ne-o putem pune este: Care-i adevăratul 

om dintre cei ce defilează prin faţa ochilor noştri? Slujitorul obedient-zelos sau 

răzvrătitul, în taină, care pregăteşte ceva ce întrece puterea noastră de închipuire? 

Rareori a fost prezentat un personaj mai ambiguu decât Lorenzaccio. Şi rareori 

un autor dramatic a izbutit să intereseze mai mult decât Musset în înfăţişarea unui 

destin uman contorsionat la maximum. 

Cât va mai purta masca? Dar e vorba într-adevăr de o mască? 

Noua întâlnire dintre Lorenzo şi Filip intervine într-un moment esenţial pentru 

amândoi. Ori astfel de momente au darul de a ni-i prezenta pe oameni nu după cum 

vor ei să pară, ci după cum sunt în realitate. Filip a asistat la arestarea a doi dintre fiii 

săi. Iar Lorenzo, după multă, foarte multă vreme, tinde să revină la imaginea 

întrevăzută de mama lui în visul analizat, vis care ne-a determinat să cugetăm că, 

poate, Lorenzo este altfel decât pare.  

Este un climat sufletesc care favorizează confesiunile. Mai ales între doi 

oameni ale căror lungimi de undă ne-au lăsat să vedem atâtea puncte de contact. 

Lorenzo e conştient de marele zbucium care a pus stăpânire pe tată. „Ce 

schimbare se va petrece, oare, în lume; ce haină nouă va îmbrăca natura, dacă pe 

augustul şi liniştitul chip al bătrânului Filip s-a aşezat masca mâniei? O, 

Dumnezeule, ce înseamnă aceste jeluiri? Pentru cine risipeşti pe pământ cel mai de 

preţ giuvaer de sub soare, lacrimile unui om fără teamă şi fără vină?‖ (Superbă 

metafora celui mai de preţ giuvaer de sub soare! Şi atât de nouă şi de proaspătă în 

limbajul lui Lorenzo). 

Îndureratul tată îi răspunde: „Trebuie să scăpăm de Medici și, Lorenzo. Şi tu 

eşti un Medicis, dar numai după nume. Dacă te-am cunoscut bine, dacă hidoasa 

comedie pe care o joci m-a lăsat nepăsător, privindu-te mereu, e timpul ca 

măscăriciul să facă loc omului adevărat. Şi dacă vreodată ai fost cât de cât cinstit, fii 

şi astăzi. Petru şi Toma sunt la închisoare‖. 

Când Lorenzo îi spune că ştie, indignarea bătrânului nu cunoaşte margini. Şi nu 

ezită nici el să-l jignească: „Ăsta îţi e răspunsul? Ăsta îţi e obrazul, om fără spadă?‖, 

adică un terchea-berchea, un laş. Odată prima mânie depăşită, Filip revine la termeni 

nu numai mai buni, ci chiar edificatori: „O, Lorenzo, a sosit vremea. Nu eşti tu 

defăimat, se spune că eşti câinos şi fără inimă? Dacă în ciuda tuturor ţi-am deschis uşa 

casei mele şi te-am primit cu mâinile deschise, cu inimă deschisă, vorbeşte, să văd 

dacă m-am înşelat‖. Aşadar, Filip e singurul om căruia Lorenzo a avut curajul şi 

mândria de a i se înfăţişa în adevărata sa lumină. Continuarea replicii lui Filip ne 

lămureşte şi mai mult. 

„Nu mi-ai povestit tu despre un om care se numeşte tot Lorenzo şi care se 

ascunde îndărătul lui Lorenzo, cel din faţa mea? (...) Vorbeşte, vorbeşte, a sosit 

vremea‖. Răspunsul e o confirmare cum nu se poate mai convingătoare: „Dacă nu 

sunt aşa cum doreşti, să se prăbuşească cerul peste mine!‖ 

Filip continuă să se lamenteze, iar Lorenzo îi mărturiseşte că şi el e „ros de o 

tristeţe alături de care noaptea cea mai întunecată e strălucitor de luminoasă‖. 



26 
 

Aşa, deci. Atunci când o făcea pe măscăriciul vesel, pe chefliul incorigibil, pe 

mijlocitorul odios, el era învăluit în cea mai deplină noapte! Cumplit destin. Poate 

aflăm ceva mai multe. 

Deocamdată, ca un strateg de anvergură, îl sfătuieşte pe bătrân să nu se expună 

inutil, şi el. „Există mai mulţi demoni, Filip. Cel care te ispiteşte acum nu este cel mai 

puţin de temut dintre toţi. (...) acest demon e mai frumos decât Gabriel. Libertatea, 

patria, fericirea oamenilor, toate cuvintele astea vuiesc la apropierea lui asemenea 

coardelor unei lire; e sunetul solzilor de argint de pe aripile lui învăpăiate‖. 

Ce avântată privelişte! Şi ea este extinsă: „Lacrimile ochilor lui dau roadă 

pământului şi în mână ţine ramura de palmier a martirilor. Cuvintele lui purifică 

aerul când îi ies din gură. Zborul îi e atât de repede că nimeni nu vede încotro 

apucă‖. 

Cine evocă o astfel de panoramă nu poate să nu-l avertizeze pe cel ce ascultă: 

„Fii atent! În viaţa mea o singură dată l-am văzut străbătând cerurile. Eram plecat 

peste cărţile mele – m-a atins cu mâna şi am simţit unduindu-mi părul, ca un fulg. 

Dacă l-am ascultat sau nu, să nu mai vorbim‖. 

Cine poate gândi astfel, cine are viziuni de amploarea celei dezvăluite nu 

poate fi decât un om a cărui zestre sufletească a rămas nu numai pură, ci şi în stare 

să acţioneze eficient.  

Confesiunea mai preţioasă decât dacă ar fi fost făcută unui duhovnic, instanţa 

reprezentată de Filip este una cu propria sa conştiinţă, continuă: „Am vărsat mai 

multe lacrimi pentru biata Italie decât Niobe pentru fiicele ei‖. Încurajat de bătrân, 

Lorenzo face să cadă noi văluri: „Tinereţea mi-a fost curată, ca aurul. De-a lungul a 

douăzeci de ani de tăcere s-au îngrămădit fulgere în pieptul meu; şi se vede că sunt 

în adevăr o scânteie a tunetului, căci deodată într-o noapte oarecare, pe când stăteam 

pe ruinele Coliseului antic, nu ştiu de ce m-am ridicat în sus, mi-am întins către cer 

braţele ude de rouă şi am jurat să moară de mâna mea unul din tiranii patriei mele‖. 

În sfârşit! Zările prind să se limpezească. Iar puterea care o face, fiindcă 

putere este, are nobleţea desăvârşirii. Singura căreia nimeni şi nimic nu-i poate sta 

în preajmă. „Eram un student paşnic şi nu mă ocupam atunci decât de arte şi de 

ştiinţe. Mi-ar fi peste putinţă să spun ce s-a petrecut în mine, când am făcut acest 

ciudat jurământ. Poate că simt aşa ceva când sunt îndrăgostit‖. 

Filip îl întăreşte: „Întotdeauna am avut încredere în tine, şi cu toate astea mi 

se pare că visez‖. Noi, parcă, nu simţim aceeaşi stare? Şi nici lui Lorenzo nu i se 

pare că ar fi altfel. 

„Pe atunci eram fericit; inima şi mâinile îmi erau liniştite; prin numele meu 

eram sortit să ajung la tron, şi doar între un răsărit şi un apus de soare puteau înflori 

în jurul meu toate năzuinţele omeneşti‖. Ce stare paradisiacă! Cine n-a avut parte de 

una asemănătoare se poate îndoi dacă a trăit într-adevăr. Fiindcă viaţa numai atunci 

când devine o deltă a marilor năzuinţe este demnă de numele ei. 

Hotărârea îi aparţinea în exclusivitate: „Oamenii nu-mi făcuseră nici bine, 

nici rău, eram bun şi spre nenorocirea mea veşnică, am vrut să fiu mare‖. Idealitate 

şi ambiţie? Iată o combinaţie mai rar întâlnită, dar posibilă. Însă o astfel de 

„combinaţie‖ poate aduce pe lume de la îngeri până la cei mai dezgustători monştri. 

„Trebuie să mărturisesc, dacă Providenţa m-a îndemnat cu hotărâre să omor un 

tiran, oricare ar fi el, în aceeaşi măsură m-a îndemnat şi trufia‖. De data aceasta ne 
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aflăm în faţa unei mezalianţe de-a dreptul. Pe care Providenţa o respinge ca pe cel mai 

mare rău ce i s-ar putea întâmpla. Iată de ce locul ei va fi anexat de trufie. Iar 

consecinţele... „Ce să-ţi spun mai mult? Toţi Cezarii lumii mi-l aminteau pe Brutus‖. 

Treptat-treptat în faţa inimii noastre se înfiripă un alt chip. Lorenzaccio lasă 

locul unui ales al lui Gabriel – binevestitorul umanităţii. „Ca să înţelegi exaltarea 

înflăcărată care l-a zămislit în mine pe acest Lorenzo din faţa dumitale, ar trebui un 

scalpel să-mi disece inima şi creierul‖. E de înţeles, până în clipa înfăptuirii, orice 

năzuinţă are propria sa zonă de risc şi de nesiguranţă. Chiar dacă sentimentul care-l 

însoţeşte pe cel ce o are este unul aparte: „O statuie ce s-ar coborî de pe soclu şi ar 

umbla printre oameni în piaţa publică, aşa păream în ziua în care am început să trăiesc 

cu ideea de a deveni Brutus‖. 

Statuia presupune tărie, încredere, neclintire chiar, dar mai are ea oare 

suflet?... 

Alte trăsături îmbogăţesc portretul, mai bine zis autoportretul lui Lorenzo: „Am 

vrut mai întâi să-l ucid pe Clement al VII-lea. N-am putut s-o fac, fiindcă m-au exilat 

din Roma, înainte de a izbuti. Apoi am luat-o de la capăt cu Alexandru. Voiam să 

acţionez singur, fără să-mi ajute cineva‖. Singur, dar solidar cu toţi: „Lucram pentru 

omenire‖. Frumos. Dar un neajuns ar putea să destrame totul. Numele lui? „Trufia‖. 

Oriunde apare ea, până şi cea mai nobilă idealitate e compromisă lent dar sigur. 

„Trebuia să încep prin viclenie o luptă ciudată cu duşmanul meu. N-am vrut să 

asmut mulţimile, nici să câştig gloria de guraliv a unui paralitic, ca Cicero. Am vrut s-

ajung chiar la duşmanul meu, să lupt corp la corp cu tirania vie, s-o ucid şi apoi să-mi 

port spada însângerată la tribună şi să răspândesc aburul sângelui lui Alexandru sub 

nasul oratorilor, ca să le încălzesc creierul umflat‖. Interlocutorul său, în loc de orice 

alt comentariu, exclamă: „Ce cap de fier ai, prietene! Ce cap de fier!‖ Capul îi va fi 

fost de fier, dar inima, flacără nestinsă. 

„Era o povară grea ceea ce voiam să izbutesc cu Alexandru. Florenţa era, ca 

şi astăzi, înecată de vin şi de sânge. Împăratul şi Papa făcuseră un Duce dintr-un 

ucenic de măcelar‖. O astfel de dezvăluire spune totul despre Duce. Bastardul din el 

era „completat‖ de ucenicul ce se învrednicea să ajungă... măcelar. Şi pentru că n-a 

putut ucide vite, s-a apucat să-i căsăpească pe semeni. Cumplit! 

Mai departe: „Ca să-i plac vărului meu, trebuia să ajung la el, dus de lacrimile 

familiilor (expresiv, subl. ns. – E.V.N.) ca să-i devin prieten şi să-i capăt încrederea, 

trebuia să sărut pe buzele lui groase toate rămăşiţele orgiilor. Eram curat ca un crin şi 

totuşi nu m-am dat îndărăt de la această faptă‖. 

Cumplit! Cumplit! Cumplit! Lorenzo însuşi ştie că aşa este: „Ce am ajuns din 

această pricină, să nu mai vorbim. Trebuie să înţelegi că am suferit şi că sunt răni de 

pe care nu ridici oblojeala fără să te doară‖. O încă mai dureroasă consecinţă: „Am 

ajuns vicios, mârşav, o pricină de ruşine şi de ocară – dar ce-mi pasă? Nu asta e cel mai 

de seamă lucru‖. 

Planul pare atât de bine ticluit încât nimic nu-l periclitează: „Am ajuns la 

capătul trudei mele şi fii sigur, Filip, că bivolul sălbatic, când îl doboară în iarbă 

boarul, nu e înconjurat de mai multe lanţuri, de mai multe juvăţuri decât am ţesut eu 

în jurul bastardului‖. 

Din păcate, sunt până şi lupte ideale care nu-s scutite de cele mai triste 

descoperiri. Şi ele sunt cu atât mai sfâşietoare cu cât oricând li se pot opune un alt 
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soi de concluzii, de cu totul altă natură decât acelea la care a ajuns greu încercatul 

năier: „Acum cunosc oamenii şi te sfătuiesc să nu te bagi între ei‖, i se adresează 

Lorenzo lui Filip.  

La întrebarea seacă a acestuia: „De ce?‖, Lorenzo îi oferă o cu-tremurătoare 

suferinţă: „Ah, ai trăit singur de tot, Filip. Ca un fanal strălucitor, ai rămas nemişcat 

la ţărmul oceanului omenesc şi ai privit răsfrângerea în ape a propriei tale lumini. (Ce 

diagnostic precis, frumos dar... subl. ns. – E.V.N.) Din adâncul singurătăţii dumitale, 

ţi se părea măreţ oceanul sub splendidul polog al cerurilor. N-ai numărat fiecare val, 

n-ai aruncat în adâncime sonda; ai fost plin de încredere în lucrarea lui Dumnezeu‖. 

E şi acest gen de perspectivă avut de Filip important. În felul acesta de a 

vedea viaţa se salvează măcar unul de la naufragiu. Dar este oare destul? În orice 

caz, nu şi pentru Lorenzo. 

„Eu însă, în vremea asta, m-am cufundat – am coborât adânc în această mare 

furtunoasă a vieţii, am cutreierat-o în toate ascunzişurile, vârât sub clopotul meu de 

sticlă – în vreme ce dumneata admirai supra-faţa, eu am văzut sfărmăturile 

naufragiaţilor, osemintele şi leviatanii‖. 

Lorenzo face, totuşi, o distincţie necesară: „Eu nu-i dispreţuiesc pe oameni; 

neajunsul cărţilor şi istoricilor e că ni-i arată altfel decât sunt. Viaţa e ca o cetate – 

poţi să trăieşti în ea cincizeci sau şaizeci de ani, fără să vezi altceva decât plimbări 

şi palate – dar nu cumva să intri în spelunci, nici să nu te opreşti, întorcându-te 

acasă, la ferestrele caselor din mahalalele spurcate‖. 

Una din concluziile posibile: „... dacă e vorba să încerci ceva pentru oameni, 

te sfătuiesc să-ţi tai mâinile, fiindcă n-o să treacă mult şi vei vede că numai tu le mai 

ai...‖ 

Filip intuieşte cauza: „E firesc că rolul pe care-l joci să-ţi fi dat asemenea 

idei. Dacă te înţeleg bine, pentru un scop măreţ, ai apucat pe o cale groaznică şi 

crezi că totul seamănă cu ce ai văzut tu‖. 

Nu, nu-i atât de simplu. „M-am deşteptat din vise, nimic mai mult; îţi arăt 

primejdia de a visa. Cunosc viaţa, e o treabă urâtă, fii convins de asta, şi nu te 

amesteca, dacă vrei să cruţi ceva”. 

Riposta bătrânului pare a unui tânăr aflat la începutul vieţii: „Opreşte-te! Nu 

frânge, ca pe-o trestie, toiagul bătrâneţii mele. Cred în tot ceea ce tu numeşti vise; 

cred în virtute, în curăţenie şi în libertate”. 

Idealitatea şi realitatea vor continua să-şi încrucişeze spoturile de lumină. Filip 

şi Lorenzo alcătuiesc un cuplu de subtili dialecticieni, iar înfruntarea dintre ei are un 

singur câştigător – omenirea. De aceea, înainte de a încheia acest capitol, mai 

amintesc una dintre ideile lui Lorenzo, o idee care îl defineşte nu numai pe el, ci pe 

toţi aceia care, în lupta lor pentru „omenire‖, niciodată nu-s înfrânţi, dar destul de 

dezabuzaţi. Ideea, la care mă refer şi care se poate constitui într-o antideviză 

existenţială, este: „Mâna care a ridicat o dată vălul adevărului nu-l mai poate lăsa 

iarăşi să cadă; ea rămâne nemişcată până la moarte, ţinând mereu acest văl îngrozitor 

şi înălţându-l din ce în ce mai sus, deasupra capului, până când îngerul somnului 

veşnic îi astupă ochii‖. 

Aici punem punct analizei noastre care l-a avut în centrul ei pe unul dintre 

cele mai exponenţiale figuri... contemporane. Nouă. Şi în mod sigur şi celor care 

vor veni după noi.  
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Prin personajul său, Musset a zugrăvit un tablou al condiţiei umane 

caracterizată precumpănitor de necontenita luptă cu ea însăşi, în primul rând cu ea 

însăşi, dar şi cu ceilalţi, în funcţie de idealurile, ţelurile, scopurile care îi animă. 

Idealurile deschid perspective infinite; ţelurile îi ajută pe cei care le au să cucerească 

ziua de astăzi; scopurile, să devină stăpâni pe clipa de faţă. 

Lorenzo le întruchipează în destinul său pe toate. Idealul său este nemuritor şi 

ceva din această nemurire se răsfrânge în permanenţă şi asupra lui; ţelul său este 

transpunerea în viaţă a idealului asumat care îi conferă bărbăţia luptătorului; iar 

scopurile (singurele imaginabile la plural) îl determină să îmbrăţişeze clipa de faţă 

ca pe o iubită. 

În acelaşi timp, Lorenzo este şi un memento: omul nu trebuie niciodată să se 

lase dominat de acel soi de porniri care, în timp, se pot substitui adevăratei noastre 

naturi. Respectându-ne-o pe prima, suntem proprii noştri autori, actori şi regizori. 

Adoptând-o pe a doua, ne transformăm în bieţi histrioni. Natura noastră nativă ne 

poate dărui coroana lumii, în timp ce a doua natură înstăpânită asupra noastră ne 

transformă în eterni slujbaşi ai cauzelor pierdute. 

De aceea, să ne rămânem credincioşi nouă înşine... 
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        ZEVEDEIU ВARВU 

 

 

 

 

 

MOMENT ARDELEAN ÎN GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ
1
 

Să începem cu o întrebare fundamentală: există un sens general, 

înăuntrul ideilor ce vor fi expuse, în cele ce urmează? Punem aceasta 

întrebare — al cărei răspuns ne produce de pe acum o anumită îngrijorare - 

fiindcă ne dăm seama, că o epocă istorică, orice dimensiune în timp ar avea, 

se pricepe anevoios, dacă nu se poate întrezări o anumita cristalizare, sau 

                                                           
1
 1

 Una dintre cele mai interesante figuri ale exilului românesc, Zevedei Barbu, a căzut azi în 

uitare. Însă biografia marelui psiholog, sociolog și filosof a început să fie recuperată de 

cercetătorii de la Universitatea „Babeș-Bolyai― din Cluj Napoca 

                      Dintr-o gospodărie ardelenească în marile universități ale Europei 

Zevedei Barbu s-a născut în anul 1914, în satul Reciu, comuna Gârbova din   judeţul Alba. 

Numele a fost ales de tatăl său, Marcu Barbu, dintr-un calendar vechi, după cum mărturisea 

marele savant, într-o notă autobiografică. Zevedei Barbu a absolvit gimnaziul și liceul la 

Orăștie, apoi a devenit student al Universității din Cluj. Aici, el a devenit unul dintre 

colaboratorii filosofului Lucian Blaga, precum și al psihologului Nicolae Mărgineanu, 

alături de care a petrecut și primii ani ai refugiului la Sibiu. Zevedei Barbu a obținut un 

doctorat în psihologie în anul 1941. În perioada 1942 – 1944, Barbu Zevedei a fost închis la 

Caransebeș, pentru că s-a opus lui Ion Antonescu și pentru că ar fi făcut politică de stânga. 

În anul 1944, el a fost eliberat și a acceptat, apoi, din 6 martie 1945, să lucreze cu Guvernul 

condus de Petru Groza, alături de alți intelectuali ardeleni, pentru a obține retrocedarea 

Transilvaniei de Nord. Zevedei Barbu a fost numit atașat cultural al Legației României la 

Londra. În anul 1948, după lovitura de stat bolșevică ce a proclamat Republica Populară 

Română, el a demisionat și a cerut azil politic în Anglia. Zevedei Barbu a început o nouă 

carieră universitară, în exil. În anul 1949, Zevedei Barbu a devenit doctorand al Universității 
din Glasgow. Teza sa de doctorat este ‖Psihologia Nazismului, a Comunismului și a 

Democrației‖. În anul 1961, el a revenit, de data aceasta ca profesor, la Universitatea din 

Glasgow, iar din 1976 a început să predea în Brazilia. Marele savant român a murit în anul 

1993, în Brazilia. 
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constelaţiune a întâmplărilor dinlăuntrul ei. O epocă se defineşte, când ideile 

sau acţiunile din lăuntrul ei se alcătuesc în structuri, devenind fiecare din ele 

momente întru realizarea unui sens comun. Prima cerinţă a conştiinţei 

aplicate asupra istoriei este să găsească acest sens. să găsească coordonatele 

în jurul cărora se grupează întâmplările. Succesiunea în timp nu poate servi 

de coordonată a conştiinţei istorice, deoarece ca nu poate da indicaţiuni 

asupra gradului de istoricitate, a unei întâmplări. Mai mult, ea nu ne poate 

vorbi despre un fapt, ca având, sau neavând valoare istorică. Urmărind 

mişcarea ideilor pe diferite planuri culturale, în Ardeal, dela 1920, până în 

momentul de faţă, putem spune, din capul locului, că nu poate fi vorba de un 

sens general; că nu există, decât în chip cu totul parţial o tendinţă care să 

unifice şi să solidarizeze eforturile spirituale ale acestei perioade. înăuntrul 

acestui interval de timp, vom găsi idei, care vieţuesc şi stăpânesc anumite 

momente, vom găsi, adeseori, idei care hotărăsc anumite cotituri ale vremii, 

însă nu vom găsi curente închiegate de idei, care să străbată ca o matcă plină 

dela un capăt la altul al epoeei. Vom găsi gânditori, uneori bine determinaţi, 

însă nu vom găsi curente: gânditorii, ca şi ideile, rămân adeseori sub formă 

de insule, rămân. în tot cazul, fără o legătură evidentă între ei, care să fie 

inspirată din conştiinţa unei hotărâte succesiuni între formele culturale. 

Cauzele acestei lipse sunt uşor de priceput şi asupra lor vom face unele 

consideraţiuni presărate în întreaga expunere. Deocamdată constatăm că, din 

pricina acestei lipse, expunerea noastră va lua caracterul mai mult al unei 

descrieri pe bază de succesiune temporală a ideilor, decât al unei 

structuralizări câştigate prin perspectiva ce ne-ar putea-o da un punct de 

vedere general. Ne vom mulţumi în majoritatea cazurilor, să încrestăm în 

timp. anumite gesturi spirituale, ce s'au putut ridica la rangul de idei, lăsând 

doar în rare momente, uşiţe deschise prin care s'ar putea zări anumite sensuri 

generale. Din acest motiv, vom privi noi înşine, cu un deosebit sentiment de 

circumspecţiune, uneori chiar de rezervă, afirmaţiunile pe care Ie facem 

asupra caracterului de istoricitate. sau de valoare istorică al faptelor spirituale 

tratate. Credem, că încă nu avem distanţa în timp suficientă, pentru 

consideraţiuni isprăvite în această direcţiune. Expunerea noastră va avea 

aspectul unui gest comemorativ — sau mai corect — jubiliar, prin care vom 

chema la defilare, în ţinută de paradă, întâmplările spirituale ale epocei mai 

sus menţionate. Vom urmări trupele din ochi, le vom constata pregătirea şi 

uneori, vom argumenta şi anumite presupuneri, asupra trăiniciei şi eficienţei 

lor. Totuşi, despre aceste calităţi, nu ne poate spune mare lucru, o defilare de 

paradă. Ne-o va spune, desigur, aruncarea în luptă a ideilor. Acolo se va 

vedea despre fiecare, ce isprăvi face şi ce rămâne. Pentru aceasta însă, 

trebueşte timp. înainte de a intra în tratarea subiectului nostru, ţinem să 

precizăm că nu ne vom ocupa decât de ideile generale filosofice, sau cu 

rezonanţă filosofică. Anii imediaţi războiului, adecă, epoca din care încep 
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consideraţiunile noastre, prezintă o atmosferă prea vagă, pentru a lăsa să se 

întrevadă viaţa şi mersul anumitor idei. Entuziasmul din primele momente 

ale unirii nu a lăsat loc la altceva. Mai ales pasiunile intelectuale nu aveau 

loc prielnic într'o astfel de atmosferă. Pe de altă parte, fenomenul războiului 

a rupt radical atmosfera epocii: nu putea fi vorba de o continuitate de idei, 

nici de acţiuni. Această atmosferă schimbată a devalorizat şi a făcut inactuale 

o seamă de idei, care numai cu câţiva ani înainte, se părea, că vor lumina 

destinele vieţii ardeleneşti. Să ne gândim, bunăoară, la repeziciunea cu care a 

fost, nu numai inactualizat, dar şi uitat, excelentul gazetar şi gânditor politic 

ardelean, Aurel C. Popovici. Cărţile de doctrină polilico-socială ale acestuia, 

care purtau în ele nu numai discuţiuni aprofundate, ale stărilor de lucruri de 

atunci, dar şi soluţiuni documentate pentru o reînviorare a Imperiului 

Habsburgic, avuseseră un deosebit răsunet aproape în întreaga Europă. In 

Ardealul de dinainte de unire, ideia consolidării unui imperiu federativ, 

înăuntrul căruia, diferitele naţiuni să ducă o viaţă de liberă aderenţă la un 

principiu politic coordonator, a devenit nu numai actuală, dar s'a transformai 

in dorinţă şi în motiv de acţiune politică. Insă soarta acestor idei, cum e de 

altfel soarta tuturor ideilor şi mai ales a ideilor politico-sociale, era legată de 

conjunctura istorică în care se născuseră. Căci, deşi, actualitatea lor devenise, 

în ultimii ani de vieţuire a imperiului, atât de vie, încât se deschiseseră 

asupra lor discuţiuni oficiale, cu tendinţa de a se face reformele 

guvernamentale, indicate prin ele, totuşi aceste idei au murit dintr'odată. 

Conjunctura nouă şi norocoasă, de după război le-a înmormântat. Astfel, 

Aurel C. Popovici începe să devină diu nou cunoscut abia în zilele noastre, 

actual, însă, poate nu va deveni decât în mică măsură. Acelaşi destin se 

întinde şi asupra altor idei — poate, mai corect — atitudini politice. Acţiunea 

naţionaliştilor ardeleni ca O. Goga, Iuliu Maniu, Vaida Voevod şi alţii, îşi 

împlinise ursita, în Ardealul încorporat la ţara veche. Noua situaţiune 

pretindea, în mod simplu, ca ideile politico-sociale, dacă au pretenţiunea să 

fie vii, să fie sinteza altor fapte sau întâmplări, decât cele anterioare. In acest 

caz, cu foarte multe greutăţi, putem vorbi de idei. In Ardealul alipit, se 

observă, la început, mai mici gesturi, sau acţiuni politice, nu idei politice. 

Gesturile şi acţiunile au valoare regională, în spaţiu şi timp, ele isvorăsc din 

conjuncturi sociale (umori personale), prea momentane, încât nu se pot ridica 

la rangul de idei. Ideia se bazează pe o forţă sintetică considerabilă; de aici 

vine generalitatea şi puterea prin care ea determină gândurile şi acţiunile 

politice. Situaţiunea antebelică a Ardealului a cerut mai mult luptători decât 

gânditori pe terenul politico-social. Ideia, dacă se poate numi astfel, era 

simplă: apărarea autenticităţii româneşti. Pentru aceasta trebuiau flăcăi de 

luptă. După război, se cer elaborări de idei şi idealuri politice, care să 

cuprindă realităţi noi, cu mult mai complexe. Capete de adevăraţi gânditori 

politicieni încă nu s-au ivit. Generaţiunea actuală mai tânără nu pare a fi în 
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stare să umple acest gol. În această fază începătoare, nici pe teren cultural 

propriu zis, lucrurile nu pot sta altfel. Generaţiunea imediată războiului 

mişca cu incertitudine, între un cuceritor avânt de viaţă naţională, între o 

strălucită şansă de situaţiuni materiale şi între pasiunea intelectuală. Un rol 

deosebit, în această direcţie, 1-a avut, în Ardeal, revista: „Societatea de 

Mâine‖ (Ştefan Oprea: Intelectualizarea Ardealului. Gândirea, Anul 1, No. 

12), unde se punea această problemă în mod grav. Autorul constata o tristă 

lipsă de veritabili intelectuali în generaţia dominantă a vremii; constata şi 

justifica, în acelaşi timp, acest fapt, socotindu-l ca un efect al izolării şi mai 

ales al practicismului orb în care stăpânirea maghiară a ţinut, vreme 

îndelungată, pe Românii ardeleni, cu diplome şcolare. Şi totuşi, în acest timp 

apare un moment strălucitor pentru viaţa intelectuală; apare, la Cluj, 

„Gândirea‖ (1921). Spaţiul limitat, în care încadrăm acest moment, nu ne 

permite să arătăm, suficient de argumentat, ceea ce a putut însemna o revistă 

de acest gen. „Gândirea‖ anilor petrecuţi în Ardeal lasă impresia unei serii 

excepţional de bogate, în idei şi probleme, din toate domeniile culturale. In 

comparaţie cu „Gândirea‖ actuală, „Gândirea‖ ardeleană n-a însemnat nici 

cristalizare unilaterală de probleme şi nici un vad de sentimente între lespezi 

de granit. Foarte conştient de misiunea acestei reviste, fondatorul ei, C. 

Petrescu, nu delimitează cadre, nu năzueşte la acţiuni culturale prin 

„curente‖, ci accentuiază că e mânat de dorinţa să semene prin oameni 

diferiţi, idei diferite şi prin căi diferite. În coloanele acestei reviste îşi face 

apariţianea un şir de însemnaţi oameni de litere şi gânditori: Lucian Blaga, 

Cezar Petrescu, M. D. Ralea, A. Maniu şi alţii tot atât de însemnaţi. 

Generaţie excepţional de cultă, în sensul cotidian al cuvântului, dovedeşte, 

aproape în întregime, o deosebită simpatie pentru ideile largi umanitariste şi 

în deosebi o admirabilă pricepere a momentului istoric în care se afla. 

„Gândirea‖ de atunci însemna, ca atitudine, o dragoste vădită pentru nou. A 

se vedea articolul lui A. Maniu: Însemnări critice. Anul 1, Nr. 5, în care 

autorul susţine, că într'o ideie, noutatea trebue să impresioneze în prima linie, 

lucru pe care, „Gândirea‖ de mai târziu, care şi-a fixat vadul în anumite 

sentimente, ca: originalitate naţională şi ortodoxism, a început să-1 uite. Dela 

această primă efuziune de idei, în Ardealul de după război se poate constata, 

cu uşurinţă, în diferite planuri culturale, preocupări noi, introducere de noi 

probleme spirituale, care uneori, au darul să pună în mişcare mai mult decât 

un om sau mai mult decât un grup de oameni de specialitate. Fizionomia 

spirituală a Ardealului devine mai complicată. Din acest motiv şi expunerea 

noastră va trebui să primească aspectul discontinuu, sau. în cel mai bun caz. 

va trebui să urmărească, dintr'un centru arbitrar, deşirarea unei serii de 

drumuri. Viaţa spirituală a bisericii. în special teologia, se resimte. în prima 

linie, de noua configuraţie politică şi socială a Ardealului. Pe când înainte, 

biserica îşi asumase, pe lângă rolul duhovnicesc necesar şi un rol naţional, 
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care o ţinea în permanentă legătură cu condiţiunile cotidiene de existenţă ale 

Ardealului, în noua configuraţie, se poate desprinde de aceste condiţiuni. 

înăuntru! bisericii, printre păstrătorii credinţei şi luptătorii naţionalişti, încep 

să apară spirite cu pasiunea intelectuală pură. Teologiile ardeleneşti devin 

centre de preocupări speculative şi elaborări de idei de înaltă cultură 

religioasă. La Sibiu, spre exemplu Stăniloaie încearcă, cu un deosebit talent, 

alături de gândirismul bucureştean şi filosofia etnicistă a lui Lucian Blaga, să 

dea o faţă teoretică ortodoxiei, prin apropierea ei cât mai nemijlocită de 

concepţiunea creştină originară. Discuţiunile încearcă să facă din ortodoxism 

un stil de viaţă cu caractere bine determinate şi astfel să-1 prezinte ca o osie 

a existenţei spirituale româneşti. Însă lucrul cel mai important pentru 

discuţiunea noastră e faptul, că Sibiul scutură o seamă de idei cu posibilităţi 

noi de explicare a creştinismului. Astfel, devin cunoscuţi un şir de gânditori 

ruşi, ca: Soloviev, Bulgakov, Berdiaev, Chestov şi alţii. De la aceşti gânditori 

curioşi, ortodoxia îşi lărgeşte în mod considerabil orizonturile de respiraţie; 

ea primeşte atribute determinative, neexplicite până aci. Faţă de catolicism, 

ea se arată mai organică, mai vitală, în ea se naşte „biserica trăitoare", după 

expresia lui Berdiaev şi tot aşa adevărurile ei sunt mai totalitare, mai 

existenţiale, dacă ne exprimăm cu un termen de şcoală filosofică. Teologia a 

mai câştigat în forţa speculativă şi prin discuţiunile comparative asupra 

teologiei dialectice protestante. Important este că gânditorii amintiţi nu au 

rămas, prin influenţele lor, numai la un cadru de preocupări pur teologale. În 

special gânditorii ruşi, prin ideile lor, au născut vii interese în cercuri mai 

largi, în special în cercurile tinereşti. Cine urmăreşte eseul ardelean, în dese 

rânduri, va întrezări gânduri despre sensul istoriei (Berdiaev), despre 

valoarea omului, despre libertate, întâlnite în aceşti gânditori. Aceşti 

gânditori sunt prea tumultuoşi, uneori prea romantici, ca să nu impresioneze 

şi să nu placă tineretului. Blajul a rămas mai zăgăzuit în preocupări de 

specialitate. La aceasta îl mână însăşi spiritul puţin mai riguros şi mai scos 

din lume al greco-catolicismului. Totuşi, în latura filosofică, se întâlnesc 

încercări de împământenire a unor idei de care se face mult caz, în gândirea 

apuseană. E vorba de încercarea de expunere a neotomismului (Maritain). Să 

ne apropiem de o instituţie centrală, de Universitatea din capitala Ardealului. 

Multă vreme aceasta instituţie a rămas un loc închis, înăuntru căruia ideile 

colindau în uniformă oficială. Totuşi, chiar din această epocă are 

netăgăduitul merit de a fi pus spiritele tinere în legătură cu marile probleme 

ale culturii şi mai ales de a le fi dat o formaţiune suficientă pentru 

profesiunile intelectuale. Născătoare de pasiuni intelectuale se poate numi cu 

adevărat numai mai târziu. Din punctul nostru de vedere, adecă al mişcării 

ideilor cu caracter filosofic, e absolut necesar să facem, înainte de toate, 

câteva consideraţiuni asupra unui domeniu care pentru multă lume se 

cuprinde sub rubrica de filosofie. Ne gândim la ideile emanate de 
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Universitatea din Cluj în domeniul psihologiei. Profesorul Fl. Ştefănescu 

Goangă, din punct de vedere teoretic, prezintă o concepţiune psihologică, ce 

se poate caracteriza, în scurte cuvinte, ea e o sinteză între biologismul 

francez şi american şi între configuraţionismul german. Din punct de vedere 

metodologie, Prof. Fl. Ştefănescu Goangă împământeneşte în România 

psihologia experimentală, având largi consideraţiuni pentru latura aplicată a 

acestei ştiinţe. Cărţile, precum şi revista, editate de Institutul de Psihologic 

(în care lucrează o seamă de cunoscuţi cercetători ca: N. Mărgineanu, A. 

Roşca, D. Todoranu şi M. Beniuc), au introdus în largă măsură, în publicul 

de cultură, nu numai idei de doctrină restrânsă, ci şi cunoştinţe psihologice ce 

ţin de cultura generală. Plecând dela acest mănunchi de idei, alcătuite solidar, 

cu tendinţa de a explica sufletul omenesc, Prof. Liviu Rusu deschide o 

interesantă şi originală perspectivă în estetică. Natural, cadrele sunt lărgite, 

uneori schimbate, totuşi, rămâne atitudinea biologistă, sau mai larg exprimat, 

vitalistă, în explicarea manifestărilor sufleteşti. L. Rusu face din procesul 

creaţiei artistice factorul fundamental, în explicaţiunea operei de artă şi ca 

atare îl proectează şi ca fundal al teoriilor estetice. Acest proces de creaţie e 

legat de structura biologică, psihologică şi spirituală a creatorului. În legătură 

cu preocupările estetice; E. Speranţia publică (1935) „Papillons‖ de 

Schumann, un eseu, dcsvoltat, de o deosebită valoare artistică. Plecând dela 

compoziţia muzicală „Papillons‖ de Schumann, autorul face o atrăgătoare 

incursiune în domeniul artelor, la îndemână cu un şir întreg de teorii şi 

teoretizări estetice. Ca model al acestui procedeu îi servesc uriaşele opere de 

imaginaţie, a lui Lessing. „Laokoon‖ şi a lui Odobescu: „Pseudo-

kineghetikos. După ce. în partea întâi, scoate din compoziţia „Papillons‖ 

semnificaţii revelatorii pentru viaţa sufletească intimă a lui Schumann, în 

partea a doua. prezintă o bine susţinută pledoarie pentru unitatea artelor, este 

concluziunea autorului, exprimată prin cuvintele lui Schuman. În alcătuirile 

speculative, autorul merge şi mai departe. încât, pe lângă poziţiunea sintetică, 

care duce la un monism al artelor, ajunge la o doua poziţiune sintetică şi 

anume, la o concrescenţă a esteticii eu biologia, la un paralelism între legile 

genurilor literar şi diferitele forme şi valori de viaţă. (Bunăoară epicul este 

expresia socialului, în poezie). Repetăm însă, soclul de idei formează 

adevărata valoare a acestei cărţi, în meşteşugul artistic şi perspectivele de 

imaginaţie pe care le deschide. Dacă înăuntrul instituţiei universitare, trebue 

să poposim cu consideratiuni excepţionale, asupra mişcării ideilor filosofice, 

aceasta o facem când e vorba de Prof. D. D. Roşca. Credem, că generaţiunii 

ardelene tinere, care a avut şi are încă preocupări filosofice, nu avem nimic 

de zis; această generaţiune, universitară, sau neuniversitară — cu D. D, 

Roşca ieşim înafara Universităţii — îşi poate da singură seama, aproape prin 

fiecare individ în parte, de ceeace înseamnă ideile, atitudinii şi pasiunile pe 

care acest profesor le-a presărat în ultimii ani ai vieţi; filosofice ardelene. Cu 
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cunoştinţe filosofică largi şi aprofundate şi în posesiunea unei riguroase şcoli 

de gândire, D. D. Roşca are, pe deasupra, darul neîntrecut de a fi un animator 

al spiritelor. În gândirea profesorului D. D. Roşca ideia filosofică se 

desprinde totdeauna săltăreţ, de pe fundalul prăfuit al istoriei, câştigând din 

ce în ce mai mult suflet. E surprinzător să se vadă cu cât meşteşug ştie acest 

gânditor să învie, să „actualizeze‖, în faţa ascultătorilor, până la maximum de 

interes, faze istorice ale filosofiei; aceasta se întâmplă, fie că e vorba de 

Parmenide, fie de Sofişti, de Platon, de Descartes, Spinoza, Kant, Hegel sau 

alţii. Profesorul D. D. Roşca el însuşi este o ideie vie, un ţinut înflăcărat, prin 

care orice trece se aprinde, devenind scânteietor. La aceasta îl mână tinereţea 

firii sale, căci D. D. Roşca este un neistovit tânăr, atât prin natura 

problemelor de care se ocupă, cât şi prin frăgezimea intelectuală cu care se 

uită la ele. În publicistica filosofică românească, D. D. Roşca este socotit ca 

un profund cunoscător al filosofiei romantice germane, şi în special al 

filosofiei hegeliene. Acest lucru îl probează prin prima sa lucrare, apărută în 

limba franceză, care se ocupă de influenţa lui Hegel asupra lui Taine, precum 

şi prin o serie de studii apărute în diferite locuri şi timpuri. Prin aceste 

lucrări, precum şi prin excelentele cursuri ţinute la Universitate D.D. Roşca a 

făcut cunoscută în bună parte publicului românesc filosofia dialectă. Mai 

mult, a reuşit să actualizeze anumite părţi şi să nască anumit interes faţă de 

ea. 

De pe această platformă, se desprinde, în gândirea lui D. D. Roşea, o 

ideie care are un destin deosebit şi anume, ideia conştiinţei tragice sau, după 

expresia autorului, a existenţei tragice, idee de care se ocupa pe larg într'o 

lucrare ce poartă acelaşi titlu (1934). Existenţa tragică răsare din 

imposibilitatea conştiinţei de a dărâma şi nivela contradicţiile universului. 

Astfel, autorul vorbeşte, pe plan epistemologic, de imposibilitatea unui 

raţionalism (sau iraţionalism) integral, iar pe plan moral, despre 

imposibilitatea unui bine, sau rău, absolut. Conştiinţa tragică, în 

coneepţiunea lui D. D. Roşea, implică şi o uimitoare vigoare etică, pentru că 

acceptă riscul trăirei contradicţiei, acceptă aventura, după expresia autorului. 

Cine şi-ar da osteneala să cerceteze tânăra eseistică ardeleană şi-ar da, 

neîndoios, seama de gradul de rezonanţă, pe care această idee 1-a avut şi-1 

mai are încă în spiritele tinere; va găsi în această eseistică teme, ca: lupta 

între cultură şi natură, între spirit şi viaţă, între Dumnezeu şi om şi va găsi şi 

latura banală a problemei, latură de care nu e ferit nimic în lume, anume, 

cuvântul tragic, întrebuinţat până la exasperare. 

Insă meritul esenţial al acestui gânditor nu stă în conţinuturile precise, pe 

care le-a turnat în publicistică sau în sufletele tinere. Meritul constă în 

scormonirea sufletelor tinere, în naşterea unui entusiasm pentru filosofie. Cu 

D. D. Roşea începe la Cluj adevărata generaţie stă pânită de pasiunea 

problemelor filosofice propriu zise. Pe lângă acest entusiasm, generaţia 
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tânără a mai primit, tot de aici, o anumită dragoste pentru problematica grea 

a filosofiei, o şcoală riguroasă de gândire filosofică şi, în special, un simţ al 

măsurii şi al argumentului, în preocupările filosoficeşti. Aceste împrumuturi 

vor aduce o corecţiune absolut necesară, gândirii tinere, prea entusiaste, prea 

intuitive şi subiective, uneori răsuflate, ce a mijit în Ardeal. Suntem siguri, că 

împrumutul îşi va da roadele. Ajungem la un gânditor, pe care l-am amintit 

dela începutul expunerii noastre şi pe care îl întâlnim, cu o excepţională 

insistenţă, peste tot locul. în viaţa ideilor. E vorba de Lucian Blaga. Acest 

gânditor se găseşte la rădăcinile revistei Gândirea, pe care a determinat-o. în 

largă măsură, pentru anumite atitudini. Chiar în primele studii, pledează 

pentru un fond autohton al existenţei noastre spirituale, fond care ar putea fi 

determinat de substanţa traco-slavă (în tot cazul nelatină) a sufletului 

românesc, peste care s - a adăugat, mai târziu şi o dimensiune spirituală, 

ortodoxia Ca atitudine, gândirea lui Blaga e pentru o accepţiune a misticului, 

atât în cunoaştere cât şi în metafizică. „Gândirea" şi-a format vad de 

manifestare din aceste idei. Poate de aceea astăzi, se susţine, cu tărie, de unii 

gândirişti, că L. Blaga însuşi este un gândirist. În parte e adevărat, însă Blaga 

a trecut demult de aceste cadre iniţiale; mai e şi altceva. L. Blaga e gândirist 

cât e gândirea blagiană. Opera de gânditor a lui Lucian Blaga e impresionant 

de vastă, deaceea nu intenţionăm să-1 rezumăm. Dealtfel, nici rostul acestui 

studiu nu ne îndeamnă la o atare preocupare. Vom urmări în linii generale 

numai ceeace credem că e necesar să se vadă într'o panoramă a spiritualităţii 

ardelene de după război şi mai ales. numai ceeace credem că a avut un rol 

deosebit, în mobilizarea vieţii spirituale a acestei provincii. Deaceea nu ne 

vom opri la faza, în care L. Blaga a fost un semănător dc idei. după cum s-a 

arătat în volumele: Pietre pentru templul meu. Feţele unui veac, Ferestre 

colorate. Fenomenul originar şi mai târziu Daimonion, deşi, în aceste 

începuturi, se pot zări multe idei de boltă ale gânditorului de mai târziu. De 

altfel L. Blaga intră, cu adevărat, în conştiinţa publicului de cultură când se 

arată ca gânditor sistematic. Aceasta începe prin fundamentarea unei teorii 

originale a cunoaşterii în cele trei volume: Eonul dogmatic, Cunoaşterea 

luciferică şi Cenzura transcendentă. Aici L. Blaga introduce un nou concept 

de cunoaştere, ca funcţiune a intelectului estatic, adecă a intelectului care, în 

actele sale de sesizare, debordează normele logicei clasice. Această 

cunoaştere se numeşte luciferică. În comparaţie cu cunoaşterea paradiziacii, 

care se caracterizează prin fixarea obiectului, socotit în întregime, sau posibil 

de a fi dat, cunoaşterea luciferică se detaşează de obiect. Necunoscutul în 

cunoaşterea obişnuită (paradisiacă) se numeşte hiatns, şi este în juxtapunere 

cu cunoscutul, pe când, în cunoaşterea luciferică se numeşte ascuns şi suferă 

o variaţie calitativă dela cunoscut, prii- substituire printr-un conţinut cognitiv 

nou. Cum îu orice cunoaştere avem un cunoscut şi un necunoscut, un arătat 

şi un nearătat, cunoaştere;- paradisiacă, prin intelectul enstatic, reduce 
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cantitativ necunoscutul, pe rând cunoaşterea luciferică, prin intelectual 

eestatic se instalează în necunoscut ca atare, acceptându-1 ca mister. Misterul 

nu este o neputinţă, el este un rezultat, ceva obţinut printr'un salt dincolo de 

înţelegereа logicului. Astfel intelectul estatic ajunge la cunoaşterea şi 

accepliue.ea unei serii de astfel de mistere. (Ex. conceptul de Dumnezeu ca 

fiinţă îu trei feţe). În Cenzura transcendentă autorul arată cum însăşi Menta 

exterioară nu se lasă cunoscută în întregime, prin aşa numita cultură 

transcendentă, pe car e Marele Anonim o instalează între sine Dacă teoria 

cunoaşterii a avut rezonanţe, prin turburările şi neliniştele aduse în spiritele 

obişnuite cu conceptul clasic de cunoaştere, totuşi, nu aici oferă gândirea lui 

Blaga cele mai bogate roade. Aceasta se întâmplă prin a doua trilogie a 

operei sale sistematice, în care se ocupă de filosofia culturii. (Orizont şi Stil. 

Spaţiul Mioritic şi Geneza metaforei şi Sensul Culturii). Punctul de plecare al 

acestei trilogii este conceptul de stil. Prin acesta, Blaga înţelege, că cultura 

unui timp, a unei regiuni geografice, a unei unităţi etnice are, înăuntrul ei, 

coordonate ce-i determină un mod unitar de existenţă, de semnificaţie şi de 

evoluţie. Stilul este unitatea structurală ce trebue să existe la baza oricărei 

multiplicităţi de gesturi culturale, răsărite într'o unitate etnică. Stilul, ca o 

imagine unitară a unei culturi, e determinat de existenţa unor categorii 

abisale, sălăşluite în inconştientul omenesc. Tabla acestor categorii e 

construită prin analogie cu tabla categoriilor conştiinţei (ale cunoaşterii) însă 

rostul lor este altul. Atât categoriile conştiinţei cât şi ale inconştientului 

formează frontul de transfigurare al lumii, însă pe când primele sunt 

receptive, adecă, primesc şi cel mult modelează, cele din urmă promovează 

spontaneitatea omenească, adecă, creiază. Unele din aceste categorii sunt 

spaţiale şi aici impresiile sunt culese din morfologia culturii (Frobenius, 

Spengler). Ele răsfrâng imaginile peisagiului geografic. Astfel, unele culturi 

poartă imaginea spaţiului boltă, altele impresia stepei, altele oglindesc plaiul. 

Tot astfel sunt şi categoriile temporale sau altele. După configuraţia acestor 

categorii avem un stil cultural sau altul. In volumul al doilea, din trilogia 

culturii, Spaţiul Mioritic, Blaga face o impresionantă aplicaţiune a filosofiei 

sale asupra existenţei spirituale româneşti. Vorbind în scurte cuvinte, 

desprinde ca simbol spaţial al spiritualităţii noastre, deci ca o categorie 

abisală spa ţială, spaţiul ondulat sau spaţiul mioritic; mai desprinde apoi, ca 

dimensiune spirituală, pură, ortodoxia, înăuntrul căreia se desveleşte o 

deosebită dragoste de organic. Acest organic e proiectat până în cele mai 

pure creaţiuni spirituale. În spiritualitatea românească, în genere răsăriteană, 

transcendentul coboară, spiritul se împlineşte în viaţă, după expresia auto 

rului. In acest moment al gândirii sale, a reuşit Lucian Blaga să devină mai 

viu în faţa publicului de cultură, nu numai din Ardeal, ci din întreaga ţară. 

Putem spune, că una din cele mai întense influenţe a problematicei sale 

filosofice, asupra gândirii româneşti şi în deosebi, asupra gândirii tinere o 
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eonstitue ideile sale asupra filosofiei culturii. Lui Lucian Blaga i se datoreşte. 

în cea mai mare parte, interesul ce se dă acestei noi ramuri a gândirii 

filosofice. Lucian Blaga devine într-adevăr viu prin atitudinea sa faţă de 

fenomenul românesc integral. De la el porneşte o adevărată avalanşă de idei 

care încearcă să determine autenticitatea românească. Această latură a 

gândirii a încălzit multe inimi şi a pus multe spirite în mişcare. Astăzi- 

înăuntrul generaţiei tinere, concepte ca: spaţiul mioritic, perspectivă 

sofianică şi nenumărate altele, fac parte din elementele de gândire cotidiană. 

Prin atitudinea sa, L. Blaga este primul mare român care a întors, în mod 

conştient, spatele Apusului, după o frământare serioasă a problemelor 

acestuia şi a căutat să fundamenteze, în multe privinţe, nu numai o atitudine, 

dar şi o problematică filosofică autohtonă. Când spunem acest lucru, facem 

anumite rezerve asupra unor afirmaţiuni că Blaga ar face numai o filosofie 

naţională sau etnică. E adevărat că poartă o mare parte din pecetea etnică, 

prin atitudinile sale şi imii ales în sensurile particulare, pe care le acordă 

conceptelor de dogmatic sau ontologic, însă nu-i mai puţin adevărat că 

Blaga, în bună parte, gândeşte dincolo de etnic; vâră în cadre europene 

material româuesc. Înainte de a trece la cea mai tânără generaţie ardeleană, 

să spunem câteva cuvinte despre un gânditor tot ardelean şi tot tânăr, însă a 

căruii activitate s-a desfăşurat exclusiv la Bucureşti, despre Emil Cioran. 

Dacă Blaga întoarce spatele Apusului şi găseşte sensuri suficiente în 

perspectivele spirituale autohtone, Cioran face acest lucru numai de 

jumătate. Emil Cioran a rămas încă un neîncadrat. Temperament liric şi 

furtunos în acelaşi timp, nu găseşte, în cultura actuală, motive suficienţe, nici 

valori puternice ca să-1 angajeze total. Astfel, în gândirea lui manifestată cu 

o remarcabilă lipsă de sistematizare, se revoltă. E în această fază o vădită 

influenţă nietzscheiană, prin încercarea de răsturnare a anumitor valori 

stabilite şi prin împingerea pe plan principal a vieţii tumultoase, cu toate 

paradoxiile ei. Însă Emil Cioran nu găseşte sensuri suficiente în afara 

formelor culturale, faţă de care s-a revoltat; el nu-şi găseşte nici unde un loc 

sigur; se revoltă şi apoi se supune până la desfiinţare, crede şi disperează, îl 

dezinteresează, îl supără chiar Descartes sau Kant, dar îl cucereşte şi îl 

uimeşte Bach sau Dostoievski. Emil Cioran e prin excelenţă un artist, un 

poet, o fibră nervoasă încordată, cu prea multă viaţă.  

Datorită, în bună parte, eforturilor depuse până aici, a ideilor semănate, 

precum şi a vieţii cu care aceste idei au fost înzestrate, faţa i'i. .logică a 

Ardealului şi-a lărgit perspectivele. Mai ales dela 1930 încoace se poate 

vorbi, cu multe consideraţiuni favorabile şi mai ales cu multe nădejdi, de un 

grup de tineri dedicaţi preocupărilor filosoficeşti. Nu putem spune că aceşti 

tineri ar forma un grup compact strâns în jurul unei idei sau al unei persoane, 

deşi se resimte, într-o anumită măsură, influenta celor mai în vârstă. aşa după 

cum am arătat, vorbind despre D. D. Roşea şi Lucian Blaga, totuşi aceşti 
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tineri au zestre intelectuală diferită, unindu-i însă dragostea de preocupări 

spirituale. Ca rezultat al acestor preocupări, coloanele revistelor ardelene, 

indică, tot mai des, studii sau eseuri cu caracter filosofic. În special, sunt 

două reviste care au strâns în jurul lor şi au făcut cunoscut publicului 

gândurile acestui tineret: Gând Românesc (apărută la Cluj 1933) şi Pagini 

Literare (Turda 1934). Se mai adaugă acestor reviste, Symposion (Cluj 1938) 

şi mai târziu săptămânalul Ţară Nouă. Pagina filosofică şi ideologică îu 

general a acestor reviste e aproape totdeauna iscălită de nume ca: V. Beneş, 

M. Beniuc, V. Iancu, A. Chircev, D. Isac, Grigore Popa, Bucur Ţincu. Ideile 

frământate de acest tineret prind viaţă, fie sub formă potolită şi măsurată, 

ceeace caracterizează atmosfera dela Gând Românesc, care aduce o anumită 

preferinţă pentru studiu, fie sub formă mai mult literară, tumultoasă şi 

aprinsă, ceeace caracterizează Pagini Literare, a cărei atmosferă cadrează 

mai potrivit cu eseul (Symposion şi Ţară Nouă nu şi-au câştigat încă o 

poziţiune personală). Ce putem spune despre aceşti tineri, ca să-i 

caracterizăm ideologic pe fiecare în parte? Deocamdată putem spune atât: în 

Ardeal, uneori, la noi în general, de un Grigore Popa se leagă numele lui 

Kiekegaard, de V. Iancu se leagă numele unor fenomenologi germani, de M. 

Beniuc se leagă numele lui J. von Uexküll, de alţii se leagă apoi, numele lui 

Hegel, Marx, Simmel, J. Ortega Y Gasset, etc. Se mai leagă apoi de numele 

fiecăruia anumite idei, din diferite domenii culturale. Deşi acest lucru nu e 

puţin, totuşi putem adăuga, că de numele tuturor se leagă o preocupare 

pasională de probleme filosoficeşti, o remarcabilă dragoste de idei şi tot aşa 

un deosebit talent de a lucru cu aceste idei. Aceasta e mult.  

                                              *** 

În loc să încercăm o caracterizare finală a gândirii ardeleneşti, căutând 

linii generale, pe care ea se mişcă, sau stabilind coordonate şi atribute ale 

existenţei sale, lucru care, deşi s'a făcut uneori, ui se pare totuşi prematur, e 

mai bine să pomenim despre misiunea Ardealului. Prin o seamă de gânditori 

amintiţi, prin ideile frământate, de ace ştia, Ardealul a trecut şi pe această 

cale. peste graniţele existenţei sale etnice. Ardealul nu numai că s'a făcut 

cunoscut, dar. în unele părţi, a inundat!. Pentru cine cunoaşte, bunăoară, 

puterea cu care Lucian Blaga a mişcat spiritul românesc de pretutindeni (de 

astădată e indiferent dacă mişcarea este pro sau contra), cine cunoaşte 

pasiunea cu care cea mai шагe parte din tineretul Capitalei sau al altor centre 

se prinde de ideile şi uneori de sistemul acestui gânditor, va înţelege just 

dece pomenim despre un misionarism ardelenesc. Momentul Blaga şi al 

majorităţii gânditorilor de care ne-am ocupat arată că Ardealul, ca şi altă 

dată, mai poat e trimite descălecători. De astă dată, pe aripile gândului. 
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GENERAŢII VECHI ŞI GENERAŢII NOUĂ 

 

Trăim într'o epocă de mari transformări sociale, economice, politice 

şi morale. În fiecare zi se pun alte şi alt e întrebări la cari trebuie să 

răspundem. Dintre toate însă problema omului este cea mai interesantă şi mai 

hotărâtoare. Aşa se explică faptul că problema generaţiei noi niciodată n-a 

fost mai mult discutată ca în aceste zile prezicătoare de schimbări. Deşi 

există un raport strâns între bunic, tată, fiu şi nepot totuşi se admite o 

diferenţiere dela unul la celalalt, nu numai în vârstă, ci şi în gândire şi în 

acţiune. Cei mai mulţi istorici admit că există o ritmicitate în succesiunea 

perioadelor biologico-culturale. Valorile biologice se acumulează în anumite 

timpuri într-un anumit fel, încât data naşterii cuiva determină calitatea lui. 

Trebue să ţinem seama însă şi de modificările .provocate de influenţa 

mediului; şcoala aspră a vieţii creează generaţii rezistente şi active, S-a spus 

— şi nu fără temei — că ritmul biologic şi ritmul istoric ar avea aceeaşi 

cadenţă, care se măsoară cu 30 de ani. Treizeci de ani sunt necesari, ca o 

generaţie nouă să apară şi o mentalitate veche să dispară. O nouă generaţie se 

remarcă mai ales prin o unitate de credinţă, de interese şi de acţiune. Condiţii 

egale de viaţă şi condiţii similare psiho-fizice favorizează elaborarea 

aceluiaşi ideal şi a aceloraşi înfăptuiri. Dacă ritmul biologic şi cel istoric, 

printr-o coincidenţă fericită, creează condiţii optime, atunci prin aceeaşi 

pregătire intelectuală, morală şi fizică, prin însumarea şi utilizarea în aceeaşi 

direcţie a tuturor energiilor, se naşte o generaţie pozitivă — creatoare. 

Această generaţie stăpâneşte epoca ei prin continuarea unei tradiţii 

consacrate şi prin determinarea unor transformări constructive. Dacă însă 
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ritmul biologic este inferior şi ritmul istoric defavorabil, se nasc mai multe 

curente în mijlocul aceleiaşi generaţii, cu scopuri diverse şi chiar opuse. În 

astfel de vremuri de prefaceri generaţia nouă nu este omogenă. Avem, în 

adevăr, în asemenea epoci, de obiceiu, o generaţie romantică-gânditoare, mai 

mult pasivă, irosindu-şi forţele în sbucium lăuntric, în „pertractări‖, o 

generaţie puţin capabilă de acţiune. Această generaţie intermediară, în cazul 

cel mai bun, pregăteşte terenul unei succesiuni pozitive-creatoare, sau ea 

scoate la suprafaţă, prin paralizare a energiilor constructive, o generaţie 

negativă-destructivă. Astfel deosebim generaţii politice şi sociale, cari 

determină marile prefaceri de domeniul vieţii publice, şi generaţii literare, 

intelectuale cari, meditând, rău fac decât să strângă şi să fermenteze 

materialul pentru urmaşii meniţi să-1 cristalizeze în realizări. După concepţia 

biologică, vârsta are nu numai un conţinut fizic, ci şi unul spiritual. Generaţia 

nouă care cuprinde vârsta dintre 15 şi 45 de ani este formată, după Günther, 

din două grupe. întâia grupă este generaţia tânără propriu zisă, şi cuprinde 

vârstele dela 15 până la 30 de ani. În această perioadă de receptivitate 

tineretul este doritor de fapte, idealist, cu lozinci multe şi se pregăteşte pentru 

viaţă. Trăieşte dela 15 la 25 de ani o epocă romantică, cu aptitudini multiple, 

iar la 25 ani stă gata să intre în viaţă. In această vârstă de 15-30 ani tineretul 

din toate ţările prezintă numai credinţe şi se aseamănă foarte mult în 

manifestările lor spirituale, adăpându-se la aceleaşi izvoare al e ştiinţei şi 

vieţii. A doua grupă a generaţiei noi este vârsta dela 30 până la 45 de ani, 

care a intrat în viaţă şi este la posturi de răspundere , ori cel puţin ar trebui să 

fie, dacă nu i s-ar închide drumul. Aceasta e gruparea, care trăind viaţa pe 

de-a-ntregul, determină istoria a cărei aspiraţii şi fel de acţiune variază după 

ţări. Aceasta este generaţia activă intrată în lupta vieţii, spre deosebire de 

tineretul pasiv, care asimilează încă şi se pregăteşte . Generaţia veche are 

vârstele dela 45 până la 75 de ani. Şi aici avem două categorii. întâia este a 

celor dela 45 până la 60 de ani, care se găseşte la locul de cea mai înaltă 

răspundere, având o experienţă bogată. Deşi refractară, în general, această 

grupă este totuşi capabilă încă de înaintare. A doua grupă are 60-75 de ani. 

Ea se pregăteşte de retragere, fără să ştie alege totdeauna momentul cel mai 

potrivit pentru această operaţie. Această din urmă grupare, pe lângă toată 

bunăvoinţa şi dorinţa ei de a ţinea pas cu evoluţia vremii, s e complace în 

aplicarea unor formule perimate şi neeficace. Generaţiile se succedează în 

ritmul determinat de valorile biologice şi de factorii materiali ai mediului. 

Generaţiile noi bine pregătite fac un pas înainte, încadrându-se în ritmul 

general mondial şi în ritmul specific al ţării respective, iar generaţiile vechi 

conştiente păstrează şi transmit patrimoniul câştigat şi calităţile biologice 

moştenite, cedând locul lor celor tineri la momentul cel mai oportun. Numai 

prin această succesiune ritmică se poate asigura o evoluţie armonică. Numai 

o armonizare a valorilor celor două generaţii per mite o evoluţie dătătoare de 
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energie pozitivă, câtă vreme o disarmonie în această privinţă are drept 

urmare acele strâmtări de alvie cari duc la inundaţii catastrofale şi la 

anihilarea forţelor celor mai rodnice. Fiecare epocă ar e mai multe tipuri de 

oameni, însă unul este tipul car e conduce. In cele câteva milioane de ani ai 

tragediei omului, s'au perindat multe generaţii, însă In toate epocele una a 

fost care i-a dat acestei epoce semnul distinctiv, semnătura descifrabilă. Până 

la omul social al zilei de azi a defilat pe scena istoriei omul instinctelor, omul 

războinic, omul credincios, omul ştiinţei şi omul economic. Omul în cursul 

istoriei a fost stăpânit de concepţii foarte variate şi a utilizat cele mai felurite 

arme pentru ajungere a scopurilor fixate. Azi, de exemplu, el încearcă să se 

elibereze din sclavia materiei şi a banului şi tinde spre o dreptate şi 

răspundere socială, prin subjugare a acestora. Aşa este omul, totdeauna în 

căutarea fericirii şi a adevărului.  Această succesiune a generaţiilor o 

constatăm în istoria fiecărei naţiuni. La noi s'au succedat în ultimele două 

veacuri respectând aproape ritmul de 30 de ani, generaţia conştiinţei de om 

(Horia, Cloşca, Crişan, 1784), generaţia conştiinţei naţionale (Tudor 

Vladimirescu, 1821), generaţia democratică-revoluţionară (Goleştii, 

Brătienii, Bărnuţ, Iancu, 1848), generaţia politico-culturală (Creangă, 

Caragiale, Maiorescu, Eminescu, Junimiştii, 1877), generaţia unităţii 

naţionale (Ionel Brătianu, Iorga, Maniu, Goga, 1900) şi e în plină pregătire 

generaţia idealului naţional (1930?) menită să cimenteze, să consolideze 

statul nostru naţional. Generaţia veche de azi, dela 45 de ani în sus, după 

împlinirea idealului naţional nu s'a menţinut la nivelul momentului istoric. Pe 

cât de pregătită a fost ea sufleteşte în primele zile ale manifestării ei, pe atât 

de nepregătită s'a dovedit mai târziu din punctul de vedere tehnic şi al 

conducerii. Divizată în partide politice, în coterii de interese, ea nu a putut 

vedea mai departe decât până la interesele mici ale partidului respectiv şi ne-

a dat tristul spectacol al supralicitărilor în lupt e destructive electorale. Iar 

din acest duel între „aleşii neamului‖ poporal satelor noastre a ieşit înfrânt în 

nădejdi, zăpăcit şi demoralizat. Tineretul a fost şi el întrebuinţat ca material 

15 electoral, iar dacă a îndrăznit să se gândească, să se mişte cu capul şi pe 

picioarele sale, a fost ori narcotizat cu eterul promisiunilor, ori pur şi simplu 

desfiinţat sau declarat „bătrân‖ şi încorporat în cadrele disciplinei de partid. 

Generaţia nouă dela 15 până la 45 de ani, deşi unită prin evenimentele 

războiului şi al e perioadei de după războiu, adică victoria, urmată de criza 

economică şi morală, nu est e totuşi omogenă. Generaţia nouă de front, cum 

numeşte Günther seria dela 35 până la 45 de ani, a intrat în războiu, deşi pe 

multe fronturi, însă cu acelaşi ideal al unităţii naţionale. Intorcându-se acasă, 

ea s'a aşezat în deosebite posturi, trecând însă prin controlul partidelor 

politice. Prin politică, prin aşteptări în anticamera şefilor, au ocupat tinerii 

situaţii, punându-se astfel la dispoziţia generaţiei bătrâne. Aceşti oportunişti 

risipiţi în toate partidele sunt la remorca şefilor şi ei aparţin astfel mai mult 
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generaţiei vechi. Dacă îndrăznesc totuşi din când în când să apară în arenă, 

aceasta o fac după ce au primit „biletul de permis‖ dela seniori. Generaţia 

nouă de după războiu, cum numeşte acelaşi savant citat tineretul propriu zis 

de azi (15-24 de ani), trăind în epoca tuturor crizelor şi a lipsei complete de 

respect faţă de autoritate, bombardată cu cele mai variate teorii economice, 

sociale şi politice, nu are o orientare precisă şi, înclinată mai mult spre 

materialism, ea stă zăpăcită în faţa icoanei înspăimântătoare a şomerului, 

care prin distrugerea lumii vechi vrea să creeze o lume nouă. Ea se 

cumpăneşte astfel buimăcită între dreapta şi stânga. Cea mai interesantă 

vârstă pare a fi şi la noi generaţia tânără din război (25-35 de ani). Această 

grupă este în căutarea unei orientări. Pregătită în carieră, ea se caracterizează 

prin profunzime în cele spirituale, conştiinţa cauzalităţii în cele materiale şi, 

condusă de un simţ practic, ea are dorinţa realizărilor. Iubitoare de ţară şi de 

neam, ea nu este însă lipsită de un simţ fin de dreptate socială, lucrează 

conştiincios în laboratoare, în institute, şi din când în când şi în „forum‖, în 

cadrul colectivităţii, reface unde se dărâmă şi este prezentă unde se 

construeşte. Din această grupă — aşa cel puţin se speră pretutindeni — vor 

răsări conducătorii de mâine, conducători cu concepţie şi răspundere 

biologică, naţională şi socială. După toate prevederile această grupare de 

sinteză şi de acţiune va forma coloana vertebrală a generaţiei noi sortită să 

facă o Românie Mare fericită şi eternă. Pentru ca această generaţie să se 

închege, e nevoe încă de vreo 10-15 ani. Aceşti ani trebue însă bine utilizaţi, 

căci am pierdut până acum 15 ani mai mult în discuţii, decât în fapte. 
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OPOZIȚIA OAMENILOR DE CULTURĂ FAȚĂ DE 

REGIMUL CEAUȘESCU (I) 
 

În peste 25 de ani de la răsturnarea lui Nicolae Ceauşescu şi 

înscrierea României pe calea dezvoltării democratice, nu a fost publicat un 

studiu cuprinzător privind opoziţia oamenilor de cultură faţă de regimul 

Ceaușescu, temă deosebit de complexă şi, totodată, foarte importantă, cu 

atât mai mult cu cât din rândul acestei categorii de persoane s-au ridicat după 

Revoluţie mulţi oameni politici, formatori de opinie, exponenţi de vârf ai 

societăţii civile. 

În absenţa unui asemenea studiu, realizat de pe poziţii obiective şi 

morale, tema privind opoziţia oamenilor de artă şi cultură faţă de 

comunism în general şi de regimul Ceauşescu în special continuă să fie 

marcată de subiectivism, abordări trunchiate şi chiar de dezinformare. 
La nivel general, se merge, de regulă, pe minimalizarea opoziţiei 

oamenilor de cultură, a intelectualilor pe un plan mai larg, faţă de regimul 

Ceauşescu, pornindu-se de la realitatea că România a fost una din puţinele 

ţări comuniste est-europene unde, cu toate eforturile depuse din exterior, nu 

s-a reuşit coagularea unei mişcări contestatar-disidente care, prin acţiunile 

sale, să zguduie din temelii regimul comunist. 

La nivel individual, în schimb, punctele de vedere privind poziţiile 

anticomuniste şi/sau anticeauşiste ale unor personalităţi culturale sunt 

contradictorii, de multe ori acut divergente. Pe de o parte, unii oameni de 

cultură ori apologeţii lor exagerează semnificaţia şi impactul real al unor 

atitudini proprii, iar pe de alta le minimalizează pe cele ale adversarilor lor. 

Avem în vedere nu doar adversarii politici, de regulă conjuncturali, ci mai 

ales pe cei care fac parte din alte curente, orientări estetice, cunoscut fiind 

faptul că în cultura românească, şi nu numai, persistă profunde asperităţi şi 
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animozităţi, ce ţin de modul diferit de a înţelege şi aborda actul creaţiei 

literar-artistice şi, de ce nu, de personalitatea complexă a acestei categorii de 

intelectuali, care transcende regimurile politice. 

Urmare firească a absenţei unei evaluări obiective şi oneste a 

poziţiei avute în cadrul sistemului comunist, de obşte în ansamblu şi de 

oameni de cultură individual sau în grup – demers extrem de dificil după 

cum am mai afirmat –, societatea românească este încă bombardată cu 

multe mituri şi legende şi pe această temă, dintre care este foarte greu să 

fie decelat adevărul. 

În plus, persistă încă numeroase şi serioase semne de întrebare, 
fără înlăturarea cărora nu se va putea realiza pe deplin atât de invocata 

însănătoşire morală, la nivel de individ şi, în final, la cel național. Am în 

vedere, mai ales, întrebări de genul: 

- au fost oamenii de cultură români, intelectualii în general, mai laşi 

decât confraţii lor cehi, unguri, polonezi, ruşi?; 

- de ce nu au apărut în mediul cultural românesc exponenţi anti-

comunişti de statura şi carisma unor Vačlav Havel, Andrei Zaharov, 

Alexandr Soljeniţîn?; 

- a fost, realmente, cenzura ideologică atât de puternică în România, 

cât să explice puţinătatea opiniilor critice la adresa sistemului comunist 

ajunse la public? Cum se explică, atunci, slaba propensiune a intelectualilor 

români la variantele alternative de exprimare de tip samizdat, folosite 

consistent în alte ţări comuniste, îndeosebi în Polonia şi URSS?; 

- a fost, într-adevăr, Securitatea română mai represivă, comparativ cu 

suratele sale din celelalte ţări ex-comuniste ? Cum se explică faptul că, după 

1964, nici un membru al uniunilor de creaţie nu a fost condamnat pentru 

delicte politice?; 

- care a fost rolul real al serviciilor de informaţii străine, atât din 

Vest, cât şi din Est, la stimularea şi susţinerea atitudinilor contestatare ale 

oamenilor de artă şi cultură? Cum se explică faptul că majoritatea 

persoanelor din această categorie care au iniţiat ori preconizat acţiuni publice 

de protest faţă de regimul Ceauşescu au făcut obiectul preocupărilor 

informative ale Contraspionajului (anti-NATO, anti-KGB şi anti-maghiar)? 

Evident, lista întrebărilor de acest gen, care sunt de natură să 

preocupe pe un analist şi lector de bună credinţă, este mult mai lungă. 

În context, cred că un demers util îl poate reprezenta analiza 

opoziţiei oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu prin prisma 

documentelor Securităţii şi a memoriei profesionale. În opinia mea, 

orice analiză a unor teme cu impact social-politic major din perioada 

comunistă trebuie să pornească de la documente (constituţie, legi, alte 

documente oficiale), între care cele produse de serviciile de informaţii cu 

competenţe legale deţin un rol aparte. 
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Doresc să precizez că prin sintagma „documentele Securităţii” am 

în vedere produsele informative finite rezultate în urma activităţilor specifice 

de culegere, completare, verificare, documentare, evaluare şi valorificare a 

informaţiilor și nu informații aflate în fază de laborator.
2
 

Revenind la demersul editorial în sine, doresc să precizez că el 

vizează, în primul rând, publicul larg, deoarece, din perspectivă istorică, 

acesta este cel mai exigent şi obiectv analist. Demersul nu s-ar fi produs dacă 

vreun organism de stat, civic sau ştiinţific ar fi manifestat interes faţă de 

percepţia şi memoria profesională a cadrelor de informaţii care au avut 

tangenţă, cât de cât, cu evenimentele din epocă. 

Pornind de la această fază, doresc să prezint date şi informaţii despre 

opoziţia oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu care se regăsesc în 

documentele Securităţii sau în memoria profesională proprie, precum şi a unor 

colegi. În baza acestora, voi formula puncte de vedere cu privire la premise şi 

acţiuni interne şi externe care au determinat şi/sau stimulat conduita 

opoziţionistă a unor creatori de literatură şi artă, modalităţile concrete de 

materializare a acesteia, strategia adoptată de Securitate faţă de oamenii de 

cultură şi grupurile externe care acţionau în scop incitator. Voi prezenta 

referiri concrete mai ales din plaja competenţelor profesionale ale serviciului şi 

unităţii în care mi-am desfăşurat activitatea informativ-operativă între anii 

1975 – 1989.
3
 

Pentru conturarea unei imagini de ansamblu, în măsura nevoilor 

analitice, voi apela şi la surse publice, fie ele documente, studii sau lucrări 

memorialistice. De o deosebită utilitate îmi este publicarea unui volum 

important de documente ale Securităţii privind problematica abordată de 

către Serviciul Român de Informaţii (Cartea Albă a Securităţii, mai ales vol. 

V – Istorii literare şi artistice, 1969 – 1989, Editura Presa Românească, 

1996) şi CNSAS (Securitatea – Structuri/cadre, obiective şi metode. 1948 – 

1989, Editura Enciclopedică, 2006; Arhivele Securităţii, 2004 – 2006; 

Intelectuali români în arhivele Comunismului, 2006; Partiturile Securităţii – 

Directive, ordine, instrucţiuni 1947 – 1987, 2007, toate apărute la editura 

Nemira).  

Voi apela și la documentele extrase din propriile dosare de securitate 

și publicate de unii oameni de artă și cultură, precum și la cele incluse în alte 

lucrări. O sursă bogată în referiri concrete la documente ale Securităţii 

privind oameni de artă şi cultură din ţară şi din emigraţie o reprezintă 

                                                           
2
Detalii pe această temă am prezentat în materialul „Memorialistica profesională – scop și 

motivație”, apărut în Vitralii – Lumini și umbre, martie – mai 2014, pp. 87-92. 
3
Serviciul 5 din cadrul Direcției I – Informații Interne care avea în competență activitatea 

informativ-operativă antisubversiune în rândul persoanelor din domeniile artei, culturii, 

presei, sănătății și justiției. 
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lucrarea lui Mihai Pelin intitulată Operaţiunile Meliţa şi Eterul, Istoria 

Europei Libere prin documente de securitate, Ed. Compania, Bucureşti, 

2007. 

Având în vedere că memoria profesională trebuie înţeleasă ca o sumă 

a memoriilor individuale ale cadrelor de informaţii cu percepţii relevante 

despre acelaşi domeniu/fenomen/situaţie, țin cont şi de punctele de vedere 

exprimate de alţi colegi de breaslă. În primul rând, au fost luate în 

considerare opiniile exprimate public (studii, lucrări memorialistice, 

interviuri etc.) de reputaţi specialisti în informații, dintre care, cu deosebită 

consideraţie, se cuvine a fi menţionaţi colonel (r) Filip Teodorescu, colonel 

(r) Gheorghe Raţiu, maior (r) Radu Tinu, general de brigadă (r) Aurel 

Rogojan, colonel (r) Traian-Valentin Poncea, locotenent-colonel (r) Traian 

Stambert, colonel (r) Gheorghe Cotoman, colonel (r) Teodor Filip, lista fiind 

evident mai lungă. 

De asemenea, am în vedere şi opinia aparţinând unor analişti, buni 

cunoscători ai domeniului informativ, respectiv prof. univ. dr. Cristian 

Troncotă, dr. Radu Alexandru Timofte, dr. Alex. Mihai Stoenescu, Mihai 

Pelin, Ion Cristoiu. 

Evident, acest demers, care se întemeiază preponderent pe informaţiile 

Securităţii, va fi receptat în funcţie de disponibilitatea analiştilor şi simplilor 

lectori de a lua în considerare documentele produse de atât de hulita instituţie. 

Personal, consider că informaţiile Securităţii, cu toate inexactităţile pe care le 

pot cuprinde, rămân obiective şi mai puţin marcate de zgura ideologică din 

epocă.  

Înainte de a trece efectiv la lucru, resimt nevoia unor precizări de 

ordin metodologic. 

- Voi aborda, relativ restrictiv, opoziţia faţă de regimul Ceauşescu a 

oamenilor de artă şi cultură, şi nu în general a categoriei intelectualilor. 

Această delimitare are la bază, pe de o parte, convingerea că 

problematica specifică domeniilor cultural-artistice este mai consistentă, 

coerentă şi în multe privinţe unitară, faţă de cea a intelectualităţii în general. Pe 

de altă parte, „specializarea‖ mea informativ-operativă ţine de zona cultural-

artistică, în care m-am mişcat cu îndeletniciri profesionale o bună perioadă de 

timp. 

Prin sintagma oameni de artă şi cultură înțeleg persoanele implicate 

în creaţia literar-artistică şi în administrarea bunurilor culturale, având în 

vedere membrii uniunilor şi asociaţiilor de creaţie literar-artistică (scriitori, 

artişti plastici, compozitori şi muzicologi, cineaşti, actori, regizori, solişti 

vocali, instrumentişti), profesionişti sau amatori, persoanele implicate în 

administrarea culturii (angajaţi ai Ministerului Culturii şi ai inspectoratelor 

teritoriale, arhivari, custozi, muzeografi, organizatori de expoziţii etc), ori în 
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domenii adiacente culturii (învăţământul filologic şi artistic, cercetarea 

ştiinţifică specifică etc). 

- Analiza întreprinsă se circumscrie perioadei Ceauşescu şi nu 

regimului comunist în general, deoarece în multe privinţe politica partidului 

şi statului faţă de oamenii de cultură, ca şi atitudinea/reacţia acestora diferă 

substanţial faţă de epoca stalinistă. 

- Etimologic, sintagmele opoziție și disidență au semnificații 
apropiate. Conform DEX, opoziția înseamnă împotrivire, opunere, rezistență, 

în timp ce disidența desemnează opinii diferite ale unor persoane față de 

acelea ale majorității. Disidența față de regimurile comuniste din blocul 

sovietic, conform Raportului Tismăneanu
4
, se referea la membrii marcanți ai 

partidului comunist care deviaseră de la ideologia oficială.  

În România, datorită faptului că numărul persoanelor care au criticat 

deschis comunismul, asumându-și toate riscurile ce decurgeau de aici, a fost 

foarte mic, noțiunea de disident a fost folosită după 1989 și cu privire la 

persoane care nu și-au făcut niciodată publice opiniile critice, pe 

considerentul că nu au sprijinit politica partidului comunist.
5
  

Pentru a evita această inconsecvență în ce privește accepțiunea de 

disident, care deseori este pus în discuție („așa-zis‖, „pseudo-disident‖), am 

preferat să uzitez în această analiză sintagma opoziție. Această opțiune se 

bazează și pe faptul că opoziția este mai cuprinzătoare decât disidența, 

incluzând, pe lângă criticile deschise și directe la fundamentele 

comunismului, și alte modalități de împotrivire, opunere, rezistență. 

După cum se va constata din analiza ce o voi face, majoritatea 

acțiunilor și atitudinilor deschise, individuale sau în grup, ale oamenilor de 

cultură din anii ’70 și ’80 vizau decizii și măsuri politico-administrative 

privind domeniul culturii și nu fundamentele regimului. 

- Sintagma „opoziţia oamenilor de artă şi cultură faţă de regimul 

Ceauşescu” nu trebuie înţeleasă într-un sens generalizator. Ca în toate 

formele de organizare social-politică, şi în perioada Ceauşescu oamenii de 

cultură, ca şi intelectualii în general, s-au regăsit atât în interiorul elitei 

politice conducătoare, cât şi în opoziţie cu aceasta. 

Având în vedere rolul şi locul pe care îl au de regulă oamenii de 

cultură într-un regim autoritar/totalitar, consider că majoritatea intelectualilor 

din această categorie s-a plasat – măcar tacit – pe o poziţie de distanţare şi 

chiar de opoziţie în perioada Ceauşescu, din ce în ce mai evidentă pe măsură 

                                                           
4
Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România – Raport Final, Ed. 

Humanitas, 2007 
5
Op. cit. pag. 717 
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ce accentuarea controlului ideologic asupra creaţiei literar-artistice devenea 

tot mai deranjantă la nivel de obşte şi individ. 

Analiza preconizată privind opoziția oamenilor de cultură față 

de regimul Ceaușescu va fi abordată, în viitoarele numere ale revistei 

noastre, din mai multe perspective. Îmi propun să relev, în principal, 

circumstanțele externe și interne, nemulțumirile și frustrările populației în 

general și cele specifice ale creatorilor de literatură și artă, strategiile 

externe vizând stimularea predispozițiilor contestatare și de revoltă 

interne, potențialul și acțiunile de acest gen ale altor categorii socio-

profesionale, modalitățile concrete de manifestare a opoziției oamenilor 

de cultură și, în final, strategia activității de prevenire și/sau contracarare 

a unei mișcări contestatar-disidente în rândul acestora. 
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIAG DE MAG (III) 
 

O VORBĂ MARE 

 

Când din mine vor rămâne 

doar nişte cuvinte, 

vei găsi în biblioteca de nuc 

o carte din care îţi vorbeşte 

bunul tău, un haiduc. 

Nu te poate ţine în braţe, 

dar acolo printre silabe, 

îţi va face loc 

să intri înlăuntrul 

lumii de foc. 

Cuvintele îţi vor fi merinde, 

vor ţine loc de îmbrăţişare. 

Cuvântul e o Vorbă Mare, 

pământ şi ape – cuvinte, cuvinte… 

Te privesc de aproape, 

printr-o lacrimă 

strivită sub pleoape, 

ţinută în minte. 
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ZGOMOTELE CASEI 

 

Ai observat? 

Obiectele se mişcă 

în fiecare seară, noaptea. 

Oftatul perdelelor înfiorate 

de vânt, 

gemu din bibliotecă lin, 

capul baroc al neamţului 

pe un crenel sculptat, 

cărţile, praful, un canat, 

jilţuri cu triste 

capete de lupi. 

Suspinul anemonelor, 

un vaier-glas de scrin, 

o şoaptă. 

Vorbeşte-n somn 

bătrânul Biedermeier. 

Aud cum se cocleşte blând 

arama unei cupe, 

apoi trosniră seci 

vertebrele tăcerii, 

sau oasele bătrâne, 

tot mai reci. 

 

ZGOMOTELE NOPŢII 

 

Penumbrele, sau vântul 

mişcând gorunii, 

un vuiet, câinii urlă 

când îşi aduc aminte 

de străbunii lupi, 

sub Lună, în vileag 

iese chiar Luna în laguna 

norilor veneţieni. 

Berze planează foşnitor 

pe marile acoperişuri, 

apoi adorm – statui 

pe vârfuri. 

Ascult! – e vântul. 

Poate-am visat, 

poate-am plecat demult. 
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     RAISA BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

 

Călătoria înspre origini (II) 

                                                    ,,Pe propriile ruine...‖ 
                                         ,,Pe propriile ruine am ajuns să ştim cine suntem‖ 

                                                                                                   (Emil Cioran) 

 

                         ,,Îmi place să şed aidoma ierbii şi macului roşu pe biserici în ruină‖ 

                                                                                 (Inelul reîntoarcerii, Nietzche) 

 

    ,,Cu mama, bulgăroaică, tata se-nţelegea. Ştia mama cum să-l ia, se iubeau‖. Cuvântul 

misterios: iubire, convinge asupra acurateţii legăturii lor, legătură de suflet. Femeia – 

Maria Vasilievna ştiuse să-şi stăpânească bărbatul, ştiuse să ţină frânele gospodăriei. 

,,Mama s-a căsătorit din dragoste cu tata. Nu-l lăsa s-o ia razna. Tanti Vera, sora mamei 

tale, încercase să cocheteze cu tata, dar nu i-a mers. Mama era fermă în privinţa asta‖.  

    Părintele Constantin între ei doi, cu crucea pe piept, cu degetul arătător înspre o carte 

deschisă, ţinută în mâna stângă, ignorând parcă pe fotofraf, având şi el un început de 

chelie, dar de un alt format: mai rotundă înspre creştete şi c-o bărbiuţă-n furculiţă bine 

tunsă, părintele Constantin, mediind parcă între cei doi fraţi şi forţele cereşti: lumescul şi 

cerescul împreună. Nimic nu părea a tulbura fiinţele lor perfect integrate mediului. De 

unde să bănuiască întâmplările cumplite ce vor veni, nu peste mult timp. Imaginea celor 

doi fraţi apropiaţi în poză, ca şi în realitate, legaţi printr-un destin comun, ei – cei doi 

intelectuali ai familiei…rămaşi parcă vii acolo, nealteraţi de trecerea timpului, ei, vecinii 

de case, gard în gard locuind, cu portiţe de trecere liberă, de la unul la altul: 

    ,,Casa noastră a fost distrusă de bombardament. N-a mai rămas decât fântâna. Cât am 

plâns, când am văzut-o anul trecut, când am mers la Speia. Mi-era şi greu să trec pe 
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lângă ea, când ştiam ce gospodărie înfloritoare am lăsat acolo. Numai grajdul cu vitele şi 

hambarul, dar curtea, dar casa, dar livada cu fructe de toate felurile, din care mama se 

pricepea să facă tot felul de dulceţuri‖. Mama Valiei prezentă, tot mai prezentă. Umbre s-

adună-n încăpere: norii de afară cu vânt aduc o răcire bruscă. Valea – absentă din 

cotidian – undeva, atât de departe, încât pentru moment nu mai pot ajunge la ea. 

    Servesc din prăjiturile puse pe-o farfurioară pe măsuţa mignonă şi mă simt ca în 

copilărie în vizită la Maria Vasilievna, mătuşa mea (Teotea?). Sunt iar copilul de atunci 

şi aştept să vină mama de la Chişinău, unde-şi tratează boala de stomac. 

    ,,Dar mama? Ce era cu mama? Ştiu că nu prea se-nţelegea cu tata. Ţin minte cum 

venea de la Chişinău şi eu eram cu fata care mă-ngrijea şi mama mă striga de-afară şi eu 

ziceam ,,E mama‖ şi fata zicea ,,Nu e mama, e un strigoi‖ ,,Ba nu e mama‖, replicam şi 

începeam să plâng şi mă zbăteam să scap din strânsura fetei şi ieşeam la mama, trăgând 

de zăvor şi stăteam în hambar şi era frig şi umezeală şi mama mă ţinea în braţe şi 

plângea. Sentimentul acela dureros, al regăsirii cu mama. Bănuiesc că tata nu o iubea pe 

mama, că nu din dragoste a luat-o. Mama avea treizeci şi trei de ani când s-a măritat, iar 

tata cu vreo şase ani mai puţin. Mama l-a văzut la biserică în timpul unei slujbe. Tanti 

Vera de la Delacheu i l-a arătat. A întrebat-o dacă-i place. Cum să nu-i placă: tata era 

frumos şi tânăr. Gata nunta. Totul a mers foarte repede. Pentru mama a fost un dar 

neaşteptat. El mai fusese însurat şi avea un băiat din prima căsătorie. De ce divorţase, nu 

ştiu. Mi-aduc aminte de un chip smolit, de-o frumuseţe stranie care mai venea pe la noi 

în absenţa mamei să-şi vadă băiatul pe care tata îl luase poate şi pentru ca să nu mai 

plătească pensia alimentară. Fosta lui soţie avea şi un aer de femeie vicioasă: degaja un 

miros persistent de băutură. Viaţa mamei cu tata n-a fost prea fericită, cred. Dar mama-l 

iubea‖ 

    ,,Bunicii‖, zice Valea convinsă‖ ,,ei sunt de vină. Şi în căsnicia mamei voiau să se 

amestece, dar nu le-a mers. Mama nu le-a permis.‖ 

    ,,Înţeleg, mama era altfel: mai neajutorată ca fire. Ea, care rămăsese nemăritată până la 

treizeci şi trei de ani şi mai avea încă cinci surori, ce mai putea ea spera de la viaţă. Voia 

să se călugărească, nefiind totuşi, bigotă. Era timidă. Nu prea se descurca în treburile 

casnice, nici în altele. Când mergeau cu trenul la liceul eparhial din Chişinău, totdeauna 

cei din compartiment credeau că tanti Vera era sora cea mai mare pentru verva pe care o 

degaja, pentru dezinvoltura ei‖. 

    ,,O, mi-amintesc de nunta lui dediu Ipatie..  Aşteptam cu neastâmpăr să-i văd mireasa 

şi văzusem o tânără c-o faţă rotundă, debordând de frăgezime şi farmec şi eram 

bucuroasă de totea mea. Şi când am văzut-o în biserică alături de dediu Ipatie cu privirea 

ei tristă care o îmbătrânea am avut o decepţie. Nu-mi venea să cred. De aceea am 
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acceptat-o cu greu în familia noastră. Cea frumoasă era sora mai mică a mamei tale, 

Liuba, parcă o chema, avuseseră nunta odată, de aici confuzia. Au preferat-o pe mama ta 

bunicii pentru că era din neam de preoţi, din neam bun, cum se făceau pe atunci 

căsătoriile: bunica ţinea la asta‖. 

    Acei bunici pe care nu prea-i ştiu. Cum or fi fost? Informaţiile Valiei sunt prea 

rezumative pentru a-mi umple dorul de bunicii din partea tatei. Pe bunicul ştiu că-l 

chema Tudor(Feodor?) şi că era moldovean. Bunica Stepania are printre imaginele mele 

un loc oarecare. Dintr-o poză a Valiei mă priveşte bunica(mânca?) îmbrobodită cu-n 

batic negru(o broboadă). Nu-i disting trăsăturile feţei. Pare senină, echilibrată, uşor 

dominatoare prin poziţia ţeapănă, sprijinindu-se de umărul Valiei care ste aşezată pe un 

scăunel şi mă ţine pe mine în braţe. În spatele Valiei: blond (ca  

maică-sa?!), c-o bască pe vârful capului, Igor care mă târa după el prin curtea lor, în 

ieslea cailor, un personaj malefic, ce-mi trezea fiori, cu gesturile lui bruşte şi dure. 

    ,,Igor mergea la o vecină, Frusina, cu mulţi copii, o fină  

de-a noastră şi mânca acolo varză, parcă acasă n-ar fi avut ce mânca şi mama îl ierta‖. 

    ,,Şi eu mergeam acolo şi mă uitam pe fereastră la copiii, care umblau prin casă iarna 

desculţi şi de la buric în jos goi. Mă chema şi pe mine Frusina şi-mi dădea să mănânc‖. 

Încep să-mi aduc în minte întâmplări pe care le ştiam. Acum am un martor al amintirilor 

mele: Valea. Ea era mai mare. Ea-l ştia bine şi pe tatăl meu. Tatăl meu din poza din 

1935, de astă dată, în care într-un cerc bine delimitat apar: tata, mama şi Valea. Alcătuiau 

un trio eterogen. Tata în partea stângă a fotografiei, cu un zâmbet mult mai tineresc decât 

în imaginea din 1939. Citesc pe spatele pozei scris de mama: îi recunosc scrisul ,,14/V-

1935. Ca amintire, dragilor naşi, de la Niunea şi Ipatie. Eu pe atunci aveam opt luni şi 

câteva zile. Tata avea o anume siguranţă a tinereţii. În această fotografie i se observă mai 

bine fruntea înaltă, sprâncenele bine conturate, ca de femeie. Degajă bunăvoinţă şi 

veselie. Poate că şi îngerul păzitor din spatele lui, Valea, avea asemenea efecte benefice. 

Valea la cinsprezece ani pare cu adevărat cuceritoare. 

    ,,Cu dediu Ipatie mă aveam cel mai bine, poate pentru că eram mai apropiaţi de 

vârstă‖. Poate. mama în această poză pare mult mai bătrână decât tata. Privirea ei 

exprimă un soi de tristeţe ,,iremediabilă‖. Părul prins cu agrafe: o sobrietate de fată 

bătrână. Tenul ei creol contrastează cu luminozitatea chipului celorlalţi doi. Valea şi tata 

o armonie, mama o dizarmonie vizibilă.  

    ,,Mama mea nu prea era potrivită cu tata şi a suferit mult lângă el. Dar nu l-a vorbit 

niciodată de rău‖. Toate întâmplările mamei mă năpădesc ca un virus şi-mi crează un 

disconfort de nesuportat. Pendula cu acele aurii anunţă orele douăzeci. Când a trecut 
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timpul? Actualităţi la televizor, dar fiecare gândim la ale noastre trecute întâmplări, care 

parcă vibrează în aerul încăperii, cu acuitate. 

 

    Întâia noapte la Valea în cameră cu pendula moscovită, cu frigiderul gălăgios, într-o 

poziţie neprielnică, pe-o pernă înaltă. Noaptea coborâse prea grăbită peste noi, în 

septembrie. Atâtea vorbe am rostit amândouă. Şi e numai începutul. Viaţa Valiei la 

Speia. Ea vorbind la nesfârşit, c-un glas micuţ, venind parcă de undeva, de tare departe. 

Eu abia ţinând ochii deschişi: drumul lung până la ea şi acomodarea cu un spaţiu nou şi 

cu ea... 

    Gâtul ei subţiratic, părul ei rar, alb, subţirimea nasului, gura bine conturată au ceva de 

fiinţă, aparţinând parcă altor vremi în care educaţia şi fineţea din naştere arătau 

apartenenţa la un ce omenesc mai deosebit, mai rafinat, dar în acelaşi timp mai simplu, 

mai fără orgoliu, mai neostentativ. 

    ,,Tata a muncit şi pe lângă un hectar, care-l avea moştenire, a reuşit să cumpere 

pământ , ajungând la treizeci de hectare după câte ştiu. Aveam o viaţă liniştită şi 

îndestulată, o gospodărie bine chibzuită. Eu începusem liceul la Tighina. Igor era mai 

năzdrăvan, mai pleca de-acasă. Era la vârsta adolescenţei şi având multă energie, zilnic 

inventa câte ceva, şi deodată, a venit războiul: ca o boală, ca o sminteală. Nu puteam 

crede. Şi veştile de-acasă: ca vin cu duba neagră şi ridică oamenii din sat, că nu-i suportă 

pe gospodari şi pe cei cu idei liberale. Tata le avea cred, că venise cu ele de la Paris. 

Stalin era neiertător, dur ca oţelul cum îi era şi numele. Nu ştiam ce să fac, unde să fug. 

Mă-nbolnăvisem de febră tifoidă: mă internasem la Tighina. Spitalul se pregătea să plece 

în ţară. Eu auzisem de-un transport cu trenul înspre Siberia. Aşteptam. Mă rugam să-l 

văd pe tata, ştiam că e acolo, în acel transport şi l-am văzut atunci. Ţi-am scris: mâna lui 

pe care  

i-am sărutat-o la despărţire‖. 

    Drumul celor doi tați în noapte, cu trenul șuierând în apropierea gărilor, cu 

imposibilitatea lor de a se salva, cu înțelegerea faptului că totul e iremediabil pierdut. 
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        GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţie 

 

Eşti fata rătăcită între îngeri 

Ai zeci de renunţări şi de constrângeri 

Şi mulţi visează raiuri pentru tine 

Căderea-i nenorocul ce-ţi rămâne 

Pedeapsa cărnii îţi va fi fatală 

Lumea ţi-a hărăzit să fii normală 

Şi îţi promite că o să abunde 

Ambrozia ce în sărut se-ascunde 

Păcatul din ispitele subtile 

Vorbeşte de maşină şi de vile 

Nectarul desfrânării te încearcă 

Cu mari petreceri şi cu tipi de marcă 

 Degeaba interdicţii şi refuz 

 Când ispitirea-ţi sună în auz. 

                                7 septembrie 2016 

 

Moş 

 

Clipa-i săracă nu mai dă nimic 

Cu greu m-aşez, cu greu mă mai ridic 

Şi în cireşul vrerii frunză nu-i 

Să aflu liniştea la umbra lui 

Dacă e toamnă oasele mă dor 

În ochi e ploaie şi în suflet nor 

Cele frumoase nu le mai găseşti 

Câte plăcură s-au făcut poveşti 

Nu întâlneşti în piaţă negustori 
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Să vândă vise şi să vândă nori 

Nu-s florărese la oricare colţ 

Afacere cu ele să dezvolţi 

 Şi-acuma când e ziua Sf. Cruci 

 Te-ai dumirit că-i vremea să te duci. 

                                         9 septembrie 2016 

 

Fatalism 

 

Picioarele se plâng de-atâta drum 

Uitare-aş neputinţele, n-am cum 

Ochii se tânguiesc de bezne mari 

Lumina n-o găseşti la bişniţari 

În toate afli câte-un şitetlic 

Cauţi salvare, nu găseşti nimic 

Te ameninţă cumpăniri de juzi 

Cu gura de secundă ce-o auzi 

Te sperie şi focul de infern 

Şi talgerele de cântar etern 

Tot crapă gândul piatra de mister 

Găseşti pământ şi tu voit-ai cer 

 Nu apelezi la sfinţi şi înţelepţi 

 Va trebui pe toate să le-accepţi. 

                                      20 august 2016 

 

Anormalitate 

 

E nebun şi veacul, nici eu nu-s normal 

Soarele decenţei intră în elipsă 

Drumurile mele duc către spital 

Drumurile lumii spre apocalipsă 

Adevăru-i hoitul aruncat în şanţ 

Peste tot, ruşine nimeni nu mai are 

Libertatea-i câine ce-a scăpat din lanţ 

Şi de rătăcire da-va în turbare. 

Visele degajă miros de abuz 

Fericirea toată e depusă-n bancă 

Cazu-i să mă plâng, nu să m-amuz 

Când văd nesimţiţii ţării dând din fleancă 

 Câte-au fost pierdură şi rost şi temei 

 Veacul ăsta face pofta la mişei. 

                                       18 aprilie 2016 
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Migraţie 

 

Şi va veni migraţia cea mare 

Instinctul mă va face s-o accept 

Să nu mă-ntreb ce-i drept şi ce nu-i drept 

Musonul de lumină e în zare 

Aceasta-i injustiţia lumească 

Şi zeii cei de sus vor fi ostili 

Se vor ivi abstracţii crocodili 

Din carnea-mi tragică să se hrănească 

Şi lumea va urma eterna rută 

Pericolele se repetă-n veci 

Şi jertfe se înşiră zeci şi zeci 

Tot rătăcind pe calea absolută 

 Aceasta-i rânduiala pusă-n toate 

 Ca viermii să le ştie sfâşiate. 

                                            12 mai 2016 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 
 

 

                          TATA A SOSIT ÎN PERMISIE 

 

Au trecut mai bine de cinci ani de când Puiu s-a dus, iar după asta, 

revederile noastre au fost ba năprasnice şi neaşteptate, ba stranii şi incerte. 

Oricum, s-a scurs o vreme de când n-a mai dat nici un semn. „Mai du-te şi tu 

pe la fata aia‖, mă gândesc că i-o fi zis mama, şi s-a dus! 

E sâmbătă, în preajma sărbătorilor, şi lumea se mişcă magic în toate 

direcţiile, teleghidată parcă, într-o agitație nebună. Adulţii suferă de boala 

cadourilor, tinerilor nu prea le pasă de asta, dar desigur se aşteaptă şi le place 

să le primească. Un du-te vino permanent, lumini şi globuri strălucitoare 

peste tot, Moş Crăciuni cântă şi dansează în vitrine sau în faţa lor, animaţi de 

sfori, baterii sau chiar de un puls vital. O siluetă de bărbat vine în direcţia 

mea şi recunosc, în mişcarea lui şi, vag, în trăsăturile feţei, imaginea tatei. Îi 

atrag prietenei mele atenţia: „Ia te uite cum seamănă cu Puiu, domnul 

acela!‖, şi pe măsură ce spun asta şi el se apropie, îmi pare că seamănă tot 

mai puţin, că domnul cu pricina este doar purtătorul incert al unei dragi 

amintiri. „Păi, nu-ţi dai seama că este chiar el‖, îmi răspunde prietena mea, 

vizibil contrariată. Şi Puiu se aproprie, este acum lângă mine. La vorbele 

amicei mele, figura lui îmi pare dintr-odată mult mai clară, încep să-l 

recunosc la acea vârstă când ni se pare că părinţii stau pe loc, că nu vor 

îmbătrâni sau muri niciodată, dar nici tineri nu mai sunt! Noi ne simțim cei 

tineri în raport cu ei, sau aşa ne place să credem. Ne îmbrăţişăm şi bucuria 

cuprinderii de carne şi oase nu poate fi descrisă în vorbe. Este desăvârşită sau 

totală. Nu m-am gândit până acum la formidabila cuprindere a cuvântului 

total. Mai mult decât un superlativ absolut, este un punct terminus, un punct 

de graniţă. În relaţie cu „bucuria‖, totalul te trece magic în extaz. Şi extazul 

revederii părea că durează o veşnicie sau mai multe, a fost ceva, în acelaşi 
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timp, cumulat, dezlănţuit, întrupat, destrupat, magnific. O îmbrăţişare de 

lumină, dar şi de carne; i-am simţit pectoralii pulsând peste umerii mei 

rotunjiţi de emoţie: unul mare şi puternic, celalalt aplatizat şi slab – acolo 

unde dormea lipit şi mort geamănul tatei, geamănul lui amniotic, cel integrat 

şi  devorat. Ar fi trebuit să trăiască Puiu o veşnicie, două vieţi, şi nu una, 

viaţa lui şi a fratelui lui de întuneric, născut mort. Dar n-a fost aşa, a plecat la 

fratele său mai repede decât ne-am fi aşteptat, fără prea mari pregătiri… 

Şi cum o muzică misterioasă, cadenţată, umplea tot spaţiul acela de 

mulţimi ce alergau mânate ca nişte turme în toate direcţiile, eu şi Puiu am 

început să dansăm. Un vals suplu, legănat, baletat. Puiu care nu dansa 

niciodată în public, - era timid, mereu jenat de-a se pune într-o postură 

ridicolă - se mişca acum dezinvolt, sigur şi neruşinat prin mulţimea de plase, 

cadouri, căciuli şi blănuri, ce parcă ocoleau spaţiul nostru în doi, rezervat, 

învăluit în lumina albă a sărbătorilor. 

Ca de-obicei, n-am apucat să-l întreb nimic sau nu mai mult decât să 

exprim cât sunt  de surprinsă că este aici cu mine. Cum este posibil, el plecat 

de-atâta vreme, să ne putem strânge din nou în braţe? Şi răspunsul lui a sosit 

prompt, ca întotdeauna, uşor ironic, zeflemitor: „Păi, uite că am venit, că 

sunt aici. Mi-au dat voie!‖. 

Şi din vria dansului, bucuria mea nu putea rosti mai multe. Totul mi-era 

cunoscut, clar, aşa cum prietena mea a ştiut precis că era el, îndoiala a existat 

doar la mine. Şi am intuit, abia mai târziu, însemnele acelei îndoieli, în care 

chipul tatei, zărit în mulţime, se transforma incert în altceva, se distorsiona 

încet în amintire, se estompa în inefabil. În jurul meu se concretizau şi alte 

voci, alte prezenţe, alte interferenţe. Fetiţa mea m-a strigat, mă căuta, şi i s-a 

răspuns că dorm. Apoi s-au auzit paşi pe scări, spre dormitoare, alte voci, o 

uşă trântită… Şi dintr-odată, mi s-au alăturat şi ea şi tatăl ei în acelaşi spaţiu 

– cel, în care eu cu prietena mea, îl identificam pe Puiu în mulţime. Şi când 

prezenţa lui începe să mi se clarifice la replica scuturătoare a prietenei, arăt 

cu mâna spre Puiu şi alerg spre el. Fetiţa mea nu înţelege ce-i strig, nu poate 

participa la bucuria mea, mă priveşte stupefiată. Două lumi adiacente, cu 

înşelătoarea lor interferență, stau faţă în faţă în oglindă. Dar oglinda reflectă 

numai ce vrea ea, sau este permis. Şi extazul meu se transformă, pentru 

câteva clipe, într-o neputinţă şi frustrare cumplită. De ce nu-i pot arăta 

copilului meu, aşa cum fac întotdeauna, ceea ce-aş dori să vadă, să înţeleagă? 

Mai privesc odată figura ei opacă şi nedumerită, ca pe ceva depărtat şi străin, 

şi-mi reconcentrez rapid atenţia - cu teama pierderii inefabilului - asupra 

bărbatului care aleargă fericit spre mine, cu braţele deschise.  

Puiu a fost aici într-o scurtă permisie. I s-a dat voie, i s-a dat voie să-mi 

spună că i s-a dat voie. Ăsta a fost cadoul lui de Crăciun. Pentru el, 

Crăciunul era o sărbătoare totală. Oricum ar fi fost, Crăciunul era un prilej de 

bucurie. Mia asista neputincioasă la grămada de cadouri băieţeşti ce se 
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strângeau în fiecare an sub pom: maşinuţe teleghidate ce se urcau pe pereţi şi 

se întorceau în loc, căţei mecanici şi lătrători ce-şi târau după ei oase grele, 

pline cu baterii, puşti şi pistoale cu ventuze, săgeţi de găurit pereţii, când 

eşuau ţinta. Peste ani, arsenalul s-a mutat sub pomul fetiţei mele. Nici ea nu 

s-a arătat dezamăgită de elicopterul praştie ce zbura prin pomi şi maşinuţele 

psihedelice, de data aceasta fără fir, ce provocau obraznice orice suprafaţă. 

Puiu şi-a dorit un băiat şi peste ani, probabil, măcar un nepot.  

Vizita tatei a sosit la timp. Cu irezistibilul lui spirit ludic, mi-a amintit că 

vine Crăciunul şi toţi copiii Domnului trebuie să se bucure, chiar dacă nu 

prea au de ce şi se află pe pragul unei amare şi ireconciliabile tristeţi. Şi 

pentru că dansul a fost întotdeauna prima mea natură, Puiu mi-a dăruit 

dansul, amintindu-mi că nu am mai baletat de mult. Mia n-a ştiut niciodată 

cum să se joace cu mine. Dar când m-am dus astăzi pe plajă la locul nostru 

de întâlnire, nu i-a plăcut deloc mina mea. Atunci, într-un acces de altruism, 

pesemne că i-a spus tatei: „Mai du-te şi tu pe la fata aia‖. Şi el s-a dus… mi-a 

invadat vesel, candid, în pas de deux, somnul superficial al amiezii. 

Mă trezesc într-o poziţie profund neconfortabilă. Am dureri peste tot; în 

spate, în picioare, în ceafă. Capul atârnă greu într-o parte, în afara pernei. 

Trupul meu încătuşat în formele rigide ale patului, ca-ntr-un sicriu, ar vrea să 

ţipe. Îmi vin în minte coşmarurile recursive şi lugubre ale lui Poe, obsedat de 

ideea de-a fi îngropat de viu. Senzaţia mea este exact complementară. 

Refuzul de viaţă îmi reconfigurează patul într-un mormânt  strâmb şi 

neconfortabil. Întoarcerea la acel segment de viaţă, care ţine de cea mai 

actuală amintire a acestui trup răvăşit, este extrem de anevoioasă. Un corp 

rigid, mort de când lumea, se zbate în dureri rezonante de oase, îşi cere 

nesigur, îndoit, dreptul la viaţă. Valsul trist al lui Sibelius îmi stăruie în 

minte, poate acelaşi din vis… Şi partenerul meu de dans a plecat iarăşi, cine 

ştie pe unde şi pentru câtă vreme. Am rămas să-mi rumeg visul sfărâmat, 

sublimat în legănarea obsesivă a celui mai puternic vals. Bucuria şi 

strălucirea acestei întâlniri a vibrat şi a persistat o vreme, un timp mic şi 

nemăsurat, mic şi sublim cât o eternitate. 
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                       GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

 

POEME LEGĂNATE-N PALMĂ 

       * 

Crivățul, abia ieșit din poșeta iernii, 

trece șchiopătând înspre gara 

din marginea orașului cu pete pe obraz. 

Cerul, tremurând de frig, 

își încălzea palmele în buzunarul felinarului  

de la capătul peronului. 

A început să ningă pe buzele lunii... 

* 

Ziua stă în pat. 

A răcit ieri pe bulevard, 

fiindcă legănase în pleoape 

roua de pe tălpile curcubeului. 

* 

Își dusese sufletul la spital,  

bolnav de prea multe păcate.  

Sta cu el în rezerva de la etajul  

cu capul în nori 

și la fiecare consult îi punea perfuzie 

un sfert de spovedanie 

rămas ca rest după dragostea din zori. 

* 

De-abia se urcase luna în pat 

că visele se treziseră mai somnoroase, 

ca de obicei, 
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și se uitau pe fereastra dinspre ieri. 

În turla schitului, 

clopotul certa vremea  

că se spălase pe față cu rouă 

înainte de răsăritul soarelui. 

* 

Gara era singură. 

Sta pe peronul cu vise în geamantan 

și juca șah cu vântul de ora 5,00. 

Pe banca ruptă-n genunchi  

adormise impiegatul 

în brațe cu gândul iubitei. 

Felinarul de la depou 

mătura cu privirea apusul 

abia logodit cu iarna, coborâtă ieri 

din acceleratul deraiat la vama vremii. 

Toamna plecase cu marfarul de luni. 

* 

Iarna se furișase în grădină. 

Tușea a ger uscat și sufla în pumni  

guturaiurile de anul trecut. 

Pe ulița cu obrajii ridați de viscol  

trecea luna singură și îndrăgostită. 

Dimineața își uitase papucii pe buzele zării... 

* 

Ninge rar și emotiv. 

Zăpada, cu tălpile goale,  

se urcă pe umbra lunii,  

încet și instinctiv. 

Tu strângi la piept omul de zăpadă,  

rămas singur lângă fereastra inimii mele. 

* 

Luna trece pe sub fusta zării. 

Grădina dinspre zăvoi se atârnă de gardul 

cu uluci îmbătrânite. 

Noaptea citește ziarul de mâine, 

pe banca din fața casei. 

Tu, căzută-n vise, pe o pagină de facebook, 

îmi aștepți gândul pentru un selfie. 
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           IULIU PÂRVU 

 

 

 

 

 

 

                              PE  URMELE  AFRODITEI 

                                        (jurnal de călătorie) 

12 aprilie, Larnaca 

Prima noapte în Cipru s-a scurs liniștit. E adevărat, somn în două 

reprize, dar de fiecare dată profund. Ne-au  trezit lucrătorii de la salubritate, 

ridicând la prima oră a dimineții gunoaiele, dar am adormit din nou, căci 

prea ne-am culcat obosiți. Pe la 8,30, suntem în picioare. La dejun,șnițelele 

de acasă. Apoi ieșim, pentru primul contact cu orașul. Foarte important e să 

găsim o agenție de turism, de rândul excursiilor. Ținem să vizităm cel puțin 

Nicosia, capitala, doar nu se face să ajungi într-o țară fără să asculți cum îi 

bate inima, și ce ni se va mai oferi. Hotelul nostru, cum spuneam, este așezat 

în vatra veche a orașului, cu străduțe înguste și întortocheate. Puținele clădiri 

mai arătoase n-au desfigurat configurația ansamblului... O curiozitate mă 

stăpânește încă de acasă. Ce trăsături au oamenii locului, după ce s-au 

perindat pe aici atâtea stăpâniri. Chiar numai vag informat într-ale istoriei, 

rămâi copleșit de câte le-a fost dat să suporte.Cea mai veche populație 

atestată au fost aheii, una din ramurile vechilor greci. E vorba de acei greci 

care au ajuns și în Pelopones, unde au întemeiat centre de civilizație 

puternice, ca cel de la Micene, despre care a scris Homer. Popor 

intreprinzător, stăpânit de un spirit creator, făuritor de cultură. Prin anii 700 

î.e.n., peste ahei au venit asirienii, de undeva din Siria de astăzi, stăpânind și 

ei aici vreun sfert de veac. După aceea, perșii, între 545 – 325 î.e.n. Abia la 
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sfârșitul stăpânirii lor, Cipru devine din nou parte componentă a lumii 

grecești, reînnodând vechile sale tradiții. Cam 275 de ani au durat vremurile 

bune, când s-a putut respira în spirit grecesc, pentru că din anul 50 î.e.n. s-a 

instituit stăpânirea romană. O epocă, altfel, fastă, pentru că acum s-au ridicat 

edificii impresionante, și populația s-a încreștinat. Când Imperiul Roman s-a 

scindat, insula a rămas în zona de influență bizantină, civilizația locului 

dezvoltându-se în continuare în acești parametrii. Între secolele VII – X, 

arabii au întreprins mai multe raiduri, nu fără urme nici acestea. Un moment 

crucial în istoria Ciprului s-a consumat în 1191. Atunci, Richard Inimă-de-

Leu, celebrul rege al Angliei, participând la a treia cruciadă, în drum spre 

Țara Sfântă, a cucerit insula de la Isac Ducas, din familia bizantină a 

Comnenilor, ce o deținea din 1184. N-a instituit o stăpânire engleză asupra 

ei, ci a vândut-o lui Gui  Lusignan, nobil dintr-o celebră familie franceză, 

care s-a declarat rege al Ierusalimului și al Ciprului. S-a constituit, astfel, o 

dinastie, care a condus insula aproape 300 de ani. O nouă perioadă fastă, în 

care se ridică impunătoare catedrale și alte edificii în stil gotic. Mai bine de 

100 de ani, din 1373 până în 1489, stăpâni ai Ciprului sunt genovezii, 

constrângându-i pe regii lusignani să le plătească tribut. Din 1489, venețienii 

preiau insula și o vor ține sub control până în 1571, când năvălesc  turcii. 

Stăpânirea acestora a avut consecințe majore în plan demografic și religios. 

Pătrund acum în Cipru numeroși musulmani care și-au amenajat sau ridicat 

moschei, astfel că se dezvoltă o civilizație orientală bine articulată, în paralel 

cu cea bizantină, înghițind-o, într-un fel, pe cea catolică de sub regii 

Lusignan. Ocupația turcească a durat peste trei secole, până în 1878, când, 

după Congresul de la Berlin, englezii au preluat controlul insulei. Mai mult 

decât atât, din 1914 aceștia anexează Cipru, impunându-i un statut 

asemănător cu cel din Gibraltar și din Malta. Abia în 1960, Cipru și-a 

proclamat independența, în urma unui război de gherilă care a durat cinci 

ani. Arhiepiscopul Makarios al III-lea devine primul președinte al statului. O 

istorie, după cum se vede, extrem de zbuciumată, consecință a poziției 

strategice excepționale a Ciprului în Marea Mediterană, înțeleasă ca atare 

încă din Antichitate. Nu-i ușor să trăiești, ca popor, în asemenea locuri 

privilegiate. Am simțit-o, de-a lungul vremii, și noi, românii.  

Cum spuneam, tare eram curios să descoper ce trăsături  au căpătat 

oamenii locului într-un creuzet istoric cu un amestec uman atât de alambicat. 

Și ce urme de civilizație au rămas după atâtea stăpâniri. Să cunoaștem, deci, 

un spațiu geografic cu un potențial turistic deosebit, pe care astăzi urmează 

să vedem cum îl putem valorifica. De la hotel, o luăm spre dreapta, pe lângă 

biserica de piatră din apropiere. Descoperim că aparține comunității 
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armenești. De altfel și strada pe care ne aflăm se numește Armenikis 

Eklesias. Dăm peste atâtea buticuri, la parterul fiecărei clădiri, că gândul ne 

zboară către Lici, nașă-mea, partenera noastră de excursii. Aici ar fi lumea ei. 

Găsești de toate, dar mai ales îmbrăcăminte, încălțăminte, bijuterii, dulciuri, 

artizanat. Și cafenele, terase. Nota orientală îți sare în ochi. Oamenii, pe 

stradă, cu ten măsliniu, nu foarte înalți. Stăpânitorii occidentali nu și-au prea 

impus gena, nu poartă, pentru asta, destul soare în sânge, în schimb orientalii 

au făcut-o  din plin, ca peste tot unde se stabilesc. Se vorbește aproape 

exclusiv grecește, destul de repezit. Și firmele magazinelor sunt scrise în 

grecește, marea majoritate, de aceea e greu să le fixezi ca puncte de reper... 

Ajungem relativ ușor la cel mai cunoscut monument al orașului, Agiou 

Lazarou sau San Lazzaro, despre care am adunat informații din țară. O 

minunată biserică din piatră în stil bizantin, construită în secolul IX și 

restaurată în secolul XVII. E situată într-o piață largă, pentru vremea în care 

a fost ridicată. Turnul clopotniță, probabil înălțat la restaurare, e în stil 

romanic, cu toate accesoriile sale târzii, fără a împieta ansamblul. Admirăm 

de la distanță monumentul, apoi mai de aproape, încurcându-ne printre niște 

pescăruși, ne fotografiem în preajma lui, pentru fototeca familiei. Intrăm, 

firește, să-l vizităm. Foarte mulți turiști. Privirea ni-i atrasă instantaneu de un 

minunat iconostas lucrat în stil baroc, etalând icoane bizantine de mare forță 

artistică. Ne oprim un moment să ne reculegem în fața sa. Apoi coborâm 

câteva trepte în sanctuarul de sub altar, unde se află mormântul Sfântului 

Lazăr... Cunoscutul personaj biblic a ajuns în Cipru, la Kition ( numele antic 

al Larnacăi ), după ce a fost înviat din morți de Isus Christos. El s-a alăturat 

Apostolior Pavel și Barnaba întru propăvăduirea credinței. Icoana Sa, care-i 

străjuiește mormântul, e purtată în procesiune pe străzi, la sărbătorile 

pascale. A fost asumat, deci, ca patron spiritual al orașului, instituindu-se un 

adevărat cult în jurul personalității Sale legendare. 

Nu departe de această piață memorabilă, dăm peste agenția de turism 

căutată. Parcă toate le potrivește Dumnezeu după voia noastră. Intrăm 

stăpâniți de o nestăvilită ardoare turistică. O domniță simpatică, toată numai 

zâmbet, ne primește afabil, în dulci formule englezești, al căror sens nu-l 

pricepeam, doar îl bănum. Nu mă pierd cu firea, refuz pe rusește engleza și-i 

răspund scurt și apăsat, enumerând pe degete, ce dorim: Nicosia, Famagusta, 

Afrodita. Mă  informasem asupra lor din țară. Domnița înțelege repede, îmi 

pune în față un program pe zile, să văd și prețurile. Dau aprobator din cap și 

indic cu degetul. Navighează, apoi, pe calculator, dă și niște telefoane și-mi 

anunță costul cumulat al celor trei excursii pentru două persoane.  Mai ieftin 

decât dacă le-am fi comandat din țară. Deci trei circuite, pentru joi, vineri și 
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sâmbătă. Perfect. Îi spun Elenei să scoată banii, plătim și ne întocmește 

facturile. Scăpăm, astfel, de principala grijă a sejurului nostru cipriot. De 

acum, ne plimbăm mai  relaxați. Dăm și peste un bazar, din care cumpărăm 

niște portocale frumoase, proaspăt culese. Ne iese în cale și un birou de 

informații turistice, de unde ridicăm materiale utile, mai ales hărți. Apoi 

ieșim la mare, să identificăm stația de autobus unde ne vom îmbarca zilele 

următoare pentru circuitele angajate. Dăm, astfel, peste o faleză întinsă, 

străjuită de palmieri, de toată frumusețea. O adoptăm imediat ca promenadă 

pentru plimbările de seară. Din loc în loc, monumente ori busturi. Mă 

fotografiez lângă cel al lui Zenon,anticul filozof grec, care a fondat la Atena 

celebra școală stoică. S-a născut aici, la Kition, iar locuitorii de azi ai 

Larnacăi se mândresc cu asta, asumându-și-l, ca înaintașii lor, și 

împărtășindu-i , probabil, doctrina. Ne place să credem că oamenii locului au 

fost și au rămas curajoși și neclintiți în fața vicisitudinilor vieții , a 

vicisitudinilor vremurilor. Ne-am recules și în fața monumentului martirilor 

armeni, înțelegând că în oraș trăiește o comunitate armenească respectată... 

Identificăm stația de autobus... Minunată faleză ! În dreapta, pe sensul nostru 

de mers, hoteluri moderne, cu restaurante, cu terase una și una, iar în stânga 

– plaja, de-a lungul căreia se înalță două șiruri de palmieri ce privesc spre 

orizont până departe. Marea e învolburată, spuma valurilor – încinsă, nu face 

nimeni baie. Bănci, la tot pasul, de o parte și de alta, și chioșcuri cu de toate, 

ca într-o stațiune turistică. Mai ales copiii tânjesc după baloane, în toate 

formele și culorile, ori după jucării pe toate gusturile. Busturi, ici – colo, ale 

unor personaje mitologice. Pășim agale pe întreg întinsul falezei, atenți la 

graiul amestecat al celor care se plimbă ca noi. Multe perechi tinere, cu doi-

trei copii, dar și seniori de seama noastră, fiecare cu fericirea sa în privire. 

Ajungem până la o fortăreață ridicată pe malul mării, pe care trebuie s-o 

ocolești, ca să-ți poți continua plimbarea. A fost ridicată în Evul Mediu, iar 

în forma de astăzi durează din timpul ocupației otomane. Recondiționată, 

probabil, nu de mult, căci arată ca nouă. Impune, mai degrabă, prin eleganță 

decât prin forță. În prezent adăpostește un muzeu medieval cu exponate din 

zonă. Intrăm în curtea interioară, să ne pătrundem  de atmosfera ei de 

altădată, dar muzeul nu-l vizităm. În apropierea fortăreței se înalță semeț 
minaretul unei moschei, între primele din Cipru. Din câte am înțeles, a fost 

convertită în lăcaș musulman de rugăciune o biserică catolică, ridicată în 

secolele XIII-XIV și închinată Sfintei Caterina. Profanarea  a înfăptuit-o un 

anume pașă Bekir, în plină dominație otomană asupra insulei. Nu a fost 

singurul caz de acest fel.  
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Obosiți de atâta plimbat, după ce am descoperit multe lucruri 

interesante, decidem să ne întoarcem la hotel. Mă bizui pe buna mea 

orientare în spațiile urbane și  o luăm pe străduțele întortocheate ale orașului 

vechi. Harta, însă, nu ne ajută mult, repere nu prea avem, îmi face impresia 

că am intrat într-un labirint. Abia când ajungem din nou la biserica San 

Lazzaro începem să ne luminăm. De aici, hotelul este destul de aproape. 

După ce terminăm șnițelele la masa de prânz, un pic de odihnă se impune de 

la sine. Chiar ațipim. Nu mult, căci într-o excursie somnu-i pe bani. După-

masa, o altă raită prin oraș, acum pe alt traseu, preocupați de cumpărături. 

De pâine avem nevoie, mai ales, și de ceva mâncare de post, căci urmează 

zilele pătimirii de dinaintea Sfintelor Paști. Pornim la nimereală, în direcția 

opusă, fără hartă. Și tot mergând, ajungem într-o zonă rezidențială, cu multe 

edificii publice. Aici este centrul civic, cu siguranță, doar peste tot în lume 

într-un asemenea spațiu se află primăria, principalele muzee, alte instituții 
culturale.Admirăm câteva gimnazii, cum le zic ei, probabil licee, foarte bine 

puse la punct. Iar într-o piațetă, în loc privilegiat, statuia impozantă a 

arhiepiscopului Makarios, adulat, în Cipru, ca erou național. Nu avem  

aparatul cu noi, ca să mă pot fotografia lângă ea, ceea ce ne obligă să mai 

trecem pe aici. Frumoasă și liniștită zonă, ridicată, probabil, în perioada 

interbelică, sub administrație britanică, purtând clar pecetea urbanisticii 

occidentale. 

Încercăm să ieșim spre faleză, căci acolo ne-am fixat mai multe 

puncte de reper. Dar nu nimerim drumul. Întrebăm când pe unul , când pe 

altul, însă nu ne putem face înțeleși. Pomenim de mare , pomenim 

Mediterana, nimic. Într-un loc, o situație nostimă. Mă adresez  unei 

domnișoare, care ieșise pe balconul vilei unde locuia. Aceasta , declinându-și 

competența lingvistică, apelează la un tânăr din vecini, care ne întreabă de 

unde suntem. Deloc mai breaz, dânsul strigă, la rândul lui, peste drum, și 

cheamă o altă domniță, pe care o știa vorbitoare de limbă română. Când-

colo, nimic, o fi având doar vreun prieten român, dar limba lui nu s-a prins 

de ea. Nu departe de aici, întâlnim o femeie cu o fetiță care conversau în 

românește. Așa aflăm că ne-am îndepărtat mult de mare, o luaserăm într-o 

direcție opusă, deci trebuie să ne întoarcem. La întrebarea noastră, doamna 

ne răspunde că sunt din Prahova, ea lucrează ca femeie de serviciu, iar soțul 

în construcții. Fetița învață la școală engleză, chiar se grăbesc să ajungă la 

profesorul de la care ia ore în particular...Ne întoarcem, n-avem ce face, ca 

apoi să identificăm niște repere spre drumul bun. Ba,  ne iese  în cale, 

aproape de hotel, și un mic magazin cu de toate. Aici, surpriză, găsim nu 

numai pâine ca pe la noi, ci și zacuscă românească, pateuri vegetale cu 



70 
 

fainoșag, alte produse românești, la prețuri aproape ca acasă. Exact ce 

căutam. Asta înseamnă să ai noroc ! Patroana magazinului, o bulgăroaică. 

Explicabil, deci, că urmărește să-și lărgească clientela și printre românii din 

Larnaca. 

La hotel, cinăm din ce-am cumpărat. Elena, obosită, se întinde în pat, 

cu telecomanda , butonând. Eu nu-s împăcat că nu am descoperit încă 

accesul direct spre mare. Pe hartă, părem foarte aproape, în realitate nu am 

ajuns până acum decât pe ocolite. Mai ies, de aceea, o dată, acum singur, și 

în acest scop, dar și pentru o plimbare de seară înainte de culcare. Tot pe 

ocolite, cum sunt obișnuit. Faleza geme de lume. Oameni de tot felul, și 

turiști, dar și de-ai locului. Intru în șuvoi, respirând aerul proaspăt adus de 

valurile mării. Mă amuz, între altele, când interceptez o discuție aprinsă a 

trei olteni despre oarece probleme bănești. Au venit la lucru, cu siguranță, nu 

par turiști... Nori grei, amenințători, încep să se adune dinspre mare. Numai 

de ploaie nu avem nevoie mâine, în prima zi de circuit. Deși învigorat de 

briză, trebuie să mă întorc, să nu-i dau emoții Elenei, care m-a avertizat să nu 

întârzii, căci nu-i place singură. Cu harta în față, chiar de lângă stația de 

autobus de unde vom pleca mâine dimineață, descifrez calea cea mai directă 

spre hotel. Reperul principal, o firmă, Guru, cu litere latine. Îi asociez 

numele cu Maitreyi, personajul lui Mircea Eliade, care a avut și ea un guru, 

deci un povățuitor. Strada nu-i lungă, doar că, pe la mijloc, se înfundă. 

Mașinile nu mai au acces. Ca pe hartă. Dar pietoni circulă. Mă iau după ei. Și 

nu mică mi-i surpriza să ies la biserica armenească, iar de aici nu mai sunt 

decât vreo 30 de metri până la hotel. Bravo, mie ! Am descoperit ! Doamne, 

ce aproape suntem de faleză ! Și chiar de stația de îmbarcare... Urc în cameră 

fericit. Numai că Elenei i se pare că am întârziat mult peste ora pe care mi-o 

fixase să mă întorc și se aruncă cu gura pe mine, ca toate femeile geloase. Nu 

apuc să-i spun nimic de descoperirea mea. O las să urmărească știrile pe 

canalul t.v. ales, iar eu mă culc și în curând pătrund în lumea viselor. Ca 

după o plimbare de seară reconfortantă. 
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            VICTORIA MILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ŢARA 

 

De ce tropăi pe scări la amiază 

şi la 2 noaptea 

de ce trânteşti uşa liftului 

de ce trânteşti uşile saloanelor de spital şi ţipi 

când sub pătura veche încerc să dorm 

să uit de manevrele tale chirurgicale 

prin care m-ai scos în lume  

de ce trânteşti dosarele prăfuite când te întreb 

cine sunt, unde sunt 

îmi pui mâncarea sleită pe noptieră 

tropăi pe scările spitalului 

unde am venit să mă vindec de tine 

de glasul tău strident 

de felul tău încruntat în care îmi răsfoieşti 

copilăria, adolescenţa 

de rictusul cu care-mi completezi fişa 

la venire şi la plecarea din tine 

de ce soneria nu sună să vii 

cu pastila ta fermecată şi paharul de apă 

de ce eşti un iad pe o gură de rai 

de ce eşti bogată iar noi săraci 

de ce scuipi pe drum 

alunec pe cojile seminţelor tale sparte... 

aşteptând timpul să treacă 

de ce tragi de timp 

când tragi la şaibă 

de ce eşti atât de frumoasă dar  

cu gunoaie pestilenţiale la poartă, în parlament 

infestând aerul comunitar 

de ce taci când îţi fură pământul, apa, aurul 
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de ce pleci în lume să munceşti prin străini 

când aici ai atât de lucrat 

de ce trânteşti uşile birourilor, ghişeelor 

îmi tremură picioarele, mâna 

când îmi semnez condamnarea la   

datorii pe viaţă 

pe care tu o fluturi cu aroganţă  

de ce scapi targa cu imobilizaţi 

treci pe roşu cu sirene asurzitoare 

cu asasini purtând masca bunăvoinţei umanitare 

cu miliardari, cu invalizi din războaiele  

nevăzute, inventate 

de ce ne omori înainte de vreme 

de ce clopotele turlelor tale au căzut şi cânţi dogit 

prin noroaie mergi în patru labe 

aşteptând ajutoare din cerul  

paraşutat cu animale bolnave 

de ce  nu mai eşti curaj ci trădare 

de ce minţi şi juri strâmb 

şi nu duci la capăt nimic  

din ce ne-ai promis  

de ce ieşi la drumul mare cu săbii, topoare 

cu vorbe găunoase pe iahturi luxoase 

de ce te prăbuşeşti înainte de gong 

ţara mea, de ce eşti aşa 

de ce trânteşti uşile de spital 

când noi dormim sub cearceafuri ude 

sub şocuri electrice 

de ce ne dai cu capul de pereţi 

ne îngropi în zăpezi 

ne dezgropi  

văzând că suntem din ce în ce mai puţini 

braţele îţi cad neputincioase când 

venim la tine pe picioarele noastre 

şi plecăm în sicrie 

de ce te îmbeţi cu vorbe goale, 

cu alcooluri, cu prafuri albe 

cerşeşti în stradă, în gară, în vamă 

te prostituezi 

când ai bogăţii văzute şi nevăzute dar 

mergi legată la ochi, te împiedici, răcneşti 

o, ţara mea, de ce trânteşti uşile instituţiilor 
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prăbuşindu-se-n lanţ 

trăgându-ne în prăpastia neagră a mizeriei  

ştergi amintirea, jertfele celor  

ce au făcut să fii întreagă, suverană, a noastră  

dar unde eşti, unde suntem 

te-am pierdut pe drum, prin mulţimea debusolată 

de ce trânteşti uşile şi pleci, unde pleci... 
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   LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

 

ARZÂND PE RUG 

 

În studenţie, membru activ al cenaclului „Napoca Universitară‖ şi jurnalist 

la Ziarul „Nu‖ din Cluj-Napoca, parcurgând apoi drumul acumulărilor profesionale, 

afective şi de bogate experienţe, Cornel Buda se afirmă tardiv, dar impresionant, în 

lumea literară, debutând cu volumul de poezii „Cal arzând pe rug” (Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca), în care-şi confirmă originalitatea, sensibilitatea, 

profunzimea reflecţiei şi un evident rafinament stilistic. 

Cu ilustraţii sugestive, complementare mesajului transmis de puternice 

răscoliri sufleteşti, realizate cu ingeniozitate de artistul plastic Mircea Zdrenghea, 

volumul se structurează în trei secvenţe (Cal arzând pe rug, Eonul gotic, Cântec 

pentru început iarna), topind o paletă largă de tulburătoare trăiri, pendulând între 

bucurie şi deznădejde, între melancolie şi reflecţie, între iubire şi speranţă, 

confirmându-se afirmaţia lui Octavian Paler că „poezia e în primul rând o formă a 

speranţei”. 

Poetul respinge stilul descriptiv al poeziei tradiţionale, descoperind 

resursele emoţionale ale expresiei poetice explozive, în care realul şi imaginarul se 

împletesc adeseori halucinant, transmiţând cititorului starea de graţie a percepţiei 

unor stări de neliniştită şi intensă trăire poetică. Doctorul în filologie Gabriel Petric 

surprinde admirabil profilul autorului, afirmând că „...se înscrie, fără sfială, cu 

naturaleţe, sub zodia neo-expresionismului, infuzându-l cu o sensibilitate aparte”. 

Chiar titlul volumului, drapat printr-o metaforă, sugerează spiritul liber arzând pe 

rugul căutării adevărului metafizic, asemeni calului, animal nobil sensibil şi devotat,  

galopând curajos printre şi peste obstacole. De altfel, şi titlurile poeziilor sunt 

derutante (Fuga lui Iona, Balada nerostitelor cuvinte, Ninsoare în templu etc.), 



75 
 

ascunzând sfâşierile lăuntrice ale omului măcinat de neliniştitoare întrebări. Nu 

întâmplător poetul îşi alege simboluri neobişnuite ale unor realităţi profunde (calul, 

lemnul, piatra, pădurea etc.) atribuindu-le semnificaţii încifrate, ca o reacţie 

împotriva raţionalismului apăsător. Configuraţia universului artistic al poeziilor 

acestui volum conturează o trăire lirică originală, de mare intensitate spirituală, care 

se regăseşte în transfigurarea lumii înconjurătoare. 

Cornel Buda topeşte în metafore trăirile sale tumultoase, arderile capabile 

să exprime durerea, născută dintr-un confuz sentiment tragic al vieţii. Fiorul liric 

înnoadă şi deznoadă regret şi dorinţă, încredere şi prăbuşire, fiindcă „Limitele 

interioare sunt nespus mai dureroase ca cele exterioare‖ (Constantin Noica). Poate 

de aceea, poetul recurge la „ţipătul descătuşării‖, investigând dimensiuni inedite ale 

universului liric, în poezii care au certe subtilităţi filosofice, desprinse din 

experienţe general-umane, ţesute cu talent în urzeala cuvântului. 

Nu-i uşor să descifrezi fondul emoţional al cugetătorului din simbolurile 

învăluitoare ale versurilor, care se răsucesc contorsionate de răvăşitoare trăiri, 

pendulând între regret şi înţelegere a cutumelor, între nostalgii şi aspiraţii, între 

acceptare şi revoltă înăbuşită. Cornel Buda închide în vers apăsările existenţiale ale 

trăitorului prins între aspiraţie şi realitate, tălmăcind cu sensibilă discreţie furtuna de 

gânduri şi năvalnică simţire. În prima secvenţă, apar motive şi teme care se repetă şi 

în celelalte două părţi ale volumului, precum permanenţa iubirii, în largă 

accepţiune, a disponibilităţilor afective, dar şi creatoare, care nu pot fi înăbuşite 

(„ţipătul mut al disperării, clipă de clipă m-a urmărit” - p. 19). Descifrăm aventura 

experienţelor iniţiatice sub platoşa iubirii, supusă fluctuaţiilor vieţuirii. Cromatica 

(cal alb...cal negru...neagra pădure - p. 7), sugerând alternanţa stărilor sufleteşti, 

prin antonime ale purităţii sau ale incertitudinilor, ale încrederii şi ale dezamăgirii, 

împletite cu proiecţii mitice („mitul pe care-l trăim” - p. 10 ), metamorfozează 

esenţa lucrurilor (om de lemn...scaun de lemn, gânduri de lemn, porţile de lemn - p. 

10), dar şi greutatea cuvântului scris (paginile de piatră...degetul lui de piatră..,zid 

de piatră etc. - p. 48). Neliniştea actului creator e transpusă în simboluri încifrate – 

şarpe, fluture, miel, leu, taur –, descătuşând scânteia harului poetic („în aşteptarea 

primului fulger‖ - p. 23). Zbuciumul retrăirii speranţelor şi nostalgia amintirilor 

nasc ţipătul eliberator („A fost o luptă în care strângeam/ în podul palmei singura 

armă – disperarea” - p. 27). La cumpăna anilor, neiertătorul „şurub al timpului‖ 

trezeşte dorinţe („Şi repede, în grabă, în pripă/ să-mi trăiesc orele/ să-mi trăiesc 

zilele...” - p. 30). Dureri înăbuşite în singurătăţi („curgând deodată printre 

rădăcini/ precum tăcerea din copac/ înspre lumini‖ - p. 34) se atenuează în căutarea 

cuvântului – balsam, a limbajului poetic care să reflecte starea sufletească în 

complexitatea ei. 
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Partea a doua (Eonul gotic), amintind de încleştarea raţionalului cu 

senzualul, se regăseşte într-o mulţime de ipostaze („...după o noapte de tandră 

suferinţă/ o lăsam mai grea cu un cuvânt” - p. 39). Asocierile livreşti (Hanibal la 

porţile Romei) dezvăluie aceleaşi trăiri contradictorii ale poetului, urcând şi 

coborând puntea amintirilor sau a chemărilor, supuse tăcerilor confruntate cu plasa 

amăgitoare a veşniciei. Trudnicia găsirii cuvântului potrivit stării sale sufleteşti 

devine un bocet sau „ţipăt de păsări..., ţipăt de brazdă..., ţipăt de purpură...” (p. 

52). Revine aceeaşi dureroasă conştiinţă a trecerii timpului, cu „tociţii dinţi‖ 

deveniţi „ghilotină‖ (p. 44), împingându-ne în veşnicie. Teama eşecului şi conştiinţa 

valorii  nasc incertitudini, care se regăsesc nu numai în imagini inedite, ci şi în 

repetarea grupajului „sau nu”, sugerând nehotărârea care ne bântuie fiinţa (p. 43). 

Partea a treia (Cântec pentru început iarna) oferă variante originale de 

pasteluri, cu repetarea epitetelor cromatice („vânăt, albastru‖ - p. 67 sau „zăpadă 

murdară‖ - p. 69), sugerând stări sufleteşti pe aceeaşi matrice a luminii amintirilor 

copilăriei (p. 74, 77). În ciclul „Decor pentru primele ninsori”, numerotate de la 

unu la doisprezece, poetul surprinde admirabil particularităţile anotimpului 

valorificând personificări şi comparaţii deosebite pentru starea sa sufletească de 

percepere a anotimpului alb.(„se troienea...gerul semăna...ningea pe rădăcina 

plopilor...ningea mărunt, bizar...jertfă frigului...norii ca o perdea etc.) Admirabil 

este sugerat Marele Creator al rotirii universului din care facem parte („...şoaptele 

Lui se aşterneau/ încet” - p. 84)... Discrete accente ale prezentului dereglat de 

nelinişti şi tensiuni, care amplifică „drama fiinţei umane‖, apar în poezia 

„Primăvară” (reluată şi pe ultima copertă), în care se concentrează metaforic 

„laitmotivul ţipătului”, cum bine sesiza Gabriel Petric apreciind, în prezentarea 

acestei cărţi, „performanţa estetic-spirituală de a reda un sentiment al exacerbării, 

cu măsură”. 

Poeziile lui Cornel Buda se pliază admirabil pe sensibilitatea cititorului 

avizat, tocmai pentru că impulsul simţirii fuzionează cu cenzurarea umanului, 

comunicând poetic stări sufleteşti proprii celui atins de aripa harului. Definiţia 

poeziei formulată de sibianul Nicolaie Lazăr poate constitui o concluzie care să 

trezească interesul cititorilor pentru acest volum: „Poezia e bucuria gândului 

înflorind la marginea unei prăpastii, ori lumină şi întuneric deasupra cântării de 

privighetoare... Este liniştea răsărită deodată din miezul cascadei să-ţi mângâie 

privirea şi auzul de pierderi ori de arama dobânzii”. 
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MARIN VOICAN-GHIOROIU 

 

 

 

 

 

 

O CARTE DE EXCEPŢIE 

 

În viaţă... am citit catrene de dragoste, umor, filosofie, maxime, 

cugetări... (în proză sau în rime) şi uneori le-am recitit seara ca să mă 

relaxez, să am somnul liniştit, dar când am deschis volumul scris de prof. dr. 

George Baciu „CATRENE CU PARFUM DE FEMEIE‖ nu l-am mai lăsat 

din mână, fiindcă fiecare strofă musteşte de viaţă, te binedispune, te face să 

te gândeşti că iubirea bărbatului faţă de aleasa sufletului său are nenumărate 

momente, unele mai hazlii decât altele şi constaţi că şi tu nu ai fost iertat de 

farmecele Evei: ai păcătuit alături de ea, ai divinizat-o ca amantă, i-ai dăruit 

cântece nemuritoare, ai urcat-o pe-al Venerei piedestal şi i-ai pus coroniţă de 

lămâiţă pe creştet (simbolul dragostei eterne) şi, privind-o siderat... i-ai 

şoptit: „Te iubesc, steaua mea cu noroc!” . 

Ai presărat în calea ei petale de flori miresmate... pe care a călcat, abia 

atingându-le, când alerga spre tine să te îmbrăţişeze, şi cât de fericit erai, 

atunci credeai că atingi cerul... 

Iar când aţi intrat în sfântul altar, i-ai jurat credinţă. Devenindu-i soţ, i-ai 

fost credincios, iar ea te-a adorat (aşteptat, dorit) şi, când uneori pe alături ai 

călcat... ai fost încornorat, persiflat, îndepărtat, schimbat; ai suferit căci 

soarta perfidă s-a răzbunat îndepărtându-vă pentru totdeauna, dar v-a lăsat în 

suflet amintiri amare. 

Totuşi, drag confrate, om sensibil şi bun eşti din fire, ai uitat totul... 

fiindcă o iubeai şi, nu de puţine ori aţi înnodat firul care se deslânase din 

gelozie. Femeii iubite i-ai dat nimb de zeiţă şi ai aşezat-o în fereastra 

sufletului, iar când a devenit mama copiilor tăi... ai înţeles că numai în doi 

viaţa are adevărate împliniri şi,cum ea, doamna visurilor noastre „are 
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întotdeauna cuvântul”, iar tu, poet sensibil, fiind creat după chipul şi 

asemănarea Domnului pentru a fi înţelept... o asculţi şi-i accepţi toate 

capriciile şi-i dedici vers ales: 

„E viaţa tristă, dragii mei, 

De n-o trăim zâmbind puţin, 

Mai tristă-ar fi fără femei – 

Din ele, Doamne, provenim”. 

 

Luaţi aminte, dragi cititori, că „parfumul de femeie” pulverizat de poetul 

George Baciu are miros seducător şi rămâne imprimat pe scoarţa memoriei 

ca o suavă adiere a unei brize primăvăratice... care te cheamă să răsfoieşti în 

cartea vieţii pentru a găsi filele scrise cu dor şi patimă şi a retrăi amintiri, aşa 

cum se destăinuie domneşteanul nostru într-un catren, punând accentul pe 

armonia familială.  

 

După cum spune poetul, 

Două soţii a schimbat: 

Le suna tare trompetul – 

Iar a treia-i bună-n pat... 

 

Apoi să nu uităm, cu Baciu nu-i de glumit: mioare a păstorit, le-a iubit, 

le-a adorat…, dar când a fost supărat, fraţilor, n-a prea iertat. 

 

A pierdut de-acum speranţa 

Că n-o iert, o ştie bine!... 

Dacă şi-ar fi ţinut clanţa, 

Rămânea şi azi cu mine. 

 

Şi să nu-i rămân dator bardului de la Domneşti de Argeş, îi fac un mic 

dar de suflet: 

 

Femei, pe care Domnul 

Dintr-o coastă v-a făcut... 

Nu uitaţi de Baciu’ vostru - 

Să-i trimiteţi un sărut! 
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 VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    UN POET AL METAFORELOR 
 

Familiarizat, într-o oarecare măsură, cu poezia lui George Baciu prin lecturarea 

unor volume anterioare, precum şi din lectura poemelor publicate în revista ,,Gând 

Românesc‖, mi-a fost uşor să constat că întreaga sa operă poetică este un ciclu 

rotund, cu rost autonom care se leagă, susţine şi luminează reciproc, ca părţile unei 

sonatine. Cititorul reţine cu uşurinţă şi pătrunde uşor arhitectura fină şi clară a 

acestui ultim volum care evocă o viaţă trăită de autor. 

Cu mine la o vorbă, volum împărţit în două capitole, primul fiind dedicat 

soţiei, iar cel de al doilea capitol Cântecele inimii, de o fragedă frumuseţe, ne arată 

un poet de o remarcabilă analiză a vieţii cotidiene; un poet care cântă şi descântă 

femeia, stând cu sine la ,,o vorbă‖ în ,,Pervazul dimineţii‖ când  ploaia udă 

primăvara pe sâni, şi în creştetul ploii până la glezne, tandru îi aminteşte iubitei 

cuvintele romancierului Marin Preda: dacă dragoste nu e, nimic nu e. 

Poetul se dovedeşte un mare ,,mânuitor‖ al metaforei, gândirea poetului din 

acest volum este prin excelenţă metaforică, metafora, prin analogiile reale sau 

posibile pe care le stabileşte în lucruri şi fenomene-care se înfăţişează conştiinţei 

noastre, în mod fragmentar disimulând unitatea din care fac parte-îl fac pe cititor să 

participe la viaţa Totului, care nu este indistincţiune haotică, ci solidaritate organică 

a părţilor reîntregite, în unitatea lor originară, ceea ce ne face să afirmăm în acest 

sens că limbajul folosit de poet în acest volum nu este numai unul poetic, ci şi unul 

metaforic: 

 

Nu închide ochii  

 

Nu închide ochii așa de repede 

fiindcă ai să spargi între pleoape cerul 

ce stă între noi,  

la fiecare apus de dragoste. 

Nu lăcrima așa de des, 
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că se udă păsările pe glas 

și nu mai pot chema vântul 

să le sărute zborurile. 

Nici nu zâmbi când gândul meu 

pășește desculț pe sânii tăi zvelți și emotivi 

ca două stele ciupite de obraz 

dimineața pe nemâncate. (p. 16) 

 

Metafora din această poezie este ca un fir al Ariadnei care ne petrece prin 

labirintul fenomenal, către  Fiinţa însăşi a lumii. Distingem, după părerea noastră, 

două tipuri de metafore în poezia lui George Baciu: metaforele plasticizante, care 

corespund într-un sens miturilor semnificative şi metaforele revelatorii care  

corespund miturilor trans-semnificative. Scriind despre metaforele plasticizante 

Lucian Blaga ne spune că acestea se produc în cadrul limbajului prin apropierea 

unui fapt de altul, mai mult sau mai puţin asemănător, ambele fapte fiind de 

domeniul lumii date, închipuite, trăite sau gândite: ,, pământul aleargă gol prin 

păduri‖ (p. 13); ,,spargi între pleoape cerul‖ (p. 17); ,,roua se pieptăna cu iarba pe 

genunchi‖ (p. 22) 

Metafora plasticizantă urmăreşte finalitatea estetică. Spre deosebire de 

metafora plasticizantă, metafora revelatorie scoate la iveală ceva ascuns despre 

faptele care le vizează, exemplu această poezie în care poetul încearcă revelarea 

unui ,,mister‖ prin mijloace prin care ni le pune la îndemână lumea concretă, 

experienţa sensibilă şi lumea imaginară, în care umbra o ţine pe iubită de mână: 

 

Am vrut să te iubesc 

 

Am vrut să te iubesc altfel. 

Și-am scris despre tine, 

un poem, o strofă, un vers... 

Le șopteam dimineața, 

înainte de răsărit, 

în genunchi,  

pe marginea dintre mine și tine. 

Le auzeam respirând, 

sub cerul mov și leneș, 

măsurând ora cu fața ovală  

înfășurată pe gâtul aerului 

ce se fărâma între noi. 

Aș fi vrut să te iubesc altfel. 

Și-am scris despre tine, 

un poem, o strofă, un vers... 

Până să ți le spun, 

pământul coborâse în buzunarul inimii, 

lăsând doar umbra să te mai țină de mână (p. 30) 
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În această poezie, metafora îmbogăţeşte însăşi semnificaţia faptului la care se 

referă (am vrut să te iubesc) şi care înainte de a fi atins de harul metaforelor are o 

înfăţişare de taină (aş fi vrut…).  

În poezia lui George Baciu metafora are o funcţie gnoseologică. Ea înfăţişează 

conştiinţa omului - aşa cum spune şi Hölderlin - ,,ca poet, şederea sa pe pământ‖.  

Poezia lui ne indică existenţa unor realităţi tainice, ne invită să le descifrăm, 

dar în acelaşi timp ne arată că niciodată nu le vom putea descifra pe de-a-ntregul, că 

ele sunt mai presus de posibilităţile noastre de cunoaştere. În acest sens suprema 

cunoaştere este cunoaşterea limitelor cunoaşterii, dar în faţa acestor limite, poetul 

nu se resemnează, ci încearcă prin planurile sale artistice, să opună Demiurgului 

lumile paralele, ,,cosmogoidele‖ plăsmuite de imaginaţia lui creatoare. 

 

Iartă-mă 

 

Mai iartă-mă, iubito, înc-o dată, 

Știu că te mint,dar asta-i firea mea, 

Hai să trăim destinul laolaltă, 

Că lumea-i o crâșmă de mahala. 

Nu mă-ntreba nimica despre mine 

C-am să te mint un pic ca să mă crezi, 

Mai bine lasă toamna să suspine 

În ochii tăi și castanii, și verzi. 

Am să te mint cu rele și cu bine, 

Că fără tine nu-mi găsesc un rost, 

Am să te mint, o să mă ierți, știi bine, 

Dar te iubesc tăcut și pe de rost. 

Mai iartă-mă, iubito, înc-o dată 

Cu sânul tău obraznic și gelos, 

Mai iartă-mă de toate câteodată 

Că dacă mint, o să te mint frumos (p. 90) 

 

În cel de al doilea ciclu din volum, intitulat ,,Cântecele inimii‖, poetul menţie 

aceiaşi densitate metaforică şi în acelaş timp vie, plină de căldură sufletească pe 

care o degajă cuvintele.  

 

Ceartă-mă când luna cade-n somn 

şi zarea îşi îmbracă-n rouă trupul,  

ceartă-mă în vise când te-adorm 

şi nu mai pot să-ți simt pe ochi sărutul. 

 

Şi aici extensiunea lexicului utilizată de poet defineşte realitatea estetică a 

creaţiei sale. Chemate şi ordonate de o forţă metaforică ieşită din comun, cuvintele 

se unesc în sinteze pregnante, relevându-şi nebănuite afinităţi. Efortul poetului nu e 

centrifugal, urmărind varietate, ci profund centripet. El dă expresie unui univers 

liric adânc.  



82 
 

Poeziile din acest volum, sunt (aproape) în exclusivitate dedicate iubirii. 

Întâlnim emoţii trăite la cote înalte care se produc în conştiinţa poetului atunci când 

declară că:  

 

 

Eu o iubeam 

 

Eu o iubeam ca pe o pasăre albastră, 

născută-n lehuzia pleoapelor nopţii, 

sub felinarul răzimat lângă fereastră, 

ca un amant lovit de somn sub tâmpla porţii. 

Dinspre cuvinte curge o fântână, 

mai inundând vremea atârnată-n trup, 

pe ninsoarea plânsului de mână 

mi-a scris psalmul dinainte să o-ntrup. ( p. 75) 

 

Putem vorbi cu drept cuvânt despre importanţa elementului oniric în poezia lui 

George Baciu. Credem că el ţine de structura cea mai dinlăuntru a spiritului său, de 

acel primordial impuls stilistic  în care gândirea se dezvoltă în scheme limpezi, 

muzicalitatea lină şi uneori melancolică, are prelungiri dincolo de hotarele 

cuvântului. 

Multe din poeziile lui de dragoste ne aduc aminte de Eminescu, Blaga, 

Stănescu, Minulescu, Esenin şi, nu în cele din urmă, de un Baudelaire din ,,Florile 

răului‖. La Baciu, însă, nu întâlnim inspirativ din aceşti mari poeţi decât un ,,viciat‖ 

puternic impregnat cu ,,otrăvile‖ dragostei, el având o originalitate inconfundabilă. 

Poezia sa ne invită într-un cosmos intim. Versurile - lui George Baciu - nu sunt, 

cum crede lumea, sentimente…ele sunt experienţe ca să mă folosesc de o sintagmă a 

marelui poet afectiv Rilke ceea ce ne face să ne întrebăm: Unde se află izvorul 

acestui peisaj sufletesc, multiplu, irefutabil? În contrastele epocii, sau în sufletul 

artistului? 

Poezia lui ne oferă date ale unei experienţe bogate de viaţă, sau mai precis, 

concluziile care se degajă din ea. Dar le oferă nu sub forma unor sentinţe sau 

maxime, ci prin sensibilitatea unui poet cu o puternică voce în lirica românească.  
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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 
 

VICTORIA FONARI 

 

 

 

 
     

 
 

REVERIA ESENŢELOR  

ÎN PICTURILE GUTIEREI PRODAN 

Picturile Gutierei Prodan imprimă o cunoaștere spectaculoasă ce vine din 

interior și interacționează prin atingeri de petale de flori care construiesc și se 

evaporă în lumea artistică. Nuanțele joacă în plăcerea de a descoperi, tablourile 

includ un caleidoscop ce cromatic apare diferit în dependență de luminozitate, de 

dispoziția celui care o privește. Culoarea este percepută ca o undă și nu ca un 

instrument de conservare a formei. Nuanțele devin valuri ce mângâie visele, ce 

oferă curaj spre a se destăinui, ce permite descoperirea ineditul unei emoții 
considerate uitate undeva în copilărie. 

Tablourile Gutierei Prodan sunt sub semnul uimirii. Frumosul rămâne o 

esență a propriilor căutări, ele pot să releve contraste, culori incompatibile, 

neglijeuri intenționate, provocatoare, o confuzie dintre reverie și realitate. Culoarea 

interacționează cu emoția, corespondența vizată de simboliști, certifică o hartă 

interioară în care dorim o destăinuire a luminii. Deși în tablourile sale nonculorile 

alb-negru sunt rar întâlnite, albul este culoare de experiment în care se nuanțează nu 
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pentru a se dilua, dar pentru a prinde formele fâșielor ce ar provoca. Ochiul când se 

află în fața acestor valuri de nuanțe dorește să perceapă idei culese dintr-un 

florilegiu al meditațiilor selenare, în care reveria descinde armonios spre un vals al 

deschiderilor astrale.  

Albumul Clipe în Veșnicie (a. 2015), dedicat părinților săi Adriana și Ilie 

Prodan, începe cu o parabolă scrisă de autoarea pe care destinul a provocat-o să se 

redescopere printr-o altă artă vizuală. Deși televiziunea include imagine și 

imaginație, sunet și culoare, fundal și ființă, 

raportul dintre actualitate și esență, Gutiera 

Prodan trăiește o experiență unică de a trăi 

clipele singular în culoare. Dacă televiziunea 

înseamnă lucru în echipă, unde sunt incadrați 
oameni de diferite profesii, atunci pictura 

insistă la o solitudine, la un dialog dintre 

univers și pictor, la o segmentare a gândurilor 

care rămân după cadru, la emoții care 

probabil nu s-au consumat în efirul direct, 

pentru că anume astfel este emisiunea Bună 

dimineața, dumneaei fiind redactor-şef la 

Emisiuni Matinale, TV Moldova 1. 

În Clipele de veșnicie sunt trasate 

Cărări nebănuite, adunate izbucniri de 

Sublim, un mănunchi de trandafiri zburători 

sau acvatici culeși de pe Marginea de Univers. Sunt câteva titluri din tablourilor 

prezentate. În centrul creației sale se află floarea în cele mai diverse forme, de la 

multitudinea numerică, plasate în vase neordinare, până la o explozie de corole de 

parcă ar esențializa momentul înfloririi într-un film al picturii, unde petalele se 

confundă cu polenul, se îmbină stihial cu vântul, cu pământ și foc, cu apa. De cele 

mai deseori preferă trandafirul. Sigur cine nu a văzut tablourile pictoriței ar putea să 

se întrebe ce nou mai poți aduce venind în lumea picturii cu floarea, după epoca 

Renașterii, după detalizarea din Rococo, după structura strictă din clasicism, după 

visul creației la romantici sau îmblânzirea urâtului la simboliști sau avangardiști. 

Flora din imaginile Gutierei Prodan sunt ochii sufletului. Constituie un 

univers aparte, preferința pentru trandafir pare să fie preluată imaginativ din 

structura paradisiacă pe care o avea Dante Alighieri. Planta în sine devine o 

componentă a focului, care absoarbe gândurile în favoarea emoției. Raționalul 

devine taciturn pentru ca să-i permită emoției sa vorbească, să strige, să fie jucăușă, 

să mângâie și să răstoarne clișeele. 

Mi-aș permite să structurez pictura Gutierei Prodan, drept criterii va 

structura: 

Izbucnirea sau focul de artificiu – înflorirea (Iluzii colorate), deschiderea 

(Vis la Început de primăvară) condensează petalele într-un zbor (Icar). Aici se 

lucrează cu lupa sufletului. Obiectul în sine nu mai contează, floarea neagă registrul 

speciei, este prelucrat cu emoțiile care par să fie efemeride de fericiri, dar care 
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trebuie sigilate în culori. Lipsa rădăcinii sau a frunzelor, tulpinii se datorează 

aceluiași fenomen – de a picta fericirea. Sentimentul se distruge de rațiune, similar 

cum ai atinge aripile fluturelui pentru a înțelege cum zboară, dar acest efort distruge 

zborul. Astfel fericirea devine culoare, deschidere, lumină, fundamentul sau cauza 

nu contează. Sublimul, contemplarea se vor a fi trăite, nu gândite. Nucleul ghidează 

culoarea, miezul are forță de umple întreg spațiu, indiferent cât e. Se creează 

impresia că iese din tablou, atinge spațiul unde este plasat. 

Patratele-zăbrele care sunt în concordață cu tapiseria pânzei. Crează 

impresia că însăși pânza i-a dictat mesajul. Nu este o predecesoare a lui L. Malevici 

nu își propune supremația formei asupra. În tablourile sale supremă este doar 

emoția. În pictură se pledează pentru sinceritate și armonie, în artă se pledează 

pentru sentimente creative, care ar avea forță să ocrotească firavul, omenescul, 

frumosul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liniile vin în concordanță cu țesătura care intenționat după ce au fost pictate 

imagini au fost trasate de parcă cercul creației insistă: pânza se lasă ajustată de 

culori în ulei, iar apoi ca un respect pentru structura unei urbe bine organizate sunt 

trasate fâșii roșii (Dimensiuni infinitivale) sau negre (Mișcare în Univers), verde 

(Ochiul de Veghe), galbene (Strigăt) sau albe (Vise în violet, Sonată). Aceste 

accesorii sau exerciții ontologice evidențiază revenirea prin alte căi la textură, nu 

neagă forma care se întrevede sub dungi. Sunt plasate în anumite părți ale pânzei, 

aproape de fiecare dată în partea de jos (valorifică originea ce lucrează în fiecare). 

Canavaua care pare că este extrasă la suprafață din nuanțe scot în evidență un 

contrast dintre existență și emoție, realizare și așteptare. 

Conturul – în unele tablori avem linii moi, ce încercuesc fie pentru a 

evidenția unicitatea multului, cum ar fi Octave-în-culori, Sentimente efemere, 

Destin. Conturul stipulează culoarea asemenea notelor muzicale într-o partitură. Dar 

scise acestea trebuie să fie vocalizate, conturul este pauza fluizilor cromatice. În 

Alchimia Viselor conturul stipulează diferențierea dintre obiecte, cum ar fi flori și 

fructe – un accent pentru revelarea intenției, a visului care devine imbold pentru 

acțiune, plasat în partea superioară a lucrării, rezultatul nu este pus în evidență după 

spațiu, dar insistă prin conturul ce de notă finitul. Revelația nu are contur ea 
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semnifică lumină, izbucnire în culori. În acest ciclu include Eden, Drumul spre 

Eden valorifică fluturi și flori coagulați prin culori ce derivă dintr-un orizont 

cosmic, nuanțele fluide fac o trecere de la un obiect la altul, conturul le trasează 

frontire în care culorile continue să comunice, dar care creează senzația că fiecare 

culoare are misterul ei de a contura fluturi și în nuanțele negrului sau... poate 

monștri. Autoarea alege fluturi, este felul ei de a elucida atmosfera de 

transcendență. Și deși tablourile respective au un subiect, dominanta de conexiune 

negru-roșu sau de violet, ce se zbate între negru și alb, schimbă conotația. Există un 

tragism în această cunoaștere, un strigăt care își dorește să păstreze lumea 

interioară, ce este fragilă și sensibilă. 

Sfumato într-un joc al culorilor ce uneori se ascund una după alta, alteriori 

derivă una din alta. Tablourile Sublim, Fiorul dragostei, Șoapte, Nemurire, Lacrima 

dimineții emană magie – se caracterizează prin nuanțe fine, moi, suave. Enigma 

acestor tablouri constituie în selectarea neordinară a culorilor ce pictează o 

dispoziție. Titlurile ne sugerează că autoarea include în paletă o filosofie a vieții, 
dar, stipulată în culori, fiecare are forța de a le distinge diferit. Cromatica respectivă 

luptă cu exactitatea, dar țintește în emoții. E neordinar cum în vârtejul alegerii 

autoarea selectează din gama coloristică anume pe cea a emoției. Proporția dozează 

voalul exact pentru a provoca la o revedere a propriilor emoții, iar eul celui care stă 

în fața acestor imagini nu are decât să se întrebe: oare în rutina existenței mai este 

loc pentru veșnicie? Jocul culorilor par să râdă copilărește, să mângîie matern, să 

îmbrățișeze într-o iubire de oameni. 

Cartea-album Clipe în Veșnicie a Gutierei Prodan, care poartă numele iubitei 

Omului-amfibie din romanul fantastic scris de Aleksandr Beleaev, se distinge prin 

organizarea haosului în nuanțe cromatice și valorificarea emoțiilor ce înalță spiritul 

spre armonie. Nu se teme să iasă din tipare și să simtă lumea cu adevărat în toată 

spendoarea existențială. 
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               GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

*** 

Şi-mi zic că fericirea pe drumul greu al humei 

E să fii una cu Lumina Lumii. 

Şi iar: că lumea-aici e nu ştiu cum, străină 

Şi-aşa puţină – Rază de Lumină... 

 

– E pentru că nu ştie a fi mereu senină, 

Şopteşte cineva cu glas de rădăcină. 

Eu... ştiu că fericirea pe drumul greu al humei 

E la cântar atât cât ştii s-o dărui lumii. 

 

– Un adevăr vehiculat în teoria „fină‖, 

Surâde-altcineva. Trăim o cruntă vină. 

Dar vina cui? A mea, a ta, a spumei? 

Greşeala? Văd bine, aripa şi-o răpune 

 

Când cânt-plângând iubirea pe drumul greu al humei 
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*** 

Un felinar sub lacrime de frunze, 

De vânturi bântuit şi iar de crunte ploi, 

Un felinar mai ţese şi azi pânze 

Din amintiri alb coborându-le spre noi. 

 

Atâtor şoapte le-a fost călăuză, 

Atâtea inimi a-nvelit în albe foi! 

Azi stă uitat şi plâns adânc de frunze, 

De vânturi clătinat, bătut amar de ploi. 

 

Da, da, spre banca albă am grăbit şi noi, 

În pânza lui de raze să ne-ascunză! 

O, de-am putea aduce anii înapoi 

Să-i spunem că ni-i drag şi să ne-auză 

 

Un felinar acoperit de frunze 
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*** 

Mă-ntreb de-un sens real al cărăruii mele, 

De ce-mi tot zbat aripa între umbre şi stele. 

– Nimic fără motiv, îmi spui, fără-un motiv anume –  

Departe – Universul, şi aici această lume. 

 

O fi. Dar tu, cel ce-mi vorbeşti, îmi spune 

De ce alerg pe-nfierbântate strune 

Şi-ntreb de-un rost al paginii rondele 

(O cum se zbate/arde între umbre şi stele!) 

 

– Cuvântul Poarta e. Spre dincol' de genune. 

Cu el în taine baţi. Şi-i fulger. Rugăciune. 

La Poartă eşti. Cuvânt. Auzi-l, te supune 

Semnului tău. Cel fără de modele. 

 

Nu întreba. E-un Sens. Al Paginii fidele. 
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*** 

Fără distanţe-i gândul – o ştim cu toţi, demult, 

Iar timpul, ca şi spaţiul, mici derivate-i sunt. 

(Le naşte, le frământă, le zbate în tumult 

Şi-s toate-toate-toate închise-n al său pult). 

 

Ci... gând e. Gând. Blajin şi iar mai crunt, 

Tânăr mereu ca nimeni, ca nimeni de cărunt, 

Distanţe nu cunoaşte – o ştim cu toţi, demult, 

Timpul şi-ntregul spaţiu mici derivate-i sunt. 

 

Îl tot sucesc prin verbe. Şi inima-i ascult, 

Îi tot dezmierd durerea şi iarăşi îl înfrunt, 

Întreb de fruntea care îl naşte blând şi mult 

Şi-mi zice de-o Lumină de unde este smult 

 

Şi unde nu-s distanţe, o ştim cu toţi, nu sunt... 
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*** 

Ziceam că stelele sunt gânduri concentrate. 

Dar gândul cui? Din ceară-i sau din piatră? 

(Salvează-mă, Părinte, de dorinţi deşarte 

De-a şti ceea ce nu, ceea ce nu se poate). 

 

Dincol' de întuneric du-mi vrerea, du-mi-o, Tată, 

Dă-mi liniştea cea fără vreo cauzalitate, 

Să nu mă-ntreb de tâlcuri (atâtea!) concentrate 

Şi nici din ce-s clădite – din ceară sau din piatră. 

 

Departe,-Acolo, ştiu, luminile-s create 

Şi lumile de-oriunde, şi cerurile toate, 

Dar zic, îmi zic de suflete chemate –  

Uşoare, grele, cu, sau fără de păcate –  

 

Urcă-n lumini. Şi-s astre. Şi-s gânduri concentrate. 
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       ION  PÂRNĂU 

 

 

 

 

                   CUVÂNTUL  JĂRATIC  ÎN  SUFLET  SĂ-L SIMŢI 

 

            Lecturăm volumul antologic intitulat "Galina Furdui  şi 

Armonia  Astrelor (În opinia  contemporanilor)", o impunătoare carte 

apărută recent la Editura "Pontos". Suntem axaţi Pe tema  centrală Corelaţia 

verb-sunet (melodie), motiv ce cuprinde integral cele circa 800 de pagini, 

opinii vizând  activitatea scriitoarei pe tărâm muzical-artistic. 

      Acest impunător florilegiu de materiale e o continuare  a volumului  I, 

intitulat "Galina Furdui şi Aripa Vederii" şi a volumului  al II-lea cu titlul 

"Galina Furdui şi Spaţiul atemporal al Cuvântulu ( Retrosinteze 

eseistice)", cărţi precedate de culegerea "Lumini pentru Templu (Sacrul în 

creaţia Galinei  Furdui şi a Ludmilei Furdui)", Ludmila Furdui, pictor, 

Maestru în Arte, un excepțional mânuitor al penelului, semnând grafica la 

majoritatea cărţilor publicate de scriitoare, dar şi la volumul la care ne vom 

referi în continuare. Amintim că poeta, publicista, jurnalista Galina Furdui 

semnează la moment 41 de cărţi, iar despre viaţa şi activitatea scriitoarei au 

fost scrise până în prezent 10 cărţi apărute la diverse edituri. 

Volumul antologic pe care-l avem în obiectiv include 12 compartimente 

îndeosebi de bine gândite şi abil  prezentate. Opiniile  autorilor de muzică ( 

Capitolul  I ),  ale interpreţilor ( Capitolul II ) , cele ale scriitorilor, 

jurnaliştilor, oamenilor de  ştiinţă şi ale reprezentanţilor diverselor arte ( 

Capitolul III ) , ca şi celelalte compartimente, sunt redate laconic şi insistă în 

rolul personalităţii creatoare în procesul cultural şi muzical-artistic la zi. Între 

melodie  şi poezie, susţin autorii-protagonişti, atestăm o legătură 

indispensabilă, o completare reciprocă, o continuitate marcată de policromia 

dezideratelor vieţii. Poeziile Galinei Furdui conţin acea armonie, acea 

melodie, acea stare a spiritului care incită, antrenează urechea 

compozitorului, astfel versurile beneficiind de o abordare componistică 

plenară pe parcursul  câtorva zeci de ani. Compozitorul şi dirijorul Serghei 

Ciuhrii notează în acest sens: " Orice poezie scrisă de Galina Furdui e adânc 

filosofică. Au spus-o mulţi, e adevărul pe care îl împărtăşesc şi eu. Atât că 



93 
 

filosofia ei e una aparte, deosebită, e una muzicală. Poeta cântă când 

gândeşte. Mă voi opri doar la un aspect ce vine în susţinerea acestei 

afirmaţii: polivalenţa sonoră a cuvântului (specialiştii cunosc ce înseamnă 

aceasta). Asculţi şi sesizezi în  absconsurile cuvântului o armonie a 

ramificaţiilor sonore (şi ideatice)  uluitoare prin complexitatea ei. Nu am 

întâlnit acest lucru la alţi poeţi. Pe versurile Galinei Furdui nu este chiar atât 

de uşor a aşeza sunetul pentru că verbul ei include mai multe sunete şi e 

nevoie de multă abilitate pentru a-ţi găsi vibraţia ta, unică, totală." (pag. 98). 

      În acelaşi context acad. Gheorghe Mustea face trimitere la "polivalenţa 

harului poetei privind fondul interior muzical al verbului,  (...) deschiderea 

sensibilităţii firii poetice spre vocabula muzicală" ( pag. 8 ), iar 

muzicologulAndrei Tamazlâcaru subliniază "profunzimea verbului în cadru 

estetic" (pag. 16 ).  Dealtfel, evidenţiem în mod special  unicalul 

studiu "Estetica Romanţei",  realizat în baza cărţii " Mi-e dor de-o seară cu 

romanţe", autor Galina Furdui, unde binecunoscutul folclorist   Andrei 

Tamazlâcaru, Artist al Poporului, efectuează sondaje de excepţie privind 

genul romanţei. E o lucrare inegalabilă la această temă. 

      Un  loc aparte în cartea susamintită revine şi dialogului intitulat " Acest 

cântec poetic" ( Capitolul  IV),  unde muzicologul Andrei Tamazlâcaru şi 

poeta Galina Furdui tratează pe marginea Fenonenului  Romanţă, Omul de 

Romanţă, Lumea de Romanţă, configuraţia psihologică a timpului în 

romanță... Amintim aici atitudinea scrisă a poetei privind deloc simplul 

proces de concepere a cuvântului într-o scriere literară: 

                                               

    Cuvântul jăratic în suflet să-l simți,  
    Să-aprindă văzduhul atunci când îl cânți,  
 

versuri  care,  credem, îl şi determină pe Artistul Poporului Gheorghe 

Şevcişin să afirme " faptul că poezia şi zbuciumul interior  al  protagonistei în 

cauză propune şi propulsează o metodologie aleasă şi cunoscută numai de 

autoare" ( pag. 90 ). Referindu-se la rolul şi responsabilitatea unui colectiv de 

creaţie sau a unei personalităţi artistice în cadrul  etapelor succesiv-evolutive 

ale procesului cultural, Petre Neamţu, Director Artistic şi Prim Dirijor al 

Orchestrei"Folclor", Artist al Poporolui, notează la   paginile 128-129 ale 

cărţii luate în vizor: "Gândesc acestea și cu privire la scriitoarea Galina 

Furdui, la  aportul Domniei Sale privind evoluția procesului muzical al 

meleagului, la revigorarea Romanței ca gen - în mod special. E o contribuție 

decisivă. Or, romanțele distinsei poete au devenit foarte  populare într-un 

timp record. Dar și rezistente în timp. Dar și îndeosebi de solicitate, 

extinzându-și spațiul de manifestare. Au demonstrat-o cu prisosință edițiile 

Festivalurilor-concurs  "Crizantema de Argint" (Chișinău) și "Crizantema 
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de Aur" (Târgoviște), în cadrul cărora sunt cântate mereu piese pe versurile 

poetei, lucrări apreciate drept valoare artistică incontestabilă, deci marcate de 

mult spirit de influență asupra publicului spectator. Capacitatea  curativă, 

vibrant –curativă delicateţiea şi multcuprinzătorul  conținut 

de  idei  proprii   versurilor e ceea ce dorim să 

evidențiem  în  creația  scriitoarei. Orchestra " Folclor" notează o colaborare 

îndeosebi de îndelungată cu scriitoarea (circa 40 de ani). În componența 

actuală a orchestrei efectuăm înregistrări pe versurile poetei timp de 

aproape 25 de ani" ( pag. 128 - 131). Demnă de  toată atenția e și afirmația 

savantului Alexei Agachi, dr hab., autor al mai multor romanțe pe 

versurile  Galinei  Furdui: "Cele mai frumoase romanțe contemporane s-au 

scris pe versurile acestei poete". Amintim că dominanta  creației scriitoarei 

rămâne Rondelul, specie a genului liric îndeosebi de grea pentru abordare din 

cauza multor restricții de ordin tehnic al versificației. Evidențiind această 

predilecție a autoarei, redactorul volumului la care ne referim, criticul literar, 

poetul Tudor Palladi scrie  în  Rondelul dedicat poetei: 

 

   "Cuvântul sacru Totul ce-a-ncăput  

 Mi-a fost și-mi este-n vremuri o credință 

 Din care naște vis și dor ființă 

 În râvna lui astrală revolut"  ( pag. 588). 

   

Notăm această predispoziție a poetei pentru rondel în scopul de  a stabili o 

legătură între cele două specii în cadru artistic - Rondelul și Romanța. 

Aceasta pentru că  multe dintre rondelurile poetei au devenit romanțe ( a 

se  consulta și cartea  "Îngăduie-mi să te cunosc, Iubire", apărută la Editura 

" Cu drag" în anul 2015, autori Nicolae Gribincea, Galina Furdui, și unde 

distinsul folclorist și interpret Nicolae Gribincea demonstrează cu 

prisosințăcum poate deveni un Rondel  Romanță. Drept suport pentru această 

teză  vine și cartea  "Calea spre Zidire", autori Teodor Zgureanu, Galina 

Furdui, Editura Pontos, a.2015). Galina Furdui practică o poezie meditativă, 

prin urmare și versurile pentru căntece sunt marcate de multă îngăndurare, 

reflecții pe marginea diverselor aspecte ale vieții. Piesele  "Pe cărarea 

lumii",  "Ce faci,Inimă?",   "Lângă destinul meu cărunt",  "Tu, 

Viața  mea",  "Azi e să mă-ntâlnesc cu mine",   "O melodie pentru tine", 

"Mi-e dor de-o seară cu romanțe", "Când tac viorile",   "Îi răspund 

gândului meu",  "Te  rog, lume tu, să-mi spui"   și atâtea altele vorbesc 

prin înseși titlurile lor despre tenta filosofică a versurilor. Cele peste  150 de 

romanțe, cântecele, multele, scrise în stil popular sau academic, muzică 

ușoară sau  pentru spectacole teatrale accentuează harul  polivalent al 
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autoarei. Ea scrie o poezie pe cât de senină, echilibrată, cultivată pe o 

covingere forte, pe atât de dramatică, zbuciumată.  Interpreta  Nina 

Crulicovschi relatează în acest sens:   "Galina Furdui a încăput intuitiv în 

câteva strofe întreg destinul meu. N-avea de unde să-l știe. Dar poeții  au 

văzul și auzul altfel alcătuite. Ei au DESCHIDEREA. Ascultând melodia, 

citind textul, am zis:  aceasta-i viața mea.   (...)  Îi mulțumesc că mi-a 

deschis  pleoapa spre  dorul  meu  ascus  și   Drumul spre   Altar."  ( Cartea 

nominalizată, pag. 207, 209). Cu gândul la  performanțele  pe care le-a atestat 

Nina Crulicovschi interpretând romanța "O lacrimă-s lângă Altar" 

(muzică Constantin Baranovschi, versuri Galina Furdui) artista poporului 

Olga Ciolacu notează:  "Publicul în sală parcă încremenise. Declanșarea 

dramatică a verbului comentat melodic, dar  și trăit vocal de interpretă, 

a  atins registre care au înălțat  pe verticală puterile de a depăși umbra 

destinului, a o îndepărta (pag. 214).  ...Am realizat mai multe cântece pe 

versurile poetei,  relatează Olga Ciolacu în referința "Ea posedă o udă 

aparte". M-am bucurat să atest întotdeauna vibrații polivalente în verb, lucru 

îndeosebi de important pentru manifestarea vocală. Orchestrarea vocii 

depinde  în mare măsură de forțele interioare ale cuvântului. Și încă un  lucru 

pe care poeta noastră îl cunoaște bine: pentru diverși interpreți cuvântul e 

altul. Și diversitatea genurilor cere o altă structură a silabei verbale..." ( Opera 

citată, pag. 214 ). În continuarea gândului exprimat de distinsa interpretă Olga 

Ciolacu vom aminti și câteva descifrări ale poetei Galina Furdui prezentate în 

dialogurile Domniei Sale (volumele de dialoguri și interviuri "Amprente în 

timp" (Pontos", 2010)  și  "Spațiu interactiv pentru Nucleu"( Pontos, 

2013) și unde scriitoarea  se referă la tehnica, dar și la specificul 

scrierii  versurilor pentru cântec. Pe lângă faptul că un text pentru cântec 

trebuie să fie  neapărat poezie, autoarea evidențiază un șir de caracteristici 

care țin de ritm, metrică, accent tonic și sincopic în cadru frazual, anacruză, 

cadență,caracterul  lucrării muzicale, cezură, consonanță și disonanță, 

cromatica  vocalelor din cuvânt, dramaturgia ca element esențial al frazării, 

repriza, dinamica silabei verbale, gândirea muzicală, care este una de natură 

complexă și care îmbină elementul reflexiv, logic, precum și cel afectiv, 

emoțional...  Se referea  scriitoarea în acele dialoguri și la hermeneutica, la 

tema muzicală raportată la o imagine sau o idee, la măsura muzicală, structura 

verbului ce urmează a fi cântat și alte momente care  trebuie  cunoscute atunci 

când îți propui să scrii  pentru muzică. Remarcăm că versurile multor poeți 
nu pot fi cântate. Unii dintre aceștia conștietizează acest lucru și nici  că 

încearcă  să scrie pentru muzică.  Solicitați de compozitori  sau  de interpreți, 
ei fac trimitere la cărțile pe care le semnează, specificând:  dacă vei găsi că se 

potrivește... cântă.  Aplaudăm în gând această atitudine pentru că, să 
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recunoaștem, în ultimul timp ascultăm foarte multe cântece  pe texte destul 

de... deocheate.  Nu realizăm aici vreo trimitere în adresa începătorilor în ale 

poeziei sau a moderniștilor. Versurile unora dintre  aceștia  au și ele imaginea 

adecvată, limpezimea mesajului, o melodie interioară specifică...  Atât că acea 

melodie  foarte rar poate fi pusă pe note, iar prin urmare, nu-și prea are drum 

spre urechea publicului meloman. În acest context  compozitorul Liviu 

Știrbu  afirmă: " Versurile ei (ale poetei Galina Furdui, n. n. ) sunt un model 

de strictețe, eleganță, armonie"  (pag. 563).  În aceeași cheie  se va  pronunța 

și compozitorul (și interpretul)  Marian Stârcea: " Din pana ei picură-n 

cuvânt  lumina  și lacrima Inimii  (pag.564). Volumul de sinteze la care ne 

referim include  opinii ale peste 30 de interpreți de muzică ușoară, populară, 

stil academic...  Reproducem foarte sumar  câteva reflecţii scrise: "... versurile 

poetei te pun  pe gânduri, începi să simți că înțelegi altfel sensul vieții" 

( Nina Ermurache, pag.212 );  "... îmi sunt dragi cântecele ei, căci vin de la 

inimă..."  ( Veronica Mihai, pag.223 );  "Acum înțeleg că am avut un mare 

noroc să fiu anume eu prima interpretă, cea care a lansat piesa  " Mi-e dor 

de-o seară cu romanțe" (muzică Alexei Agachi, versuri Galina Furdui) și 

care a adus mai apoi  premiile cele mai valoroase multor interpreți de la noi și 

din România" ( Ioana Căpraru, pag. 225);  " În scenă, interpretând 

piesa  "Inima ta, mamă"  (muzică  Vlad Mircos), sunt cuprinsă de fiorii unei 

transfigurări totale. Sala lăcrimează, spectatorii insistă să o mai cânt o dată..." 

( Rodica Ciobanu, pag 229);  " Din cele circa 70  de melodii pe care le-am 

înregistrat și se păstrează în Arhivele sonore de la IPNA 

Compania  "Teleradio-Moldova"  aproape toate-s pe versurile distinsei 

noastre poete" ( Viorica Moraru, pag. 240 );  "... îți pare că  melodia  nici n-

ar exista fără aceste versuri. (...) E un lucru care nu se întâmplă prea des în 

arta muzicală" (Larisa Ungureanu, pag. 288);  "... e poeta care scrie cu 

lacrima" (Vasile Mereuță, pag.293); "Când 

ascult  cântecul  " O melodie  pentru tine", îmi zboară gândul la Galina 

Furdui, autoarea versurilor, cea care a înțeles de minune ce fel de versuri mi-

aș dori..."  ( Zinaida Julea, pag.566). De remarcat că impunătorul volum de 

reflecții numără peste 150 de de autori din țară și de peste hotare. Pe lângă 

cei  nominalizați mai sus remarcăm materialele consistente semnate de  Ion 

Gagim, Victor Ghilaș, Vlad Burlea, Emilia Moraru, Daria Radu, Adrian 

Beldiman, Gheorghe Crețu, Constantin Baranovschi, Larisa Arseni, 

Vlad Mircos, Tamara Cristei, Ion Păcuraru, Tudor Colac, Ninela 

Caranfil,  Ion Chiorpec, Anatol Caciuc...  cu toții pronunțându-se  pe 

marginea temei  corelația verb-sunet în cadrul procesului muzical   la zi.  Ne 

propunem câteva extrase și din filele semnate de  specialiștii în  domeniu de 

dincolo de hotarele țării:   "...cu auzul atent la ritmuri și la muzica din orice 
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fenomenalitate, chiar și la cea din fulger, poeta ceremoniază un ritual care 

este implicit cunoaștere și formă de terapie poetică" ( Terezia Filip, critic şi 

istoric literar, professor  asociat  la Universitatea de Nord Baia Mare, judeţul 

Maramureş);   "... o sinteză a dramei ce definește decantarea umanismului 

universalizat ca trăire  dincolo de subiectivismul abordării concretului" 

( Mircea-Alexandru Cotârță, scriitor, redactor-șef al 

cotidianului  "Dâmbovița");  "Sensibilitatea rară a versurilor acestei 

poete  mi-a ușurat mult travaliul componistic" (Constantin 

Bardan,compozitor, Iași);  "...  lira cuvântului Galinei Furdui își scrie 

solfegiul unui gând măiastru. Cu fiecare vers  ea ne dăruiește frumuseșea 

dragostei renăscută în actuale zvâcniri de dor..."  (Jeni Voina, interpretă, 

România);   "...  Caracterul ludic este inclus în însăși arhitectura versului, 

unde principalul procedeu esteantanaclaza, o repetiție a unui cuvânt sau grup 

de cuvinte care sporesc muzicalitatea și armonia textului"  (Cella Negoiescu, 

profesor, Universitatea "Al. I. Cuza", Iași); " Pana scriitoarei vibrează în fața 

frumuseții, atentă la armonia ansamblului și a imaginii, răspunzând  totodată 

unei nevoi de armonie înăscută a sufletului uman  (Virgil-Șerbu-Cisteianu, 

scriitor, director general al revistei  "Gând Românesc", Alba 

Iulia);   "Poeta  înfige în  inima sorții frământările sale" ( Nina Cuciuc, 

interpretă, Iași);   "În cântecul poetei se simte seva întremătoare a 

pomului,  (...)  deschiderea spre esențe"  (Vanghea Mihanj-Steryu, 

scriitoare, traducătoare, Macedonia).  Cadrul de materiale incluse în volumul 

de sinteze la care ne referim și de unde am extras aceste succinte citate 

vorbesc convingător  despre  drumul de creație al scriitoarei în areal muzical 

(semnează circa o mie de texte pentru cântece), drum care, credem, 

îndreptățește spusa poetei  în piesa  "Mi-e dor de-o seară cu romanțe": 

 

 "Mi-e dor de-o seară cu romanțe, 

Să ardă strunele-n viori... 

Las" viața de la noi să-nveț 
A nu muri când anii mor", 

 

 lucrare  pentru care autoarei îi este decernat pentru prima oară în istoria 

Festivalului-concurs de romanță de pe ambele maluri 

alle  Prutului   Premiul  pentru cele mai frumoase versuri. Distincția este 

acordată de către Comitetul Județean Dâmbovița, Târgoviște  și Fundația 

"Crizantema de Aur" (România). Titlul onorific Maestru în  Artă și 

Medalia Meritul Civic, decernate  în cadrul Republicii 

Moldova  confirmă  aportul substanțial al scriitoarei  cu privire la procesul 

literar-muzical al plaiului.  În  motivul netrecător al valorilor umane 
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insistă   și asăzi poeta și jurnalista Galina Furdui,  realizând emisiuni literare 

și muzicale la Radio Moldova, actualmente prezentând Programul Informativ-

muzical   "Ars longa..."şi argumentând pe marginea noutăților de ordin 

cultural-artistic, sociouman, deci rămânând  însoțită mereu de miracolul 

muzicii, cel al poeziei, tratândul-le drept  necesitate pe calea vieții omului.  

     La lectura volumului    "Galina Furdui și Armonia Astrelor"  remarcăm 

ingeniozitatea și gustul rafinat vizând compartimentarea materialelor, 

nuanțele împlinitoare de sensuri ale motto-urilor. Pentru concretizare - pe 

lângâ referințele autorilor selectați, cartea include și câteva compartimente 

informative cu  referire la panorama cărților publicate de autoare, precum și 

la cele despre calea de creație a poetei. Aflăm în file date informative privind 

CD-urile editate de scriitoare și care întrunesc o bună parte din piesele 

muzicale pentru care a scris versuri,  informații privind  diverse materiale 

video și imagini de la spectacolele teatrale pe versurile poetei. Această  aleasă 

apariție editorială (și din perspectivă poligrafică) cuprinde  și un set de 

portrete, șarje, realizate de diferiți pictori, dar și un buchet de dedicații pentru 

autoare. Compartimentul cu citate extrase din presa periodică a timpului 

împlinește tematic mesajul integral al cărții. Considerăm această ediție, 

alături de celelalte două volume similare ca  viziune, încă una din reușitele 

Editurii Pontos ( director Marcela Mardare) și care se impune cu tenacitate 

în arealul editorial performant al meleagului. 

 

                                                                               20 august 2017 
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                  DORIN URÂTU 

 

 

 

 

Peste cumpănă 
 

Cer înnourat şi fără stele 

Nu vedea lumea de jele! 

Cer înnourat şi fără ploi 

Cernea cenuşă peste noi. 

 

Unde ţi-i mândra lună, steaua, 

Care nu şi-a pus fataua, 

Dar se ascunde-n univers 

Într-o lungă însingurare? 

 

Steaua care a părăsit 

Cerul fără asemănare, 

L-a lăsat îngândurat 

În noapte copleşitoare. 

 

Cerul se tot întreba: 

– Unde te-ai dus, stea clară, 

Eu lumina ţi-o aştept, 

Întunericul mă doare. 

 

– M-am desprins în depărtare 

Ca o eternă cântare. 

– De ce singurel mă laşi, 

Steauă dulce, călătoare? 

 

– Să duc dorul de a ta floare 

Şi de strălucirea ta, 

Şi de sfânta-ţi candoare, 

Care mă îndulcea. 
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– Nu te-am lăsat niciodată, 

Acum parcă mă desprind 

În două jumătăţi încinse, 

În simţire cad arzând. 

 

– Cât ard, la tine mi-e gândul: 

Suflet drag, o, preamărite, 

Nu ne mai vedem, în astă clipă 

Nu vreau să mă înghită infinitul. 

 

– Ne-am iubit cât ne-am iubit, 

Dar nu ne-om mai logodi 

Şi venit-a clipa neagră, 

Ce pe veci ne-a despărţi. 

 

– Cerul meu! Ca o lumânare 

Priveşti trist... 

Voi cădea-n zare 

M-a lovit blestem străin, 

Umbrind crud al meu destin. 

 

– Tot te mai gândeşti la mine! 

Crezi că mă vei revedea, 

Cer scăldat în ape calde – 

Te topeşti de jalea mea. 

 

Ai uitat în braţe calde 

Să mă ţii cât mi-am dorit, 

Ce păcat, se stinge dorul 

Şi de dor m-am ofilit. 

 

Cerul nu mai înflorea –  

Steaua lui se ofilea 

O striga, o tot striga, 

Iar steaua nu se-ntorcea: 

 

 

–Steauă clară, stea polară, 

Unde mi te-ai rătăcit 

În imensă-mpărăţie 

De azur şi de argint? 
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Steaua  din ecou renaşte, 

Durerea-şi alină, 

La surorile-astre 

Zice luna plină: 

 

–Priviţi-o cum vine, 

Priviţi-o cum zboară, 

Aduce nemoartea 

Pe aripi senine 

 

Ea ştie învierea 

Şi taina luminii, 

Ce naşte din moarte 

Izvorul veciei. 

 

Zbor de cocor 

 

Totul trece prin mine, 

Numai viaţa nu trece, 

Viaţă bună, stai cu mine, 

Să fim amândoi. 

 

Fugi şi fugi de la mine, 

Nu te alung nicicând, 

Eşti veşnică-n timp, 

Eu – muritor de rând 

 

Nu eşti deloc singurea, 

Eu sunt singurel, 

Aşteaptă-mă, viaţă, 

Să mă-nsoţeşti fidel. 

 

Eternă eşti, viaţă, 

Eu – muritor de rând, 

Fă-mă să fiu veşnic, 

Iubesc acest pământ.  

 

Mereu mă vreau cu tine, 

Ia-mă în al tău zbor, 

În zbor însetat şi dulce,  

În zbor de cocor. 
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Ultimul suflu al toamnei 

 

Toamna e cel mai misterios anotimp pentru noi, e cel mai trist 

pentru arbori, deoarece ei îşi iau rămas bun de la frunzele 

proprii. 

 

Mi-aduc aminte, toamnă, 

Ce tristă erai, 

Te urcai sus în pomi, 

Fără frunze-i lăsai. 

 

Iarba mâhnită, 

Uscată la pământ, 

Doinea ultimul cântec 

Sub adiere de vânt. 

 

Cerul albastru, palid 

Priveşte cu alint, 

Oare-n atâţia ani 

Are vreun gând? 

 

Păsările călătoare 

Demult au plecat, 

Lăsând în inima ţării 

Un prelung oftat. 

 

Pomii îngheţaţi 

Se uită-n sus cu dor, 

Poate va trece o rază, 

O rază, o rază de amor... 

 

Frigul s-a lăsat 

Pe-ai ţării umeri reci, 

Frigul s-a lăsat 

Parcă, pe veci. 

 

Toamna a venit, 

Tristă a venit, 

Priveam la dânsa 

Înmărmurit. 
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N-am noroc 

 

N-am noroc deloc pe lume, 

Niciodată n-o să-l am, 

Că se zbuciumă ca frunza, 

Ce se scutură din ram, 

 

Că se scutură de vânturi, 

Că se scutură de viaţă, 

Că se scutură de gânduri 

Precum roura dimineaţa. 

 

 Poetul mării 

 

La ceas târziu marea-mi şopteşte: 

– Despre mine aş vrea să scrii 

În limbă dulce, fermecată; 

Mă vreau în vers divinizată. 

 

Cu gură de flaut cântă duios, 

Imensele valuri îngână frumos. 

– Mare, de unde atâtea cântece ştii, 

De unde prinzi la farmec viu? 

 

– Le-adun din valurile mele, 

Le adun din soare şi din lună, 

Din nostalgia vânturilor rebele, 

Zburând peste marginea lumii. 

 

Fermecătoare, cu plete astrale, 

Marea albastră iar mă cuprinde, 

La ceas târziu îmi şopteşte discret: 

– Vreau să devii al meu poet. 

 

Vise şi ploi 

 

Ograda e pustie, 

Numai noi amândoi, 

Cuprinşi de speranţe, 

De vise şi ploi. 
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Frunzele umede 

Se uită la noi 

Ca nişte podoabe, 

Risipite din nori, 

 

Cerul înnourat, 

Măreţ şi-ngândurat 

Cerne agale 

Stropii peste sat. 

 

Ograda e pustie, 

Nu-i nici un copil, 

Doar vesele păsări 

Murmură-n tril. 

 

Când voi fi ţărână... 

 

Când voi fi ţărână, 

Eu plaiul tot îmi voi iubi, 

Îl voi cânta în stingerea înserării 

Cum nu s-a auzit nicicând. 

 

Îl voi cânta din pieptul meu cu frunze, 

Îl voi cânta în verbul limbii mele, 

Îl voi cânta din lună şi din stele, 

Îl voi cânta din gândul lăcrimat. 

 

Când voi fi ţărână... 

Eu plaiul mereu l-am cântat 

Cu verbul limbii române, 

Cu sufletu-mi curat. 

 

Când voi fi ţărână, 

Voi simţi durut,  tacit 

Că m-am contopit la baştină 

Cu plaiul ce mult l-am iubit. 
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   Ion Cuzuioc 

 

 

 

Prietenul câinelui. 

    Fabulă 

 

Sărmanul patruped pe nume câine, 

Alungat a fost în stradă de stăpân; 

Cerşeşte bietul vagabond de-o pâine, 

Sub fereastra casei omului păgân. 

 

Trec oamenii, cu toţii indiferent, 

De parcă-aşa ar trebui să fie; 

Din greu oftează un câine vigilent, 

Plângând sub casa lui cu nostalgie. 

 

Lihnit de foame-nstrăinatul câine, 

Cu nesaţ miroase flori de liliac, 

Şi-aşteaptă zgribulit ziua de mâine, 

Cu milă-adăpostit de-un blajin copac. 

 

Dar iată ca-nceput să bată vântul, 

Fulgerând cu foc, cu tunete pe cer, 

Cu groază se cutremură pământul, 

Şi liliacul lui e–un fidel străjer. 

 

Speriaţii oameni, parcă-ar fi-ntr-un foc, 

Se-îmbulzesc pe scări, s-o zbughească-afară; 

Părinţi cu copilaşi au ieşit din bloc, 

Salvându-şi viaţa ca pe o comoară. 

 

În curte tremurând e şi-acel stăpân, 

Privind cu frică şi cu jind la câine, 

Dar patrupedul său nu-i un om păgân 

Şi-o vorbă înţeleasă vrea să-ngâne. 
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Se face linişte şi trece vântul, 

Lumea e-ntr-o privelişte frumoasă, 

Şi nu se mai cutremură pământul, 

Şi câinele-nsoţit de om e-acasă. 

 

Morala: Şi din dragostea de–un câine 

              Poţi vedea ziua de mâine. 

 

La doctor 

  Fabulă 

Am mers la doctor la consult, 

Că-l mai cunosc şi omu-i cult, 

Să mă plâng ce mă mai doare, 

Să m-aleg cu vreo tratare. 

Făr’ să-ntrebe dânsul ceva 

A-nceput a recomanda: 

- De piper să uite gura, 

Că te ia la maţe zgura; 

Şi biscuiţii să-i mai laşi, 

Că de nu o să te-ngraşi; 

Ca să nu te balonezi, 

Fasole să nu-abuzezi; 

Dacă vreai să n-ai ascită 

Şi să scapi şi de colită, 

Să beai apă cu măsură, 

Tot la fel şi murătură; 

Oul bate la ficat, 

Deci să fie el uitat; 

Untul te va da de gol, 

Şi-o să ai colesterol; 

Cartofi prăjiţi vei consuma, 

Ulcerul te va garanta; 

Zahărul e diabet, 

Pentru cei de la bufet; 

Pepenii sunt cu nitraţi, 

Şi de ei tot să uitaţi; 

Sucurile-s cu conservanţi, 

Bune pentru guvernanţi; 

Şi-n salam sunt chimicale, 

Ce te bagă-n grele boale; 

Sarea e-o problemă mare, 

Pentru cel ce tensiune are; 

Şi cafeaua-i fudulie 

Ce provoacă insomnie; 

Şi ridichea e-o problemă, 

Ba chiar e şi o dilemă, 
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Cu gust dulce şi amar, 

Ce te duce la calvar; 

De rachiu şi vin să fugi, 

Că stomacu-o să-ţi distrugi; 

Frigul când te bate tare 

Vei răci la mădulare; 

Soarele şi el când frige 

Tot în tine se va–a-nfige; 

Fii atent ce beai, mănânci, 

Să n-ajungi să mergi în brânci, 

Ca ieşind din casă-afară, 

Să n-ai faţa mortuară. 

 

Morala: Dacă vreai să mai trăieşti, 

               Pe doctor să-l ocoleşti. 

 

Epistola unui critic literar care spune 

că nimic nu i-a plăcut 

din ceea ce a citit în viața lui 

 

Foaie verde pălămidă,  

Mulţi gândaci mai am în tindă,  

Nu le pot veni de hac  

Şi acuma ce să fac? 

 

Frunză verde bob năut,  

Stau în tindă şi-i ascult,  

Cum se-împing, se hărţuiesc,  

Câte-o carte mai citesc. 

 

Foaie verde flori de tei,  

Am şi mari, şi mititei  

Să vedeţi şi voi minune – 

Toţi se vor în Uniune. 

 

Frunză verde de arţar,  

Mult mi-i jale şi amar.  

Am şi sprayuri, am şi gust,  

Dar gândacii nu au gust. 

 

 

Foaie verde leuştean,  

Eu m-am supărat avan!  
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Căci, trezindu-mă în zori,  

Sunt muşcat la subţiori. 

 

Frunză verde vin cu gheaţă,  

Am nevoie de o aţă   

Să-i arunc legați în Prut,  

Vorba neamţului – Kaput! 

 

Foaie verde de secară,  

Sar să ies puţin afară,  

Cu condeiul piperat?  

Să mi-i iau eu la castrat? 

 

Frunză verde bob mărunt,  

Stau afară şi mă-ncrunt,  

Eu, muncind din greu, asud  

Iar gândacii nici n-aud. 

 

Foaie verde de urzică,   

Mai trăiesc dar tot cu frică,  

Că gândacii cresc şi cresc,  

Şi la mine se zgâiesc. 

 

Frunză verde bob de mac,  

Hotărât-am ca să tac,  

Voi ieşiţi cu toţi afară,  

Eu mă-ncui într-o cămară. 

 

Firicel de mătrăgună,  

Scrieţi, fraţilor, că sună,  

Ceasul de apoi. Şi vine  

Pentru voi nu pentru mine. 

 

Frunză tare ca curmeiul,  

Am luat în mâini condeiul,  

Şi m-apuc de criticat,  

Vă fac praf, nisip, păsat! 
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  MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMINESCU ȘI ARDELENII, ÎN AMINTIRILE LUI ȘTEFAN 

CACOVEANU 

 

 
 

 Despre drumul spre Blaj, din vara anului 1866, Mihai 

Eminescu însuși relatează, în romanul cvasi-autobiografic Geniu pustiu 

următoarele : „Într-o zi frumoasă de vară îmi făcui legăturica,  o pusei în 

vârful bățului și o luai la picior, pe drumul cel mare, împărătesc... Holdele 

miroseau și se coceau în arșița soarelui... iar eu îmi pusesem pălăriuța în 

vîrful capului astfel încât fruntea îmi rămăsese liberă și goală și fluieram 

alene un cântec monoton...‖ Drumul împărătesc evocat de poet era un vechi 

drum militar, recondiționat de austrieci între 1786-1808, și care unea 

Cernăuțiul cu Vatra Dornei, trecând prin Vicov, Marginea, Solca și 

Câmpulung, fiind, la vremea respectivă cea mai comodă cale de acces în 

Bucovina. 

 De la Vatra Dornei, spun biografii săi, Eminescu pornește 

direct spre Blaj, ocolind deliberat Ipoteștiul, probabil dornic să-și susțină și 

examenele restante și cu siguranță speriat de epidemia de holeră care ținea 

granița în carantină,  deplasându-se pe traseul, deja cunoscut, respectiv 

Bistrița, Reghin, Târgu Mureș, Târnăveni, Mediaș și, desigur Blaj, mai 

suindu-se într-o căruță de negustori, mai dormind și mâncând pe unde putea:  

„Ascuns în maluri, dormea Murășul, și pe el trosnea de căruțe podul de 

luntri, pe care-l trecui și eu . . . ‖ 
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 După un popas la Târgu Mureș, la 1 iunie, unde înoptează în 

clopotnița bisericii ortodoxe, cu învoiala protopopului Partenie Trâmbițaș 

(„M-am covrigit în clopotniță, cu dinții clănțănind, iar părul meu cel lung 

îmi cădea peste ochi...‖), se însoțește cu elevii seminartiști Ioan Cotta, din 

Bicaz și Teodor Cojocaru, din Corbu, care îl poftesc să se suie la ei în căruță, 

până la Blaj. Pornesc la drum probabil pe 2 iunie, căci pe 3 erau deja la 

Târnăveni, iar Eminescu își uimea tovarășii de drum prin stăruința cu care își 

nota într-un carnet expresii populare. „Domnilor, eu sunt poet și vreau să-mi 

adun material‖ se pare că ar fi rostit poetul în fața noilor săi tovarăși, vorbe 

consemnate și de G. Călinescu în „Viața lui Mihai Eminescu‖ (Iași, Ed. 

Junimea, 1977) și interpretate drept „prima afirmare publică dobândirii 

conștiinței de sine‖. În sfârșit, odată ajunși la marginea Blajului, în fața 

teiului de pe Dealul Hula, de unde se vedea frumoasa panoramă a orașului, 

Eminescu ar fi rostit și (azi) istoricele cuvinte : „Te salut din inimă, Romă 

mică și îți mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot vedea‖. 

 Venit la Blaj, probabil, cu intenția de a-și susține unele 

examene în particular, Eminescu va petrece aici patru luni fără a-și finaliza 

acest proiect, locuind în acest răstimp mai bine de 2 luni la Ștefan Cacoveanu 

(n. 1843, Ciugudul de Sus, Alba – d. 17 decembrie 1936, Alba Iulia),  ce 

ocupa o odăiță pe  Calea Otelului, la doamna Laura, „văduva‖ lui Goszi, pe 

care o mai împărțea cu Georgiu Bucșă, Teodor Toleș și Ion Paul, viitor 

profesor de estetică. Vestea că, „aici e Eminescu‖ s-a răspândit repede 

printre seminariști, tânărul poet fiind deja aureolat de publicarea primelor 

poezii în Familia. Târziu, într-o carte autobiografică Aminitiri despre 

Eminescu republicată la Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, compusă după unele 

Amintiripublicate ițial în revista budapestană Luceafărul, în 1905, Ștefan 

Cacoveanu va consemna : „Doritor de a-l cunoaște am ieșit în piața de 

dinaintea Gimnaziului, locul de întâlnire al studenților. Aici l-am cunoscut... 

Eminescu a stat la mine până către 15 iulie . . .‖. În acest interval, își 

amintește seminaristul, poetul „ar fi umbalt cu niște cărți‖, hotărât ca în 

septembrie să se prezinte la examenul de limba elină. Închis în clasă de un 

profesor, ca să-și facă temele, Eminescu a izbucnit în lacrimi și după două 

ore a ieșit cu foaia goală, decizând probabil să renunțe la tot, și chiar să plece 

din Blaj. 

 Realitatea, relatată atât de Ștefan Cacoveanu, cât și de alți 
seminariști, este că după 15 iulie, când noul său prieten pleacă în vacanță, la 

Cacova, Eminescu o va duce greu, dormind pe apucate într-o odăiță a 

Seminarului Teologic, împreună cu Iacob Onea, Ion Păun și G. Dragoș, și el 

creanțier, și mâncând ce mai rămânea de la masa teologilor. Adesea, ne 

spune tot Cacoveanu, „mergea la piață și își umplea căciula cu poame, pe 
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care le mânca cu poftă‖, râzând adesea de ștrengăriile studenților „dar fără a 

lua parte la ele‖ vreodată. În răstimp, se scălda în Târnava „punând la mirare 

pe toți cu manevrele ce le făcea la înot‖,deși, mai notează biograful său : „La 

Blaj erau toți buni înotători , dar cu Eminescu nici unul nu se putea ține‖. 

 Altfel, ne spune tot Cacoveanu : „Nu bea, nu fuma, nu juca 

cărți, era ca o fată mare. Iar când se încingea câte o discuție lua parte cu 

plăcere, și adesea era de altă părere, pe care și-o apăra cu o siguranță de 

parcă ar fi citit din carte... Se vedea că ieșise din biblioteca Pumnului, unde 

studia în bună voie, după placul inimii‖. 

 În fine, se pare că în vremea popasului la Blaj, Eminescu ar fi 

cules neîntrerupt folclor local și chiar ar fi cumpărat de la studenți unele 

„caiete folclorice‖. Cert este că doi ani mai târziu, când Eminescu se va 

reîntâlni cu Cacoveanu la București, între 1868-69, acesta va continua să 

„cumpere‖ diverse texte populare : „Dacă aveai o colecțiune de poezii 

populare în manuscris, nu te lăsa până nu i-o dădeai și se aflau mulți ce 

aveau astfel de colecțiuni‖ (Luceafărul, an IV, 1905). 

 Profitând de ocazia că în luna august 1866 urma să se țină, la 

Alba Iulia, Congresul Astrei, Eminescu părăsește Blajul, renunțând și la 

intenția de a mai susține vreun examen, răzbit probabil de foame și desigur, 

de lipsa banilor de acasă, nu înainte de a le dedica câte o poezie noilor săi 

prieteni, Amicului F (ilimon) I(lea) și lui Gregoriu Dragoș, ambele scrise 

chiar în 1866, curând după părăsirea Blajului. Cu precizarea că, azi, la Blaj 

sunt două plăci memoriale ce consemnează prezența poetului aici, una pe 

clădirea fostului Seminar, ce amintește : „Aici a fost găzduit, în 1866, marele 

poet Mihai Eminescu când a venitt în Transilvania... ‖, și alta pe clădirea ce a 

străjuit, în 1848, Marea Adunare Națională de la Blaj. La fel, pe Dealul Hula 

este o altă placă memorială, nu departe de Crucea lui Avram Iancu, înălțată 

pe locul de unde revoluționarii de la 1848 supravegheau Câmpia libertății. 
 Interesant este și portretul tânărului Eminescu, din epoca 

blăjeană, trasat de amicul său apropiat : ―Era de statură mijlocie, frumos și 

roșcovan. Părul negru, dat îndărăt, părea a nu fi tuns de un an de zile. Purta 

un surtuc negru, ros în mâneci, scurt, și niște pantaloni de altă culoare (gălbui 

îmi pare), scurți de i se vedeau sub ei ciubotele roase și prăfuite. Iar pe cap, 

deși era cald, purta o căciulă neagră, grea, săoasă, de miel...  Era neglijent, 

dar nu bătător la ochi, poate și pentru că la Blaj, unde studia sărăcimea, erau 

mulți ca el‖. 

 Tot în cartea lui Ștefan Cacoveanu Amintiri despre Eminescu 

(ediție de Remus Cacoveanu, Ion Buziaș și Ion Mărgineanu), mai aflăm că 

gazdele se străduiau să-i asigure poetului un pat separat, deși ei dormeau și 

câte doi în pat: „Era, cum se vede, lucru sărăcăcios, dar prietenia, armonia și 
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inima bună făcea toate bune‖. Aceeași armonie și bună tovărășie se repetă, 

doi ani mai târziu, și la București, unde cei doi se reîntâlnesc, locuind, o 

vreme chiar împreună, în „odaia lui Eminescu‖, mobilată cu „o masă mică de 

brad, nevopsit, și un scaun tot de brad, ca și masa‖. Aici, ne asigură 

Cacoveanu, au petrecut multe nopți, „făurind munți de aur și cetăți de 

văzduh‖. Era vremea când Eminescu lucra ca sufleur la Teatrul Național și, 

ne spune Cacoveanu, ar fi interpretat rolul (episodic) al ciobanului, din piesa 

Răzvan Vodă de Hașdeu. Între amicii săi bucureșteni, ardelenii ocupau, ne 

asigură biograful, un loc privilegiat, iar vorba lui preferată era : „Să dea 

Dumnezeu să vă întoarceți la barcă cu finic în gură, ca porumbelul lui Noe‖ 

(Horia Teculescu, Despre Ștefan Cacoveanu, în Almanahul presei române, 

1926, Tipografia Viața, Cluj, p. 101). Despre acei ani, când poetul se 

străduia să traducă piesa Arghir și Elena, nemulțumit probabil și de lipsa de 

îndemânare a poețilorvremii de a mânui epopeea și drama, Cacoveanu își 

amintește că poetul nu era deloc încântat de ceea ce publicase, și nici de 

scrierile deja publice ale confraților : „Este o zicală, ca vorba să aibă 3 lacăte 

: în inimi, în gât și pe buze. Și dacă ai scăpat cuvântul din inimă să nu scape 

din celelalte, că vorba n-o mai priniz nici cu ogarul, nici cu șoimul. Trebuie 

să cumpănești de o sută de ori o scriere, până să o dai publicității‖, conchide 

Eminescu (op.cit., p.101).  

 Din același Almanah, editat de Sindicatul Presei Române din 

Ardeal și Banat, mai reținem și o serie de confesiuni inedite ale lui Ștefan 

Cacoveanu, încredințate lui Horia Teculescu, la vremea respectivă redactor 

al ziarului Alba Iulia,  neincluse în cele două cărți ale sale,Eminescu în Blaj. 

Eminescu la București (ediție de Ion Popescu, Iași, 1971) ori, deja 

amintita,Amintiri despre Eminescu (editată în principal de nepotul său 

Cornelius-Remus Cacoveanu, Cluj-Napoca, 2000). Originalitatea acestui text 

constă în caracterul său sintetic. El ne oferă un Eminescu diferit de ceea ce 

știm ori bănuiam că ar fi putut fi, un om retras, modest, sensibil și, deschis la 

vorbă și gând când se afla între prieteni. Textul lui Ștefan Cacoveanu ar 

merita reprodus în orice manual de literatură, el fiind un adevărat inventar al 

temelor și ideilor despre literatură și politică, promovate de Eminescu în 

scurta sa carieră literară. Ca fire, Eminescu era „blând, molatec și cu mersul 

încet‖. Când nu era iritat, își susținea ideile deschis, de parcă ar fi citit într-o 

carte. Dacă l-ai scos din țâțâni, era vehement, iar dacă exprimai o idee 

rătăcită te dezaproba cu vorbe blânde, exprimate cu un ton compătimitor. 

Avea prieteni puțini, aleși dintre cei serioși, cu fire așezată. Pe înfumurați îi 
disprețuia. Era sincer și spunea ce avea pe inimă, fără ascunzișuri. Iubea 

natura și obișnuia să iasă la Șosea. Ca amant, era rușinos. Nu obișnuia să 

vorbească despre femei, cum se laudă mulți tineri. Iubea folclorul, 
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colecționa poezii populare și de i le împrumutai cu greu le mai căpătai. Citea 

tot ce s-a scris, de la Cronicari la contemporani și adesea îl găseai pe la 

anticari, cufundat în lectură. Dintre clasici, pe Grigore Alexandrescu îl 

considera cel mai chemat. Era apropiat de ardeleni, se însoțea adesea cu ei, le 

știa suferințele și visa la ziua când le va ajunge cuțitul la os. Credea sincer în 

vorbele lui Bolintineanu „Viitor de aur țara noastră are‖ și spera că neamul 

nostru își ajunge surorile latine. Era singuratic, gânditor și, mai degrabă 

bătrân, mai ales că nici nu prea obișnuia să se îmbrace pre țipător. Se 

îmbrăca ca să fie îmbrăcat, nu ca să placă. I-ar fi plăcut, susține Cacoveanu, 

să poarte haine și încălțări care să nu se strice niciodată. Umbla prin 

București, abstras în gânduri și fredonând ușor. Nimeni nu știa la ce lucra, 

era ca albina în coșniță. Despre școală, se știe că n-a urmat mai nimic, 

regulat, profesori i-au fost cărțile din biblioteca lui Pumnul. 

 Idealul lui Eminescu ? se întreabă biograful : „Modest cum 

era, nu ne spunea care îi e idealul, dar din cât l-am cunoscut eu, idealul îi era 

gloria literară‖. 

 Despre Ștefan Cacoveanu se știe că a urmat Dreptul la 

București, Literele, la Viena și Teologia la Pesta, iar din 1876, până la 

pensionare, a lucrat la Tribunalul Alba Iulia, ajungând chiar judecător de 

ocol. De la Eminescu a deprins dragostea pentru folclor, culegând legende, 

balade și povești, tipărite, începând cu 1869, până spre sfârșitul vieții (ultima 

lucrare, Petrea voinicul și alte balade, apărând la Sibiu, în 1930). A scos, la 

Casa Școalelor, și un volum de Fabule, inspirate după Grigore Alexandrescu 

(1925, cu o prefață de Al. Lapedatu), fiind chiar o vreme, prezent în 

manualele școlare. A publicat, de timpuriu, la ziarele lui V.A. Urechea, 

Adunarea națională și Informațiunile bucureștene (1869-1870), și mai târziu 

la  Luceafărul (1904-1905). 

 Cu precizarea că ambele fragmente din Amintirilelui Ștefan 

Cacoveanu sunt reproduse și de Cătălin Cioabă în cartea sa Mărturii despre 

Eminescu. Povestea unei vieți spusă de contemporani (Humanitas, 2014), nu 

ne rămâne decât să observăm că Eminescu e mai viu ca oricând, oricât se 

străduie unii să-i ascundă chipul înrourat de visuri. 
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    CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ  

 

 

 

 

 

MEDII ŞI MIJLOACE 

DE FORMARE CONŞTIINŢEI MORALE 

 

Este dificil să spui care este momentul în care conştiinţa morală apare 

în orizontul vieţii unui individ. Trezirea conştiinţei este de fapt trezirea 

raţiunii în momentul alegerii acţiunilor, raţiune care nu este insuflată din 

afară în copil, ci este prezentă în el, încă de la naştere. În calitate de 

aptitudine privată, această raţiune reprezintă tocmai începutul dezvoltării 

conştiinţei morale. Aşadar, încet, şi uneori pe bâjbâite, conştiinţa morală 

capătă sens. 

Medii: familia, profesia, universul socio-cultural 

Deobicei, viaţa socială nu exercită în mod obligatoriu în individ 

dorinţa unei acţiuni morale, însă, rolul ei în alegerea respectivei acţiuni este 

esenţial. Viaţa socială nu creează conştiinţa, însă o ajută în a o constitui. 

Societatea fiind, de fapt, locul unde se naşte conştiinţa, condiţia de 

posibilitate a dezvoltării conştiinţei. Omul este atât membru a unei specii, cât 

şi individ, lucru deosebit de important, deoarece individul nu poate deveni 

persoană decât prin relaţia sa cu specia.  

În mod normal, adultul este respectat şi temut de copil, sfaturile sale 

fiind pentru el o datorie care trebuie îndeplinită numaidecât. În legătură cu 

acest aspect al ascultării copilului de părinţi, psihologul francez Jean Piaget 

în lucrarea Le jugement moral chez l’enfant, distinge două tipuri de raporturi 

sociale: „raporturile de constrângere a căror proprietate este de a impune 

individului din exterior un sistem de reguli cu un conţinut obligatoriu, şi 

raporturi de cooperare, a căror esenţă este de a face să se nască în interiorul 
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însuşi al spiritelor, conştiinţa normelor ideale care comandă apoi tuturor 

regulilor‖.  

Raporturile de constrângere sunt fondate pe un respect unilateral, iar 

raporturile de cooperare pe un respect mutual. Piaget opune la acţiunea 

părinţilor asupra copilului, cea exercitată de anturajul camarazilor săi de 

joacă sau a colegilor, precum şi a tuturor contemporanilor săi. În acest 

context, acţiunea de cooperare suscită copilul la reciprocitate în privinţa 

adoptării unui anumit comportament, cât şi la autonomie. Dar, oricare ar fi 

această dublă acţiune, sarcina educaţiei va fi aceea de a conduce copilul, de 

la constrângere suportată la datorie înţeleasă şi dorită, de la respectul orb la 

respectul mutual, de la instrucţiuni impuse la cooperare. Conform lui Piaget, 

acest lucru nu este posibil decât în sânul familiei. Familia joacă un rol 

fundamental în formarea conştiinţei morale, ea fiind prima „instituţie‖ 

socială în care copilul primeşte în mod natural un sistem de valori. 

Asemenea lui Gabriel Madinier credem că sentimentul binelui este 

înnăscut în copil, precum şi cel de adevăr. Copilul posedă o aptitudine 

înnăscută de a iubi şi de a discerne binele, însă nu posedă un ansamblu de 

cunoştinţe morale constituite. Acest sens al binelui care îl posedă încă de la 

naştere se va exercita în mod direct asupra tendinţelor şi sentimentelor 

copilului, care se dezvoltă şi se complică pe măsură ce acesta creşte: 

egoismul sau altruismul, iubirea celor apropiaţi sau dorinţa de joacă, lenea 

sau pofta, şi, de asemenea, afecţiunea pentru părinţi şi fraţi sau afecţiunea 

pentru camarazi, grijile sale faţă de un anumit fapt, sau, în fine, ideile sale 

despre dreptate, care se vor dezvolta pe parcurs, până când, în perioada 

adultă se vor transforma, probabil, în opţiuni politice sau religioase. Desigur, 

la această conştiinţă înnăscută, societatea va impune cu autoritate anumite 

concepţii legate despre stilul de viaţă, comportamentul indivizilor, obiceiuri, 

tradiţii, norme etc. Aşadar, discernământul copilului se va baza atât pe un şir 

de comandamente date, cât şi pe propria reflecţie. Chiar reflecţia însăşi 

considerată liberă, în realitate este determinată de structurile arhetipale ale 

inconştientului colectiv, adică de universul socio-cultural în care se dezvoltă: 

limbă, cultură, ţară, neam, religie, stil de viaţă, origine socială, grad de 

civilizaţie, nivel de educaţie etc. Conştiinţa morală se va dezvolta, prin 

urmare, asemenea unei picturi pe o pânză gata preparată.   

În acest mod se explică şi diversitatea copleşitoare a conştiinţelor. 

Mediul social, exemplele sau modele impuse sau alese conştient de individ, 

tradiţiile, dar mai ales gradul de inteligenţă şi nivelul de moralitate constituie 

cauze contingente care formează o conştiinţă. Cu toate acestea, analizând atât 

locuri, cât şi timpuri diferite ale istoriei, în ciuda diversităţii concepţiilor, se 

observă că majoritatea oamenilor înţeleg rolul fundamental al datoriei. Ceea 
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ce se arată invariabilă este ideea că avem o datorie, pe când variabilă este 

conţinutul acestei datorii. Deşi posedă raţiune şi voinţă, individul are, totuşi, 

necesarmente, sentimentul unei ordini exterioare, care se impune mereu 

conduitei sale. Spre exemplu, nevoia de a munci pentru a te putea întreţine şi 

pentru a-ţi plăti datoriile către stat.  

Am putea spune, de asemenea, că cele mai mari datorii ale fiinţei 

umane legate în special de ideea de dreptate, cum ar fi, respectul faţă de 

părinţi, grija de a nu minţi, promisiunea făcută de un lider de stat de a 

îmbunătăţi nivelul de trai al cetăţenilor, iubirea aproapelui, ajutorarea 

sărmanilor etc., sunt de obicei norme morale admise de indivizi, în sensul că 

sunt acceptate ca şi convenţii necesare întru menţinerea ordinii şi echilibrului 

social, de aceea, interpretările pe care le dau aceştia pot să difere foarte mult. 

Totuşi, în ciuda acestor variaţii în timp şi spaţiu, morala este mereu compusă 

dintr-un mic număr de principii esenţiale, care sunt de fapt condiţiile de bază 

ale vieţii sociale şi care formează, într-un anumit fel, tema fundamentală a 

moralităţii.  

Educaţia morală vrea să repună individul în propriile sale mâini, să-i 

dea încredere în sine şi să-l pregătească pentru societate, însă, el trebuie de 

asemenea să dea şi să iubească idealul moral ales, în funcţie de care 

conştiinţa sa se va reînnoi. Dar, pentru a atinge acest scop, de ce mijloace 

reale dispunem noi, în calitate de indivizi educabili? În principal, două 

mijloace în care se încadrează existenţa fiecăruia contribuie a da conştiinţei 

structura sa morală. Acestea sunt familia şi profesia. Pe lângă acestea două 

se mai adaugă şi ceea ce noi numim, în genere, mediul socio-cultural.  

Sensul adevărului la copil este uşor exagerat, întrucât inexperienţa şi 

credulitatea sunt două trăsături dominante. De asemenea, „sensul binelui‖ 

este fragil şi poate fi incomplet şi înşelător. De unde, necesitatea unei 

educaţii sănătoase şi atente. Familia este aici un mediu privilegiat. Ea 

reprezintă un grup restrâns şi intim, unde natura obişnuieşte să facă 

devotamentul fericirii, unde, ca obiect al unei solicitudini permanente, 

copilul se detaşează încet de părinţii săi şi îşi cucereşte autonomia sa. 

Familia este veritabilul loc al naşterii sale psihice şi morale. Alte grupuri, 

şcolile, societatea religioasă etc. vor ajuta la această formare, însă nu vor 

scoate scoate niciodată din familie responsabilităţile care i se impune.  

Cum trebuie să fie însă educaţia morală? Părinţii vor folosi mai întâi 

metoda autorităţii, iar copilul trebuie să asculte, deoarece binele şi răul îl 

cunoaşte în primul rând sub specia permisiunii şi interzicerii. Desigur, 

această formă de ascultare pare a fi o formă de dresaj, însă este un dresaj 

necesar. Dar, mai apoi, pentru a deveni o conştiinţă, copilul va trebui să 
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treacă de la ceea ce îi este permis sau interzis de către alţii, la a-şi permite şi 

a-şi interzice în sine, prin propria conştiinţă. Copilul trebuie să ajungă să 

aleagă el însuşi răul sau binele. Altfel spus, abia după dresaj urmează 

educaţia. Dresajul formează o fiinţă din afară, pe când educaţia formează o 

personalitate şi, aşa cum etimologia indică, ea extrage dintr-o fiinţă 

instinctuală o voinţă şi o inteligenţă capabilă să se auto-conducă. Vizăm, 

desigur, să formăm o anumită natură, dar, mai ales, urmărim să producem o 

fiinţă capabilă de a-şi face ea însăşi propria natură. Dresajul consideră eul ca 

un obiect, pe când educaţia îşi propune să provoace un subiect: pe măsură ce 

copilul creşte trebuie mai puţin să-i modelezi conştiinţa, ci, mai degrabă, să 

faci din el o conştiinţă.  

Educaţia conţine, de asemenea, un paradox: autoritatea este folosită 

contra ei însăşi, deoarece ea serveşte la a crea în individ o voinţă rezonabilă 

şi raţionabilă, care nu ar suferi mai multă ordine decât cele care le dă 

constrângerile, dar care le va ratifica şi consimţi, iar în final va fi capabil de 

a-şi da conturul său. Utilizarea autorităţii în formarea morală nu trebuie să 

uimească, ci trebuie să vegheze să nu acapareze, nici să oprime conştiinţa, ci 

din contra, să o ajute să se construiască sănătoasă şi puternică. Autoritatea, 

însă, este necesară, deoarece copilul are nevoie de repere: instabil şi slab în 

faţa solicitărilor diverse, o disciplină îi este indispensabilă. Incapabil de a li 

se opune, el cere părinţilor săi să facă un anumit lucru pe care îl doreşte în 

locul său, dar autoritatea care îi este necesară, nu este, cu toate acestea decât 

cea a raţiunii, însă a raţiunii sale, de care copilul nu a utilizat încă, fiind 

confundată cu cea a părinţilor săi. Această autoritate reprezintă, bineînţeles, 

subiectul multor neînţelegeri, de aceea, şi conştiinţa care creşte trebuie, într-

un anumit sens, să se elibereze cu timpul de autoritate. Conştiinţa trebuie să 

meargă mai departe, să experimenteze singură, să evalueze, să judece, să 

aleagă.  

Mai târziu, conştiinţa va găsi în meserie, şi în general în funcţiile 

sociale, un mijloc de a se organiza şi de a de afirma. Profesia sau funcţiile 

sociale determină cu precizie un ansamblu de datorii. Nu întâmplător, însuşi 

cuvântul latin officium desemna ideea de datorie şi de funcţie. Dând 

individului responsabilitatea unei sarcini, a unei opere de împlinit, la care el 

se poate dărui în întregime, şi care îi va atrage demnitatea şi sporirea, 

societatea îi oferă posibilitatea de a găsi în serviciul său înflorirea de sine a 

eului şi de a se devota tuturor, devenind astfel cineva. Structura deplină a 

conştiinţei morale nu le este dată oamenilor decât treptat. Întâi prin educaţia 

primită în familie, apoi în şcoală, în mediile socio-culturale şi religioase cu 

care intră în contact, apoi, prin meseria sau meseriile pe care le alege, prin 

statutul său social şi, în cele din urmă, prin funcţiile sale sociale sau politice.  
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2. Mijloace: educaţia, puterea exemplului, valorile tradiţiei, forţa 

simpatiei, meditaţia, examenul permanent de conştiinţă. 

Atât în voluminosul Traité de morale générale, cât şi în lucrarea (teză 

de doctorat) Le devoir, filosoful francez Réne Le Senne afirmă, cu 

argumente critice destul de solide, faptul că educaţia morală are un triplu 

scop: în primul rând, urmăreşte a îngrijora,  pentru a preveni amorţeala 

spiritului, pentru a crea exigenţe şi a suscita contradicţiile. Apoi, urmăreşte a 

promite, adică, a asigura conştiinţa contra disperării, arătând că soluţia 

contradicţiilor este posibilă, că un obstacol poate sau chiar trebuie să devină 

un mijloc de progres al conştiinţei. Şi, în fine, educaţia morală urmăreşte a 

ajuta şi a furniza, atât cât este posibil conştiinţei, mijloacele care îi vor 

permite să realizeze inventarea moralei la care este chemată. La aceste trei 

scopuri ale educaţiei morale am putea, desigur, să medităm mai mult, însă, 

noi nu ne vom interoga aici, decât asupra mijloacelor de care educaţia morală 

dispune pentru a le atinge.  

Cât valorează, prin urmare, sancţiunile din punct de vedere al 

formării morale? Pentru a putea fi formatoare moral, mai întâi, cred că 

sancţiunile ar trebui manipulate cu tact şi, totodată, nuanţate. Pericolul 

sancţiunilor este mare: fie că acţionează prin momeala unei recompense, fie 

prin ameninţarea unei dureri, ea propune mereu conştiinţei, ca un principiu 

de acţiune, un scop exterior binelui şi datoriei. A uza în mod sistematic de 

aceste procedee mecanice, presupune a risca o dezaxare şi o deformare a 

conştiinţei, fie stricând-o, aşa cum reiese cel mai bine din expresia „copil 

stricat‖, fie închizând-o în ea însăşi, făcând-o ipocrită printr-un sistem de 

teroare constantă. Un copil suportă o sancţiune, iniţial pentru că este mai 

slab, dar apoi, revoltându-se în interior, va crea în sufletul său o atitudine de 

răzbunare, nu tocmai fericită. Totuşi, o astfel de rebeliune interioară este 

uneori foarte superficială, căci, gândindu-se mult la ea, copilul nu va dori 

nicidecum să o mărturisească, simţind că de fapt el a acţionat greşit în 

privinţa faptei sau situaţiei pentru care a fost criticat, certat sau sancţionat. 

Cu alte cuvinte, ceva din el îi arată clar că s-a înşelat. Utilizarea acestor 

sancţiuni, menţinând copilul într-o moralitate puţin exterioară, probabil, are 

avantajul de a-i arăta unde se află binele, pentru a face din el obişnuinţe care 

vor fi bazele unei dezvoltării morale viitoare. 

Trebuie, însă, să se încerce a face pe copil să înţeleagă sensul benefic 

al mustrărilor şi să-l facă astfel să le accepte. Locul unde educaţia conştiinţei 

se face cel mai intim şi mai direct este, bineînţeles, familia. Totuşi, şi aici, 

utilizarea sancţiunilor şi a mustrărilor trebuie făcute cu măsură şi 

înţelepciune, pentru că de multe ori pericolul abuzului este prezent. Copilul 

trebuie educat în cadrul familiei cu multă atenţie, iar părinţii nu trebuie să se 
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teamă de a comanda şi de a prescrie reguli de conduită copilului, ei trebuie, 

fie înainte, fie după ce acesta a ascultat de porunca lor, să-i explice clar şi pe 

îndelete temeiul celor prescrise. Copilul trebuie să înţeleagă de la sine de ce 

un lucru este rău şi altul este bun, să ajungă, deci, la o judecată personală în 

privinţa discernerii valorilor.  

Sancţiunile, pe de altă parte, nu sunt decât completări ale procesului 

educativ, mai mult decât acestea, societatea acţionează asupra indivizilor 

prin forţa exemplelor şi a simpatiei. Adevărata putere a părinţilor şi a şefilor 

atunci când comandă o anumită acţiune, constă nu în autoritatea iraţională în 

sine, ci în faptul că ei înşişi, de asemenea, ascultă de legea datoriei şi de 

moralitate în general. Datoria fiind stăpână peste tot, ea nu reprezintă deloc 

decizia arbitrară a unei puteri tiranice, ci însăşi legea universală în faţa căreia 

ar trebui să i se închine atât tinerii, cât şi bătrânii, atât părinţii, cât şi copiii. În 

aceasta constă, de fapt, marea forţă a educaţiei noastre civile, culturale, 

morale şi religioase îndeosebi, anume în forţa exemplului. Exemplul, 

exprimat prin model, devine astfel, elementul cel mai concret al procesului 

nostru educativ, principalul motor al creşterii conştiinţei noastre, reperul viu 

al comportamentelor şi alegerilor noastre. De aceea, este esenţial modul cum 

o societate îşi prezintă sau îşi direcţionează modelele exemplare ale 

trecutului sau prezentului în conştiinţa noilor generaţii. Căci, o generaţie fără 

modele exemplare este asemenea unei corăbii cu pânze aflată pe mare în 

mijlocul valorilor năprasnice, fără cârmă, fără instrumente de navigaţie şi 

fără ajutorul stelelor în drumul lor. Mai mult, o generaţie, sau chiar o naţiune 

fără modele valorice puternice este lăsată la voia întâmplării în mersul 

istoriei, fiind destinată fatalmente disoluţiei, distrugerii. 

Educaţia unei conştiinţe se face într-un anumit fel de ea însăşi, 

deoarece copilul în sânul unei familii solide, sănătoase moral şi spiritual, se 

va scălda mereu într-o atmosferă sfântă şi nobilă, şi îşi va alege ulterior, doar 

anturajul care urmăreşte cel mai îndeaproape practicarea virtuţilor în care a 

fost crescut. Chiar dacă se zice că influenţa negativă a anturajului este mai 

puternică decât valorile primite în familie trebuie, totuşi, să se ţină cont că 

nimic nu este mai eficace într-o societate decât exemplele sau influenţa unei 

atmosfere morale sănătoase. Exemplul, atât ca act sau ca serie de acte 

izolate, fără-ndoială poate să frapeze imaginaţia, voinţa, conştiinţa, 

afectivitatea indivizilor, generând în noile generaţii entuziasm, încredere, 

siguranţă. Vorbim, bineînţeles, de exemplele pozitive ale istoriei şi nu de 

cele negative, care au avut drept scop denigrarea frumosului, adevărului, 

binelui. Prin urmare, una din sursele cele mai înalte ale moralităţii constă în 

admiraţia, stima sau respectul pe care noile generaţii le au faţă de 
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autenticitatea, autoritatea şi generozitatea valorilor promovate de modelele 

exemplare ale istoriei.  

Totuşi, cea mai profundă şi mai universală formă de educaţie a 

conştiinţelor este acţiunea directă a spiritului asupra formării lor, acţiune 

manifestată prin intermediul obişnuinţelor, obiceiurilor, tradiţiilor şi, cel mai 

firesc dintre toate, prin mediul familial. Căci,  adoptarea în conduita sau în 

sentimentele noastre, fie a unei forme înalte de fineţe, fie a unei vulgarităţi 

exacerbate, depinde foarte mult de modul în care ştim să utilizăm 

constrângerea şi forţa exemplului, în însăşi intimitatea vieţii noastre 

familiale. Şi aici, desigur, anumite feluri de preocupări domină, altele sunt 

absente. Şi aici există lucruri despre care vorbim, faţă de care cu toţii suntem 

interesaţi, dar sunt şi lucruri nu doar interzise sau dezaprobate, ci, pe care, fie 

nu le înţelegem, fie le ignorăm. Spre exemplu, dorinţele instinctuale care nu 

se găsesc în mod direct în comportamentele noastre obişnuite, ci se plasează, 

fie în inconştient, fie sunt transfigurate printr-o conştiinţă mai elevată, adică 

printr-un nivel moral mai înalt. Familia trebuie să fie, în principal, mediul 

prielnic în care învăţăm să gândim, să alegem, sau să acţionăm, dorindu-ne 

cu ardoare a înfăptui ceva pentru umanitate. 

Desigur, această atmosferă caldă a căminului familial pentru a fi 

mereu elevată şi pură, nu are nevoie deloc de o secularizare piezişă a 

valorilor pe care le promovează, care să genereze în răcirea relaţiilor dintre 

membrii ei, şi nici de o liberalizare neînţeleaptă a acţiunilor acestora, sau, 

dimpotrivă, de rigorism, în vederea controlului sau a menţinerii unei ordini 

forţate, sterile, fără a lăsa posibilitatea iniţiativei creatoare în dinamica 

societăţii. Relaţiile dintre membrii unei familii trebuie să fie cât mai naturale, 

cât mai simple, să urmeze cât mai firesc cursul imprevizibil al devenirii 

sociale. Căci, conform teoriei lui Madinier, dar şi a lui Max Scheler, 

dezvoltată în lucrarea Natura şi formele simpatiei, relaţiile interumane se 

bazează în general pe următoarea regulă: „omul nu acţionează asupra altui 

om decât prin simpatie‖. Mai mult, prin forţa simpatiei, marile spirite sunt în 

mase ca un ferment, ele fiind un impuls permanent în procesul evoluţiei, 

contagiunea ideilor lor trezind în indivizi exigenţe mereu noi.  

Totuşi, conştiinţa noastră nu pare a se lua întotdeauna după aceste 

conştiinţe privilegiate, chiar dacă recunoaşte că se găseşte în preajma unor 

mari personalităţi morale. Fiecăruia din noi, în momentul în care maximele 

obişnuite ale conduitei ni se par tot mai insuficiente, conştiinţa ne va cere să 

ascultăm, totuşi, de autoritatea acestora, mai ales în momente dificile ale 

vieţii noastre. Întâlnirea noastră cu marile personalităţi morale ale istoriei, 

petrecându-se deobicei în momentele limită ale existenţei noastre. Aceasta, 

deoarece, în aceste momente se trezeşte cu adevărat în noi conştiinţa de sine, 
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în mod excepţional prin experimentarea şi trăirea personală a unor situaţii 

existenţiale limită: războiul, foametea, puşcăria, sărăcia, persecuţia, 

singurătatea, boala, înstrăinarea sau, în fine, moartea celor dragi.  

O astfel de personalitate morală ar putea să fie o persoană foarte 

apropiată nouă: un părinte, un prieten, un camarad, partenerul de viaţă, un 

profesor, un bunic etc., dar, la fel de bine ar putea fi şi un om cu care nu ne-

am întâlnit niciodată în viaţă sau care, nici măcar nu este contemporan cu 

noi, trăind cu multe secole în urma noastră: un profet, un scriitor, un savant, 

un înţelept, un artist etc. Judecând obiectiv, faptele acestora ar trebui să ne 

îndemne să ne refacem mereu conduitele şi să acţionăm după exemplul lor, 

întrucât nici măcar nu este nevoie ca ei să îndemne mulţimile în mod verbal 

sau scris prin formularea unor legi sau reguli, simpla lor existenţă, simpla lor 

prezenţă, fiind deja un apel către înfăptuirea binelui. Desigur, aceste spirite 

sunt foarte rare, bunătatea izvorând din ele într-un mod aproape 

transcendent. Teologic, am putea spune că aceste fiinţe reprezintă dovada vie 

a intervenţiei divine în lume, în vederea desăvârşirii ei în plan spiritual.  

Ajunşi în acest punct trebuie să precizăm acum un alt mijloc prin care 

conştiinţa noastră morală poate să se dezvolte, anume prin meditaţie. 

Meditaţia va aprofunda sentimentele pe care aceste exemple le inspiră, le va 

închide în maxime fundamentale, pe care nobleţea unei vieţi exemplare le va 

rezuma în câteva cuvinte imperioase, asemenea unui strigăt de apel: spre 

exemplu, strigătul chemării la pocăinţă al profeţilor în Vechiul Testament, 

sau strigătul chemării la legea iubirii şi păcii a Sfinţilor Apostoli în Noul 

Testament. Maximile, spunea filosoful Emile Boutroux în De l’idée de la loi 

naturelle dans la science et la philosophie contemporaines, „sunt forme 

teoretice care se apropie cel mai mult de practică‖. Stoicii şi epicureicii, de 

pildă, care pretindeau că filosofia lor este un mod de viaţă, şi-au asumat-o 

într-atât, încât au redus-o la aforisme. Reflecţia îndelungată asupra valorii 

maximelor morale a dus, în cele din urmă, la formularea binecunoscutului 

imperativ categoric kantian: „Acționează în așa fel, încât maxima acțiunilor 

tale să poată fi impusă ca lege universală‖.  

Desigur, pentru a înţelege valoarea acestei maxime trebuie să 

recunoaştem că o comparaţie între ceea ce suntem noi în realitate din punct 

de vedere moral şi modelul admirat, ideal, devine tocmai metoda deliberată 

în examenul conştiinţei noastre, a cărui scop este trezirea conştiinţei la 

adevăratul sens al fiinţei umane, cel al desăvârşirii morale şi spirituale. 

Trebuie să precizăm că acest examen de conştiinţă a fost recomandat nu doar 

de către religii sau de către creştinism, în special, ci şi de filosofi păgâni, 

precum Platon, Aristotel, Epicur, Marcus Aurelius, Epictet, Seneca etc. 



122 
 

Însă, pentru a fi fecund, un astfel de examen de conştiinţă, 

propovăduit poate cel mai dramatic în modernitate, prin filosofi precum 

Pascal, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kierkegaard, Nietzsche, ca să dau doar 

câteva nume exemplare ale filosofiei moderne, nu trebuie să exprime doar o 

compatibilitate mecanică a greşelilor noastre, nici o analiză curioasă şi 

descurajantă a slăbiciunilor noastre, ci trebuie să fie o reflecţie inteligentă 

asupra mizeriilor noastre cotidiene, şi mai mult încă, o reflecţie radicală 

asupra mijloacelor de a le remedia. Un examen de conştiinţă riguros nu 

trebuie, prin urmare, să se mulţumească doar cu a analiza obiectiv situaţia, ci, 

mai mult, un examen de conştiinţă adevărat trebuie să caute şi soluţii. 

În acest sens, cunoaşterea de sine trebuie orientată spre acţiune, ea nu 

acţionează doar pentru a-şi reconstrui trecutul individual, pentru a-l deplora 

sau deplânge, ci pentru a ne pregăti în mod demn pentru viitor. Examenul de 

conştiinţă va asocia mereu reprezentărilor, emoţiilor, intenţiilor sau faptelor, 

un plan de acţiune. Această sinteză dintre reflecţie şi act, fiind singura 

generatoare de energie, singura care poate transforma în mod miraculos o 

simplă intenţie de a înfăptui un bine, la actul binelui în sine. De altminteri, 

amintirea permanentă a greşelilor noastre din trecut nu este bună decât 

pentru a ne orienta mai cu încredere spre bine. Emoţia, aşa cum sfătuieşte 

întemeietorul pragmatismului, Williams James, în The Principles of 

Psychology, „trebuie mereu să fie utilizată într-o anumită acţiune, altfel 

energia pe care o mobilizează se evaporă, căci, doar fiind suscitată printr-un 

anumit model înalt sau prin dezgustul faţă de mizeria noastră, emoţia va 

trece în act‖.  

De asemenea, analiza raporturilor dintre morală şi religie va găsi aici 

o aplicaţie. Religia nu poate fi redusă doar la a expune viaţa morală, doar 

pentru că ea este mai avantajată, ci, întrucât ea are ca efect aprofundarea şi 

promovarea dinamismului moral, este firesc ca ceea ce practică o religie, 

educaţia morală să se înscrie în educaţia sa religioasă. Viaţa religioasă aduce 

conştiinţei morale lumină şi forţă. Şi această forţă decurge din această 

lumină, aşa cum lumina se dezvoltă de forţă, căci, propriu vieţii religioase 

fiind a opera această sinteză între gândirea şi acţiune, adică între teorie şi 

practică, sau dacă vrem între idee şi fapt.  

Mai mult, odată cu religia, datoria noastră devine concretă, reală. Prin 

apartenenţa sa la o societate religioasă individul participă la o viaţă colectivă 

şi primeşte o structură intelectuală şi morală infinit superioară celei care şi-ar 

fi dat-o lui însuşi. O astfel de societate religioasă dă în individ prescripţii 

utile pentru datoria sa, aşa cum orice religie pozitivă determină, confirmă şi 

sancţionează indicaţiile conştiinţei şi ale raţiunii, ea fixează, cu alte cuvinte, 

în conştiinţa individului credincios precepte şi sfaturi de urmat. Educaţia 
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religioasă, mai profundă, organizează conştiinţa morală, fondând de fapt într-

o unitate vie, reprezentări şi sentimente. Educaţia religioasă prezintă pentru 

suflet un sistem de idei bine configurat într-o relaţie care-l uneşte intim cu 

Dumnezeu, şi organizează în jurul acestei relaţii întreaga sa viaţă, aşa cum 

bine subliniază şi Jean Delvolvé în La fonction morale.  

Conştiinţa, prin urmare, este însăşi vocea lui Dumnezeu, care-l 

cheamă pe om să colaboreze la creaţie cu El, astfel că efortul uman spre 

desăvârşire se integrează teandric în toate lucrurile create. Considerând ca 

scop al activităţii umane, speranţa într-un Bine transcendent, care se află 

evident doar în posesia lui Dumnezeu, conştiinţa morală îndreptată religios 

conferă datoriei o valoare absolută, fiind, în opinia lui Madinier, dar şi a 

întregii şcoli morale franceze din prima jumătate a secolului trecut (Frédéric 

Rauh, Réne Le Senne, Jean Delvolvé etc.), unica cale prin care se poate 

obţine salvarea. Observăm aici, profunda influenţă a gândirii morale creştine 

asupra şcolii morale franceze, substratul teologic adânc al gândirii acestora. 

Concluzia lor, exprimată mai ales prin glasul lui Madinier, este aceea că, 

„prin iubirea, prietenia filială şi încrederea pe care o dezvoltă între 

Dumnezeu şi om, prin speranţele infinite care le descoperă omului, conştiinţa 

morală religioasă creează mereu un entuziasm al generozităţii în relaţiile 

interumane‖. Mai mult, dacă încercăm o fenomenologie a moralităţii şi a 

sacrului, putem afirma, plecând de la presupoziţiile lui Bergson, că religia, 

prin excelenţă, susţine omul prin mişcarea însăşi pe care i-o dă, înlocuindu-i 

intenţionalitatea impersonală printr-un elan creator.  
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UN JURNAL DE CRITIC – VALENTIN SILVESTRU 

 

 

Într-un almanah din 1988, omul de teatru Valentin Silvestru și-a 

publicat fragmente din al său „Jurnal de critic‖ (din perioada 1957-1986). 

Am ţinut mult la acest exeget „de neiubit‖ (unde s-a mai pomenit să iubeşti 

un critic?), pe care l-am văzut de trei ori în viaţa mea la televizor. Câtă 

autoritate a avut acest critic, dacă a impus „No name‖, printre atâtea 

cunoştiinţe şi abonaţi de lauri. Nu după mult timp, la o traversare imprudentă 

prin Bucureşti, un şofer (care-l şi cunoştea personal), i-a curmat viaţa. 

Tragedie neoptimistă: un consacrat teatrolog s-a dus neaştepat la ceruri. 

Valentin Silvestru stăpânea extraordinar arta ironiei, fără a deveni 

pamfletar virulent, deşi a trebuit şi el să plătească suficient tribut vremurilor 

proletcultiste. O cronică favorabilă de-a sa echivala cu un atestat cert al 

valorii. A asistat la inaugurarea Teatrului Municipal din Bucureşti, sub 

directorul sever al Luciei Sturdza-Bulandra, cu premiera „Insula‖ a lui 

Mihail Sebastian (mort într-un accident auto cu doi ani în urmă). Aflăm din 

jurnal că, la început noul teatru număra doar 9 actori, iar mai târziu devenise 

o veritabilă „uzină teatrală‖. Bulandra „producea‖ din plin, Silvestru 

analizând vreo 11 piese şi remarcând, în mod deosebit „Nebuna din 

Chaillot‖, cu un „careu de dame‖ (Bulandra, Nelly Sterian, Marietta Rareş).  

La piesa „Harap Alb‖, adaptare după Ion Creangă, regizată de Ion 

Lucian, Silvestru i-a luat un interviu ... „Calului‖ (Octavian Cottescu). „De 

ce vă caligrafiaţi numele cu doi de „t‖? „Consideraţi că e o greşeală?‖.  Nu, 

aşa pentru creşterea nivelului de cultură generală‖. „Cu timpul poate ne mai 
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schimbăm, cine ştie‖. Octavian a revenit la un singur „t‖, consolidându-şi 

statutul de actor...singular. 

În 1959 a murit actorul Ion Manolescu, iar în 1966 a avut surpriza de a-

l întîlni pe Birlic la Teatrul de Estradă din Deva. „Ce cântaţi, maestre birlic, 

la revistă, şi încă la Deva?‖ „De ce drăguţă? E de ruşine?‖ „Nu, dar...‖ Păi eu 

am debutat în spectacole muzicale... Şi pe urmă, drăguţă, dacă la Naţional nu 

fac nimic, dacă la film nu mă cheamă... Trebuie să aflu şi eu dacă mai plac 

publicului, nu?‖ 

Un spectacol la „Bulandra‖ l-a entuziasmat pe atât de exigentul om de 

teatru: „Premiera cu D-ale carnavalului‖ e uimitoare. Intru în culise să-i 

îmbrăţişez pe Caragiu, pe Marin Moraru, Cotescu, Cioranu, Bănică‖. Mai 

aflăm că „Opinia publică‖ a lui Aurel Baranga s-a jucat tot anul 1968 cu casa 

închisă la un teatru din Ungaria. În 1969, s-a montat în premieră absolută 

„Papuciada‖ de Camil Petrescu.  

Iată şi un „Top 3‖ la Festivalul dramaturgiei româneşti din 1974, unde 

s-au prezentat 39 de piese: 1. „Puterea şi Adevărul‖ (Titus Popovici). 2. „Un 

fluture de lampă‖ (Paul Everac). 3. „Piticul din grădina de vară‖ (D. R. 

Popescu). În anul 1982, la Voivodina, Jan Kott, mai în vârstă, a adormit la 

una dintre reprezentaţii, cu capul pe umărul lui Silvestru. Când a început a 

sforăi, „reazemul‖ l-a trezit. „E gata?‖ „Aproape‖. „Îmi pare rău. Era atât de 

odihnitor‖. Nu mai cităm din părerile acide ale lui Valentin Silvestru despre 

piesele „neteatrale, ateatrale, anonime‖ (care astăzi ţin majoritatea afişelor 

din teatrele...bulevardiere). 

Nu e prea departe clipa când vom exclama, ca şi cum ni s-ar fi furat o 

cutie cu bijuterii: „Ehei, a fost cândva o mare şcoală de teatru românesc! 
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     ŢESTUL ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODENISM 

 
În orice comunitate umană străveche, confecţionarea uneltelor 

destinate producţiei domestice sau artizanale era rezervată îndeobşte 

bărbaţilor, cu o excepţie, şi anume confecţionarea ţestul pentru pâine, în 

regiunile est-europene, îndeletnicire care a devenit o preocupare exclusiv 

feminină. ,,Țestul era un element de cultură materială de străveche tradiție, 

care s-a păstrat până în epoca contemporană. El se confecționează și astăzi la 

fel numai de femei, respectând străvechi datini‖
6
, reținea I. Vlăduțiu. Din 

această perspectivă, ţestul dobândeşte, în funcţie de utilizare, calităţi aparte 

atât de ordin material, cât şi spiritual. 

Activitate sezonieră, confecţionarea ţestului are loc la date fixe prin 

tradiţie, ritualizarea produsului referindu-se doar la partea din cuptor căreia îi 

este atribuită încărcătura simbolică a obiectului nou. Ţestul erau 

confecţionat, aşadar, exclusiv de nevasta gospodarului şi într-o singură etapă 

a anului, şi anume în marțea a treia după Paște
7
. Acest ţest era astfel 

prelucrat, încât el putea rezista până la viitoarea sărbătoare pascală, în ajunul 

căreia se alcătuia un nou ţest.Activitatea de fabricarea țestului poartă numele 

semnificativ de Ropotinul țestelor (Tropăitul cuptoarelor)
8
, termen care se 

referă la frământarea lutului prin tropăire, fază necesară înainte de a se trece 

la confecționarea cuptorului. Cuvântul e derivat din limba slavă „robota‖, 

însemnând muncă trudnică, laolaltă. 

                                                           
6
 Iulian Chivu, Cultura grâului şi a pâinii, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, p. 59. 

7
 I. Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, 1997, p. 165. 
8
Marianne Mesnil, Assia Popora, Dincolo de Dunăre: studii de etnologie balcanică, 

Bucureşti, Paideia, 2007, p. 322. 
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Fie că este vorba de dregerea vetrei sau confecționarea țestului, 

tehnica și procedeele magico-rituale folosite rămân aceleași, femeile tinere 

sau bătrâne, cu excepția celor însărcinate sau îndoliate, fiind inițiatoarele 

acestui proces casnic, cu valenţe de ritual. 

Ziua de marţi era considerată zi malefică „Marţea Dracului‖
9
, o zi în 

care se practicau ritualuri de exorcizare. Ropotinul Ţestelor, fiind o activitate 

ostenitoare prin călcarea îndelungă a lutului, era pusă în legătură directă cu 

nimicirea diavolului de către femei: „Ropotinii e sărbătoarea diavolului şi, ca 

să nu faci pe voia lui, să lucrezi cât se poate de mult în această zi. Fac ţeste 

de pământ pentru a pune greutate pe grumazul diavolului. Femeile calcă ţeste 

pentru ca diavolul să fie călcat în picioare şi dogorât la foc, ca şi ţestele. Câte 

ţeste fac, atâţia diavoli mor‖
10

.Ar fi posibil ca această asociere să derive din 

ideea biblică ce spunea că femeia a fost ispitită de diavol sub forma şarpelui, 

motiv pentru care ea practică, prin zdrobirea lutului cu picioarele, un ritual 

de ucidere a răului. S-a mai făcut o asociere între plămădirea pâinii şi 

modelarea ţestului, amândouă fiind puse în legătură cu anihilarea puterii 

diavolului: „Actului plămădirii aluatului îi premergea, de Ropotin, cel al 

frământării lutului, iar celui de modelare a pâinii, fasonarea „căciulii 

Ropotinului‖ de sub care diavolul nu avea să iasă multă vreme spre a face 

pagube‖
11

. 

Procedeul pregătirii pământului pentru plămădirea ţestului, în satele 

din lunca Dunăriiteleormănene, era foarte elaborat: ,,pământul de țest se 

calcă de un număr impar de femei, de regulă nouă. Ele merg de nouă ori 

toate în același sens dând impresia unui joc al ielelor. Călcatul se face numai 

cu vârful picioarelor, pământul se smulge din grămada aflată la mijloc cu 

degetele mari de la picioare. Femeilor le este interzis să se lase pe vine când 

strivesc pământul pentru ţeste, ca nu cumva acestea să crape‖.
12

 Ritualul de 

pregătire a lutului, în grup feminin, cu număr fix de persoane, era strict 

respectat în comunitate. 

Informaţiile pe care le-am cules, în urma cercetării de teren, relevă, la 

rândul lor, că ,,numai femeile măritate, or femeile în etate făceau țăstul‖ şi că 

,,femeile se strângeau să facă țestul, fiecare făcea câte 4-5 țeste, după cum 

vrea femeia să facă, cu vecinele, or’ acasă la ele, în curte‖
13

. 

Lutul are o anume compoziţie, el este, de obicei, lut roșu amestecat cu 

baligă de cal, şi era adus din coasta dealului, cu spatele, în saci sau ,,în găleţi 

                                                           
9
 Narcisa Alexandra Ştiucă, Spirala sărbătorilor: rosturi, tâlcuri și deslușiri, Sibiu, Astra 

Museum, 2014, p. 205. 
10

 Ibidem, p. 206. 
11

 Ibidem. 
12

 Iulian Chivu, Op. cit., p. 59. 
13

 Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 



128 
 

purtate în cobliță‖
14

, ori cu căruța trasă de boi, odinioară, cai sau măgari, 

astăzi. Apoi, pământul era răsturnat în curte sau în afara curţii, într-un loc 

special ales de femei pentru confecţionarea ţestelor – actiune denumită şi 

sărbătoarea ţestelor -, și amestecat cu pleavă, la care se adăugau 2-3 pumni 

de sare, ingredientnecesar pentru a lega pământul cu pleava. Cele trei 

elemente amestecate bine erau ,udate’ şi ,driguite’ cu picioarele, apoi bătute, 

concomitent, cu palmele, ,,de câte nouă ori până te osteneai‖
15

, în aşa fel 

încât să nu uiţi pentru că, altfel, ţestul se ,fărâma’ repede. Fiecare femeie îşi 

confecţiona câte 3-4 ţeste – pentru nevoile unui an întreg –pe care le lăsau la 

uscat în soare, după ce le înfigeau în ţeastă o papură ruptă la vârf şi înmuiată 

în apă. Acestorificiu era necesar pentru intoducerea ,fierului ţestului’ în 

momentul suspendării luiîn verigile din vatră. După 14 zile, ,,ţestele uscate 

erau spoite cu pământ, în amestec, cu baligă de vacă şi de cal‖
16

 şi puse, la 

păstrat, în podurile caselor, şofroane sau saiele.Relativ la păstrareaţestului, 

un sătean spunea căacesta „să băga la un adăpost, unde nu să băga animale, 

le culca cu mărginile alea, rotunde, în sus șî dacolo le lua, iar dă să fărâma 

ălalaltu, îl da într-o parte, îl arunca șâ punea altu nou‖
17

. 

Ulterior, dacă era nevoie, femeile treceau la dresul ţestului,procedeu 

indispensabil uneori pentru lipirea vetrei focului cu pământ roşu, în amestec 

cu baligă de vacă şi de cal, înainte de a fi înlocuit ţestul vechi cu ţestul nou, 

şi mai ales înainte de a se coace pâinea din grâu nou. 

Referitor la acest procedeu, am consemnat relatarea Niţei Bricu, o 

persoană vârstnică din satul Năvodari, care îşi amintea că ,,mămica dregea 

vatra, că să mai rupea, era făcută dân cărămidă șî dacilea aducea pământ dân 

coastă, roșu, șî’l punea în bătătură, șî’l călca mult, șî dacilea pământul 

s’amesteca cu pleavă și cu apă, ș-o lipea, șî dacilea făceai pământ cu baligă, 

ș-o dregeai, dădeai peste pleava aia, să iasă frumoasă‖. 

Despre modul în care ea făcea pregătirea pentru confecţionarea 

ţestelor, împreună cu vecina, am reţinut o altă mărturie: ,,Ţăstu’ să făcea 

acuma, în luna lu’ agust, când e soarile mai iute, în iulie şî-n agust; ,aduceam 

pământ dă la dial, cu ţaţa Floarea («-Ţaţă Floare, punem ţeste?»/ «–Punem, 

Miţo, hai să punem!»), aduceam fiecare pâmântu’ nostru, io mi-l aduceam 

p’al meu şî ia p’al iei. Ne ajutam amândouă dă făceam muşuroaile («-Hai, 

ghea, Miţo, să facem amândouă!») Venea la mine, făceam şî io muşuroaile, 

d-acilea călcam la ia șî-ș făcea ia 4-5 țeste, cât ișa dân pământu’ iei, io 

făceam tot așa, 4-5 țeste, fiecare țestile iei. Ne ajungea tot anu’. Dacă crăpa 

                                                           
14

 Interlocutor Nița Purcel (Bricu), sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
15

 Interlocutor Vasilina Mirea (Sărdan), sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
16

 Idem. 
17

 Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
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ţăstu’, îl schimbam, șî p’ăla îl aruncam în vale, da’ dacă să rupea, așa, într-o 

parte nițel, făceam pământ cu pleavă, șî-l dregeam dân nou, șî mai țânea‖. 

Este revelatorie şi mărturia lui Gheorghe Celeapcă, cioban din satul 

Năvodari, care relatează despre etapele construirii vetrei şi a ţestului, 

obiceiuri moştenite de la părinţii săi: ,,Vatra să face dân cărămidă, să pune 

cărămidă lângă cărămidă, cap în cap, pă urmă să face pământ cu paie or cu 

pleavă; după ce să limpezește vatra toată cu pământ, să lasă să să zvânte șî pă 

urmă să face pământ iar galben, cu pleavă, să dă iar cu pământ dăla galbenu’, 

pă urmă să limpezește cu apă șî pă urmă să aruncă nește scrum, șî, la urmă, îl 

lasă să usuce‖, iar apoi ,,vatra când să crăpa, trebuia s-o dreagă‖.  

Despre poliţa de deasupra vetrei, din jurul coşului, elspune că,,la 

corlată să pune un lemn, da lungu’, la care să atârnă un lanț cu verige, să țâie 

vergeau dă la țăst‖. 

Fabricarea ţestului propriu-zis este, în general, efectuată respectând 

aceleaşi etape în mai toate localităţile judeţului. Astfel, în familia lui Gh. 

Celeapcă se prelucra ţestul în maniera bunicilor:,,Şî mama șî ma’marea făcea 

pâine la țăst‖; țăstul să face mușuroi de pământ galben, se făcea cruce, să 

bate cu blana, să stropește cu apă; pă urmă pune pământ cu pleavă or paie, la 

ocol, până îl îngroșează; pă urmă să bate, iar, la ocol, cu o blană, până să 

limpezește la cap;pă urmă să lasă, să dă gaură cu un fier, pă jumatea la 

măciulia asta, să iasă dincolo. Pă urmă, să stropește cu apă la ocol, îl lasă să 

usuce, mult, o săptămână, dacă e căldură‖. 

O altă relatare despre cum se prelucra ţestul în gospodărie am obţinu-o 

de la Niţa Bricu, săteancă din satul Năvodari: „Numai femeile făceau țăstul, 

bărbatul te ajuta că te ajuta, călcam pământu’ ăla dă nouă ori, dacă nu-l calci 

dă nouă ori nu țânea pământu’, să fărâma țăstu repede, șî trebuia să țâi cont 

că să-l calci dă nouă ori, îl strângeam, îl udam, puneam un rând dă pleavă șî 

d-acilea începeam ș-l călcam, dă nouă ori, îl călcai dă osteneai șî d-acilea iar 

îl strîngeai, șî după ce îl terminai dă călcat, îl luai ș-l împărțeai în câte țeste 

credeai tu că trebuia să-ți iasă din coblițile alea - patru țeste, cinci țeste -, șî 

făceam două gorgoane dă pământ, mari, că puneam una dă dăjos șî una 

dăsupra; puneai p’aia dă dăjos o băteai pă mușuroi bine, o așăzai, d-acilea îl 

puneai șî p’ăl’laltu, șî d-acilea începeai ș’îi făceai forma dă țăst, netezeam la 

ocol (n.n. rotund), ca să iasă lat, șî d-acilea îl luam șî-l subțiam ș’îi făceam 

creasta aia frumoasă‖. 

Interlocutoarea face o referire la modul în care se prelucrează ţestele în 

gospodăriile sătenilor de azi, metodă ingenioasă născută atât din nevoia de a 

evita dificultatea transportării pământului şi pregătirii lui temeinice, cât mai 

ales din eliminarea progresivă a ritualului din această activitate laborioasă şi 

colectivă. Simplitatea procedurii a întrerupt destiş repede legătura cu tradiţia 
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şi cu simbolistica ei.„Mai târziu s-au făcut țeste dîn alea dă roată, dâ la 

remorcă, șî n-am mai făcut țeste. Ţăstu’ ăsta dă fier, să zâc că l-am făcut acu’ 

vro’ 20 dă ani; era greu să faci țăst dân pământ, trebuia să faci pă fiecare an, 

să cari pământ dân dial șî… nu mai aveam timp așa, numai aveam, șî fii’ncă 

apăruse astea șî a făcut una, vorba aia, «A sărit o oaie în lac, sare toată 

lumea». Țăstu’ ăsta dân fier l-am văzut la o femeie dân sat, îl văzuse 

bărbat’so pî la Traianu’, pă unde lucra‖. 

Şi în familia Mariei (Pascu) Lotrea prelucrarea ţestului pentru uzul 

gospodăriei se făcea conform tradiţiei locului, dar fără implicarea altor femei 

conform ritualului simbolic de odinioară: „Iei pământ d-ăla roșu, aduci două 

vedre dă pâmânt șî-l moi, după aia îl faci cu paie, paile tocate, le mai freci, 

cu pleavă e bun, da cu pleavă să rupe repede, așa cu paile le-am luat șî le-am 

frecat, d-acilea îl calci bine, bine, dă şapte ori, că să nu să fărâme, d-acilea 

faci două gulguvane șî-l bați cu pământ d-ăsta negru, galben, mușuroiu’ îl 

bați bine, bine, ca când pui alea ca forma țăstului, bați mușuroiu’; 

gulgumalele, pui unu jos șî unu dăsupra, șî pă urmă începi la ăla dăsupra cu 

podu’ palmii la ocol, la ocol, la ocol, până să face roată ca asta șî la urmă 

începi cu podu’ palmii în sus, în sus, cât crezi tu șî la urmă faci creastă. 

Țăstu’ să făcea orcând, dă cum să încălza, primăvara, până spre toamnă, 

numai iarna nu să făcea ţăste. Țăstu’ îl făceam sângură, dacă iești două, iești 

două, dacă nu îl faci sângură‖. 

Comparând fabricarea ţestului – aluatul de modelat – cu prepararea 

pâinii – aluatul de frâmântat –, observăm un paralelism între cele două 

materii: aluatul pentru ţest (lutul) şi aluatul pentru pâine (coca) se obţin 

printr-o frământare făcută cu multă trudă. Paralelismul între fabricarea 

ţestului şi prepararea pâinii este reprezentat de o acţiune antitetică din 

punctul de vedere al modului de frământare: ţestul se frământă cu picioarele, 

iar pâinea cu mâinile, ambele având actanţi feminini.  

O analogie între bolta cerului şi pământ o găsim într-o ghicitoare, ca o 

ilustrare particulară a unor imagini clasice din mitologia sud-est europeană: 

Am un ceaun umflat,/ peste lume răsturnat. Ea se referă la crearea lumii şi 

reprezentarea despre lume, cerul, cupola cereascăavând rolul unui capac al 

pământului. Nu ar fi exclus ca cei care aunăscocit această ghicitoare să fi 

avut drept model chiar ţestul din gospodăria proprie, al cărui capac rotund 

aşezat peste coca plămădită cu trudă să simbolizeze uniunea, transformarea 

şi legătura spirit (aer, cer) şi materie (plămadă, pâine, pământ). 

Conform tradiţiei, spuneam că ţestul nu poate fi fabricat decât la 

anumite date din calendarul popular, totdeauna într-o zi de marţi, zi în care a 

fost creată lumea, după cum s-a întipărit în mentalitatea românească rurală, 

fapt ce sugerează ideea unei legături cosmogonice între fabricarea cuptorului 

mobil şi crearea lumii.  
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Drăgaica (Ropotinul ţestelor), 24 iunie
18

; solstiţiul de vară; credinţa că 

numai până acum cântă cucul (de la Blagobeştenie- echinox); drăgaica (o 

plantă care înfloreşte numai în noaptea de 23 spre 24 iunie). 

Însă, din relatările persoanelor intervievate reiese faptul că nu se mai 

impune în comunitate respectarea unei date fixe de prelucrare a ţestului, 

sătenii preferând să-l confecţioneze în orice zi lucrătoare din cele lunile de 

vară, de exemplu: „țăstul se face lunile astea: iunie – iulie, nu e o dată 

fixă‖.
19

 Am putea găsi o justificare a acestei abateri de la norma tradiţională 

– totdeauna într-o zi de marţi, după sărbătoarea Paştelor – în faptul că, odată 

cu colectivizarea rurală impusă după Al Doilea Război Mondial, mulţi săteni, 

pierzându-şi loturile de pământ, au fost orientaţi către zonele industriale 

preorăşeneşti şi astfel s-au aflat în imposibilitatea de a mai respecta această 

tradiţie, ea rămânând în grija vârstnicilor şi a femeilor casnice.  

O altă relatare a Mariei Lotrea indică acelaşi mod de preparare a lutului 

şi alcătuire a ţestului: „Iei pământ d-ăla roșu, aduci două vedre dă pâmânt șî.l 

moi, după aia îl faci cu paie, paile tocate, le mai freci, cu pleavă e bun, da cu 

pleavă să rupe repede, așa cu paile le-am luat șî le-am frecat, d-acilea îl calci 

bine, bine, dă şatpe ori, că să nu să fărâme, d-acilea faci două gulguvane șî-l 

bați cu pământ d-ăsta negru, galben, mușuroiu îl bați bine, bine, ca când pui 

alea ca forma țăstului, bați mușuroiu’; gulgumalele, pui unu jos șî unu 

dăsupra, șî pă urmă începi la ăla dăsupra cu podu’ palmii la ocol, la ocol, la 

ocol, până să face roată ca asta șî la urmă începi cu podu palmii în sus, în 

sus, cât crezi tu șî la urmă formezi creastă. Țăstu’ să făcea orcând, dă cum să 

încălza, primăvara, până spre toamnă, numai iarna nu să făcea taste. Țăstu’ îl 

făceam sângură, dacă iești două, iești două, dacă nu îl faci sângură‖. 

Este interesant de observat că numărul „călcării‖ lutului variază de la 

şapte la nouă, şi că persoanele intervievate nu au putut preciza motivaţia 

acestor numere, în afară de justificarea „aşa am apucat‖ sau „aşa se face pe la 

noi‖, semnificaţia acestor numere sacre altădată pierzându-se cu timpul. 

Şi relatarea sătencei Georgescu Valentina, din satul Năvodari, 

aminteşte de acest mod de „călcare‖ a lutului: „Mama făcea pâinea la țest de 

pământ. Iarțestul, să făcea mușuroi dă pământ, pământ galben, neudat, ne 

nimic, îl bătea cumaiu’, să făcea mușuroiu șî dup’aia să făcea pământ cu 

pleavă șî să construia, pământu’ să călca, să călca șî cu picioru’ șî cu mâna, îl 

lăsa, iar îl lua, îl călca dă câteva ori; făceau cu vecinii, câte 7-8 țeste, ăla 

două, ăla două, făceau multe, câte 3-4 femei ierau când le făceau în curte la 

una. Le făceau vara ca să poată să usuce iele la soare, iunie, iulie, august, că 

sân’ groase șî alea trebuie să să usuce, când începea la cîteva zile dă să 

                                                           
18

 I. Ghinoiu, Op. cit., p. 92. 
19

 Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016. 
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dezlipea dă mușuroi, să întorcea pă partea ai laltă, iar le întorceai, până să 

uscau.Vatra era dân cărămidă, era un strat dă cărămidă pus, pământ cu 

pleavă, dacă să crapa vatra șî țăstu’ le dregea cu orozan (pământ cu baligă). 

Am folosit țestul dă când m-am măritat, aci la soacră-mea, șî-l mai folosesc 

șî acum, dân când în când, da înainte, în fiecare zi‖. 

Un obiecei zonal inedit îl reprezintă şi „masa pe pământ‖ despre care 

am aflat din relatările bunicii mele, Bricu Alexandra. Masa pe pământ, 

tradiţie organizată fie în viaţă cotidiană, fie în cea de sărbătoare, dezvăluie 

credinţe străvechi referitoare la legătura între oameni, între viaţă şi moarte. 

Rânduirea hranei pe pământ – masa pe pământ – era făcută de femeile care 

participau la fabricarea ţestului, care se „încârduiau‖, se alăturau pentru 

această sărbătoare a ţestului, într-o atmosferă rituală, aşezând bucatele pe un 

ştergar alb, curat, fâcând mai întâi semnul crucii şi sfârşind cu rugăciunea de 

mulţumire, după ce lua masa în deplină tăcere. 

Ioana (Georgescu) Mirea ne indica şi o altă manieră de a face un ţest, 

manual, în gospodărie, folosindu-se de materiale nespecifice: „Io l-am avut 

dă lighian făcut, da’ l-am avut cu pământ lipit pă dânăuntru, da’ când făceam 

dă pâmânt, puneam pământ șî-l călcam dă 9 ori, pământ roșu, numai d-ăla 

roșu, două găleți dă pământ să punea la un țăst, două vedre d-alea, dă aveam 

noi vedrile, la un țăst, șî făceam gulgușoaie, da-l călcam dă noouă ori, îl 

puneai jos, îl udai, îl călcai, iar îl întorceai, iar îl călcai, dacă îl călcam dă mai 

puțin dă nouă ori, zâceam că nu ține, șî puneam pleavă, strângeam pleavă dă 

la grâu, șî mai puneam, dâcât atâtica, sare, să arunca sare, că e mai bună, 2-3 

pumni dă sare aruncam în pământu’ acela, șî făceam țăste dă țânea dă …dă, 

dă, coceai pâine dă îți era mai mare dragu’; când scoteai pâinea aia dân țăst, 

mirosea adăvărat a pâine, da, mai ales, când făceai o azimă‖. Şi relatarea 

continuă: „După ce să călca pâmântu’, făceai un mușuroi, îl băteai frumos, 

tare, tare, tare, șî la urmă alea două cocoloașe le puneai pă mușuroiu’ ăla șî le 

întindeai șî făceai țăst, îl lăsai să să usuce, să îndurea cam două săptămâni să 

să usuce ca lumea, la urmă îl săltai șî la urmă îi dădeai cu pământ șî cu 

baligă, după ce să usca, da, înainte să-l pui la uscat, să făcea o gaură, o 

răsuceai ca să să usucea ia, în țasta aia – țasta țăstului, d-acoló o veni șî 

numile lui; …păi făceam, făceam țeste când puneam, că nu puneam una 

sângură, ne încârduiam 2-3 inse șî făceam câte 3, 4, 5 țăste, împreună cu 

veciniile, șî făceam ca să ne ajungă tot anu’, da; păi acu vara, acușica când e 

soare, în lunile dă vară, atunci să făceau, ca să usuce până toamna șî le 

băgam în șofron ca să nu le plouă, le băgam la adăposturi, pân saiele, pân 

cutare, pân cutare, ca să nu le plouă că să fărâmau, să punea pleavă, pleavă, 

cât dă multă, ca să țâie, așa, că s-a dus vremurile‖. 

Nu putem să trecem cu vederea regretul sătencelor gospodine 

făuritoare de ţest, exprimat cu atâta sinceritate, nu atât după maniera 
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rudimentară şi trudnică a plămădirii unui ţest, cât mai ales după calitatea 

pâinii şi a altor bucate specifice pregătite în acest cuptor simplu şi eficient. 

Şi pentru săteanca Mirea (Sărdan) Vasilina plămădirea ţestului era o 

activitate întocmită după tradiţia locului, cu dăruire şi responsabilitate, cu 

îndemânarea căpătată din experienţa personală: „Căram pământ dân coastă, 

galben sau roșu, nu toate pământurile sânt bune dă țeste. Pământu’ negru nu 

e bun, ăla roșu e cel mai bun, ăla galben, dacă n-are cretă, să fărâmițează 

când îl arzi, pâmântu’ roșu, dă când e lumea șî pâmântu’, e cel mai bun, șî 

când dădeam cu pâmânt cu baligă pă jos, tot pământ roșu puneam, puneam 

baligă dă vacă, după ce căram pământu’ dân coastă, puneam apă și-l muiam, 

îl driguiam cu picioarele, puneam apă șî-l săltam, îl driguiam dă 9 ori, ca să 

țâie, șî puneam sare, dă câte ori săltam pâmântu’ cu lopata, ieșam cu 

picioarle goaledân pământ, îl luam la ocol șî făceam mușuroi, aruncam sare, 

ca să lege pâmântu’ cu pleva – basme dân bătâni – ca să țâie, la urmă îl luam 

la driguit șî puneam pleavă până să țânea dă să făcea gulgușoi; după aia 

făceam mușuroi dă pământ negru, orice pământ ierea, şî-l băteam cu 

palmiliica să iasă bătătorit să nu să lipească pământu care-l puneai să faci 

țăstu’, să nu să lipească dă țărâna aia șî să iasă țărâna aia în iel, șî la urmă 

făceai țăstu, când îl termenai, făceam șî două, șî trei, șî patru țeste, la un loc, 

mai multe, ca să ajungă tot anu’ șî d-acilea luam o papură, o rupeam la vârf, 

o udam în apă șî făceam o gaură cu papura,ș-o lăsam acolo șî dân când în 

când răsuceam papura ca să fac țeasta țăstului, unde să băga vergeaua, șî 

băgam o papură or’ un băț dă floarea-soarelui, da, cel mai bun e o papură, o 

papură groasă, șî aicișa la cotor șî cât iera ia dă lungă, cam așa, cam așa cât 

iera, aici la capătu’ ăsta o îndoiai, în capătu’ ăsta unde iera frunzile, șî la 

cotor o lăsai șî binișor, binișor, ca să nu iasă țăstu’ cu ceru’ rupt, cu marginea 

aia; șî ziua astalaltă răsuceam papura ca să facă gaura aia care să bagă fieru’ 

să atârni în verige.Așa să face țăstu’. D-acilea îl lăsam la uscat, când îl lăsam 

la uscat, îl săltam în sus șî-l spoiam cu pământ șî cu baligă, după ce să usca, 

îl săltam la soare, să usca, îl răsuceam, îl făceam frumos, dacă nu-l spoiai 

cădea pleavă d-aia dupăiel când coceai pâinea. După ce să usca, le băgam în 

șof’, la adăpost, să nu le plouă. 

Timp dă vară, când poți, în iunie, iulie, august, sectenbrie, noi aparte o 

zi, să facem țăste, n-am avut, numai vara.Numai femeile făceau, bărbații, nu, 

or’ fi fost alții bărbați, da ieu, în definitiv, șî la mama mea, tot pă mama am 

văzut-o, soacră-mea, tot pă socră-mea am văzut-o, dântre care, ieu am luat 

model dâ la iele, amândouă, ș-am făcut șî ieu.Dacă mă hotăram, azi, să fac, 

un țăst, două, ieșam dâ la C.A.P-eu, că așa iera înainte, aduceam două găleți 
dă pământ or’ trei șî-m făceam țeste, cam trei găleți, ca să faci adăvărat țăst, 

că să faci un d-ăla mic, așa cât ie dă mare, poți să faci pâinea mică, adăvărat 
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că faci șî pâine mare.Am țăst dă pământ, da, p-ăsta nu l-am făcut ieu, îl am 

dă la o femeie dă la Dracea, Ologi, nu știu dă unde, s-a dus gineri-mi-o d-a 

măsurat p-acolo, șî baba asta le-a avut acolo, unde a măsurat, șî ia a fost 

bătrână, uitată, n-a mai putut să mai facă pâine șî a întrebat-o: - Mamaie, ce 

mai faci cu ăsta? Îț mai trebuie?/ - Nu mai îm trebuie, maică./ - Nu mi-l dai 

mie?/ - Ba da, ți-l dau. Șî iel mi l-a adus mie: - Mami, ț-am adus un țăst, ca 

să nu mai faci. - Ai, dă-l încoace. Că făceam în toți anii, la doi ani, la trei ani. 

Am avut șî țăst dă fier, da’ l-amlăsat pentru ăsta dă pământ, să face mai bună 

în ăsta dă pământ, poți să-i pui, tu, pământ la ăla cât i-oi pune, nu ie ca ăsta, 

are mai gust, ca șî la cuptor, coace șî la un cuptor d-ăsta electricu’ șî coace șî 

la țăst d-ăsta dă fier, poți să-l arzi, tu, cu mama gunoielor șî cu toate alea, n-

are gustu’ ca ăsta dă pământ. Io zâc că e patru ani dă când am țăstu’ăsta, să 

mai rupe pă mărgini, da-l mai repari, țâne, dacă nu-i dai drumu’ dă sus, țâne. 

Am avut şî io țăst d-ăsta dă roată, dă la mașână mică, da’ nu e bun‖. 

Am considerat edificatoare şi mărturia Ioanei (Georgescu)Mirea 

referitoare la posibila deteriorare,crăpare, spargere accidentală a cuptorului 

de pâine mobil: „Dacă să crăpa țăstu’, îl reparam or’ îl aruncam, da nu în 

drum, că nu iera bine, astupam o groapă cu iel în obor, da’ nu îl aruncam în 

drum, niciodată‖, mărturie legată de obiceiul ancestral de a nu lăsa în drum, 

pe cale, vreun obiect casnic deteriorat căci acest gest ţi-ar putea aduce 

ghinion‖. 

În zilele noastre, producerea şi obţinerea de bunuri cu uşurinţa oferită 

de industrializare şi tehnologizare, accesul rapid la informaţie, avalanşa de 

informaţii mai mult sau mai puţin corecte, din punct de vedere al 

autenticităţii, al corectitudinii, au declanşat un fenomen de percepere eronată 

a tradiţiilor, a credinţelor şi obiceiurilor străvechi.  

În societatea citadină, omul modern desprins de comunitate, trăieşte 

izolat, pierzându-şi legătura cu simbolurile, cu mediul natural, în bună parte, 

reconstruindu-şi alte simboluri sau adaptându-le din mers pe cele ştiute de pe 

la bătrânii din familia rurală. Astfel că s-a născut o pseudo-cultură populară 

prezentă atât în veşminte, în muzica folclorică, cât şi în decorarea 

interioarelor cu elemente aşa-zis folclorice. 

Fenomenul nu a ocolit nici societatea rurală modernă, unde întâlnim 

reproducerea în serie industrială şi distribuirea prin târguri şi buticuri a unor 

copii după obiecte populare cu valoare artistică reală (ii, cojoace, costume 

populare, ceramică, obiecte prelucrate din lem, etc), fenomen ce are drept 

efect denaturarea, falsificarea, erodarea, în mod îngrijorător şi agresiv, a 

universului artei populare şi a valorilor acesteia, distorsionându-se, în acelaşi 

timp, şi gustul publicului prin orientarea lui către nonvaloare artistică, către 

simpla funcţionalitate.  Am reţinut remarca lui Artur Gorovei cu privire la 

actul de pervertire a elementelor tradiţionale ale vieţii rurale: ,,Şi încă un 
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lucru mai este sigur: datinele strămoşeşti se prăpădesc, şi în locul lor se 

introduc, pe la sate, obiceiurile urîte din mahalalele târgurilor‖.
20

 

Nici ţestul nu a fost ocolit. Am întâlnit persoane care fabrică ţestul 

tradiţional, în serie relativ redusă, cu ajutorul unor tehnologii moderne şi 

rapide, cu un design atrăgător, oferindu-l spre vânzare în magazine de tip 

artizanal
21

. Recomandarea pentru utilizarea acestui tip de ţest este orientată 

către pregătirea hranei, mai mult decât pentru pregătirea pâinii casnice, pe 

care oricum fiecare o obţine acum cu uşurinţă, prin cumpărare zilnică. 

Tradiţia plămădirii manuale a ţestului s-a păstrat, totuşi, în satele 

dunărene ale judeţului Teleorman, în special în familiile conservatoare, care 

apreciază şi acum modul străvechi de pregătire atât a obiectului casnic, cât şi 

a produselor obţinute prin utilizarea acestuia. 

Spusele Ioanei (Georgescu) Mirea sunt edificatoare în acest sens: „Şî 

bâta mea a avut țăst, șî mama a avut țăst, șî cumnată-mea a avut țăst, șî 

nepoată-mea are țăst, dân generație în generație am avut țăst, neam dă 

neam‖. Iar motivaţia pentru care au păstrat în familie această tradiţie este 

aceea că: „Pâinea la țăstu’ dă pământ ie cea mai bună, iera diferență ca ceru’ 

dă pământ, asta nu ie pâine‖
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
20

Artur Gorovei, Op. cit., p. 96. 
21

http://testuripaine.com/, 08.06.2017. 
22

Artur Gorovei, Op. cit., p. 96. 

http://testuripaine.com/
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                         NICOLAE STOIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                 Plecările se scriu pe cer şi ele 

                 Asta ne spun şi ploile de stele 

                 Şi el plecă, tristeţea-n noi abundă 

                 Că-l sfârtecase gura de secundă. 

 

                                        GHEORGHE DĂNCILĂ  

 

 

 

                             A MAI CĂZUT O STEA 

 

 

   Nicolae Stoie, s-a născut la în localitatea Ocna Sibiului- 29 noiembrie 

1940.  După studiile medii efectuate la Liceul ,, Gheorghe Lazăr‖ din Sibiu şi 

încheiate în anul 1959 se înscrie la Facultatea de Filologie din Cluj, pe care o 

absolvă în anul 1965. Încă de pe bâcile Facultăţii desfăşoară o activitate 

inte4nsă în domeniul publicistic, activezaă la Cenaclurile literare din 

localitate. După terminarea studiilor  universitare va lucra  ca redactor la 

ziarul regional ,, Drumul nou‖ din Braşov, după care va fi cooptat ca redactor 

la nou înfiinţata revistă ,, Astra‖ din Braşov, unde va lucre de asemenea doui 

ani. Din anul 1980 va fin  încadrat la Biblioteca ,, Astra‖ din Braşov under va 

lucre până în anul 1989. 
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       Dupa 1990 este redactor la ziarul brasovean „Echilibru", iar din 1992 

este consilier la editura privată „Duminica". A fost colaborator şi membru în 

colegiul de redacţie al revistei ,,Gând Românersc‖, publicând la Editura 

revistei ,, Gens Latina‖ din Alba Iulia, două volume: Puzzle- Andrei 

Codrescu-Nicolae Stoie‖ şi ,, Poezia criticilor mei.‖ A debutat cu poezie in 

1969 în revista „Astra" şi în acelaşi an debutează editorial cu volumul de 

versuri Consemnele necesare. 

      În spaţiul poeziei transilvanene, lirica lui Nicolae Stoie este o prelungire 

a unui spirit şi a unui peisaj interior. Aproape (spatial şi liric) de marii săi 

înaintaşi, Octavian Goga, Lucian Blaga şi Aron Cotruş, poetul îi continuă, 

dar nu la modul epigonic, prin evocarea mirificului tărâm transilvan. Criticul 

literar Dana Dumitriu observa ca „poetul rătăceşte în mijlocul unei naturi 

luminate de un soare când ceţos-alburiu, când stralucitor, o natură năpădită 

sălbatic de flori şi de iarbă". Acestă este peisajul exterior al poetului, 

convertit în spirit. Frunza de stevie, macaleandrul, broasca râioasa, hudita, 

dealul, sunatoarea şi popdealul creează un topos panaceic în care secunda 

încetineşte. Nicolae Stoie ştie să solicite propria noastră participare afectivă 

printr-o discontinuitate a mesajului lingvistic, provocând o receptare 

potentată a sentimentului poetic. Deces: miercuri 23 august 2017 

înmormântat , sâmbătă 26 august 2017, în cimitirul din Braşov. 

 

     Volume de versuri:  

Consemnele necesare. Bucureşti, Editura Tineretului, 1969;  

Drumul spre solstiţiu, Cluj, Editura Dacia, 1970;  

O ramură deasupra ierbii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1975; 

Zăpada din anul o mie, Bucureşti, Editura Cartea Romaneasca, 1981;  

Veacul de aur, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1984;  

Cerul senin al limbii române, Bucuresti, Editura Albatros, 1985. 

 

 

                                     Cireşul sălbatec 

În mai la  

Fântâna din  

Hudiţa 

fiecare dimineaţă-i o sărbătoare 

explozia de peste noapte a mugurilor preschimba 

cireşul salbatec într-un nor de floare 

Şi vântul de miazăzi îl înălţa deasupra adevăraţilor nori - aerostat ireal,  

De rădăcinile lui o albastră nacelă se-agăţa, peste lume plutind, casa 

noastră din deal 



138 
 

Jos salamandre cu burţile galbene 

şterg umezeala sub frunza lăptucii, 

Sus zboară casa albastră - nebuna corabie - 

pe unde cântă mierla şi cucii 

Pridvoru-i albastru, casa albastră 

de dinăuntru copiii vecinilor 

se uită-n afară prin cerul - albastra fereastra. 

şi plutesc şi plutesc pe deasupra arinilor. 

Copiii-s tot alţii şi-n jurul lor altele-s toate câte înca mai ies pe-a dealului 

culme când se lasă în zbor pe floarea crăiţei cicada şi viespea 

Dar în tufele socului, printre aglice, da-n floare cireşul sălbatec luminând 

ireal şi legată de rădăcinile lui începe să se ridice, peste lume plutind, casa 

noastră din deal. ( Din volumul ,, Zăpada din anul o mie) 

 

 

                                                                                 G.R.                                                                              
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                 ILEANA LUCIA FLORAN          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

În univers o stea s-a stins  

Spre-a nopții adiere,  

Iar pe pământ spirit aprins  

O dragoste de neînvins   

În blânda ei cădere,  

 

                                                    Sabina Cojocaru 

 

 

            Ileana Lucia Floran, s-a născut la 29 iunie 1960 în municipiul Orăştie 

judeţul Hunedoara. 

            Studii liceale şi superioare. Poetă şi editoare apreciată. A cloaborat la 

revista ,, Gând Românesc‖. Decedată la 16 augut 2017, în mormântată în 18 

august 2017 în cimitirul din Orăştie.  

            Prezentând, necrologul în faţa întristatei adunări de doliu, critical şi 

istoricul literar Livia Fumurescu, o apropiată a poetei trecute în eternitate a 

spus: 

        Asăzi, clopotele bat pentru cea care a impulsionat viaţa culturală a 

Orăştiei, aşa cum, cu extraordinară sensibilitate poetică şi intuitiv, 

prevăzuse în poezia „Ultima zi”: 

                           „ Se năruie copacii/ în mistuirea dimineţii/ şi-n curând, /flăcări vor fi în 

vatra cerului/...Clopotele nu bat doar a sărbătoare”. 

                             Răsucesc ceasornicul vremii şi-mi amintesc că, la revenirea în 

Orăştie, în oraşul copilăriei mele, pe lângă bucuria de a-mi regăsi rude 

dragi şi prieteni vechi, am cunoscut şi familia Floran, oameni deosebiţi, 
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pentru care în viaţă a primat latura spirituală, a frumosului vieţii şi a 

marilor şi eternelor adevăruri. M-am simţit atrasă la sediul Editurii Emma 

din strada Aurel Vlaicu, unde se intersectau noutăţile culturale ale oraşului, 

precum într-un adevărat cenaclu al celor care încercau să afle răspuns la 

marile întrebări existenţiale, valorificându-şi talentul literar, în proză sau în 

versuri. Aşa s-au născut scriitori şi poeţi, care au fost beneficiari ai Editurii 

Emma, al cărei director era Ileana-Lucia Floran, fiinţă inteligentă, cu cert 

talent literar, plină de energie, cu sensibilitate, dar şi cu mult umor. Mă 

număr printre beneficiarii care şi-au tipărit cărţi aici, la editura care şi-a 

făcut un renume din calitatea şi exigenţa cu care-şi onora comenzile. Fără 

efervescenţa şi emulaţia create de cea plecată acum în Marea Călătorie, 

Orăştia ar fi fost mult mai săracă din punct de vedere cultural, spiritual şi 

uman. 

                         Ileana-Lucia Floran a fost un adevărat promotor cultural, continuând 

tradiţia bogată în realizări spirituale din oraşul ei natal. După 1990, s-a 

numărat printre primii editori şi tipografi din ţară, conştientă de rolul pe 

care cultura şi cuvântul scris îl au în optimizarea vieţii oamenilor. A fondat 

reviste literare apreciate în întreaga ţară, a realizat volume antologice de 

proză şi de poezie, cu larga contribuţie a unor scriitori talentaţi. Volumul 

„Un secol de poezie în oraşul Paliei” rămâne mărturie peste ani  de 

viziunea largă a omului de cultură, preocupat de păstrarea realizării 

înaintaşilor, dar şi de încurajarea şi promovarea celor preocupaţi de 

exprimarea în scris a gândului şi a simţirii. 

                        Sub egida Asociaţiei Culturale Florema Design, s-au  realizat evenimente 

culturale de anvergură, apreciate de către personalităţi din întreaga ţară. 

                       Ileana-Lucia Floran a fost dotată şi cu har literar, lăsând în urmă 

valoroase creaţii proprii, volume de poezii, de proză scurtă, romane, eseuri, 

critică literară, colaborând la publicaţii de renume din ţară şi din 

străinătate. La nivel local, judeţean şi naţional, s-a remarcat prin talent 

literar şi oratoric nativ, prin spontaneitate, sensibilitate, spirit de observaţie 

şi spirit critic, prin perfecta stăpânire  a normelor  gramaticale şi a 

registrului lexical. S-a dăruit comunităţii, în general, şi celei natale, în 

special, cu pasiune şi tenacitate, convinsă de rolul constructiv al culturii în 

viaţa semenilor, înţelegând valabilitatea afirmaţiilor părintelui Arsenie Boca 

că : „Omul este veşnic în căutare după CEVA, ce înseamnă mai mult decât 

haina şi mâncarea. Este în căutarea LUI însuşi. Aspiraţia omului după 

realizarea desăvârşirii sale, asta este toată istoria omului.” Or, Ileana-

Lucia Floran a ars pe altarul desăvârşirii, prin tot ceea ce a făcut pentru 

familie şi pentru cei din jur. 

                        A fost o soţie iubitoare şi o mamă devotată, mândră de realizările 

copilului ei, Mihai, apreciat în ţară şi peste hotare, care i-a fost mereu 

alături, aducându-i numai bucurii. În urmă cu 5 – 6 ani, am ajuns la firma 
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familiei Floran înspre sfârşitul programului. Au insistat să mergem la un 

local, unde am aflat că soţii sărbătoreau nunta de argint, cei 25 de ani 

petrecuţi împreună, în bună înţelegere şi-n armonie, precum în versurile 

poetei din poezia „Noi”, în care vibrează iubirea cuplului, în toate 

complementar:  

                        ,,Eu/sunt subiectul,/ metafora,/ farul care învolburează văzduhul/, 

luminându-ţi calea./ 

                          Tu / eşti predicatul,/ evadarea din cotidian,/ viaţa în care m-ai 

îmbrăcat/, învăţându-mă s-o trăiesc./ 

                          Noi/ suntem palmele/ care aplaudă călătoria/ prin tărâmul nesfârşit al 

dragostei,/ cele două jumătăţi ale unei clepsidre/ din care nisipul se scurge 

în cascade înspumate...” 

                           Că activitatea şi creaţia literară i-au fost apreciate, stau mărturie 

referinţele critice ale unor personalităţi, dar şi numeroasele premii şi 

distincţii obţinute în ţară şi în străinătate, precum premiul acordat în anul 

2014 de către Academia Internazionale „Il Convivio” din Italia. În semn de 

recunoştinţă pentru întreaga activitate culturală desfăşurată în judeţul 

Hunedoara, Biblioteca Judeţeană - Deva, a coordonat aniversarea celor 55 

de ani de viaţă ai omului de cultură Ileana-Lucia Floran, într-un admirabil 

cadru festiv la Deva, oferindu-i şi o plachetă cu biobibliografia 

impresionantă a scriitoarei, dar şi o diplomă de excelenţă. Tot o diplomă de 

excelenţă i-a fost oferită şi de către Consiliul Judeţean Hunedoara pentru 

întreaga activitate publicistică. 

                        După decesul soţului, taifun care i-a clătinat viaţa, poeta îşi asumă 

ipostaza aşteptării, convinsă că întregirea cuplului este posibilă doar prin 

chemarea celui plecat către cel rămas: 

 „ M-ai lăsat în urmă, / cu ochii scrijeliţi de osânda secetei/ care mi se 

rostogoleşte sub paşi/. Dincolo de râul/ pe care-l treceam 

împreună.../Cuvintele nespuse/ mi se sting în ochi,/ vinovate/ de-a mă fi lăsat 

singură,/ într-un prezent/ devenit, amăgitor, trecut./Rămân aici/ şi-ţi aştept 

chemarea”.( „De-acum mă numesc aşteptare”).  

 Acum, cu conştiinţa împlinită a datoriei familiale, sociale şi urbane, ruga i-a 

fost ascultată şi s-a reîntors  lângă Paul. 

 Lasă în urmă amintirea luminoasă a omului sensibil, modest şi devotat 

comunităţii, activ şi eficient, atât ca membră a Uniunii Ziariştilor din 

România, a Ligii Scriitorilor şi a Asociaţiei Scriitorilor – filiala Hunedoara, 

a Asociaţiunii Astra, a Societăţii Limba noastră cea română- filiala Orăştie, 

cât şi în cadrul Bibliotecii locale şi judeţene şi a Casei de Cultură, din 

oraşul cu care şi-a împletit întreaga viaţă.  

                        Spre regretul tuturor celor care am iubit-o şi pe care i-a lansat în viaţa 

culturală a localităţii, Ileana- Lucia a plecat la Cluj, lăsând în urmă noianul 

amintirilor - multe frumoase, dar şi multe dureroase, presimţindu-şi parcă o 
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primă desprindere de tot ceea ce a însemnat viaţa ei, a creatorului, al cărui 

destin i-a spulberat proiectele, precum în poezia ca o premoniţie, sugestiv 

întitulată: 

                                                       EPITAF 

 

                                    Alunecă durerea cu încetu, 

din ochi, spre suflet, ca o poezie, 

 pe care, oricât ar fi vrut, poetul 

 nu a mai aşternut-o pe hârtie, 

 Căci a plecat spre locuri fără nume, 

 să vadă şi pe-acolo ce se-ntâmplă, 

 lăsându-şi versurile triste-n lume, 

 ca să-i înmugurească lângă tâmplă. 

 

                                            Livia Fumurescu 
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