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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira 

este să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale 

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

astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe care numai o 

bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune o 

pot da”. 

                ION CHINEZU 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

IDENTITATE, SUVERANITATE ŞI UNITATE NAȚIONALĂ 

Apelul unor academicieni români 

CĂTRE POPORUL ROMÂN, 

CĂTRE INSTITUŢIILE STATULUI ROMÂN 

        Având în vedere poziția Academiei Române, de instituție identitară 

fundamentală, aflată de un secol şi jumătate în serviciul Națiunii Române, 

       semnatarii acestui Apel, 

îngrijoraţi de evoluțiile interne şi internaționale din ultimele decenii, 

caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii, 

suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub 

semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate corectitudini politice, 

dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului 

Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, 

denigrarea simbolurilor naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor 

fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor care vin după 

noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin defrişări 

masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice, prin 

degradarea învăţământului şi a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a 

tuturor subsistemelor statului şi societăţii, ceea ce are ca efect 

deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia 

unor tensiuni sociale), 

preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de 'regionalizare' a 

României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare 
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Constituției României şi tendinţelor de integrare europeană, total 

neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste 

zone, 

ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, 

ne pronunţăm cu tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii 

naționale, 

solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să 

vegheze şi să acționeze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când 

se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa 

identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României şi a stabilităţii 

statului de drept. 

Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi 

locuitorii acestui pământ, 

ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de 

înţelepciune şi de patriotism, 

ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu 

responsabilitate şi patriotism pentru binele României, 

cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului 

Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor 

româneşti, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat, pentru care a 

suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe. 

Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor următoare, 

tuturor locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru 

trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, 

educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, 

românească. 
Iniţiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun şi 

semnat de un mare număr de membri ai Academiei Române, 8 februarie 2017 
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        Acad. GHEORGHE PĂUN 

                                             

 

                   

 

 

 

 

                        PORNIND DE LA TITLUL APELULUI 

 

Este vorba, desigur, despre Apelulul unor membri ai Academiei 

Române, pe care, pe la început de lună februarie, vreo jumătate şi încă ceva 

dintre membrii titulari, corespondenţi şi de onoare ai Academiei Române, nu 

numai „for suprem de consacrare ştiinţifică şi culturală‖, cum se spune pe 

scurt, ci şi instituţie identitară fundamentală a Naţiunii Române, de mai bine 

de 150 de ani în serviciul acesteia, l-au lansat public, chemând la ocrotirea 

identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, atrăgând atenţia că, după 1989, 

cele trei noţiuni sunt sub asediu. Afirmaţia de pe urmă poate părea exagerată, 

dar ea a fost de multe ori formulată şi ilustrată în mass-media. Ajunge să ne 

reamintim cum mai toate instituţiile şi componentele statului român, la 

modul foarte general înţelegând termenii, au fost sub asediu în ultimele 

decenii: Eminescu (atacat primul, dar întărit vizibil în urma atacului), limba 

(fiecare scrie cum vrea, ortografia nu mai este normă, ba chiar şi gramaticile 

oficiale permit tot mai relaxat variante, „acceptat şi aşa, şi aşa‖), istoria 

(tabloidizată de „istorici de librărie‖, împinsă în derizoriu, „demitizată‖), 

familia, Biserica, şcoala (manuale „alternative‖, limba română şi limba latină 

în descreştere, reforme peste reforme, abramburind cu intenţie parcă 

sistemul), Parlamentul, sănătatea (emigrarea medicilor este probabil cea mai 

dramatică printre toate profesiile), transporturile (vezi [ne]construţia de 

autostrăzi sau situaţia CFR-ului), demografia, depopularea satelor (aproape 

patru milioane de români sunt plecaţi la muncă în lume, mulţi dintre ei 

lăsându-şi copiii în urmă), industria (declarată, imediat după Revoluţie, 
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„morman de fier vechi‖, privatizată „pe un leu‖, pentru a fi vândută la fier 

vechi), solul (mai mult de o treime din terenul arabil este vândut unor străini) 

şi subsolul (gazul şi petrolul sunt vândute sau concesionate), pădurile 

(defrişate dramatic spre criminal, cu urmări dintre cele mai rele) şi câte şi 

mai câte se pot adăuga.  

De ani de zile, şi Academia are parte de porţia ei de denigrare şi 

încercări de subminare. Nu e vorba numai de sutele de „academii‖ de 

apartament, ONG-uri cărora li se pare cool să se numească academii, ci mai 

ales de instituţii nou create, care imită numele sau structura Academiei 

Române, primesc sedii şi drepturi ca o veritabilă academie naţională, 

producând confuzie, în ţară şi în afara ei. (Există ţări în care academia 

naţională este numită „de ştiinţe‖, chiar dacă acoperă şi limba, istoria, 

umanioarele; ce efect poate atunci avea o instituţie numită, diversionist, 

„Academia de Ştiinţe a României‖? – noroc că iniţiativa s-a putut opri la 

timp.) 

Evident, în vremea asta, se întâmplă şi multe lucruri bune în 

România, mai ales acolo unde politica nu ajunge sau acolo unde nu se face o 

concurenţă vădită intereselor companiilor multinaţionale. (Atenţie, nu sunt 

împotriva multinaţionalelor, ci împotriva amoralităţii cu care-şi fac afacerile, 

la noi şi aiurea, şi împotriva imoralităţii politicienilor şi funcţionarilor 

români care le intermediază afacerile sau semnează contracte care fie sunt 

secrete, fie sunt ulterior „pierdute‖...) Căutaţi, de pildă, şi vedeţi micul 

producător, agricol, din servicii sau chiar din mica industrie – la cealaltă 

extremă, veniţi şi vedeţi ce şi cum lucrează Academia Română şi institutele 

sale. Lucrurile bune nu fac însă rating, lucrurile bune nici nu trebuie probabil 

arătate (la anumite emisiuni, în anumite publicaţii), stresul, preocuparea, 

neîncrederea în sine şi altele asemenea sunt mai utile comanditarului, oricare 

ar fi acesta. 

Revin la Apel, la cele trei cuvinte din titlu. 

Citând mai întâi, în formularea faimosului politolog Johan Galtung 

(vezi articolele lui din revista Curtea de la Argeş), un precept care se adaugă 

anticului divide et impera: dacă vrei să „ucizi” o naţiune, un stat, ia-i 

identitatea şi pune-i conducători corupţi... Sau, zic eu, convinge-i pe oameni 

că au conducători corupţi, efectul este cam acelaşi. Vi se pare cunoscut? Nu, 

nu vi se pare... 

Apelul a stârnit surprinzătoare „valuri‖, multe reacţii pozitive, dar şi 

multe reacţii agresive, superficial-hlizite, făcând din epitete de birt de 

periferie şi din sofisme ridicol-mediocre argumente – semn că Apelul a atins 
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o ţintă foarte sensibilă. Semn că unii contemporani fie nu prea ştiu pe ce 

lume trăiesc, luaţi cu viaţa, cu „modernismele‖, influenţaţi de maşinăria de 

propagandă internă sau externă, fie pur şi simplu fac parte din această 

maşinărie şi se străduiesc să-şi mulţumească, aşa cum pot, ziceam şi mai 

devreme, comanditarul... În timp ce mai tot Occidentul, de la Vişegrad până 

la Washington, cu accente în plus prin Albion şi în Hexagon, se manifestă 

vădit naţionalist, revine cu privirea spre interior, spre interesul naţional, în 

timp ce globalizarea grăbită şi agresivă este tot mai mult pusă în discuţie, la 

fel ca exagerata „corectitudine politică‖, la noi, vreo două duzini de „analişti 

politici‖ şi „formatori de opinie‖ au rămas la programul de acum douăzeci de 

ani, fac urticarie la auzul cuvintelor patriotism, naţionalism, românism şi 

reacţionează aşa cum probabil se aşteaptă de la ei sau, supralicitând, aşa cum 

cred ei că se aşteaptă. Nu detaliez, nu ilustrez, nu e nevoie: deschideţi 

televizorul, umblaţi de la un post pe altul şi comparaţi, luaţi ziarele şi 

blogurile şi comparaţi, uimiţi-vă câte realităţi paralele, contradictorii, vi se 

aruncă în ochi, încercând să vă pătrundă în minte. O mass-media schizoidă, 

desprinsă de realitate, cu mai toţi „formatorii de opinie‖ având colţurile gurii 

lăsate în jos, indicator de mizantropie ajunsă în pragul ulcerului, dându-şi 

seară de seară cu părerea, ultimativ şi superficial, sofistic şi suficient, despre 

tot ce mişcă sub soare. 

Nu analizez sofismele, stilul, modul în care se silueşte logica, deşi 

exerciţiul e interesant şi merită făcut, mai ales atunci când studiul de caz se 

referă la nume „grele‖ ale culturii noastre, filosofi guraliv-incontinenţi, 

purtaţi de aroganţă până la starea de postaci cu stil, sau la scriitori care mai 

câştigă şi ei o pâine sau îşi mai alină frustrările aruncând vorbe-noroi în 

instituţii precum Biserica, Academia, justiţia, şcoala. 

Aici vreau să fac altceva – să demonstrez că cele trei cuvinte din 

titlu nu sunt deloc noţiuni abstracte, pentru uzul „generaţiilor expirate‖ 

(eventual „ştirbe‖...), ci, cumva adresându-mă tinerilor care atât de frumos 

(nu discut scopul, apreciez forma) protestau prin oraşele României la vremea 

Apelului, să arăt că ele au o legătură directă cu viaţa curentă, cu calitatea 

acesteia, la modul banal-material. (Spuneam la un post TV: au legătură cu 

pensia mea de peste câţiva ani, cu salariul copiilor mei şi cu nivelul de trai al 

nepoţilor.) 

Accentul cade pe suveranitate, cu celelalte două noţiuni, identitate 

şi unitate, stând ca nişte „paranteze‖ protectoare în jurul acesteia. 

Suveranitate, adică dreptul şi puterea de a decide, la noi în ţară, stăpâni pe 

soartă, stăpâni pe avuţia ţării. În primul rând, proprietari – pe pământ, pe sol, 

subsol şi resursele sale, pe case, întreprinderi, bănci, servicii, de la Poştă la 
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CFR, de la distribuirea apei, gazelor, curentului electric, la telefericele de pe 

munte, ca să închei cu ceva foarte precis şi... departe de pământ. 

Pentru că pământul este principala problemă, pământul cu tot ce 

este pe el şi în el. Resursele de bază sunt în mare suferinţă în toată lumea şi, 

sunt multe semnele, criza se va accentua. Inclusiv criza alimentelor, a apei, 

nu numai a petrolului, a metalelor rare, indispensabile electronicii şi 

nanotehnologiei. 

Cum să decizi liber, suveran, pe un teren vândut unui străin? Vândut 

cu acte în regulă, juridic vorbind – Dumnezeu ştie cum, moral vorbind 

(putem însă presupune, iar uneori justiţia ne mai şi arată ce se află în spatele 

„actelor în regulă‖). Cum să previi întâmplări precum cea de la Pungeşti, 

dacă nu eşti proprietarul acelui pământ? Imagine suprarealistă: jandarmii 

români lovind, zile la rând, ţăranii români care ieşiseră, cu preotul satului 

între ei, să-şi apere pământurile pe care o multinaţională venise să sape, să 

facă profit, să polueze, să plece... Ăsta e rostul multinaţionalei, ea caută surse 

de profit, o ştim dintotdeauna. Că aceste surse devin victime e urmarea 

corupţiei, imoralei, lipsei de dragoste pentru ţară, a lipsei de patriotism. 

Preşedintele ţării estima la televizor că aproximativ 30% din pământul arabil 

al României este vândut unor străini şi spunea, pe bună dreptate, că „ceva nu 

este în regulă‖. Un gazetar care părea informat îl „contrazicea‖: procentul 

urcă pe la 40%... Ar fi suficient pentru a semnala o situaţie gravă, care ar 

trebui să ne preocupe din plin.  

Să mai semnalez odată defrişările scandaloase ale pădurilor, cu 

atâtea consecinţe nefaste – alunecări de teren, probleme climatice şi 

ecologice, poluare? 

Să mai adaug vânzarea sau concesionarea petrolului, gazelor, apelor 

minerale, a băncilor şi fabricilor (falimentate sau nu), să pomenesc despre 

Roşia Montana şi altele asemeni, multe sigur necunoscute mie, să mai adaug 

zvonurile că se pregăteşte „privatizarea‖ întreprinderii Hidroelectrica sau a 

portului Constanţa, poarta dinspre Marea Neagră a Europei, veritabilă mină 

de aur pentru cine-l stăpâneşte? 

Mă grăbesc să fac o precizare, pentru a preveni o 

neînţelegere/interpretare rău intenţionată: nu sunt împotriva vânzării şi 

privatizării unităţilor industriale, din servicii şi din altele asemenea, sunt 

împotriva vânzării solului şi subsolului şi, mai ales, împotriva vânzării 

frauduloase, netransparente, conform unei legislaţii nepatriotice.  

Mai fac şi precizarea că poziţia acestor rânduri nu trebuie opusă 

globalizării normale, necesare, fireşti, colaborării cu ţări şi companii, ci 
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transformării României în sursă de materii prime, sursă de forţă de muncă 

ieftină şi de piaţă de desfacere – colonie, cu un cuvânt sugestiv, de multe ori 

folosit, dar poate un pic cam prea tare. Sigur că problema se poate împinge 

cu un pas mai adânc, mai spre interior, spre legislaţie şi cei care o aplică, 

negociatorii contractelor, în cele din urmă, spre Guvern şi administraţie, spre 

politicieni şi cei din jurul lor. 

Iar aici îşi găsesc loc şi rol identitatea naţională şi unitatea 

naţională. 

Remintesc vorba lui Galtung. Şi prin filosofia chineză veche se 

găsesc „reţete‖ similare. Reţete vechi şi mereu eficiente. 

Dacă vrei să cumperi pământul unei ţări, să-i jefuieşti pădurile, să 

iei şi Hidroelectrica (tot repet acest „caz‖, pentru că e „a noastră‖, barajul 

Vidraru e la câteva strigăte distanţă de Curtea de Argeş, vorba poetului), fără 

ca localnicii să sufere, să protesteze, să realizeze ce agresiune se comite 

asupra viitorului copiilor lor, fă-i să-şi piardă încrederea în sine, mândria, 

dragostea pentru trecut, pentru glie, ţine-i ocupaţi cu spectacolul zilnic al 

„luptei‖ politice sau al altui circ similar. Pâine şi circ, ştiau latinii ce spun. 

Stresează-i, oboseşte-i, abureşte-i, alungă-i prin lume. 

Şi mai eficient („divide et impera‖ tot de la latini vine): divizează-i, 

împarte-i în tabere, pune-i să se hărţuiască unii cu alţii, continuu, pe orice 

pretext posibil, de la partizanatul politic la „conflictul între generaţii‖ şi la 

diferenţele de pensie sau salariu – peste toate, creează conflicte etnice sau 

între regiuni. La limită, regionalizează ţara. Una este o voce puternică (în 

Europa, de pildă, sau în raport cu defunctele dar mereu resurectele imperii 

vecine) şi alta sunt trei-patru voci piţigăiate, venind dinspre „regiuni‖. Într-

un fel negociezi la vederea şi sub competenţa decizională, suverană, a unei 

Românii unitare, de exemplu, pentru a cumpăra portul Constanţa, şi altfel 

negociezi cu un „guvern local‖, dobrogean să zicem... Cum să mai apară 

demonstraţii împotriva cianurilor de la Roşia Montana în altă regiune? – 

fiecare cu cianurile ei... 

Identitatea stă la baza unităţii, cele două împreună asigură 

suveranitatea, cea de pe urmă are direct de a face cu traiul nostru şi, mai ales, 

al celor care vin după noi, la nivel material. A fi (român, patriot) are o 

influenţă directă asupra lui a avea. Se face uneori diferenţa, filosofică 

oarecum, între cele două verbe, se insistă pe nevoia de a ne gândi mai mult la 

a fi. Tinerii la început de carieră – aşa am făcut toţi la vremea noastră – sunt 

mai mult concentraţi pe a avea. Ei trăiesc acum, aici – ei şi copiii lor. Numai 

că, prinşi cu viaţa, cu cariera, cu copiii, li se fură ţara de sub picioare. E o 
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iluzie periculoasă că patria ubi bene – v-o spune un „peregrin‖ care a 

petrecut vreo două decenii prin lume. Va fi, poate, aşa peste două-trei-patru 

generaţii. Până atunci, însă, toate ţările au mare grijă de „interesul naţional‖ 

– la noi a fost compromisă şi sintagma asta. Unele ţări, inclusiv din Europa, 

au legi care interzic vânzarea pământului către străini, altele construiesc sau 

plănuiesc să construiască garduri sau chiar ziduri la graniţe, multe îşi 

protejează agricultura, interzic tăierea pădurilor. Şi toate cele care pot, 

încearcă să cumpere, de la vecini sau de la mai puţin vecini. 

Contând pe inteligenţa generaţiei tinere şi atât de vigilente politic, 

observând cam pe unde merge lumea, prevăd o zi în care prin oraşele 

României se va demonstra cu pancarte pe care să scrie „identitate, 

suveranitate, unitate‖. Nu e bine să faci pariuri cu viitorul, dar eu m-aş 

prinde... 

O prejudecată economică bine înrădăcinată în minţile noastre 

imediat după 1989, desigur, interesată, este aceea că statul este un prost 

administrator, un prost jucător economic. Prilej pentru a vinde (exagerat de 

ieftin uneori) şi pentru a privatiza, eventual după trecerea prin faza MEBO 

sau prin alte forme de falimentare (căpuşare, furt, sabotare – Dumnezeu mai 

ştie ce s-a folosit) mai tot ce s-a putut vinde. Ştiu de la faţa locului cum s-a 

transformat într-o ruină de plâns superba staţiune Herculane, cea de pe 

vremea Împăratului: s-au vândut (ieftin) hoteluri, vile, clădiri de tot felul, 

unor „băieţi deştepţi‖, aceştia au luat împrumuturi bancare (dolofane), 

garantând cu imobilele respective, au plecat din ţară cu banii sau i-au risipit 

în alte moduri, iar băncile au rămas cu clădirile în poală, neştiind ce să facă 

cu ele, pentru că priceperea lor era în altă parte, iar, între timp, clădirile se 

părăginiseră, nu se mai puteau vinde rentabil, ba nu se mai puteau vinde 

deloc. Iar Herculane este, cu siguranţă, doar un exemplu. 

Avem un caz foarte interesant în imediata apropiere a argeşenilor: 

Hidroelectrica. Acum câţiva ani, era în mare încurcătură financiară. Iarăşi 

„băieţii deştepţi‖, din zona energiei, proasta administrare şi ce-o mai fi fost 

pe acolo. Insolvenţă! S-a schimbat ceva, prin reguli şi oameni şi, de un 

număr bun de luni, aflăm că Hidroelectrica este una dintre cele mai rentabile 

întreprinderi din ţară! Deci s-a putut, deci se poate. 

Aşadar, nu e adevărat că statul e un prost administrator, ci statul 

prost întocmit, corupt, căpuşat el însuşi, cu legi-reguli rele, care încheie 

contracte pierzătoare, este un prost jucător economic. Statul postdecembrist, 

excesiv politizat. 
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Iar de când Hidroelectrica este rentabilă, auzim şi că ar trebui 

privatizată... Ideea apare şi dispare de pe „piaţă‖, e probabil lansată de test, 

sau sunt mai multe păreri/interese care se confruntă asupra subiectului. 

Oricum, la prima vedere este o mare mârşăvie – ba chiar şi la a doua privire. 

Bugetul se sprijină mai ales pe taxe, impozite şi accize, aproape n-au mai 

rămas întreprinderi de stat, cum să renunţi la una dintre cele mai rentabile 

dintre puţinele care ţi-au rămas, una strategică şi care produce bani mulţi şi 

ieftini?! 

Cum să vinzi hidrocentrala „noastră‖, Vidraru, cea care tocmai şi-a 

sărbătorit semicentenarul?! Sunt convins că mulţi localnici încă îşi mai 

amintesc, aşa cum îmi amintesc şi eu, ce era de la Oeşti până la Cumpăna la 

începutul anilor 1960. Ce furnicar, ce zumzet! Ce efort! Cei care vor să-şi 

reamintească, sau doar vor să afle, pot consulta superbul „album 

monografic‖ Hidrocentrala şi Barajul Vidraru 50, de concitadinii Paul 

Gheorghiescu şi Alexandru (Ducu) Gheorghiescu, „lucrare iniţiată şi 

susţinută de Asociaţia Rest.Art Curtea de Argeş‖, apărută spre finalul anului 

trecut. 

Hidrocentrala Vidraru este un mare bancomat – şi ca ea toate 

celelalte din ţară. Prin spate intră apă, apă gratis, căzută din ceruri, prin faţă 

ies bani, mulţi, curaţi şi ieftini. A trudit generaţia dinaintea noastră (dinaintea 

politicienilor de azi), pe vremea când pâinea era pe cartelă, s-o construiască, 

e rentabilă, are atâtea bune „efecte colaterale‖ (turism, sursă de apă potabilă, 

regularizare hidro) şi, pentru că, desigur, există rechini economici interesaţi 

în a o „colecţiona‖ şi există slăbiciuni, nu vreau să le numesc altfel, ale 

decidenţilor de la vârful statului, întoarcem bancomatul cu ieşirea spre 

buzunarul unui afacerist, cu mare şansă ca acesta să fie din exteriorul ţării... 

Mi-ar plăcea ca, la vară, câţiva dintre tinerii inventivi care au 

„cenzurat‖ atât de frumos politica românească la acest început de an să scrie 

pe barajul Vidraru, cu litere mari: „Nu mă vindeţi!‖... Altfel rămânem şi mai 

puţin stăpâni pe ţară... 

Despre asta e vorba în Apel, domnilor „globalişti‖, „progresişti‖ sau 

cum vă mai pretindeţi. Despre pamânt şi ţară, despre ce vom lăsa copiilor şi 

nepoţilor noştri. Nimic mai mult, dar nimic mai puţin. Este vorba despre 

suveranitate, apărată-garantată-întărită de identitatea naţională şi de unitatea 

naţională. Simplu, materialist, vizibil în toată lumea. Nu vă prefaceţi că nu 

înţelegeţi. Apelul se încheie cu un fel de jurământ-blestem: aşa să ne judece 

viitorul! Atenţie, viitorul nu are milă, pentru viitor nu există „istorii 

alternative‖. Deopotrivă cu faptele, vorbele de azi sunt fapte pentru istoria de 

mâine... 
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                 SEMNIFICAŢIA ARDEALULUI
1
 

 

În zodiacul geografic de semnificaţii româneşti, Ardealul ocupă un loc 

de masivă eminenţă etnică în aşa măsură, încât nu ne putem înţelege pe noi 

ca neam dacă nu înţelegem Ardealul. 

Înainte de toate, Ardealul cuprinde sensul originarităţii noastre. Ideia 

formei, a sâmburelui sau a impulsului iniţial, care domină atât de mult 

înţelegerea filosofică de azi oricând e vorba de realităţi sufleteşti sau 

biologice, devine clară, în ceeace priveşte neamul românesc, numai dacă e 

pusă în legătură cu fiinţa istorică a Ardealului. Poporul românesc s'a format 

din masa romanică, ce se întindea din nordul Carpaţilor până aproximativ în 

centrul peninsulei balcanice. Tot atât de adevărat este că în lungul evului 

mediu românesc — această noapte patriarhală, în care au luminat licuricii 

anonimi şi fără număr ai existenţei româneşti, ai intrării în sensul nostru mic 

— Străbunii au trăit nu numai la munţi, ci şi la câmp, în luncile apelor, între 

salbe de păduri, în grindurile sau adăposturile bălţilor şi n'au fost cu totul 

străini nici de mare. Cu toate acestea, cuibul nostru etnic şi centrul de 

radiere, de roire istorică, a fost ţinutul Ardealului şi Olteniei şi mai ales al 

Ardealului, acolo unde a vibrat mai mult sinergia daco-romană. Deaceea 

trebuie să ne raportăm în primul rând la Ardeal, această inimă etnică şi 

principală coordonată, pentru a ne înţelege. Muntenia şi Moldova au fost, cel 

                                                             
1
 Vasile Băncilă s-a născut la Brăila la 1 ian uarie 1897. A fost, pedagog, filosof şi eseit. A 

scris un excelent studiu despre filosofia lui Lucian Blaga. Articolul pe care îl publicăm, a 

fost reprodus din vechea revistă ,, Gând Românesc‖  nr. 12 din anul 1939, fondată de Ion 

Chinezu, respectând ortografia în care a fost scris acest articol. 
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puţin în parte, semănătura Ardealului. Acesta a fost de la început mai plin de 

oameni, deci de istorie, şi a trebuit să dea germenii istorici şi celorlalte părţi 

româneşti. Legendele lui Negru şi Dragoş Vodă, pe cari tradiţia poporală — 

care rareori e gratuită — s'a încăpăţânat atât de mult timp să le păstreze prin 

veacuri, împreună cu tradiţia romanităţii noastre traianice, au măcar acest 

înţeles de omagiu pentru locul de unde mai ales a pornit istoria românească. 

În această privinţă, trebuie să recunoaştem Ardealului un destin tragic: el, 

dintre toate cuprinsurile româneşti, era cel mai indicat, prin densitatea Iui 

umană şi prin vitalitatea formei pusă în el, să facă istorie. Dar a avut  

nenorocul ca în preajma sa să se întemeieze state orgolioase, cari aveau şi 

tehnica stăpânirii politice a Occidentului, şi să nu mai poată astfel să 

vorbească în numele său. Ardealul însă nu putea renunţa. Neputând face 

istorie pe cont propriu, a făcut-o oarecum — prin delegaţie. Cum în răsărit 

presiunea politică era mai mică ori erau chiar regiuni de vacuum, neamul 

nostru a întemeiat aici primele state, fiind purtat de o tendinţă dublă: una de 

expansiune, alta de păstrare a legăturii cu centrul de roire, care legătură, 

chiar când se eclipsa, n'a pierit niciodată complect din conştiinţa românească. 

Şi astfel, Muntenia şi Moldova au devenit delegaţii Ardealului în istorie. 

Aceasta în aşteptarea timpului când Ardealul însuşi avea să fie salvat de către 

cele două principate. Dacă Domnitorii noştri în trecut au ţinut atât de mult să 

aibă şi posesiuni în Ardeal, era, între altele, şi din cauza unui vag dar cu atât 

mai preţios sentiment de aderare a noastră la Ardeal sau de aparţinere la un 

rost cu caracter organic în trăirea românească, căci istoria e mai ales 

domeniul subconştientului. Popoarele au întotdeauna un destin în fond unic, 

chiar când se găsesc sub stăpâniri diferite. Perspectiva aceasta de a 

considera, până la un punct, Muntenia şi Moldova, că au creat istorie sub 

delegaţia Ardealului, ajungând la urmă să capete atâta prestigiu, încât să se 

poată întoarce asupra originilor şi să cuprindă şi Ardealul, pentru a ridica 

toate provinciile româneşti pe acelaş platou liber de trăire istorică, dă putinţa 

de a vedea unicitatea de destin a poporului român în cele două mii de ani, dă 

putinţa de a vedea împărţirea rolurilor etnice şi crearea debuşeurilor istorice, 

astfel încât esenţa românească indivizibilă să fie valorificată sub soare.  

Dar nu numai atât. Ardealul a reprezentat o funcţie de geneză 

românească în mai multe rânduri. „Descălecările‖ Ardealului în Principate au 

fost numeroase şi aproape continui şi ele trebuie luate într'un înţeles larg, 

uneori simbolic, pentru a fi cu adevărat valorificate de conştiinţa noastră 

istorică actuală. După ceeace s'a obişnuit să se numească întâiul şi al doilea 

descălecat, după originile noastre daco-romane legate mai ales de Ardeal şi 

după întemeierea Principatelor, să nu uităm că Ardealul ne-a trimes, 

dealungul vremurilor, mocanii săi, negustorii săi, coloniştii săi. Mocanii, 

cari, în peregrinările lor cu turmele de oi şi fiind totodată vehicule vii de 

folclor, au ajutat la unitatea duhului românesc şi a graiului. Negustorii, cari 
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ne-au dat — înainte de ridicarea cojanilor, a oltenilor şi celorlalţi ţărani, 

munteni şi moldoveni, ce s'au aşezat la oraş şi au pătruns în comerţ — un 

început solid şi gospodăresc de burghezie românească, pe care noi n'am ştiut 

s'o apreciem îndestul şi care a fost aproape singura ce s'a opus, în timpul ei, 

burgheziei levantine şi apoi celei semite. Pe drumul de negoţ al Braşovului, 

Ploieştilor, Buzăului, Brăilei, au venit numeroase energii ardelene, ce au pus 

baza economiei noastre orăşeneşti. Aceste figuri de negustori vajnici, de cea 

mai bună tradiţie, pe cari ni i-a dat Ardealul şi la şcoala cărora au crescut 

mulţi negustori din vechiul regat, vor fi pomeniţi de istorie ca tot atâţia ctitori 

ai vieţii noastre economice. Iar coloniştii ardeleni au realizat o istorie, care 

are ceva din pateticul pionerilor din vestul Americei. Satele mocăneşti din 

Dobrogea sunt aşezări temeinice făcute de oameni, cari au ştiut să fie 

stăpânii locului unde s'au aşezat, să cucerească spaţiul pentru ei şi pentru 

neamul căruia aparţin, amintind energia străbătătoare şi metodică a 

legionarilor şi coloniştilor romani. Şi nu numai în Dobrogea. Mergând prin 

judeţul Tecucilor, am dat, acum câţiva ani, de un sat de gospodari ardeleni, 

care se deosebeşte de la prima vedere de satele înconjurătoare, în care s'a mai 

păstrat destul şi din portul mocănesc, dar în care, mai cu seamă, vezi oameni 

voluntari şi neclintiţi, rustici, modeşti şi neştiuţi autori de istorie.  

Unde se vede însă în tot patetismul ei larg energia ardeleană, este în 

exploatarea Bărăganului. Spaţiul imens, aproape fără orizont, cu totul altfel 

decât cel de acasă, nu a speriat pe aceşti oameni, ci i-a atras ca ceva care se 

cerea organizat şi care putea aţâţa lenta lor putere şi voinţă de a birui. 

Moşierii de ieri, proprietari dar mai ales arendaşi, erau foştii băieţi de 

prăvălie, cari plecaseră, copii încă, din Ardealul sărac pentru Români, cari 

întârziaseră un timp în negoţ pentru a strânge un capital, cu care să treacă 

apoi la ţară şi să exploateze una sau mai multe moşii. E oarecare analogie 

între aceşti oameni şi bogătaşii americani, ce au plecat dela începuturi umile 

dar fanatice. Figura moşierului ardelean, cu pitorescul ei arhaic şi cu forţa ei 

gospodărească, mai trăieşte încă în amintirea unora ori a creat legende. Erau 

unii, cari mergeau o zi ori mai multe numai pe moşia ori moşiile lor, 

călătorind îmbrăcaţi în strae simple, fără a voi să ştie de arşiţa soarelui, de 

chinul setei, de pustiul locurilor, de monotonia lucrărilor câmpeneşti, conduşi 

întotdeauna de o creatoare placiditate, care e un semn al puterii. Fără multă 

ştiinţă de carte, iar uneori aproape fără carte, aveau un aer de mici voivozi 

agricoli, tari pe ceeace ştiau ei şi mai ales pe ceeace voiau. Arendaşii străini, 

greci sau evrei, au fost înlăturaţi ori nu s'au putut apropia şi astfel ei au făcut 

şi din acest punct de vedere o mare operă naţională. Bărăganul a fost şi a 

rămas românesc nedând niciodată spectacolul, pe care 1-a dat exploatarea 

pământului în Moldova de pildă, deşi ieftinătatea pământului ar fi atras pe 

străini. Veneau aceşti moşieri ardeleni cu ştiinţa lor agricolă, pe care ştiuseră 

să şi-o însuşiască în scurt timp, cultivau măcar o parte din moşie, iar restul îl 
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lăsau la nevoie turmelor de oi, pentru cari aduseseră dragostea ciobănească a 

strămoşilor lor şi au dat astfel ţării noastre putinţa să intre în posesiunea unor 

locuri întinse şi puţin ori deloc populate. — Stăpânitorii politici ai 

Ardealului, luând bogăţiile pentru ei, ne-au adus un rău istoric nemăsurat, dar 

ne-au făcut fără voie şi un bine: au silit atâtea energii româneşti să vină în 

„ţară‖ şi să ajute la prosperitatea acesteia, aşa cum, cu multe sute de ani în 

urmă, înaintaşi de-ai lor au venit şi au intrat în istoria celor două principate.  

Afară de acestea, sunt „descălecările‖ de ordin cultural ori cari s'au 

servit de cultură: de la şcoala ardeleană la epoca lui Gheorghe Lazăr şi la 

campania de organizare culturală prin Ardeleni a Basarabiei, cu prilejul 

războiului de unificare naţională. Şcoala ardeleană e apreciată greşit când e 

cercetată sub unghiu îngust filologic. Ea e de fapt o mare întreprindere 

politică prin cultură, fiind în acest înţeles una din cele mai fanatice şi mai 

organizate mişcări, pe cari le-au produs Românii. Sensul ei adânc e politic, în 

înţelesul cel mai nobil al creaţiei şi finalităţii politice. Privită sub acest 

aspect, şcoala ardeleană îşi capătă toată îndreptăţirea, la adăpost de criticile 

gramaticilor şi, prin amploarea şi fermitatea ei, nu se putea naşte decât în 

Ardeal. Dealtfel, în general vorbind, cea mai bună politică o face cultura şi 

mai ales în situaţia, în care se găseau Românii atunci când nu ei aveau 

conducerea directă de stat. Epoca lui Gheorghe Lazăr e un adevărat poem de 

eroism şi de martiraj, în care trimisul Avrigului a avut un caracter precis de 

descălecător într'o lume, peste care stătea umbra Fanarului, care dacă a 

implicat şi anume avantagii culturale, dar a terminat prin a dizolva încrederea 

în noi şi a ne face să trăim într'o atmosferă de schisme şi ifose paralizante. 

Gheorghe Lazăr şi Tudor Vladimirescu, un ardelean şi un oltean, sunt la baza 

redeşteptării principatelor şi dualitatea lor va apare din ce în ce mai strânsă în 

istorie. In ceeace priveşte rolul ardelenilor în Basarabia, el e din nefericire 

încă puţin cunoscut chiar de acei cari fac istorie, dar e unul din aspectele cele 

mai emoţionante ale manifestării energiei ardelene. Ceeace au făcut acum 

aproximativ două zeci de ani o seamă de intelectuali din Ardeal, în provincia 

de peste Prut, devastată de gloatele ruseşti în retragere şi apăsată de letargia 

celor o sută de ani de înstrăinare, e dovada poate cea mai însemnată a 

solidarităţii Ardealului cu destinul românesc, precum şi a necesităţii de a 

munci şi de a organiza a spiritului ardelean. Graba cu care intelectualii 

ardeleni, refugiaţi în vechiul regat, au luat în primire rolul lor în Basarabia, 

anexându-şi sufleteşte o regiune a românismului răsăritean, ei cari veneau 

din vest, arată în chipul cel mai elocvent unitatea sufletului românesc. Aceşti 

intelectuali ardeleni au pornit să rostuiască o provincie şi să dea entuziasm 

unei populaţii în mare parte anesteziată de istorie, uitând de durerile lor de 

acasă şi neluând în seamă îndoielile, pe cari un războiu prelungit şi incert le 

strecura în unele suflete. Opera realizată în Basarabia de ardeleni şi de 

colaboratorii locali, împreună cu câţiva bucovineni, e cel mai bun lucru pe 
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care 1-a făcut România nouă în această provincie, înainte de invazia 

funcţionarilor şi politicianilor… şi, când ne vom reveni, va trebui să refacem 

legătura cu ceeace s'a înfăptuit atunci.  

Dar venirea studenţilor din Ardeal la universitatea din Bucureşti, în 

primul an de după războiu? Ei au adus în capitala ţării spiritul Ardealului şi 

s'au considerat din întâia zi la ei acasă. Unii, purtând încă veşminte de 

teologi şi mergând adesea în grupuri mici, ca nişte lăstuni, aduceau un aer 

totodată de distincţie şi de prospeţime rustică. Aceşti flăcăi academici ai 

Ardealului, cu aer de seriozitate dar şi cu gustul de viaţă al ţăranilor noştri, 

cu o mare dorinţă de a învăţa şi de a introduce ordine, au fost camarazi buni 

ai tinerilor din vechiul regat, tovarăşi credincioşi de discuţii culturale, fiind 

cei mai noi plenipotenţiari ai Ardealului, cari îşi desăvârşeau adolescenţa 

întârziată între noi. Ei aduceau îndemnul fără cuvinte al lumii de unde 

plecaseră, prilejuiau prietenii ce aveau să facă istorie şi aveau să se manifeste 

cu timpul în activitatea de educaţie în România nouă şi chiar în producţia 

literară şi filosofică. Noi, cari am fost martorii acestor manifestări de viaţă 

românească, nu vom uita niciodată freamătul de început de istorie, încântarea 

reculeasă, elanurile străbătute de o siguranţă intactă, cari ne caracterizau 

oriunde ne găseam, în sălile de cursuri, la cantine şi cămine, la serbări ori în 

discuţii mai intime, şi cari erau întotdeauna stimulate de prezenţa colegilor şi 

prietenilor, ce poposiseră la noi din Ardeal.  

Şi pentru ca tabloul să fie complect, deşi sumar, ar trebui să se vorbească 

de un Bărnuţiu şi de un Iancu, al căror iureş de foc în istorie a impresionat 

atât de mult pe tinerii spiritului nou din principate şi mai ales pe un Bălcescu; 

ar trebui să se vorbească de un Coşbuc, al cărui rol în îndepărtarea 

pesimismului aşa zis eminescian şi în întoarcerea la duhul şi armonia 

pământului nostru nu va putea fi tăgăduit niciodată, Coşbuc fiind din acest 

punct de vedere, oricât ar părea de curios, adevăratul continuator şi realizator 

al lui Eminescu, al autohtonismului acestuia, deşi fără ideologie; ar trebui să 

se vorbească de un Maiorescu, care oricât ar fi fost de ingrat, în unele 

privinţe, faţă de Ardealul părintelui lui şi faţă de unele lucruri ale noastre, dar 

desigur că aveam nevoie de acest „ingrat‖ olimpic şi hotărît, de marea lui 

energie armonioasă, degajată şi subtilă, pentru a combate frazeologia noastră, 

metehnele unei europenizări forţate şi pentru a ne da o formă culturală mai 

înaltă. Şi ar trebui să se amintească de ceeace ne-a dat Ardealul de la războiu 

încoace, în literatură, în mişcarea filosofică, în ştiinţă… S'ar vedea atunci cu 

prisosinţă că Ardealul a avut întotdeauna faţă de noi o funcţie de descălecător 

şi că toate aceste gesturi de expansiune spre noi, de stimulare a noastră, de 

venire la noi, coincid cu începuturi de epoci sau curente istorice, fiind, din 

punct de vedere al formării noastre, tot atâtea „originarităţi‖ repetate. Întâia 

semnificaţie a Ardealului e acest exerciţiu de originaritate în istoria 

destinului românesc. Noi am trimes Ardealului în trecut cărţi religioase sau 
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chiar ajutoare băneşti. I-am dat, când România de dinaintea războiului s'a 

consolidat politiceşte, prestigiul unei organizaţii de stat cu legitimitate 

internaţională, către care toţi Românii puteau gravita. Şi i-am dăruit apoi 

elanul nostru neprecupeţit în marea încercare a războiului. Dar Ardealul ne-a 

dat delegaţii săi în istorie, de la ciobanul umil până la eroul cultural, meniţi 

să întărească sau să complecteze forma noastră primordială de a fi. Eroismul 

moldo-valah din 1916-1919 e lucru mare, pentru care Dumnezeu ne va ierta 

de multe, dar el e şi o firească recunoştinţă faţă de Ardeal, e şi un produs al 

iubirii şi preţuirii noastre pentru provincia, de unde aveam intuiţia că ne-a 

venit începutul istoriei şi de care mai ales se leagă originaritatea noastră 

spirituală ca neam. 

In al doilea rând, sensul Ardealului în configuraţia sufletului românesc e 

un sens de tenacitate, de dârzenie, pe deoparte, de practicism organic şi de 

metodism, pe de altă parte. Stăruinţa condusă de un simţ metodic instinctiv şi 

aplecată spre organizarea practică integral gospodărească a vieţii, e o 

trăsătură ardelenească. Şi în această privinţă Ardealul se deosebeşte de 

spiritul intelectualului din vechiul regat, care adesea este lipsit de stăruinţă, 

fără simţul şi trăirea organică a metodei, prea vibratil şi alergând după 

gratuitisme, nepractic ori cu un practicism minat de subiectivităţi. Ardeleanul 

adevărat priveşte viaţa total, fără să ignoreze biologicul şi având în siguranţa 

metodismului său ceva din siguranţa tropismelor. Acest biologism şi 

integralism ardelenesc a dat naştere la prejudecata, care circulă în unele zone 

frivole sau prezumţioase, că ardeleanul e mai puţin dotat ca inteligenţă, 

uitându-se că o inteligenţă, oricât de ascuţită, dacă e lipsită de un substrat 

adânc biologic şi instinctiv, n'are nici o valoare creatoare şi uitându-se că din 

solurile sufleteşti puternice, chiar dacă au aparenţă compactă, poate ţâşni 

geniul sau talentul, tocmai fiindcă are o adâncime din care poate să se nască 

sau poate şi prin contrast sau poate şi prin contrast cu linia normală 

înconjurătoare. E amuzantă această prezumţie a unor inteligenţe de tip 

levantin sau de mickey-maus bine crescut, că Ardealul are un spirit inferior. 

Prezumţia! aceasta isbuteşte uneori să intimideze şi pe ardeleni, cari, în unele 

prilejuri, îşi recunosc spiritul inferior în comparaţie cu domnii dela centru, a 

căror inteligenţă li se pare un gheizer de spirite şi de diversiuni rafinate… 

Dar spiritul nu stă numai în inteligenţă şi nici nu stă în primul rând în 

inteligenţa ca atare. Adâncimea sufletească şi unitatea consecventă în faţa 

vieţii sunt mai potrivite chiar pentru cultură, decât intelectualitatea fină, 

diversă şi inconsistentă. În această direcţie, trebuie să recunoaştem 

Ardealului calitatea de a fi mai voluntar, mai adunat, mai intrat în anume 

consecvenţe, din cari istoria nu-1 poate cârmi ca uşurinţă. Poate că Ardealul 

datorează acest avantagiu şi faptului că e mai apropiat de trăirea ţărănească a 

vieţii, în vechiul regat adăogându-se şi un strat de oameni veniţi din mai 

multe părţi ori mai degajaţi de pământ, ceeace e sigur însă e că nicăieri 
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destinul n'a fost mai voluntar privit în faţă şi n'a fost mai bărbăteşte ţinut în 

mână, decât în Ardeal. Aceasta e de foarte mare importanţă, fiindcă dârzenia 

ardelenească adâncă şi metodică este absolut necesară sufletului românesc 

din toate părţile, tocmai pentru a-i combate ceeace poate prezenta ca element 

de vibratilitate fără destin propriu. Sensul acesta al Ardealului se vede în 

multe domenii de manifestare. Iată, în domeniul politic. Asupra Românilor 

apasă acuzaţia că nu sunt în stare să facă o revoluţie propriu zisă, în cazurile 

foarte rare când istoria cere în adevăr o activitate revoluţionară. Dar Ardealul 

şi întrucâtva Oltenia înlătură, cel puţin în parte, această acuzaţie. Horia e 

unic şi unic este şi Iancu. Avram Iancu e cea mai deplină figură de 

revoluţionar român, în care ideia şi fapta au fuzionat arhanghelesc şi au creat 

un mit izbăvitor. La un popor trăind pe jumătate în etnografie, o apari ţie ca a 

lui Iancu a devenit nu numai vestitorul altor vremuri, dar şi un erou de 

mitologie între el şi comunitatea în care a apărut realizâudu-ee o 

corespondenţă supraempirică, ce a făcut tocmai forţa revoluţionarismului 

său. Nu există tip de revoluţie românească mai împlinită decât cea a 

Românilor din Ardeal dela 1848 şi acest fapt e revelator pentru caracterul 

Românilor de peste Carpaţi. Idei cu caracter revoluţionar, fie în domeniul 

propriuzis politic, fie în cel cultural, au avut şi alţi Români şi au fost chiar 

mai numeroase în alte provincii româneşti. Moldova, de pildă, e un laborator 

de idei, sugestii, teme. Orice moldovean, care se respectă, iubeşte discuţia, 

adulmecă cu mare plăcere prilejurile de a schimba idei, are un fel de 

ingenuitate a ideilor şi de naivitate a credinţelor platonice. În Moldova există 

o varietate de revoluţionarism endemic, el însă rareori depăşeşte jocul 

spiritual. Revoluţionarism există apoi şi în Oltenia, acesta mult mai adânc. 

Olteanul nu are însă întotdeauna un suficient simţ al tradiţiei şi riscă să cadă 

în modernism şi individualism. Căci revoluţia, pentru a fi o revoluţie 

autentică, trebuie să ştie să se alieze cu tradiţia, ea fiind în ultima ei esenţă o 

întreprindere a spiritului colectiv şi organic, iar nu o aventură individualistă, 

oricât de mult ar înşela aparenţele. Ardealul însă e mai încet, dar e mai 

organic şi îşi trăieşte practic ideile. În Ardeal, ideile nu sunt gimnastică 

gratuită şi „viţiu inofensiv‖, ci formă de viaţă şi nu sunt sport individualist, ci 

se leagă implacabil de tradiţie, de revoluţia şi rotaţia obştei în timp. Ardealul 

face faptă din idei. Un exemplu concludent: ce au făcut moldovenii din ideia 

romanităţii noastre, pe care au avut-o cronicarii moldoveni, sau ce au făcut 

din ideile despre limba românească? A trebuit să vină şcoala ardeleană 

pentru ca să transforme ideia originii noastre romane într'o idee 

revoluţionară, făcând din ideia Romei şi din limba românească pârghia de 

ridicare în destin istoric a românismului! Iar dicţionarul limbei române, după 

ce a rătăcit între Bucureşti şi Iaşi, suferind când de proecte grandioase şi 

nepractice, când de gusturi personale, a trebuit să poposească la Cluj, intrând 

sub băciuirea ardeleanului şi academicianului Sextil Puşcariu, pentru ca 
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munca pentru întocmirea lui să înceapă a curge pe matca firească şi sigură! 

Nu e profund semnificativ că dicţionarele limbei române, când nu ni le-au 

făcut străinii, ni le-au făcut aproape numai ardelenii, dela dicţionarul dela 

Buda, dela dicţionarul lui Laurian şi Massim şi până la dicţionarul în limba 

germană tot al lui Sextil Puşcariu ori până la acela al Academiei ce se 

lucrează acum? Că Laurian şi Massim au dat un dicţionar „neştiinţific‖ şi 

latinizant? Aceasta nu are importanţă. Important e că oamenii aceştia au 

crezut fanatic într'o idee şi şi-au mucenicit viaţa pentru ea, tot aşa cum alt 

ardelean, Nicolae Densuşianu, a muncit peste douăzeci de ani la a sa „Dacia 

preistorică‖, pentru ca să creeze dacă nu un monument de adevăr ştiinţific, 

dar un impresionant monument de voinţă şi credinţă! Gândul de a 

revoluţiona o stare de fapt printr'un dicţionar sau printr'o operă de istorie, e 

cu atât mai impresionant, cu cât el a fost pus în serviciul unei inspiraţii 

greşite. Acest fel de „nebunie‖, care confiscă viaţa unui om în favoarea unei 

idei, şi aceasta într'o lume obişnuită cu credinţele tremurătoare sau chiar 

incapabilă să sе entuziasmeze durabil pentru ceva, trebuie să recunoaştem că 

are o mare valoare de semnificaţie înalt politică şi culturală. E dovada a ceva 

adânc aici, care nu vrea să piară şi care vrea să impună o formă lucrurilor. Iar 

dovada aceasta a venit mai cu seamă dela ardeleni. Caracterul practic, hotărît 

şi metodic al Ardealului se vede şi în preţuirea, pe care a dat-o atitudinii 

pedagogice. Popoarele pragmatice au acordat întotdeauna o atenţie deosebită 

categoriei educaţiei. Anglo-Saxonii, cari au dat o mare desvoltare şcoalei, 

Cehoslovacii, cari au dat pe Comenius, până şi Bulgarii, cari ne-au întrecut 

de demult în sacrificiile făcute pentru învăţământul public, pentru a nu mai 

vorbi de Germani, la cari e şi un puternic nerv pragmatic şi cari aveau şi 

motive imperialiste pentru a se îngriji de şcoală, sunt o dovadă 

îndestulătoare. In schimb, popoarele mai literare ca Francezii, Italienii, deşi 

cuprinse în Europa culturală, nu au acordat aceeaş însemnătate educaţiei 

poporului sau încearcă să o facă abea azi printr'o mişcare de autodepăşire şi 

de corectare, cum face fascismul. Ardelenii, având o structură mai 

pragmatică, dacă nu în raport cu alte popoare, dar cel puţin în raport cu alte 

părţi ale românismului, au dat importanţă şcoalei şi au creat o pleiadă de 

pedagogi modeşti dar neobosiţi, asupra cărora biografii au început să-şi 

aplice atenţia. Desigur, situaţia în care se găseau Românii ardeleni înainte de 

războiu, contribuia puternic să valorifice şcoala şi biserica, pentru ca acestea 

să le ţină până la un punct loc de stat, dar caracterul lor a venit în sprijinul 

acestei valorificări. Această înclinare pedagogică se vede până şi la literaţii 

Ardealului. Un Slavici are un puternic şi interesant pedagogicism 

constituţional, ale cărui meandre şi tendinţe sunt atrăgător de cercetat. Chiar 

olimpicul Maiorescu, junimistul distant şi estetul transcendental, s'a ocupat 

atent de şcoală, ca să nu vorbim de activitatea profesorală a părintelui său. A 

fost o vreme când principatele române îşi aduceau echipe de pedagogi şi de 
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profesori din Ardeal, deşi acesta nu avea autonomia politică şi mijloacele 

băneşti ale Munteniei şi Moldovei. Dar pilda cea mai stringentă şi mai 

înduioşătoare e a acelui mitropolit al Ardealului de acum câteva sute de ani, 

a lui Simion Ştefan, care nu s'a mulţumit numai să vadă că Românii sunt un 

singur popor, ci s'a trudit, dând dovadă de o intenţie precis şi tehnic 

pedagogică, să se exprime într'un graiu, pe care să-1 priceapă mai lesne toţi 

Românii. „Noi, derept aceaia ne-am silit, de în cât am putut, să izvodim aşa 

cum să înţeleagă toţi"... Simion Ştefan e primul Român din istorie care, 

scriind, a avut această grijă de a aplica asupra limbii o preocupare de 

pedagog naţional, pentru care e vrednic de omagiul recunoştinţei noastre 

târzii. Era fatal ca cel care a conceput limba ca pedagog să fie un ardelean. 

Aceeaş dârzenie metodică îndreptată spre faptă se manifestă în operele de 

organizare socială şi culturală ale ardelenilor. Realizarea cea mai măreaţă în 

această privinţă este opera şaguniană cu toate instituţiile ei şi dâra puternică, 

pe care a lăsat-o în istorie. Şaguna, acest domnitor în sutană, acest monarh 

ecleziastic făcut să conducă o împărăţie, în care s'au unit tenacitatea 

ardeleană cu fluiditatea resurselor politice a Românilor macedoneni, a isbutit 

fiindcă a găsit în Ardeal o pastă, care voia să fie organizată şi colaboratori 

având pasiunea aşezată a faptei şi organizării. In Ardeal nu este entuziasmul 

ce se aprinde repede al Românilor din alte părţi, în schimb acest entuziasm e 

cu atât mai adânc atunci când se produce şi el revelează aceeaş dârzenie de 

foc sub cenuşă a sufletului ardelenesc. Entuziasmul Ardealului a produs un 

fenomen absolut singular în toată istoria lumii: un simplu ţăran, care la un 

moment dat se. molipseşte de o idee ce depăşea infinit toate interesele lui 

imediate de ţăran, pentru a deveni apoi în tot cursul vieţii sale posedatul 

acestei idei, apostolul ei rustic, profetul patriarhal şi sfântul pământului, 

vagabondul sacru, cruciatul singuratic, omul care vorbea în pilde, care 

îndemna şi şfichiuia şi care vedea pretutindeni lupoaica şi columna lui 

Traian: Badea Cârţan! Ciobanul din Cârţişoara, e una din cele mai uimitoare 

dovezi de vitalitate şi de legitimitate de a trăi a neamului românesc. Unui 

popor, care produce un astfel de exemplar de ţăran, i s'a hărăzit desigur un 

rost înalt. Badea Cârţan, Iancu, Horia, Cipariu, Bărnuţiu, corifeii şcolii 

ardelene, Vlaicu şi alţii… sunt exploziile sufletului ardelenesc, sobru în viaţa 

obişnuită, dar cu atât mai înflăcărat pentru fapta cea mare, atunci când se 

întâlneşte cu istoria sau când o crează. Sufletul Ardealului are un caracter cel 

puţin în parte epic, spre deosebire de lirismul şi intelectualismul dominant de 

dincoace de Carpaţi. Această modalitate epică e un alt aspect al 

organicismului său colectiv şi echilibrat, al voluntarismului său de lungă 

durată, fiind un corelat al tenacităţii şi structurii sale metodice. Lirismul e 

fantezist, nu e metodic, iar intelectualismul nu se pretează la creaţia epică. 

Ardealul, mai puţin liric şi mai puţin intelectualist, a isbutit să ne dea câteva 

creaţii epice, cari semnifică foarte mult. E caracteristic faptul că literatura 
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vechiului regat, altfel atât de bogată, n'a putut da nici o epopee de serioasă 

anvergură ori a dat epopei artificiale, cerebrale, fără suflu epic, pe când 

Ardealul a dat pe Budai-Deleanu, a cărui „Ţiganiadă‖ e singura epopee 

românească ce-şi merită numele, deşi e atinsă şi ea de lirisme şi infiltraţi» 

didactice. Să nu se uite apoi că cel dintâiu mare roman românesc 1-a dat tot 

Ardealul: „Ion‖ al lui Rebreanu. Acest roman pictează ceeace e mai însemnat 

la Români: ţăranul, şi ceeace e mai însemnat la ţăran: pasiunea anonimă, 

cosmică, pentru pământ. Pentru ţăran, pământul e nu numai valoarea 

economică, ci şi valoarea spirituală: ţăranul se leagă de ogor oarecum pentru 

a protesta contra istoriei care schimbă totul! In ţările româneşti, vicisitudinile 

istorice s'au succedat repede şi năpraznic şi au dărâmat totul, dar numai un 

lucru nu l-au putut atinge: pământul. Acesta a rămas neschimbat şi i-a 

înghiţit pe toţi, prieteni şi duşmani. De aceea pentru ţăran pământul a devenit 

o permanenţă, marea permanenţă, a devenit punctul fix al vieţii şi baza ei atât 

în înţeles economic cât şi social, moral şi chiar metafizic, într'o măsură atât 

de însemnată, încât pentru ţăran viziunea realităţii şi posesiunii pământului 

devine creatoare de valori morale, de norme şi legi, ca un fel de apriorism, 

care nu e complectat decât de cealaltă mare viziune ţărănească, viziunea 

religioasă. Pământul deci în mare parte face el legi, iar nu legile i se aplică 

lui. Acest adevăr 1-a înţeles foarte bine Rebreanu, când a creat pe „Ion‖ şi 

când acesta pentru pământ înfruntă totul şi devine un fel de zeitate 

implacabilă a ţărânei, care la un moment dat poate părea monstruoasă ori 

ininteligibilă omului de oraş. Cine ştie însă cum îşi fărâmă ţăranii viaţa 

pentru pământ, cum sunt în stare să trăiască fără hrană şi fără somn numai să 

se găsească pe ogorul lor şi să se înfrăţească prin vraja muncii cu taina 

acestuia, devenind puternici şi nemuritori prin el, cine ştie cât de crunt se 

luptă ţăranii pentru a palmă de pământ sau cu ce fatalitate se răzbună când au 

pierdut-o, cine a avut prilejul să se convingă că legătura cu pământul e la 

ţăran o pasiune suprapersonală, aproape neumană, acela va înţelege şi tema 

romanului lui Rebreanu. Dar va mai înţelege ceva: că ceeace i-a dat autorului 

lui „Ion‖ putinţa să dea expresie unui mare adevăr ţărănesc, e tocmai 

aptitudinea sa epică de a intra în lucruri, în forţele fundamentale ale vieţii, 

deşi e adevărat că sufletul ţărănesc nu e complect redat în romanul lui 

Rebreanu. Ţăranul lui Rebreanu e mai voluntar şi mai teribil decât ţăranii din 

alte provincii, fiindcă e şi el un ţăran ardelean. Ceeace ne interesează însă pe 

noi acum e curentul epic, care circulă în acest roman. Acesta a surprins încă 

dela apariţia lui într'o literatură ce, înainte de Cezar Petrescu şi Ionel 

Teodoreanu, aproape nu cuprindea romane şi rămăsese în cea mai mare parte 

la Filimon, care a dat mai mult un fel de cronică pitorească, cu valoare 

documentară ori de naraţiune naivă, şi la Duiliu Zamfirescu, cu amabila şi de 

altfel preţioasa sa „Viaţă la ţară‖, care e însă mai mult o împletire interesantă 

de nuvele şi o atmosferă ademenitoare. Rebreanu are aptitudinea epică, aceea 
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pe care în altă realizare o vedem şi la Coşbuc, pentrucă vine din Ardeal. Iar 

Rebreanu şi Coşbuc nu sunt singuri pe  pământul Ardealului căci la ei am 

putea adăoga, fiecare cu potentele lui, pe Slavici, Agârbiceanu, Pavel Dan. . . 

Acest echilibru şi acest duh epic e foarte important pentru ce vrem să 

spunem fiindcă, de exemplu, aşa se explică faptul că până şi Bulgarii, 

oameni mai puţin lirici, au avut un roman recunoscut peste hotare înaintea 

noastră. Ne amintim aici de cazul unui scriitor de valoare din vechiul regat 

care se plângea, într'o confesiune incidentală, că are stil, are idei, are 

sentimente, are chiar material şi inspiraţie, dar nu poate să scrie romane şi 

nici măcar nuvele. Lucrul era însă foarte explicabil căci scriitorul în 

chestiune n'are echilibru, n'are liniştita arhitectură a romanului, nu poate face 

abstracţie de pasiunile lui şi nu se poate integra în lucruri pentru ca acestea să 

ее povestească oarecum singure. Românii în general nu excelează în ceeace 

priveşte spiritul epic. Dar va trebui să recunoaştem că atât cât este, el e în 

legătură mai ales cu Ardealul. 

Acelaş spirit epic se revelează şi în gândirea filosofică. Ne referim la 

gândirea filosofică majoră, care cuprinde întotdeauna un anume spirit 

mitologic. In acest sens, filosofia e în definitiv un fel de epică de idei. 

Discuţii şi gânduri filosofice găsim mult mai spontane şi mai numeroase în 

viaţa şi cultura Moldovei şi Munteniei şi totuş un sistem propriu zis de 

filosofie integrală, care să fie organic românesc, nu ne-a dat decât Ardealul, 

prin Lucian Blaga, şi Oltenia, prin Rădulescu-Motru, fiindcă aici e un fond 

instinctiv şi un patetism biologic mai adânc. În filosofia lui Rădulescu-Motru 

se adaogă şi concesii făcute spiritului apusean, pe când la Blaga e o dârzenie 

ardelenească de a fi până la urmă român dar pe planul universal al filosofiei, 

de a înălţa în cosmosul de cristal al gândului filosofic dinamismul ideaţiei 

etnice. Blaga ca filosof e o îndoită revelaţie: pe de o parte e un produs, e 

adevărat, foarte personal, al subconştientului etnic, pe de alta îndreaptă, 

complectează şi lămureşte realitatea etnică din adâncul căreia a ieşit şi, 

pentru a fi deplin înţeles, trebuie studiat şi valorificat sub acest dublu aspect. 

Până atunci, e destul să spunem că vedem în creaţia filosofică a lui Blaga 

tenacitatea metodică a Ardealului, siguranţa cu care o coloană de stalactite se 

măreşte în fiece an, precum şi adâncul fond vital producător de cultură virilă. 

Socotim că nu mai e nevoie să arătăm felul cum se manifestă această 

tenacitate ardelenească şi armonia ei epică în alte domenii ale vieţii. Dar am 

greşi dacă nu am pomeni, într'un chip mai plastic, de alt factor al vieţii 

ardeleneşti, pentru a încheia această serie de consideraţii: femeea ardeleană. 

E parcă cea mai bărbată femee, în înţelesul bun al cuvântului, din toată ţara 

românească, e femeea din Ardeal. Dela gospodina plugarului, dela băciţa de 

pe o culme cu aerul tare, dela negustoriţa de ţară sau precupeaţa ce a început 

să apară acum şi care cutreeră Ardealul cu un brio uimitor, iscodind ager şi 

pasionat despre tot ceeace'o interesează, căutând să-şi facă loc, cu produsele 
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şi mărfurile ei, în târgurile tuturor oraşelor, dela moaţa cu tulnic trimeţându-

şi aleanul peste văi şi înălţimi sau dela aceea care a fermecat pe Bălcescu 

prin aptitudinile ei soldăţeşti şi până la femeea tovarăşe de luptă naţională şi 

culturală a soţului, mai ales sub Unguri, când multe figuri de conducători 

români au fost secondate şi susţinute de energia acestor soţii, ce n'au . ştiut 

de frica gherlei şi de avantagiile unui cămin prudent, ci au fost complectări în 

veac ale soţilor luptători pentru neam, acestor femei de epopee neodihnită şi 

de demnitate puternică trebuind să li se scrie odată istoria — toate dovedesc 

dârzenia organizată şi adesea inspirată a femeii ardelene, un alt aspect al 

tenacităţii şi vitalităţii Ardealului. În vechiul regat, vorbind numai de pătura 

populară, doar apariţia de foc a Ecaterinei Teodoroiu se poate opune, cu înalt 

prestigiu, la ceeace peste munţi e o realitate mai curentă. 

În al treilea rând, semnificaţia Ardealului este în legătură cu ideia de 

ordine şi de cultură. Şi fiindcă această chestiune poate da naştere la 

controverse, să stabilim mai întâiu câteva adevăruri armonizatoare. În 

vechiul regat există potenţe culturale de o mare bogăţie şi de un interes 

seducător. Aici sunt inspiraţiile jucăuşe şi idealismul subtil al Moldovei; aici 

e visul metafizic al Bărăganului ce adăposteşte ţăranul cu sufletul cel mai 

vast şi mai neinventariat al Românilor, de care cultura noastră n'a luat încă 

adevărată cunoştinţă; aici e dinamismul şi neliniştea oltenească — aici sunt 

atâtea sugestii şi realizări create de evoluţia culturală a unei societăţi libere şi 

dispunând de mai multe mijloace de independenţă economică. Dar nu numai 

atât. Tot aici au expirat ultimele vibraţii subterane ale culturii Europei 

meridionale, din antichitate şi până aproape de timpul nostru, ale Asiei 

îndepărtate şi ale Europei răsăritene. Milenii de mituri asiatice, pierdute în 

negura timpurilor dar prezente într'un fel în structura popoarelor, ecouri ale 

vechilor culturi balcanice, distilări de forme bizantine, vaguri şi nostalgii 

slave, au fecundat în oarecare măsură sufletul românesc din aceste părţi, 

intrând în substanţa lui. Sunt atâtea fantezii multiple, atâtea subtilităţi 

curioase, atâtea amintiri incomplecte şi tendinţe diferite precum şi atâtea 

contemplaţii idilice în sufletul unui intelectual din vechiul regat, încât într'o 

viitoare cultură românească nu se poate face abstracţie de ele şi, pentru 

valenţele ei interioare, nici nu trebuie să se facă. E vorba aici de 

complexitatea sufletului românesc, care e unul din cele mai sigure atribute de 

cultură ale lui. În special, faţă de Ardeal, vechiul regat are un număr de trăiri 

ascetice şi extatice, cari trebuie puse în legătură cu ortodoxia şi cu simţul 

pentru transcendent, ce a scăzut în Ardeal, fie pentru că acolo s'au nimicit 

mănăstirile, fie pentrucă lupta biologică şi politică pentru asigurarea vieţii 

dela zi la zi a trebuit să fie mai mare, fie din cauza exemplului de viaţă laică 

dat de celelalte naţionalităţi, fie, mai ales, din cauza depărtării de orient. 

Vorbind astfel, ne gândim în deosebi la ţăranul din vechiul regat şi la 

mirenismul multor cercuri din Ardeal.  
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La toată această varietate etnică şi la contribuţia vechiului regat în acest 

sens, noi nu putem renunţa. Trebuie însă să ne dăm seama că în această 

varietate e şi o primejdie, dacă nu e cuprinsă într'o ordine liberă dar reală. 

Vechiul regat poate fi ameninţat de aceste două primejdii din punct de vedere 

cultural: de un deficit al ordinei, pe de o parte, şi de faptul că unele regiuni 

ale lui sunt oarecum prea invadate de factorul cosmic, pe de altă parte. 

Caracterul cosmic e o mare superioritate pentru o cultură, el trebuie însă 

organizat de om, pentru ca energia umană să prelungească natura în chip 

critic şi voluntar, iar nu după linii de inerţie extrapersonală. În vechiul regat e 

această ciudată caracteristică, ce face ca uneori Românii să dea probă de un 

individualism excesiv, iar alteori de o confundare tot atât de excesivă în 

fluxul anonim al evenimentelor naturii. Dar atât acest individualism excesiv, 

cât şi identificarea pasivă cu natura, îndepărtează de stabilirea unei ordine 

umane şi deci de cultură. Tocmai în acest punct intervine rolul Ardealului.  

Simţul ordinei, în ceeace priveşte legalitatea, a putut fi dat în Ardeal, 

într'o măsură oarecare, de domnia acelui juridicism formal impus de 

birocratismul austro-ungar, care, în lipsa unui stat naţional, căuta să se 

impună prin perfecţia exterioară a unui corp funcţionăresc? Unii cred că da, 

deşi se exagerează mult şi mai ales nu se consideră că acest formalism juridic 

aducea mult fariseism — cum s'a văzut mai ales în Bucovina — şi că era 

însoţit de abateri grave în ceeace priveşte drepturile naţionalităţilor. Ordinea 

şi cultura au putut apoi să fie sugerate de celelalte naţionalităţi, între cari 

unele aduceau pe pământul Ardealului deprinderea unei culturi occidentale? 

E ceva adevărat aici, dar trebuie să se observe că influenţa exercitată de 

aceste naţionalităţi s'a referit mai ales la cultura materială. Când se vorbeşte 

de casa ardeleană cu obloane puternice, închisă ca o cetate şi având un 

interior confortabil, se înţelege, de fapt, această cultură materială şi, ceeace e 

mai grav, se confundă cele mai adesea casa românească din Ardeal cu cea a 

minoritarilor. Aşa a făcut de curând un publicist de talent, care utilizând, în  

realitate, o temă mai veche a lui Nae Ionescu asupra rolului nordului 

românesc în istoria şi cultura noastră şi interpretând personal această temă, se 

bizuie prea mult pe ceeace e civilizaţie materială peste munţi şi care, de 

altfel, nu prea aparţine Românilor. Acest confort material există în oraşele şi 

în unele gospodării din Ardeal şi el a impresionat şi pe C. Stere când, cu 

puţin timp înainte de isbucnirea războiului, deschizând într'un hotel de acolo, 

a exclamat: „oricum, Europa!‖, dar nu această ordine de confort ne 

interesează pe noi. Mai important, pentru ceeace vrem să spunem, ni se pare 

altceva. Vechiul regat a fost mult. timp în legătură cu Orientul şi cu Sudul, 

dela o vreme însă el a început să imite abuziv cultura Apusului, în forma 

franceză a ei, ceeace a dus la un curios amestec de elemente disparate, de 

orientalism şi balcanism şi de europeism. In Ardeal, n'a fost nici una nici alta 

sau a fost mult mai puţin. Astfel, Ardealul, pe de o parte, şi-a continuat 



29 
 

cultura lui populară, pe de alta, şi-a apropiat ceva din cultura europeană, dar 

nu printr'un raport de imitaţie, ci printr'unul de înceată infiltrare. În acest 

proces de infiltrare, intelectualii ardeleni au avut un rol însemnat şi ei au 

lucrat fără întrerupere din secolul al 18-lea şi până azi. Cultura germană i-a 

ţinut pe Românii ardeleni în oarecare izolare faţă de Apusul Europei, dându-

le putinţa să se apropie într'un mod mai lent, mai organic, de cultura 

europeană. Astfel ei şi-au însuşit unele deprinderi de ordine şi cultură, 

devenind un fel de canal sau de element de legătură mai organică între noi şi 

cultura apuseană.  

Faptul cel mai important e însă altul: în Ardeal e mai multă realitate 

sufletească romanică, eficientă ca dinamism psihic chiar când a fost ori este 

inconştientă. Până şi profiluri fizice romane găseşti mai numeroase în Ardeal 

decât în celelalte ţinuturi româneşti. Romanitate însemnează însă ordine. Pe 

de altă parte, deşi, după cum am văzut, Ardealul n'a mai putut face istorie pe 

cont propriu, dar el are în anume privinţe un caracter de mai multă istorie 

decât vechiul regat: fiindcă a evoluat mai organic, mai unitar, fiindcă a fost 

întâiul nostru centru propulsor de istorie — şi fiindcă în Ardealul românesc e 

o mai mare voinţă de a instrumenta şi colora uman energia naturii. Dar 

aceasta înseamnă cultură sau cel puţin condiţia culturii. Exerciţiul istoric e alt 

nume pentru; exerciţiul cultural.  

Aşa dar, în Ardeal e o dispoziţie spre ordine şi cultură. Jocul cultural şi 

efervescenţa creaţiei sunt mai accentuate în vechiul regat, dar substratul lor 

de ordine, seriozitate, unitate şi voinţă istorică e mai labil. Vechiul regat are 

limpezimea inteligenţei, rafinarea capriciului, subtilitatea şi variaţia 

sentimentelor, dar ne mai trebuie şi altceva: ordine granitică, efigie romană. 

Noi, cei din vechiul regat, avem nostalgia acestei ordini mai severe, acestei 

voinţe de istorie, şi le cerem Ardealului căci la noi sunt mai rare. Moldova e 

artă şi literatură, Bărăganul e eternitate, dar Ardealul e — istorie. În Ardeal 

mai ales s'au unit enigma dacică cu ordinea romană şi urmările lor se văd 

până azi. Urzeala aceasta e necesară istoriei sau culturii româneşti căci 

bătătura ornamentelor dată de rafinarea intelectuală şi afectivă, de claritatea 

franceză, de gimnastica degajată a spiritului nu ajunge. Spiritul de ordine, pe 

care suntem în drept să-1 cerem Ardealului, se vede, după cum s'a putut 

înţelege când am vorbit de elementele epice ale Ardealului, şi în literatura 

lui. Un roman din vechiul regat are mai multă fantezie, mai puţină unitate şi 

un stil mai bogat. In Ardeal, fondul romanului e mai arhitectural, deşi mai 

modest dacă e considerat pe fragmente. Un roman de Teodoreanu se pierde 

uneori, ca un balon-sondă, într'o minunată ascenziune stilistică, pe când unul 

de Rebreanu are stilul modest şi gândurile banale de cele mai multe ori sau 

nici nu le afişează, dar poate avea o unitate, o ordine ferecată şi organică în 

toată acţiunea romanului! E ceva latin. Dacă unii Români ardeleni au fost 

atraşi de catolicismul roman, e şi din cauza romanităţii lor. Cei ce au studiat 
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la Roma, dela întemeietorii şcolii ardelene şi până la Vasile Lucaci, au fost 

fascinaţi de puterea romană şi ceeace era romanic în ei a tresăltat peste 

veacuri. Biserica catolică a ştiut să exploateze acest sentiment, această 

racordare psihică şi aşa se lămureşte de ce fiii de Români erau lăsaţi să 

studieze originile noastre romane. Românii ardeleni puteau avea la un 

moment dat impresia că, mergând la Roma, merg oarecum la ei acasă. Iar 

însuşi elementul de ordine romană care a intrat în catolicism, le putea fi o 

momeală în plus. Dacă azi sunt ardeleni intelectuali ce fac parte din biserica 

unită şi cari ţin la Roma catolică mai mult decât ne închipuim noi, e tocmai 

fiindcă văd în catolicism o domnie a ordinei şi le e teamă de inconsistenţa 

din vechiul regat… De aceea problema uniţilor e mai importantă şi se pune 

altfel decât se pune deobiceiu. Ceeace trebuie să înţelegem acum e însă că în 

Ardeal putem găsi dinamisme de fond, deşi cu aparenţă mată, pentru ordine 

şi cultură şi că idealul trebuie să fie crearea în sfârşit a acelei sinteze 

româneşti, în care spiritul şi potentele vechiului regat să intre într'o ordine, 

într'o disciplină şi o voinţă de istorie, pentru cari Ardealul ne poate fi 

folositor. „Matca noastră stilistică‖, cum ar zice Blaga, nu e pe deplin fixată. 

Ea va fi desăvârşită în viitor şi va trebui să fiei creaţia tuturor provinciilor şi 

orizonturilor româneşti. Atunci se va în ţelege că Ardealul e o formă 

românească esenţială. Că el este pentru noi chestiune atât de geneză cât şi de 

ideal. Fiindcă el reprezintă originaritatea noastră şi fiindcă vedem în el o 

structură de ordine a culturii româneşti. Dacă nu exagerăm, am compara, din 

acest punct de vedere fie măcar într'un înţeles modest, rolul Ardealului, cu 

rolul pe care l-au avut Elinii, cari au distilat cultura asiatică străveche, fiind 

un fel de filtru între Asia şi Europa. Ordinea romanică a Ardealului şi 

voluntarismul lui istoric sunt menite, cel puţin în parte, să dea o formă şi o 

serioasă lecţie nenumăratelor posibilităţi româneşti de pretutindeni. Faptul că 

el a dat până acum şi într'un timp scurt câteva monumente de cultură 

ordonată şi românească, e un indiciu vrednic de luat în seamă. Viaţa 

popoarelor şi a culturii oferă aparenţe foarte curioase. Ardealul, de pildă are 

o aparenţă de biologism uneori înăbuşitor. Şi totuşi am văzut care e| 

substratul lui de virtualităţi culturale. Tot aşa, despre Ardeal se crede că n'a 

avut istorie, fiindcă n'a avut stat propriu. Şi totuşi în multe privinţe el ne este 

şi trebuie să ne fie un învăţător de istorie. Rolul Ardealului în existenţa 

românească este deci fundamental şi nu se poate concepe românism fără 

Ardeal, nici ca explicare a românismului şi nici ca ideal românesc. Intuiţia 

aceasta va fi avut-o un Bălcescu, când a cântat atât de înflăcărat Ardealul, 

numindu-1 „o ţară mândră şi binecuvântată între toate ţările semănate de 

Domnul pe pământ. Cea mai frumoasă parte a Daciei fericite, draga ţară a 

Cesarilor‖.  

Ştim că şi alţii vorbesc despre Ardeal şi documentează importanţa lui 

pentru ei. S'a pus chiar în circulaţie şi mai circulă şi azi, termenul 
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„transilvanism‖. El e însoţit uneori de intenţii politice, vizând un pretins 

suflet comun tuturor popoarelor ce locuiesc în Ardeal şi pe care ar voi să-1 

opună realităţilor etnice. Dar acesta e infirmat de istorie, de psihologia 

naţiunilor şi de filosofia culturii. Mai mult: aceştia au vorbit, în ocazii 

patetice, de „sfinţenia‖ Ardealului pentru ei! Dar să ne înţelegem: e vorba, în 

fond, de o sfinţenie derivată. Şi anume, o derivaţie a orgoliului şi una de 

autosugestie. Pentru un popor cu psihologie imperialistă, cum sunt Ungurii, 

Ardealul poate căpăta atributul sfinţeniei văzut în perspectiva de exaltare a 

puterii. Un popor care a întrebuinţat totul pentru a avea voluptatea 

dominaţiei, dela religie şi până la alianţa cu alte popoare ce au aceleaşi 

înclinări, nu se poate resemna să vadă Ardealul în posesiunea altora. Beţia 

puterii e şi ea o mistică şi încă una dintre cele mai puternice. În aceste 

condiţii, autosugestia este şi ea fatală şi deci foarte explicabilă. Realitatea cea 

mai evidentă se poate răstălmăci. Oare un mare poet maghiar, care însă avea 

sânge slav, nu se credea un maghiar radical şi nu spunea că aude, în 

subconştientul lui, tropotul cailor lui Arpad şi ai tovarăşilor acestuia, pe 

pustele fără sfârşit? Mistica puterii poate crea mulţi idoli. În rare momente de 

relaxare, adevărul apare însă oricui. Astfel, acum câtva timp, un publicist 

ungur a vorbit de ideia întoarcerei Ungurilor în Mongolia, unde îşi vor găsi 

în sfârşit liniştea şi acordul cu natura. Oricât ar fi fost de izolată această voce, 

ea e simptomatică. În adevăr, se poate concepe apariţia unei idei 

corespunzătoare la Români, de exemplu? Poate concepe unul dintre noi, fie 

chiar în momente de nebunie, ca poporul român să se aşeze în altă parte a 

globului? De altfel, dacă Ungurii ar putea cuceri teritorii în altă parte, ar 

face-o. Ca şi Evreii, deşi cu totul în altfel de structură psihică, Ungurii vor să 

stăpânească şi patria lor e mai ales acolo unde pot stăpâni.  

Desigur, nu ignorăm adevărul că pentru un popor năvălitor cum sunt 

Ungurii, a fi stat sau a fi fost silit să stea o mie de ani într'un loc, e imens 

lucru şi aceasta poate da un fel de delir de justificare. Tot aşa, nu ignorăm că 

situaţia de azi a Ungurilor e tragică. Dela o zi la alta, ei au devenit un popor 

cu o istorie modestă şi aceasta în plin secol al paroxismului conştiinţei 

etnice! Cel puţin în timpul când Turcii stăpâneau la Buda, nu era conştiinţa 

naţională de astăzi. Lărgind lucrurile, se poate chiar vorbi de un tragic 

unguresc mai complex, care are cel puţin trei aspecte. Mai întâi, Ungurii sunt 

imperialişti, dar sunt popor mic. Din cauza aceasta, au fost întotdeauna siliţi 

să se întovărăşească cu alţii pentru a putea domina! Când cu Viena, când cu 

Roma catolică iar azi cu cea fascistă, când cu Evreii sau cu toţii la un loc. E 

apoi foarte semnificativ că acum câtva timp căutau prietenia Englezilor, 

adică a oamenilor celor mai imperialişti de pe glob. Chinul acestor 

întovărăşiri a trebuit, cel puţin uneori, să fie mare pentru orgoliul unguresc. 

Prietenii naturali ai Ungurilor nu pot fi decât cei cu psihologie imperialistă 

sau cari îi pot ajuta în scopul lor imperialist.  
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Dar aceşti prieteni sunt adesea sadici cu micii lor aliaţi. E în adevăr o 

tragedie să fii popor mic şi să fii imperialist. Al doilea, se poate vorbi de un 

tragic al imperialismului ca atare, al voinţei de a domina alte popoare. Un 

astfel de popor nu poate fi niciodată cu adevărat autonom căci el are nevoie 

de alţii, pe cari să-i poată domina. Prezenţa altora îi e necesară şi, într'un fel, 

el e sclavul lor. Chiar un popor atât de mândru şi de degajat ca Englezii e în 

acelaş timp poporul cel mai dependent de pe lume, fiindcă trebuie să ţină 

seama de tot ce se întâmplă pe glob şi să-şi verifice zilnic existenţa 

imperiului său. Acest neajuns sufletesc intervine cu atât mai mult la popoare 

ca Ungurii, cari au bucuria intensă a demonstrării puterii faţă de alte popoare. 

Autonomia lor ultimă: e iluzorie. A fi, într'un fel, dependent de cel pe care 

vrei să-1 domini, e ceva tragic. Popoarele neimperialiste se simt mult mai 

libere căci ele au cel puţin condiţia autonomiei lor depline. Ele n'au nevoie 

permanentă de alţii pentru ca să trăiască, ele nu-şi certifică existenţa în raport 

cu alte popoare. Ele se simt în adevăr scopuri autonome. Un astfel de popor 

sunt Românii. Al treilea, roata istoriei se învârteşte, ceeace poate rezerva 

popoarelor imperialiste — chiar celor mari — desnodăminte tragice. 

Stăpâniţii de ieri, pot deveni stăpânitori ori independenţi. Unele din cele mai 

mari tragedii istorice au fost când s'au prăbuşit imperiile. Ungurii trăiesc 

acum această tragedie a prăbuşirii şi nu dau dovadă că-şi pot ajusta destinul 

la noile împrejurări. Omeneşte le înţelegem durerea, oricât ar fi fost ieri de 

nedrepţi şi oricât ar fi astăzi de absurzi, dar ştim bine că istoria e făcută 

adesea din tragedii... De tragedia noastră, timp de aproape două mii de ani, 

cine a vorbit? Ei, Ungurii, au huzurit până acum. Ne-au luat bunul nostru: 

averile, libertatea, bisericile, dreptul de a ne închina, doinele, până şi regii. 

Dela noi au fost în mare parte bunurile economice ce au hrănit nobilimea 

maghiară, dela noi mulţii soldaţi ce au luptat pentru idealuri, cari nu erau ale 

lor — şi Corvinii noştri au făcut istorie ungurească. Istoria nostră a fost în 

mare parte confiscată de ei. Când, curând după război, am vizitat muzee şi 

biblioteci din Cluj şi am văzut semnele supremaţiei maghiare păstrate cu 

grijă din secolele trecute, documente scumpe ale familiilor ungureşti ce s'au 

putut desvolta în pace acumulând obiecte de rafinare şi titluri de nobleţe în 

depărtarea trecutului, în timp ce agonisita noastră era răspândită în cele patru 

vânturi, am avut o dureroasă strângere de inimă. Astăzi în sfârşit istoria ne-a 

făcut dreptate nouă — autohtonilor.  

Căci, în adevăr, în comparaţie cu alţii se vede şi mai complect ce e 

Ardealul pentru noi şi ce suntem noi toţi, ca neam, în aceste locuri. Ardealul 

subliniază ideia autohtoniei româneşti. Aceasta e ultima şi într'un fel cea mai 

suverană semnificaţie a Ardealului — oarecum semnificaţia sa 

internaţională. Pentru alţii, Ardealul poate fi suflet de colonişti şi de orăşeni 

ori tabără de cuceritori sau avere feudală. Pentru noi, Ardealul e o istorie, 

prin care mergem înapoi în preistorie şi ne adâncim chiar în ontologie. Prin 
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strămoşii noştri, ne confundăm în geneza cosmică a acestor pământuri. Acest 

adevăr e atât de clar, încât un ardelean ca Ion Chinezu a putut spune că 

provincia aceasta are pentru noi „semnificaţii geologice‖! De aceea poporul 

românesc nu poate trăi în altă parte decât aici, oricât ar fi de bine dar şi oricât 

ar fi de rău, căci pământul acesta a devenit o altă parte a sufletului său. 

Autohtonismul românesc — desigur cheia de boltă şi principiul ultim al 

psihologiei româneşti — e ştiut în chip organic de orice ţăran român de azi şi 

din toate timpurile, fiind o constanţă a sufletului românesc. Am văzut cum 

ţăranul a înţeles că toate vicisitudinile istoriei au trecut şi de pământ nu s'au 

putut atinge, dar el a mai înţeles totodată că nici pe el nu l-au putut desface 

de acest pământ. Domnii s'au putut schimba, stăpânitorii oficiali au putut fi 

străini, dar ţăranul român a rămas credincios pământului acestuia, chiar când 

a fost rob. Deaceea la serbarea mileniului unguresc în Ardeal un ţăran de-al 

nostru a răspuns atât de firesc: „noi suntem de-aici‖! In acest răspuns, în care 

a vorbit o rasă, e toată intuiţia ţărănească a raportului intim şi etern dintre om 

şi pământ pe aceste tărâmuri. Nicăieri autohtonismul n'are un sens mai adânc 

şi mai armonios decât la noi. Am ieşit din pământul acesta ca o plantă, căreia 

mai ales fermentul roman i-a dat expresia istorică. Ceva din sufletul nostru a 

intrat parcă în pământul pe care stăm, iar, la rândul lui, acesta a devenit 

constituţional pentru, noi. Pământ şi oameni formează în existenţa 

românească ceva asemănător cu sunetul de vioară şi cutia ei. Nu numai 

sunetul e determinat de corpul vioarei, dar şi acesta cu timpul e oarecum 

modelat de armoniile sunetului. În nici un popor de pe lume pământul acesta 

nu s'ar putea „recunoaşte‖ ca în noi, încât, pentru a se defini pe sine, are 

nevoie de noi. Colindele şi atâtea din cântecele româneşti fac una cu mersul 

oamenilor, iar mersul oamenilor continuă linia şi ritmica peisagiului, a 

dealurilor, colinelor şi şesurilor; susurul apelor, zvonul vânturilor şi arborilor 

sunt în cântecele noastre; transparenţa aerului şi nostalgia văilor şi câmpiilor 

sunt în ochii oamenilor; culorile naturii sunt în velinţe şi în poezie; 

primăverile şi toamnele, în bucuriile şi tristeţele băştinaşilor. Românul se 

mângâie cu natura, iar aceasta se prelungeşte fidel în el atât de mult, încât 

uneori îl împiedică să mai facă şi istorie. Fără Români, pământul de aici ar 

rămâne ca o vioară fără coarde. Aderenţa cosmică a Românului, de toţi 

recunoscută, e tocmai rezultanta acestui autohtonism românesc. Liniştea 

noastră juridică, tendinţa de a nu face propagandă pentru drepturile noastre, 

vine mai cu seamă din această intuiţie a autohtonismului nostru. Noi avem 

calmul istoriei lungi ca şi când am şti şi am crede că pe noi ne apără 

pământul. 

Ideia de autohtonie e valoarea dominantă a sufletului românesc. Până şi 

străinii au înţeles, cel puţin în parte, acest lucru. De aceea cea mai mare grijă, 

de exemplu, a Ungurilor a fost să zdruncine ideia acestei autohtonii 

româneşti, insinuând că Românii au părăsit Ardealul. Aveau sentimentul că 
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aici lovesc în ceeace formează însăş tăria noastră. Autohtonia este elementul 

cel mai însemnat de definire a sufletului românesc. Contemplând pământul 

românesc ai impresia că el însuş e sintetic şi adunat pentru a forma o unitate 

de viaţă şi un cerc închis. Apele pleacă din tainiţele şi măgurile Carpaţilor, 

unele spre soare-răsare, alte spre soare-apune, dar la urmă toate se întorc şi 

se adună în acelaşi locuri. Fuziunea dintre noi şi pământ e atât de organică, 

încât atunci când au apărut în sfârşit gânditorii existenţei româneşti, s'a putut 

spune, cea făcut Blaga, că e un acord adânc între spaţiul creator de cultură al 

subconştientului nostru şi forma cea mai obişnuită a spaţiului geografic 

românesc, deşi acest acord nu era obligator. Tot aşa un Nichifor Crainic, un 

Rădulescu-Motru, au subliniat şi au pus în doctrină ideia legăturii; organice 

dintre suflet şi natură la Români, iar istoricii şi geografii noştri au 

documentat aproape toţi aceeaş idee. Intimitatea dintre noi şi pământ e aşa de 

mare, încât dacă noi n'am dat întotdeauna nume româneşti unităţilor 

geografice mari — acestea fiind mai mult în legătură cu dominaţiile politice 

şi invaziile — dar am botezat româneşte atâtea din unităţile mici ale 

pământului, dovadă că acest pământ ne-a aparţinut parte cu parte, indiferent 

de forma politică sau de starea civilă de ansamblu. Pământul e al aceluia care 

se înfrăţeşte cu el în amănuntele lui. Nici cuvântul „Ardeal‖ nu e de origine 

românească. E o vocabulă maghiară, dar e atât de uimitor românizată, încât 

pronunţarea ei ajunge pentru a ne face să vedem pământul Ardealului cu tot 

ceeace semnifică pentru noi. „Ardealul a ajuns pentru toţi Românii o 

consonantă magică, ce actualizează dintr'odată un număr prestigios de 

sensuri virile, eroice, şi de duioşii cuminţi. Nume de foc, de înălţimi şi de 

coline, de îndrăsneli mari şi în acelaş timp de incantaţii minore.  

Pronunţarea lui te face să auzi freamătul istoriei şi simfonia pământului 

nostru. Să vezi suferinţa de veacuri a şerbilor în aşteptarea dreptăţii 

naţionale. Să-ţi închipui procesiunile martirilor şi mersul fantomatic al 

eroilor. Să întrezăreşti stânele pe munţi, mersul turmelor, să asculţi tălăngile 

mioarelor coborînd pe coaste. Ardealul e pentru noi nume familiar de zarişti 

senine şi de forme mângâioase ori mândre, de păduri tainice înfiorate de 

visuri viteze, de odihnă şi de luptă, de doine şi de buciume războinice, de 

armistiţii şi de năprazne. Ardealul‖ e şi ca nume astăzi o substanţă 

românească, fiind integrat în autohtonia noastră. E adevărat că Ardealul ne 

mai aminteşte şi că pe pământul său sunt mai multe popoare. Dar tocmai prin 

aceasta şi prin comparaţie, el ne sugerează, mai mult decât oricare altă 

provincie românească, ideia fundamentală a autohtoniei româneşti. Ideia 

aceasta fiind adevărul de bază al românismului şi Ardealul reprezentând-o 

mai expresiv ca orice, el devine, în cele din urmă şi într'o măsură însemnată, 

însuş principiul nostru de raportare etnică. 
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              ION CHINEZU 

 

 

 

 

POETUL LUI HORIA 

Pentru praznicul amintirii lui Horia şi a tovarăşilor lui de gând şi de 

faptă, Aron Cotruş ne-a trimis din Polonia o plachetă de versuri închinată în 

întregime Moţului cu inima vitează, frânt de roată în iarna anului 1785, în 

Alba-Iulia, sfinţită prin atâtea dureri şi triumfuri româneşti. Cine a urmărit 

evoluţia poetului ardelean, a putut observa şi până acum frecvenţa motivului 

Horia în versurile lui atât de personale, împletite din durităţi de piatră şi 

scăpărări de fulger. Stăruinţă uşor de explicat: mai mult ca la oricine, la 

Cotruş nota naţională şi cea socială apar îngemănate până la identitate. O 

separaţie e cu neputinţă de făcut aici; ele coincid. E faptul cel mai 

caracteristic pentru dialectica istoriei noastre. E axa poeziei lui Cotruş. De 

aceea, dragostea poetului — dragoste şi nu demofilie vagă, nu milă teoretică 

şi distantă — merge întreagă şi năvalnică spre norodul dezmoştenit şi uitat 

pentru care „arar au curs pe aici, — prin vreme, râuri de „cerneli cereşti‖, 

spre gloatele de ţărani, exploataţi cu inimă haină. Fiindcă ei şi numai ei au 

meritul de a fi păstrat, în sânge, în grai şi credinţă, substanţa însăşi a 

românismului, şi numai pe obstinata lor voinţă se poate întemeia nădejde a 

unui viitor, spre care poetul aruncă priviri tremurătoare de îngrijorare sau 

aprinse de orgoliu. Pentru Cotruş, Horia este întruparea simbolică a obscurei 

sete de dreptate car e ne-a ţinut treji, a instinctului de orientare care ne-a 

călăuzit prin beznă. E gestul de protestare şi de răzbunare, gestul eliberator 

care ne-a învăţat să ne cunoaştem şi să îndrăznim. Iată de ce chipul 

„ţăranului de cremene‖ se iveşte, crunt, sau în lumină de apoteoză voivodală, 

„în atâtea din versurile de până acum. În placheta apărută recent e numai el, 

Horia, evocat din străfunduri de veac, ţăran apocaliptic cu „țundră de flăcări 
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pe umăr‖ (Aron Cotruş, Horia, Varşovia, 1935), filându-se ameninţător pe 

cer, în nimb de mit însângerat, jertfă uriaşă căzută la răscrucea istoriei. 

Arbitru în răfuiala cu milenară scadenţă „între dârzul valah fără ieri şi'ntre 

putredul grof fără mâine‖, duhul lui s'a împrăştiat în munţii şi pădurile din 

care s'a închegat pe un moment, inima lui a devenit stema Ardealului, 

„singură, una, — pe totdeauna...‖. Astfel apare Horia în poemele acestea 

abrupte, colţuroase, scrijelite parcă în piatră. Compuse din linii drepte şi 

unghiuri ascuţite, din superlative al e graiului, poemele lui Cotruş nu cunosc 

blândeţea ondulărilor moi şi dulceaţa nuanţelor. Ele nu sunt făcute să legene 

şi dacă se potrivesc sau nu canoanelor estetice e o întrebare ce nu mă 

interesează când citesc aceste rânduri de foc ce mă poartă între nadirul şi 

zenitul destinului românesc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execuţia lui Horea şi Cloşca (stampă din epocă) 
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                 ARON COTRUŞ 

 

 

 

 

 

 

                          Horia   

de jos  

te-ai ridicat, pietros, viforos, 

pentru moţi, 

pentru cei săraci şi goi, pentru toţi... 

şi-ai despicat în două istoria, 

ţăran de cremene, 

cum n-a fost altul să-ţi semene, 

Horia! 

 

te-ai desprins aspru din gloată, 

cu-obraji supţi, 

cu ochi crunţi, 

să lupţi, 

să-nfrunţi 

din sălbatecii-ţi munţi: 

oştile craiului, temniţă, roată... 

 

vrut-ai să spinteci pe munţi, pe văi, 

largi, netede, slobode căi, 

pentru ai tăi, 

cei mâncaţi de străini, despuiaţi 

de biruri, de zbiri, 

http://www.cerculpoetilor.net/Aron-Cotrus.html
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de rele-orânduiri... 

şi uitaţi 

de regi şi-mpăraţi... 

 

pân’la Bălgrad pe roată, 

uimind călăi, nemeşi, gloată, 

ţi-a bătut neschimbat, sub ţundra săracă, 

aceeaşi mare, neînfricată inimă romano-dacă.. 

 

duhul tău trăieşte încă treaz în munţi 

şi va trăi dârz cât vor domni peste moţi 

zbiri crunţi 

şi mişelnici despoţi... 

 

uriaş domn, 

pe-al adâncurilor noastre sfâşiat somn, 
pe-al răzmeriţelor roşu praznic, – 

mai roşi-vei oare vreodat’, năpraznic, 

acestui neam, viaţa şi istoria –, 

tu, 

munte, 

al vrerilor nostre celor mai crunte, 

Horia?!... 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

                         ODĂ PENTRU HORIA                        

        Un strigăt originar, care a trezit o naţiune din amorţire: o lume pe 

nedrept damnată. Strigătul acela aparţine unui erou de dimensiuni gigantice, 

ale cărui puteri aveau tăria granitului, a stâncilor ori a muntelui. Strigătul 

acesta se cheamă Horia, omul cu suflet de flacără, asemenea spiritului sacru, 

omniprezent - „în pământ, în piatră-n văzduh‖. 

Horia se proiectează, susţinut de un elan liric impetuos, ca formă posibilă a 

etosului monumental: „pietros, viforos‖, de aceeaşi esenţă cu roca munţilor şi 

sufletul de piatră al urmaşilor, semnifică nemurirea, dar mai ales scânteia, 

flacăra călăuzitoare, aprinsă în acest erou cu trupul de cremene.       

Horea e focul lăuntric  din  noi…  

Horea este piatră. 

Horea este cântec.  

Horea este poezie: 

                             ,,Cât a fost Horea-mpărat, 

                              Domnii-n pat nu s-or culcat, 

                              Nici la masă n-or cinat…‖ 

        Horea este granit şi tot ce este din granit, durează. Înfruntă asprimea 

vremurilor. Granitul, alături de tărie semnifică şi stabilitate.  

Horia ascunde un foc  lăuntric, relevat din impactul năprasnic cu istoria. 

                            Nu l-aţi ucis pe Horia, 

                            Copac înflorit în durere 

                            El a sădit istoria în noi 

                            Ca un strigăt peste veacuri. 

                            Horia e focul, 

                            Horia e piatra, 

                            Horia e cântec, 

                            Horia e vatra. 

                            Nu l-aţi ucis pe Horia.                           
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      1933- MARTIE 31 – 2017, DECEMBRE 13                  

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

                         STRĂZILE LUI NICHITA 

 
Dacă ar fi trăit, la 31 martie anul acesta, Nichita Stănescu ar fi împlinit 84 de 

ani. Destinul, însă, a vrut altfel şi la 50 de ani cel care a scris despre Primejdii 

dulci alcătuind sub gene,/ mi te iveşti istovitor de dulce/ cu sânii bulbucaţi 

zvâcnind să culce/ pe ei sărutul lutului, alene, a trecut în eternitate. Talent de 
geniu, poetul Necuvintelor, controversatul poet pentru unii, contestat de alţii, 

apreciat la adevărata sa valoare de marii noştri critici literari, Nichita sau Nini 

cum îl alintau prietenii apropiaţi, a avut o viaţă plină de riscuri. Nu, nu alcoolul 
l-a distrus, ci cu totul altceva şi altcineva; ,,aşa s-a hotărât la Comana‖ cum 

spun, mama şi sora poetului, în interviurile date diferiţilor reporteri şi publicate 

de noi în volumul ,,Adevărul despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu‖ , cum 
spune chiar poetul în dialogul cu prietenul său 

Ilie Purcaru. Nu insistăm acuma asupra acestor 

aspecte. În noul nostru volum, vom veni cu 

argumente prin care vom demonstra că Nichita a 
,, murit cu zile‖. Moartea i-a fost pregătită cu 

mult timp înainte. La Comana, n-a fost un 

cenaclu literar aşa cum crede Ion Buzaşi. La 
Comana a fost cu totul altceva Vom reda doar un 

scurt pasaj, a unui mare prieten al poetului, 

căruia, personajul de la Comana (deocamdată 

nu-i pronunţăm numele) i-a spus la nunta lui 
Mădălin Voicu: Dorule, spune-i lui Nichita să vină cu noi la Comana că altfel e 

de rău… 
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Mulţi dintre prietenii lui Nichita Stănescu, care l-au iubit şi apreciat au scris 

despre el. În cele ce urmează reproducem un text cvasi-necunoscut aparţinând 

lui Petre Stoica care a petrecut multe moment din viaţă alături de Nichita 

Stănescu, Cezar Baltag, Matei Călinescu etc., întemeietorii generaţiei ’60.     
        

Într-o vreme a boemiei sale - spune Petre Stoica - fie voluntară, fie impusă, 

de împrejurări neprielnice, Nichita şi-a avut adăpostul pe numeroase străzi 
bucureştene. Prietenii puţini, la început, toţi nababi ai sărăciei, îl găzduiau 

frăţeşte. Proaspătul absolvent al Facultăţii de filologie nu aducea cu sine 

nimbul gloriei, (nici nu apucase să încredinţeze ceva tiparului), ci atributele 
unei minunate personalităţi umane: imagine incandescentă, imensă 

generozitate, bună-cuviinţă, humor, inefabilul gesturilor, apetenţa farsei 

nesupărătoare. Aducea şi o neţărmurită dragoste pentru poezie, într-un moment 

când poezia era hingherită. Dintre străzile pe care pietonii îi puteau privi 
silueta de zvelteţe regală şi chipul seraphic, amintesc cinci: Gutenberg, Pictor 

Stahl, Bulevardul Republicii, Intrarea Spătarului, Nerva Traian. Aici trăiau în 

anonimat subsemnatul, Grigorie Hagiu, Modest Morariu, Mircea Ivănescu şi 
Nicolae Breban. În alt timp şi circumstanţe diferite noi străzi ale Capitalei l-au 

adoptat sărutându-i umbra romantic-perimetre în care găsea găzduire la Aurel 

Covaci, Adrian Păunescu, Constantin Chiriţă, Gheorghe Tomozei şi Ion 
Drăgănoiu. Fiecare, în parte, îi ofereau căldura prieteniei sfinte, ferindu-l 

totodată de belelele în care dragul de Nini, teribil de nepractic se vâra el însuşi. 

Autorul Necuvintelor a locuit şi-n alte multe case primitoare. Unele au fost 

cuibul său de înger, citadela sa de aur - menţionarea lor îi revine biograf ului 
de mâine. 

 

Dar Nichita Stănescu a locuit şi pe strada 
Grigore Alexandrescu, şi într-o mansardă din 

Piaţa Amzei, unde, împreună cu Petre Stoica, 

încercau să refacă viaţa petrecută de geniul 

poporului român, Mihai Eminescu, în anumite 
perioade. 

 

Nichita Stănescu a fost un fenomen, o lume 

întreagă. Poezia s-a născut în el. Tinerii poeţi 

de astăzi trebuie să înţeleagă mai bine de la el 

ce înseamnă să scrii, fiindcă nu e vorba doar 

de nevoia de confesiune, ci mai ales de 

creaţie. Să fie conştienţi dacă poartă în ei o 

lume a poeziei pe care trebuie s-o exprime; şi 

că a scrie înseamnă să fii conştient de tot ce 

există. 
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Nichita Stănescu n-a murit din cauza alcoolului, cum credea Ştefan Augustin 

Doinaş, nici nu a avut ficatul cât o nucă, cum spune undeva Cezar Ivănescu. 
Cauzele bolii cirozice trebuie căutate în altă parte. Nu numai alcoolul, hepatita 

cu virusul B şi C pot provoca ciroze hepatice. Nu trebuie să dăm crezare la toate 

balivernele care se pun în cârca marelui poet. Singurele persoane cărora trebuie 

să le dăm crezare sunt Tatiana, mama poetului şi Mariana, sora poetului. Oare 
de ce, ele, repetă atât de des în interviurile date: ,,aşa s-a hotărât la Comana‖? 

Pentru unii este enervantă această repetiţie, pentru mulţi dintre noi e necesară. 

Chiar, oare ce s-a hotărât la Comana!? Vom afla! 
Mulţi dintre poeţii de astăzi, care scriu o poezie scârţâită şi teribilistă, 

lăudându-se cu premii, încearcă să-l pună în umbră, nu numai pe genialul poet 

Nichita Stănescu, ci şi pe alţi geniali poeţi (şi nu numai poeţi) ai neamului 
Românesc: Coşbuc, Blaga, Bacovia, Barbu, Arghezi, Goga etc. Oare s-au 

întrebat pe cine pun în locul lor?  
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        NICHITA STĂNESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ploaie în luna lui Marte  

 

Ploua infernal, 

şi noi ne iubeam prin mansarde. 

Prin cerul ferestrei, oval, 

norii curgeau în luna lui Marte. 

 

Pereţii odaii erau 

neliniştiţi, sub desene în cretă. 

Sufletele noastre dansau 

nevăzute-ntr-o lume concretă. 

 

O să te plouă pe aripi, spuneai, 

plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. 

Nu-i nimic, îţi spuneam, Lorelei, 

mie-mi plouă zborul, cu pene. 

 

Şi mă-nălţam. Şi nu mai stiam unde-mi 

lăsasem în lume odaia. 

Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi, răspunde-mi, 

cine-s mai frumoşi: oamenii?... ploaia?... 

 

Ploua infernal, ploaie de tot nebunească, 

şi noi ne iubeam prin mansarde. 

http://1.bp.blogspot.com/_0fRzyX-JoL4/SZQ8aM2mmMI/AAAAAAAAJ-Y/thngdR3HekE/s1600-h/nichita+stanescu.jpg
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N-aş mai fi vrut să se sfârşească 

niciodată-acea lună-a lui Marte.    

                        POEZIA                        

                 Poezia este ochiul care plânge. 

Ea este umărul care plânge, 

ochiul umărului care plânge. 

Ea este mâna care plânge, 

ochiul mâinii care plânge. 

Ea este ţapa care plânge, 

ochiul călcâiului care plânge. 

O voi, prieteni, 

poezia nu este lacrimă 

ea este însuşi plânsul, 

plânsul unui ochi neinventat, 

lacrima ochiului 

celui care trebuie să fie frumos, 

lacrima celui care trebuie să fie fericit.  

                   CÂNTEC FĂRĂ RĂSPUNS  

 

De ce te-oi fi iubind, femeie visătoare, 

care mi te-ncolăceşti ca un fum, ca o viţă-de-vie 

în jurul pieptului, în jurul tâmplelor, 

mereu fragedă, mereu unduitoare? 

 

De ce te-oi fi iubind, femeie gingaşă 

ca firul de iarbă ce taie în două 

luna văratecă, azvârlind-o în ape, 

despărţită de ea însăşi 

ca doi îndrăgostiţi după îmbrăţişare?... 

 

De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic, 

soare căprui răsărindu-mi peste umăr, 

trăgând după el un cer de miresme 

cu nouri subţiri fără umbră? 

 

De ce te-oi fi iubind, oră de neuitat, 

care-n loc de sunete 

goneşte-n jurul inimii mele 

o herghelie de mânji cu coame rebele? 
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De ce te-oi fi iubind atâta, iubire, 

vârtej de-anotimpuri colorând un cer 

(totdeauna altul, totdeauna aproape) 

ca o frunză căzând. Ca o răsuflare-aburită de ger. 

 
 

                       CÂNTEC DE DOR  

 

Mă culcasem lângă glasul tău. 

Era tare bine acolo şi sânii tăi calzi îmi păstrau 

tâmplele. 

 

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai. 

Poate ceva despre crengile şi apele care ţi-au cutreierat 

nopţile. 

Sau poate copilăria ta care a murit 

undeva, sub cuvinte. 

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai. 

 

Mă jucam cu palmile în zulufii tăi. 

Erau tare îndărătnici 

şi tu nu mă mai băgai de seamă. 

 

Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai. 

Poate doar aşa, de tristeţea amurgurilor. 

Ori poate de drag 

şi de blândeţe. 

Nu-mi mai amintesc de ce plângeai. 

 

Mă culcasem lângă glasul tău şi te iubeam. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        PORTRETUL ARTISTEI ÎN TINEREŢE 
 

Confesivă şi reflexiv-gmonică încă de la debut lirica Aurei Christi se 

înscrie prin sincronizare în a generaţiei deceniului ’90 (de care aparţine 

biologic, dar se desparte prin lipsa ismelor postmoderniste) fără detaşarea 

ironică, postându-se ferm în siajul romantic şi mai ales expresionist, uneori 

cu ecouri din Alexandru Philippide, (un neoromantic şi un expresionist, 

tentat de viziuni cosmice şi simetrii între cerul gol, pustiit şi imaginea 

lăuntrică părăginită, pusă sub semnul aridităţii, a vidului unei arhitecturi 

labirintice, ameninţate de ruină şi poeta Aura Christi din al doilea său volum 

de poezie: Împotriva mea, Editura Du Styl, Bucureşti, 1995, unde dobândeşte 

puterea cea de toate zilele/ „puterea să ascult discursurile îndrăgostite/ ale 

Golului ale Nimicului‖, bucurându-se „cu voluptate de beznă, de frig, de 

nesomn, de moarte?/ - bestie rănită, reflexivă, crescând din sine pe măsură 

ce anii trec,/ minune cutremurată, utopie, cu tremur pierdută/ cu tremur e 

câştigată (Utopia cutremurată, p. 32, ca şi la Philippide în Izgonirea lui 

Prometeu, Monolog în Babilon). 

Dacă volumul prim era grav şi nerigid, implicat fără a fi visceral‖
1
 

definind o feminitate ascunsă într-o lirică discretă, rostită incantatoriu prin 

lanţ verbal rafinat, cu vers unitar stilistic, clasic lunecând în vers alb de 

factură simbolistă, acum îşi păstrează continuitatea prin preluarea temelor, 

motivelor, cărora le potenţează semnificaţiile într-un discurs poetic cu mare 

forţă imaginativă, coerentă, încărcat de pathos, vitalitate, frenezie, febrilitate. 

Câteva poeme sunt arte poetice, poezii programatice prin care, am tras 

obloanele realităţii/ după ce un alt imperiu al luminii docte s-a prăbuşit/ 

asemenea tezelor, celebre ale unui expert în demonologie,/ ca zeii hulpavi – 

.../ şi „Demonii s-au retras sub masa de scris‖, „cerneala-n stilou mi se 
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tulbura‖ iar „liniştea ca un pustiu‖ se converteşte după ploaie, metafora 

„zeului albastru‖ (= scrisul) crescând mare o ajută „să descrie cu exactitate 

cum mor‖ învingând golul, pustiul, întunericul, frigul, simţind cum monstrul 

blând „venit din exil‖ se lasă dominat, permițând „să-mi construiesc după 

exerciţii de întuneric o punte de întuneric‖ (Exerciţii de întuneric, p. 8-9). 

Semnele esteticului le găseşte în „entropia singurătăţii‖, iar cuvintele, senine 

cimitire pentru „invizibilii soli ai singurătăţii‖ (Ia cu tine urletul, p. 14). 

Coboară scafandric „în zona ostilă, scorţoasă, a conştiinţei de Sine‖ şi „Caut 

cuvintele care să taie în carnea mea vie/ Caut cuvintele care să-mi spânzure 

singurătăţile de cer‖, instrumente cu care prin oglindire „M-aş înfrupta din 

mine‖ (Amânarea genezei, p. 15). Soluţia reflectării sinelui prin poezie este 

recurgerea la ochi (văz), buze (rostire, şi sărut, deci cuvânt în creaţie şi 

iubire), mâini (simţ tactil) şi voci (percepţie auditivă) amintind de cea mai 

cunoscută artă poetică interbelică modernă – „Eu nu strivesc corola de 

minuni a lumii‖ a lui Lucian Blaga (din vol. Poemele luminii). Printr-o amplă 

confesiune lirică se autodefineşte poeta „munte de contradicţii‖, care „Am 

ucis bucuria.../ Seminţele ei.../ le-am presărat sur les vierges terres/ pe unde, 

intuiam, nu voi mai trece niciodată după ce voi părăsi/ neagra mea sălbăticie 

globul meu interior,/ globul meu de hârtie‖ taifun al dorinţei irepresibile de a 

scrie, cerând divinităţii: „Nu smulge din mine globul meu de hârtie‖, să nu 

pedepsească „pe călăii ispitelor care mă întemniţează în mine‖, nici pe 

Îngerul Păzitor, iar tu: „Demone, tragicule visător/ de mine însămi să nu mă 

păziţi!‖ (Globul de hârtie, p. 28-31). 

Din „versurile scrise pentru dumneata‖ îi citea „cu stânjeneală şi 

spaimă, cu o mândrie indiferentă înfricoşată de sine însăşi ca în faţa unui 

pluton de execuţie‖ „aşteptând să se termine tortura‖ pe când „cuvintele mele 

se rostogoleau barbar, înfrigurându-mi inima, creierul, gura‖ iar la finalul 

poemului citit călugărul cu temniţele nopţilor deschise doar pentru el „ce 

aveau temniţe de cuvinte‖ era pedepsită „mă iubea‖ şi ridica „în jurul meu 

ziduri de cuvinte îndelung negre, negre, negre,/ şi mă încarcera în fiecare 

literă ca să nu pot să fug‖ (În visul din somn, p. 36-37). Stăruie în acest 

volum ideea nevoii de maestru, de zeu tutelar, descins „din neamul de zei cel 

mai mare‖, alergând, după lungi aşteptări, în febra terestră „către 

orizonturile desăvârşirii/ în care tot timpul te naşti, renăscându-mă‖ 

idolatrizat: „Ce nesfârşit poţi fi, zeul meu! Ce mare!” (Drepturile zeilor). 

Poeta îi găseşte în George Bacovia (sub al cărui motto îşi aşează volumul, 

prin versul: În creierul meu plânge un nemilos taifas – Dormitând) evident şi 

în ecourile simboliste din carte, dar mai ales în poemul: Stă cineva în 

creierul meu (p. 27) în care se resimt şi note blagiene: În lan – din (Poemele 

luminii) prin dicteul celui din „creierul meu‖ de a lucra „împotriva mea‖ – şi 

titlul volumului. În poemele sale „cocktail delicios preparat din ură, dragoste, 

statornicie câinească‖ omorându-şi „urletul din creierul inimii, fără 
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remuşcări, fără dorinţe, fără somn, fără promisiuni, fără iluzii.‖ (p. 27) 

crezând interogativ că e asemenea lui Pilat din Pont. 

Semnificaţia titlului anunţată anterior se dezvăluie integral în „Viziune 

împotriva mea‖ (p. 46) în acest sens lucrând zeii mici care o confundă „cu 

altcineva‖ rostind alt nume asemenea „cerbului prin între farurile unei 

maşini‖, ori ca Fecioara „ce visează incestul, trezind/ în hăţişurile complicate 

ale Sinelui Femeia (s.n) încât poemul său, cu timbrul, mersul său, sunt pe 

măsura zeului/ chircit ca un monstru placid pe creierul meu‖. Urmarea: 

„Sfârşitul e-n mine. Infernul e-n mine. Vina îmi aparţine./ Eronată, fantastică 

trăire‖, existenţa îi este irevocabil pecetluită şi soarele degradării îi 

dezveleşte: „înfiorata putere îndreptată, necontenit/ împotriva mea. Teribil de 

necesară – Căderea făcând mereu în ore, clipe „ceea ce nu-mi stă în fire/ 

clipe împotriva cărora nu voi închide în mine‖ (p. 46). Poezia, emanaţie 

misterioasă a străfundurilor incontrolabile ale fiinţei, pendulează între 

desprinderea intimităţii în care se cufundă, în labirintul baroc plin de hrube 

în care se închide şi dezvelirea brutală, crudă a acestei lumi. Se asemuie 

uneori cu „Îngerul de gheaţă‖ ce se mănâncă pe sine iar „cuvintele mă 

tratează ca pe o curvă de elită‖, supusă „martiriului neîncrederii‖ când nici 

nu va mai înţelege „cuvintele încolăcite în creierul meu/ nici cuvintele ce sar 

din poemele mele în gura sobelor reci din cazarme‖. Trăieşte în tensiune stări 

contradictorii: cu soare cu frig (motiv central în volum). 

Un timp trecător inexorabil marcând neiubirea Aura Christi schimbă 

registrul stilistic şi structura strofică cultivând şi versul clasic, în imagini 

fluente în care se înfiripă şi muzicalitatea din rafinamentul tehnic al 

versificaţiei sugestive de sorginte simbolistă în descântec magic, în şase 

catrene din care ridică „ca un taifun muzical/ în pustiul de sticlă/ ea venea, o 

venea/ în pacea-mi înlănţuită.‖ 

Aşteptarea în trupul muzei Caliope, „În zenitul delirului/ de tinichea,/ 

mai mult abur decât făptură/ ea pe alături trecea./ şi/ Captivă-n lumină/ 

pururea nestăpânită/ de aşteptarea regală,/ abia dezlănţuită, plutea inefabil o 

umbră/ de rază, de înger de fată/ pe faţa mea de veşnic străină, de veşnic 

visată.‖ (Plutea inefabil o umbră, p.60). Este cea mai luminoasă piesă a 

volumului dăruită Poeziei, în care sunetele stinse în dulci eufonii (veşnic 

străină – veşnic visată dau trup şi consistenţă liricii autentice de crez 

artistic). 

Numeroase motive lirice perechi: cuvânt şi necuvânt, rostire şi tăcere, 

viu şi mort, lumină şi umbră – întuneric, trup şi suflet, tristeţe şi bucurie, cald 

(foc),dar mai ales frig, Eros şi Thanatos, astral şi teluric, memorie şi uitare, 

tristeţe şi bucurie, sacru – profan, zicere – nerostire, angelic şi demonic, trup 

şi suflet, senzual (carnal) şi platonic, zeul şi pământeanul tern, ascensiune şi 

cădere, înflorire şi degradare, prietenie şi duşmănie, se găsesc separate sau 

multiplu îngemănate în poemele volumului şi induc tensiune (şi foarte rar 
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relaxare) în discursul mereu febril al Aurei Christi, cu ritm năvalnic, 

impetuos, adesea în vers amplu, larg desfăşurat şi cuprinzător. 

Cele două Elegii ale mersului sunt axate pe tema iubirii, de fapt pe 

îngemănarea lui Eros cu Thanatos, cele douăzeci de tipuri de mers sunt 

încărcate cu o multitudine de trăiri, senzaţii, sentimente, relevante fiind 

mersul zeilor răutăcioşi, ambigui, străini ca printr-un regat;/ mersul fără 

culoare, fără dorinţe, fără întrebări,/ aruncând – ca unui câine hăituit – câte 

un os giganticei feminităţi, feminităţi ce-şi ţipă drepturile; al „bărbaţilor 

leneşi, suprasaturaţi/ de veghe, de pânde, de dansul pe sârmă al iubirii, –/ 

Mersul încăpăţânat, pasional, încrâncenat. Şi neputinţa de a iubi/ Şi arta de a 

nu fi decât de tine legat‖ şi „Moartea nu e în stare să-şi adune sufletul 

dispersat –/ ...fuge, aruncând în mine cu mari bucăţi de timp/ Senzualitate la 

pândă. Timpul stă cu faţa-n oglindă‖ (p. 11). A II a Elegie a mersului aduce 

gesturi stranii: „soarele roşu din creierul meu l-am scos/ şi l-am aruncat pe 

cer‖; „reintrasem în mine‖; din mine s-au scurs toate apele; cobor adânc în 

goliciunea mea feroce; De mine însămi nu mai aveam nimic de ascuns; „La 

capătul dorului se stinsese intolerabila lumină‖ (p. 61). 

Senzualitatea carnală e răvăşitoare uneori, evoluând de la somnul 

cărnii traversat de câinii hămesiţi ai poftei devoratoare; „ca o pădure 

virgină de haite de vânători/ stârniţi de mirosul de sânge; tăcerea cărnii 

suspendă botul; iar fantazările ei în pustia alba pustie generează scandal 

metafizic. Sorbirea căldurii trupeşti declanşează vâltori iar somnul cărnii 

duce la moarte. Poemul e o alegorie a impenitentului dor de iubire carnală şi 

pendulare între aşteptere şi intrare, în preajmă aflându-se zeii senini şi 

Îngerul oftând: „Rană ce minune-i că eşti,‖ (Somnul cărnii, p. 39-41). Plin de 

alegorii este şi un „Cântec de leagăn‖ cu înaintare prin mine, veghea intrării 

în somnul de moarte şi o dorinţă erotico-thanatică: „Dormi/ Când mă iubeşti 

–/ Îmi doresc să mor./ Să lunec în moarte direct prin iubire/ cu ipostazieri ale 

iubirii în elegia cearcănului mov al bătrâneţilor, ori a iubirii până la leşin a 

„cetei de leproşi‖ în „senina promiscuitate/ a grădinii din paradis; iubirea 

inocentei adolescente senzuale regretând enorm pentru pierderea lui, a iubirii 

sfârşite din motive imprecizate. 

Remarcabil este portretul copilei-femeie trecând prin viaţă încărcată de 

dorurile de el definindu-l în Salonul albastru populat cu îngeri, demoni 

înduioşaţi/ ridicoli de senini aidoma unor copii care recită/ cu sufletul la gură 

o poezie, înfricoşaţi de pericolul de a uita versul următor.‖ (Salonul albastru, 

p. 51-53) 

O iubire funerară într-un vechi castel în care nu e prezent nici zeu, ori 

om, ori umbră, ori amintire. Nimeni. (Cadavre aflabile p. 19) 

Există în poemele Aurei Christi, ca şi în eseuri o dorinţă de a fi, o sete 

de a fi, alimentată de Apa Vieţii, de Apa Miresii în locul intangibil, în care, 

în mod paradoxal, ea este „uitată de moarte‖ printre crucile năpădite de 
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iedera cimitirelor. Coborârea în subteranele Sinelui vine din „străinătatea 

exilului meu‖, din sălbăticia scrâşnită a Conştiinţei de Sine, din „întunecimea 

lunecoasă a mersului spre Fiinţă, cu umbra ce o urmează, sigură a fi „adusă 

în tine de apă, de aer, de vânt, de sfârşit, de început‖ (Locul intangibil, p. 

56). Alteori poeta se flagelează, îşi biciuieşte trupul întemniţându-l între 

zidurile bătrânelor poeme, doine ca să fugă de sine, cerând în schimb dorul 

de a-şi suporta memoria „dureros de bună şi iubiţilor să n-o atingă în ora 

pândei, A cărnii uitate.‖ (Noli me tangere, p. 12) 

Frigul este o stare a spiritului nu a trupului, fiind însoţit de întuneric, 

gol, pustiu aflate „sub cer sfărâmat de minciuni hărtănite‖ (p. 9) şi afectând 

actul creaţiei „frigul urcă în mine‖ (După uşile negre, p. 16), golurile se 

multiplică „adăugam golurilor perfecte/ alte goluri prin care cu spaimă trec‖ 

(Ca o mireasă la zid venea primăvara, p. 17). Şi frica însoţeşte frigul: 

„Unde-am pierdut împărăţiile revoluţionare ale frigului/ în care – încolţită de 

frică – v-am promis vouă, fraţilor mei,/ că voi arde şi voi muri pentru voi...‖ 

(p. 28) 

Într-un topos anume „pe insula asta populată de zei./ Mi-e frig, mi-e 

zadarnic. Mi-e noapte. Mi-e moarte/ ... Am obosit de moarte. Şi în loc să 

dorm orbesc‖ iar reacţia este surprinzătoare: simte nevoia să se lapideze, să 

se bastoneze: „Îmi dau pălmi.../ Mă biciuiesc. Îmi ling sângele ce se scurge 

din răni/ ... din neputinţa de a renunţa la violenţa candorii‖ (s.n, p. 30). 

Acelaşi exil interior, închiderea în sine şi trăirea fierbinte a lăuntricului intim 

prin autoscopie, febril, imperativ: „Demone – tragicule visător,/ de mine 

însămi să nu mă păziţi‖ (p. 30). Este un leit-motiv obsedant: „În lipsa zeilor/ 

în frigul adânc mă înfăşor./ Ca într-o prejudecată milenară mă strecor.‖ (p. 

38). Îşi disecă intimitatea, surprinzându-şi duhurile strânse în serie, 

adulmecându-se „în dansul savant al iubirii‖... balansând între contraste: 

„Frumosul mă îngheaţă/ Urâtul mă usucă‖, emiţând teorii – flori carnivore/ 

ce-mi devoră la cină dorul de a-mi revedea opţiunile/ iar zeii în propriile 

tratate relevă „Avantajul de a nu fi născută‖ (p. 23). Peisajul natural este un 

rezonator al sufletului. 

Aflat în continuitate tematică cu volumele de debut „Împotriva mea‖ 

aduce noi dimensiuni lirismului jubilant, prefigurează torentul despletit al 

unui eu liric năvalnic, frenetic, tot mai însetat de dorinţa autocunoaşterii şi 

respingând realul imediat năzuind spre transcendentul în care se proiectează. 

 

(Din volumul Între Apollo și Dionysos, ed. Grinta, 2016) 
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     AURA CHRISTI  şi   ABISALUL   MAGIC 

 

        Pentru ca să sintetizezi traseul uman, spiritual şi profesional al unei 

personalităţi literare, culegând bobiţe de gând din scânteieri de cuvânt, 

şi să-ţi topeşti, într-un reuşit studiu monografic, admiraţia faţă de 

frumosul şi adevărul clădit în luminoase şi remarcabile scrieri şi 

realizări, desprinse din surprinzătoare rotiri caleidoscopice, trebuie să ai 

experienţa culegătorului de nestemate şi trudnicia meşterului care 

zideşte valori durabile peste vârtejurile vremurilor. 

         Aceste gânduri ne-au asaltat citind cartea „Între Apollo şi 

Dionysos” ( Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2016), de Ironim Muntean, 

apreciat scriitor contemporan, care scoate la lumina cunoaşterii 

revărsarea „viului uman‖ în scrierile unei scriitoare polivalente. Nu-i 

uşor să o surprinzi pe Aura Christi piruetând printre emoţionante 

formulări, într-o continuă căutare a identităţii, desprinsă din reflexele 

oglinzilor paralele ale creaţiei literare şi ale unor resorturi existenţiale, 

admirabil structurate de autor, în acest cuprinzător studiu monografic. 

Ironim Muntean are pregătirea, experienţa şi disponibilitatea 

cronicarului împătimit, care citeşte, reciteşte, cugetă, analizează, 

comentează şi sintetizează comentarii, bucurându-se de aprecierea 

contemporanilor, fie cititori, fie scriitori. 

        Titlul ingenios al volumului ne-a dus cu gândul la subtilităţi 

mitologice, la Apollo, zeul poeziei şi al luminii, zeu vindecător, având 

darul profeţiei, precum Aura Christi, valsând în lumina balsamică a 

spiritului,  în amplitudini neaşteptate pe Acropole, pe trambulina 

mentală a unor inovaţii literare pliate pe intuitele preocupări ale 

semenilor. 
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Cea care, precum zeul Dionysos, „s-a născut de două ori‖, la Chişinău 

şi la Bucureşti, tot ca zeul, a cutreierat lumea, din Egipt până în India, şi 

a fost în apropierea giganţilor din arena literar-cultural- filozofică, 

înflorind în preajma unor maeştri ai cuvântului scris sau meditat, într-o 

stranie beţie a spiritului nonconformist. 

      Vocaţia critică a  lui Ironim Muntean rezultă din numeroasele sale 

lucrări, în care s-a aplecat cu acribie asupra unor opere, cu precădere ale 

scriitoarelor (Romanul feminin românesc, La lumina cărţilor în floare 

etc.), între care Aura Christi are locul privilegiat de autoare - 

cugetătoare - provocatoare a descifrării marilor dileme ale omului 

vremilor noastre. Lucrarea de anvergură, pe care ne-o propune  

scriitorul, impresionează prin vastitatea materialului studiat şi 

valorificat creator, dar şi prin rigoarea sistematizării comentariului pe 

specii, a referinţelor şi investigaţiilor intercalate cu profesionalism şi 

acurateţe. Ceea ce confirmă valoarea acestui studiu critic este nu numai 

analiza pertinentă a scrierilor Aurei Christi, ci şi profesionista sinteză 

realizată de autor la finalul fiecărui capitol. Este evident spiritul critic 

obiectiv al cercetării, generos argumentat, care să înlăture orice 

speculaţie subiectivă. Prefaţa  explicativă a lui Ironim Muntean, care a 

citit mii de pagini, trudind zile şi nopţi la această carte cuprinzătoare, de 

certă  originalitate compozit-structurală, pune în lumină împrejurările în 

care autorul ei fusese frapat de personalitatea scriitoarei Aura Christi, în 

care „altruismul şi egocentrismul‖ sunt într-o relaţie de echilibrată 

reciprocitate, ţinând în cumpăna arderilor interesul pentru umanitate, 

într-o generoasă accepţiune. 

       Cele cinci capitole ale volumului  monografic, cu generice ingenios 

formulate, corespunzător conţinutului de mare diversitate, sugerează 

febra şi chinurile „gestaţiei poetice‖ (I. Poezia înainte de toate), 

subtilităţile câmpului inspirator (II. Romanul – poem epic), viziunea 

înnoitoare şi înrudirile eseului (III. Eseul interdisciplinar),  

profunzimile confesiunilor umanului( IV. Temoignajes) şi surâsul 

destinului (V. Din infern, cu dragoste). Acest conţinut de mare 

cuprindere se completează cu fişa bibliografică şi cu referinţele critice, 

conturând profilul uman al unei scriitoare polivalente, a cărei viaţă a 

fost şi este o continuă vâlvătaie de căutări şi de trăiri răscolitoare. 

    Cezar Ivănescu, „naşul‖ pseudonimului literar al Aurei Chirsti, 

remarca în volumul ei de debut „puritatea şi fluenţa limbii‖, poemele 

devenind „un descântec magic tulburător‖. Stabilirea poetei din 

Basarabia în Bucureşti o apropie mai mult de universul cărţilor, citite cu 

patimă bulimică, pe fondul sonor al muzicii complementar-penetrante, 

contribuind la acumulări spectaculoase, favorizând evoluţii spiritual-

lirice şi afective, care se cereau exprimate. Aşa s-a impus Aura Christi 
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în peisajul liric românesc, ca fiind „o poetă cu voce distinctă, ce cultivă 

lirica reflexivă axată pe o problematică majoră‖, precum Creatorul şi 

Creaţia, Timpul şi Omul, Viaţa şi Moartea, Iubirea şi Visul, Discipolul 

şi Maestrul etc. 

      Proiecţia epică a cercetării din acest studiu monografic se clarifică 

prin admirabile comentarii şi, implicit, prin analiza bazată pe conotaţii 

multiple, asamblate într-un demers creator cu totul excepţional. Autorul 

îşi asumă responsabilitatea afirmaţiilor, recurgând la recitirea operei 

asupra căreia se apleacă nu numai din interes profesional, ci şi cu 

admiraţie justificată. Cu meticulozitatea criticului profesionist, Ironim 

Muntean urmează cronologic, ideatic şi problematic cărările creaţiei 

literare ale Aurei Christi, comentând şi argumentându-şi analiza cu  

citate convingătoare, subliniind faptul că poeta „sondează în hăţişurile 

subteranelor sufleteşti forând abisalul‖. Plasând-o argumentat între 

romantici şi expresionişti, autorul sesizează aspecte prin care Aura 

Christi „dă expresie neliniştii metafizice existenţiale, are un puternic 

sentiment al cosmicului, relevând fondul veşnic al sufletului uman‖. 

      Sunt amintite, decodate şi profund comentate, pe cicluri, volumele 

de poezii în care poeta dezvoltă „temele eterne ale condiţiei umane‖, 

abordate prin asociere cu viziunea titanilor literaturii române şi 

universale : De partea cealaltă a umbrei (1993) , Împotriva mea (1996),  

Ceremonia Orbirii (1996), Valea Regilor ( 1996), Ultimul zid (1999), 

Elegii nordice ( 2002), Grădini austere (2010), Sfera frigului ( 2011), 

Orbita zeului ( 2016). Ironim Muntean e convins că ultimul volum 

„marchează un moment auroral în evoluţia poeziei, în centru fiind 

proiectată fiinţa, surprinsă din multiplele perspective: biblică, mitică, 

filozofică, fiecare poem filtrând creator şi esenţele marii literaturi 

naţionale (M. Eminescu, Lucian Blaga, G.Bacovia, Tudor Arghezi) şi 

universale (Goethe, Dante Aligheri, Friedrich Holderlin, Rainer Maria 

Rilke, M.F. Dostoievski), pe care poeta şi-a asimilat-o profund...‖ 

Autorul consideră că, în acest volum „Axul liric este dialogul cu 

Divinitatea, dorul de Dumnezeu, numit generic Zeu, omniprezent prin 

actul creaţiei, invocat cu apelativul Doamne...”. În urzeala dialogului cu 

Creatorul, se ţes şi portrete ale celor care, într-un fel sau într-altul, au 

marcat cursul vieţii şi operei acestei poete. În admirabilul portret al 

maestrului „Prietenului meu - Nicolae Breban/ cu care mi-ar fi plăcut să 

vânez lei‖, care „i-a vegheat, protejat, stimulat începuturile literare‖, 

poeta descoperea „îngerul meu păzitor, egal cu o mirare/ trunchi al unui 

imperiu dus de pe aripi/...zeul eliberator/ modelat de gândul nu se ştie 

cui/ ţărm scânteind între ape,/ aproape, aproape, aproape‖(p.87). Ironim 

Muntean aminteşte şi portretul conturat de poetă altor modele de viaţă, 

precum D.R.Popescu - scriitorul, filozoful şi gânditorul Mihai Şora sau 
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profesionistul  de elită, doctorii Mihai Voiculescu şi Mircea Filip („ 

veritabili taumaturgi pentru poetă, care i-au redat văzul‖). 

        Cu un admirabil simţ al frumosului ce ne înconjoară în neobosită 

schimbare, poeta surprinde neastâmpărul lăuntric declanşat de magia 

anotimpurilor, criticul comentând poezia descriptivă a Aurei Christi, cu 

bucuriile eruptive ale primăverii, ale miracolului verii, ale toamnei 

policrome şi roditoare sau ale iernii cu farmecul ei unic. 

        În acest studiu monografic exhaustiv, Ironim Muntean 

interpretează opera Aurei Christi prin prizma adevărului mărturisit de 

poetă: 

        „ Scopul artei este de a dezvălui viaţa şi de a-l ascunde pe artist‖. 

Şi adevărat este că poeta dezvăluie aspecte tainice ale umanului 

fremătător, exuberant şi impetuos, cu recuzita scriitorului profund 

reflexiv, stăpânind paleta mijloacelor de comunicare proprii literaturii. 

         În capitolul rezervat romanului, ca poem   epic, autorul studiului 

comentează, cu evident profesionalism, tetralogia „Vulturi de noapte‖, 

în care romanele Sculptorul (2001, reeditat 2004), Noaptea străinului 

(2004), Marile jocuri (2006) şi Zăpada mieilor (2007) dezvoltă tema de 

esenţă biblică a relaţiei maestru-discipol într-o interdependenţă a 

cuplului spiritual, urmărind evoluţia personajelor în scenarii populate cu 

poveşti de viaţă, cu confesiuni şi mărturisiri, care justifică admirabil 

omeneştile stări explozive, pline de vitalitate, realizate cu incontestabil 

talent liric şi narativ.  

          Ironim Muntean evidenţiază faptul că prozatoarea realizează 

romane complexe, dense „un epos al relaţiei maestru-ucenic, al vieţii şi 

al morţii, al iubirii plenare, al căutării de sine, cu propensiune ludică, 

înclinat apolinicului, luminii sufletului, dar şi negurosului dionisiac, 

descifrând subteranele fiinţei, nebulosul abisal...‖ (p.120). Scriitoarea 

reuşeşte compoziţional să împletească epicul, liricul şi dramaticul într-

un „epos rotund, fixat în toposul montan, feeric prin peisajul hibernal, 

mitic şi magic spaţiu‖, în care eroii aspiră spre cunoaştere şi 

autocunoaştere, angajându-se în discuţii şi comportamente decisive 

despre sensul vieţii şi cutele ascunse ale Sinelui. Personajele 

conversează, se confesează, rememorează, evocă întâmplări şi 

evenimente, dezbat subiecte interesante, precum raportul dintre artă şi 

realitate sau forţa cuvântului evocator. Ironim Muntean e convins că 

acest gen de roman se impune prin „tehnica decupajului cinematografic, 

expresivitatea stilului în care sunt topite elemente ale liricului, 

poematicului, eseistului, epicului şi dramaticului...‖(p.136). În această 

tetralogie, Aura Christi dezbate cu infinite nuanţări „lăcomia de a fi, 

dorul existenţial, setea viului‖ mereu puse în raport cu relaţia dintre 

maestru şi discipol. Scriitoarea filtrează, prin experienţa sa de viaţă şi 
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prin acumulările livreşti, viziunea realistă inovatoare a lui Dostoievski, 

dar şi a lui Kafka, exploratori ai zonelor tainice ale sufletului, ale 

dominantelor morale şi psihologice ale eroilor. 

         Scris cu febrilitate în trei luni, romanul Casa din întuneric sau 

redactat în doar patru luni volumul Cercul sălbatic continuă discursul 

despre lume într-o viziune artistică personală, sub presiunea 

recunoscută de poeta „prinsă în curenţii puternici ai unei imposibile 

puteri dezlănţuite‖. Acumulările spirituale favorizează comunicarea 

literară inovatoare, în care scriitoarea îşi decantează tumultul arderilor. 

      Capitolul „Eseul interdisciplinar‖ dezvoltă referiri la mari poeţi şi 

scriitori ai literaturii române şi universale, formulând reflecţii 

memorabile asupra vieţii interioare a personajelor care promovează firul 

epic problematizant, în volume precum: Fragmente de fiinţe (1998), 

Labirintul exilului (2000 şi 2005), Celălalt versant (2005), Exerciţii de 

destin ( 2007), Religia viului (2007), Trei mii de semne (2007), 

Nietzsche şi Marea Amiază (2011) şi Uriaşul Gorduz (2011). În 

comentariul acestor texte, Ironim Muntean insistă pe locul distinct 

ocupat de metafizica viului, neliniştea trăirii, abisurile spiralate ale 

vieţii şi „scrisul ca mijloc de eliberare, de obsesiuni, ca mijloc de a le 

actualiza şi a le destrăma apoi‖ (p.172). Ultimul volum insistă pe 

resursele etice şi estetice ale sculpturii, ca modalitate de înnobilare a 

firii, sub impulsul „duhului lăuntric‖.  

 Ingeniosul volum Foamea de a fi, cu subtitlul Jurnal de scriitor este 

motivat de autoare prin „Dorinţa teribilă de a scrie...înfiptă în mine, tot 

timpul creşte, se învolbură, tensiunea se acumulează‖(p.189). 

Pseudojurnalul se constituie dintr-o înşiruire de impresii, reflecţii, trăiri, 

evocări, care conturează portretul complex al scriitoarei, realizat de cei 

din jur cu care intră în contact (N.Breban, N.Ianoşi, P.Vulcovici, Irina 

Petraş etc.). Academicianul Eugen Simion consideră că „Meritul ei, 

dincolo de calităţile literare, este acela de a deschide o dezbatere despre 

viaţa noastră literară în care grupurile se confuntă şi îşi confecţionează 

propria istorie şi propria mitologie‖ (p.195). Admirabil este şi 

autoportretul pe care şi-l face scriitoarea, cu sinceritatea şi cu exigenţa 

omului capabil să-şi  evalueze calităţile şi defectele, reuşitele şi 

neîmplinirile, admiraţia pentru modele, reţinerea faţă de demolatori.  

Ceea ce frapează este uşurinţa cu care Aura Christi „preschimbă în liric 

orice text redactat‖, fie roman, eseu, jurnal, reportaj etc. 

       Pe această linie se înscrie şi comentariul volumelor Europa acasă 

(2010) şi  Planeta Israel (2010), originale jurnale de călătorii iniţiatice 

în Grecia şi în Israel. Detalii privind turneul Grupului Conte în anul 

2007, descrieri impresionante ale obiectivelor vizitate şi ale 

frumuseţilor admirate atât în mirifica Eladă, cât şi în Ţara Sfântă, 
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conferinţele bine organizate şi bine primite de asistenţă, cu tematică de 

larg interes sunt alte argumente aduse de Ironim Muntean pentru „dorul 

de viaţă...foamea de a fi...existenţa plină...expresia unei voci puternice, 

autentice cu un timbru atât de original...‖ a Aurei Christi (p.206). 

         Cele patru interviuri, admirabil conduse înspre conturarea 

personalităţii scriitoarei (luate de Iolanda Malamen, Dora Pavel, George 

Motroc şi Olimpiu Nuşfelean) completează biografia omului, insistând 

pe ambianţa familială, amicală şi profesională în care s-a format sau în 

care a evoluat, dezvăluind crezul literar şi imensul bagaj livresc al 

Aurei, disponibilitatea spirituală a preluării şi asimilării viziunii 

înaintaşilor valoroşi. Întrebările provocator formulate, ca şi răspunsurile 

celei interviviate, recompun, într-un interesant puzzle, complexitatea 

ambianţei literare a vremii, cu reuşitele şi nereuşitele sesizate, cu 

subiectivismul sau cu obiectivitatea cugetătorului, care încearcă şi o 

ierarhizare a valorilor în contextul dat, formulând, cu curajul 

argumentului,  opinii personale privitoare la viitorul culturii în general 

şi al literaturii în special. 

 Cu recunoscuta-i experienţă de istoric literar format la Şcoala 

Clujeană, Ironim Muntean diversifică unghiurile CV-ului scriitoarei 

prin completarea datelor biobibliografice cu mărturisirile Aurei Christi 

în capitolul al V-lea, sugestiv întitulat Din infern, cu dragoste 

(Conferinţă ţinută la Festivalul internaţional de Traducere. Moscova) şi 

Poezia: exil, patrie sau destin (Conferinţă ţinută la Universitatea 

Ca’Foscari din Veneţia). Aflăm detalii privind ascendenţa şi ambianţa 

familială, împrejurările în care s-a format adolescenta şi tânăra,  

motivând dorinţa evadării din „marasmul social‖ pe care-l trăiseră „într-

o minciună‖ şi continuă teroare psihică, când „adevărata cultură 

rămânea a fi subterană‖ (Nicolae Balotă - p. 319). Conjunctura social - 

istorică justifica de ce „cărţile deveniseră prima şi unica realitate‖ (Iosif 

Brodski – p.319) pentru tinerii care evadaseră mai întâi psihic, cultural 

şi abia apoi teritorial. Explicând noţiunea de „acasă‖ prin argumente 

sentimentale şi logice, Aura Christi recurge la descoperirea identităţii 

prin poezie sau prin personajele scrierilor lui Nicolae Breban. 

Interpretarea originală a operei unor titani ai literaturii şi asocierea cu 

adevărurile biblice conduc scriitoarea înspre o convingătoare idee: 

„curajul moral e cheia, una dintre chei‖ (p.340). 

 Fişa bibliografică structurează admirabil biografia şi opera scriitoarei: 

Cărţi de poezie; Cărţi de eseuri; Roman; Seria de autor Aura Christi în 

15 volume; Albume de fotografii comentate, Cărţi traduse şi antologii; 

Carte de dialoguri cu personalităţi de vârf ale culturii româneşti; A 

alcătuit şi a îngrijit numeroase ediţii, precum Romanul românesc în 

Colocvii, Breban - 70, Şocul crizei.Premii literare - numeroase pentru 
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poezie şi pentru eseu ,  referinţe critice – autori, titluri / on line , în 

volume , în periodice , dar şi citate din comentariile numeroaselor 

personalităţi literare şi culturale, care s-au aplecat asupra operei Aurei 

Christi. 

 Materialul iconografic reprezintă o convingătoare rememorare a 

etapelor dezvoltării Aurei în mijlocul familiei, cu părinţii, cu rudele, cu 

prietenii umani, canini sau cabalini, care motivează fundamentul psihic 

şi moral pe care s-a clădit ulterior personalitatea scriitoarei, ilustrând 

totodată şi  aspecte din călătoriile şi din prezenţa scriitoarei la diferite 

evenimente cultural- literare organizate în ţară şi în străinătate, mereu în 

preajma unor personalităţi, care i-au luminat drumurile creaţiei. 

 Acest volum de referinţă al lui Ironim Muntean trebuie citit, gândit şi 

înţeles în complexitatea informaţiei procesate cu profesionalism, 

admirabil structurate, conturând personalitatea unei scriitoare 

polivalente, în care umanul fremătător se împleteşte cu talentul creator. 
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       SHELLEY – COSMICELE PUTERI ALE OMULUI UTOPIC(III) 

După mai bine de două mii de ani, un înţelept va spune – „Bucuria de a 

înţelege e tristă‖. E adevărat – e chiar foarte tristă, dar omul care-i înţelege 

„mesajul‖ e apt să-i contracareze toate consecinţele, oricât ar fi ele de 

groaznice. 

Este şi ceea ce face Prometeu. Cunoscând nu numai trecutul, ci având şi 

cea mai întinsă viziune asupra viitorului, el poate opta pentru cele mai bune 

soluţii, ajutat fiind şi de „experienţa‖ dobândită între timp. O experienţă 

asemeni unei bănci contemporane în care lingourile de aur abundă, dar care 

lasă în permanenţă larg deschise porţile sale. (Deşi, dacă reflectez, ajung la 

concluzia că respectiva bancă nici n-are astfel de inutile adausuri. Iar zidurile 

ei sunt doar proiecţii mentale ale celor care ştiu că orice bancă respectabilă le 

are...) 

E revelatoare atitudinea Titanului faţă de aceste „campioane‖ ale 

chinurilor superlative. La început, le ia peste picior, cum se spune, când 

sugerează că nu e chiar o batjocorire, ci ceva mai „distins‖:      „... Cumplite 

iazme, / Ce sunteţi voi? Nici când n-au răzbătut / Din Iadul plin de monştri 

arătări / Mai hâde – rod al minţii deşucheate-a / Lui Jupiter.  Privindu-le 

îmi pare /  Că mă prefac la rându-mi într-un monstru / Şi râd cu o 

scârbavnică plăcere‖. După această ingenioasă „captare a bunăvoinţei‖ (cea 

mai mare satisfacţie a unor stârpituri este să le supralicitezi „forţele‖), 

urmează firesc, ca o consemnare oarecare: „Eu râd, dispreţuind puterea 

voastră / Şi-a celui care v-a trimis încoace‖. Dar nu-i destul atât. Urmează 

lovitura decisivă: „Hai, deşertaţi a chinurilor cupă‖. Cine a putut imagina o 

mai mare ofensă! „Să fie cineva – parcă le auzim boscorodind – gata să ne 

soarbă ameţitoarea licoare letală sufleteşte destul de rapid? Bine, dar în 

acest caz, am fost induse în eroare. Noi suntem deprinse, vezi cazul Oreste, 
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să nimicim totul în cale. Ce-a fost în capul tău, Zeus?‖ Răspunsul e simplu. 

În capul lui Zeus era frică. Atât de multă frică de a ajuns să se reverse. 

Şi Prometeu nu ratează prilejul de a formula o altă învăţătură, cu lungă 

bătaie în timp: „Nu-mi pasă de ce-mi faceţi, ci de tot / Ce suferiţi fiind atât 

de rele‖. 

Extraordinară remarcă. Cel ce săvârşeşte răul, chiar şi atunci când 

rămâne insensibil la propria ticăloşie, este împovărat de o suferinţă 

„impalpabilă‖ (dar poate încă mai împovărătoare decât cea pricinuită altora. 

Starea de atroce nesimţire nu-i oare cea mai cumplită dintre pedepse?  Una 

dintre cele care pretind nenumărate reîncarnări şi fără să ofere siguranţa 

unei ispăşiri vreodată?). 

Un alt nume al acestui soi de monstruozitate ar putea fi acela al 

imposibilităţii de a-ţi da seama de cât rău înfăptuieşti prin conduita avută. O 

astfel de imposibilitate acţionează ca o imponderabilă prezenţă (care poate 

semăna chiar cu o absenţă totală), dar prin aceasta deloc mai uşor de îndurat. 

Pe tărâmuri care scapă celui care săvârşeşte răul. Şi aceasta pentru că un 

astfel de săvârşitor suferă de mai multe feluri de orbiri parţiale, care se 

constituie într-un permanent dezastru personal. 

Atitudinea lui Prometeu este inflexibilă: „Rămân monarh deplin 

asupra mea / Stăpân deplin peste lăuntricele-mi chinuri”.  

Superb acest „Rămân monarh deplin asupra mea‖, poate cea mai 

frumoasă definiţie dată cândva Omului.  

Puterea sufletească a unui astfel de monarh este atât de nemă-surată, 

încât poate afirma concluziv: „Nălucile cu care / Mă chinui îmi sporesc 

puterea, astfel / încât vor fi curând nişte himere -/ Nu umbre ale vieţii – 

adevărate‖. Iar însemnul pe care-l pune pe toate faptele cruntului său 

asupritor are ceva definitiv: „Nu-i biruinţă răzbunarea ta, / Ci-nfrângere‖. 

Nu întâmplător „Prometeu‖ în limba greacă înseamnă şi 

„Prevăzătorul‖. În această calitate, scrutând viitorul, el „vede‖ ceea ce alţii 

nici măcar  n-ar fi putut să întrezărească. Panteei, cea care ar dori să le ştie 

pe toate, îi spune: „Sunt cuvinte / Sfinţite de Natură şi-nălţate / Ca un drapel 

strălucitor: în jurul / Cuvintelor acestora s-au strâns / Noroadele, strigând ca 

într-un glas: / «Iubire, Adevăr şi Libertate!»‖ 

Sunt cuvinte care parcă aduc cu altele, tot trei, pe care epoca lui 

Shelley le-a transformat într-o deviză extrem de mobilizatoare: „Libertate, 

Egalitate, Fraternitate‖. Opţiunea lui Shelley are un coeficient în plus de 

idealitate. Deviza revoluţiei franceze în schimb, unul corespunzând mai 

bine realităţii. Aceasta din urmă duce la descătuşare, primele, la eliberare. 

Descătuşarea e socială, eliberarea e sufletească. Împreună, doar împreună 

pot înfăptui minunea restituirii totale a omului faţă de sine şi faţă de alţii.  

Prin această largă fereastră deschisă spre viitor vom contempla de 

acum încolo perspectiva pe care Shelley-Prometeu descătuşat o oferă 
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privirilor noastre uimite şi încântate că o minte omenească a putut s-o 

conceapă. 

Totodată acum apare un alt personaj reprezentativ, Demogorgon. El 

locuieşte într-o peşteră (aluzia la Peştera lui Platon este evidentă),  iar 

locatarii unui asemenea spaţiu magic nu-i de mirare că au puteri 

neobişnuite. Etern iscoditoarele Panteea şi Asia, mai cu seamă prima, 

mereu în căutarea unor enigme pe care să le rezolve, este însufleţită de 

dorinţa de a şti pe cine-l are în faţă. 

Intuindu-i curiozitatea (Panteea, într-o primă fază, a ajuns la concluzia 

că făptura din faţa ei este un duh), Demogorgon o „atacă‖ frontal: 

„Întreabă-mă ce vrei să şti anume‖. Dar când Asia îi răspunde tot printr-o 

întrebare (strategie tipic feminină - „de ce să mă descopăr înainte de a fi 

cazul!‖), „Dar ce poţi spune‖, „duhul‖ îi răspunde tranşant: „Orice-ai 

întreba‖. Întrebarea denotă o profundă inteligenţă: „Dar cine a creat această 

lume?‖, răspunsul e unul statuar:„Domnul‖.  

Ne aflăm tot în timpuri imemoriale, dar cuvântul pronunţat atestă o altă 

mentalitate, dacă nu cumva o altă concepţie asupra tuturor.  

La a doua întrebare a Asiei -  „Cine-a creat tot ce-i cuprins    într-însa? 

/ Gând, patimă, voinţă, raţiune, / Închipuire? – răspunsul e la fel de lapidar 

şi de semnificativ: „Cel atotputernic‖.  

La tot ce-l întreabă Asia, Demogorgon răspunde aproape invariabil: „Tot 

Domnul, cel îndurător‖, ‖, „El, Domnul‖, „E Domnul‖. Exasperată (nu-i 

exasperarea cea mai eficace armă a femeii în imperialista ei nevoie de a şti 

cauza tuturor lucrurilor?, de ce n-ar avea câştig şi în faţa unui „duh‖?), ea 

insistă (deşi anterior Demogorgon a dezvăluit o parte a misterului, spunând, 

în spiritul lui Prometeu: „E sclav oricine răul îl slujeşte‖, un răspuns 

edificator, dar nu şi pentru cineva ca Asia). „Dar cine-i «Domnul»? Despre 

cine-i vorba?‖, Demogorgon se dezvăluie în toată amploarea ştiinţei sale: „O, 

dacă-abisul taina şi-ar scuipa-o! / Dar n-are glas, iar adevăru-adânc / E fără 

chip‖. 

Şi, asemeni celui ce e în posesia cheii universale a tuturor tainelor, 

continuă: „Şi-apoi, la ce-ar sluji / Să fii poftită să priveşti această / 

Rostogolire-a lumilor? Să-ncepi / A pomeni de Timp, de Întâmplare, De 

Soartă, de Schimbare? La ce bun?‖ 

Simţim că esenţialul n-a fost spus încă. Dar care poate fi el? „Acestor 

lucruri, toate li-s supuse, / Afară de Iubirea fără moarte‖. Intuiţia noastră nu 

ne-a înşelat. Există ceva, infinit de greu definibil şi totuşi la îndemâna 

oricărei inimi curate, am numit Iubirea, aflată la originea tuturor tâlcuirilor 

esenţiale.  

Asia confirmă: „Acelaşi lucru inima mi-a spus. / Şi cată orice inimă să-şi 

fie / Oracol pentru astfel de-adevăruri‖. Odată în posesia adevărului făuritor 

de lumi, Asia mai încearcă o întrebare. Pentru ea, dar şi pentru noi, decisivă: 
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„... să-mi răspunzi / Cum mi-ar răspunde sufletul de-ar şti / Ce vreau să-

ntreb: Eu simt că Prometeu / Va răsări, ca soarele, cândva / Deasupra unei 

lumi mai fericite. / Acel fatidic ceas când o să vină?‖ 

Viziunea pe care o are Asia poate înspăimânta. Nu şi pe cel/cea care e 

în posesia cheii universale: „... e dulce-orice iubire / Ce o dai sau o întorci, 

şi-i ca lumina / De simplă; glasul ei în veci răsună, / Neobosit. Ca aerul, ca 

bolta / Atotcuprinzătoare, ea îl face / Egal cu Dumnezeu chiar şi pe şarpe. / 

Cei ce-o respiră-s fericiţi ca mine. / Dar cei ce-o simt sunt şi mai fericiţi -/ 

Căci au trecut prin multe suferinţe: / Voi fi şi eu la fel, curând‖. Se 

adevereşte încă o dată spusa poetului – nu poţi deschide taina lumii cu 

cheie de împrumut.  

Cu cheie de împrumut, nu. Dar cu propria ta cheie (Iubindu-l pe 

Prometeu, Asia se descoperă pe sine), şi mai cu seamă, când ea este şi a 

alesului tău, nimic nu ţi se mai ascunde. Trăieşti miracolul întrevăzut de 

„un glas cântând în văzduh: «Zboară pe aripi de vânt / Cei ce-s dăruiţi cu 

iubire, / Până cad, asemeni mie, / Ameţiţi de bucurie»‖. 

După acest episod limpezitor de orizonturi lăuntrice, se petrece 

întâlnirea Jupiter-Demogorgon. La întrebarea primului – „Cumplită arătare 

cine eşti?‖, cel coborât din Rădvanul orelor îi răspunde: „Sunt Veşnicia. 

Nu-ntreba de-alt nume; / Te-ar îngrozi. Urmează-mă-n abis. / Eu sunt 

odrasla ta, cum tu ai fost / Odrasla lui Saturn. Sunt mai puternic / Ca tine; 

locui-vom împreună / În întuneric de-aci-nainte‖. Intuind o posibilă 

ameninţare a lui Jupiter, precizează: „Cu fulgerele tale nu mă sperii!‖ Şi 

conchide: „Nu va mai fi tiran în cer, degeaba!‖ 

Ca orice făptură dedată luptelor, cele interioare primând, Demogorgon 

îi mai oferă o şansă: „Dacă vrei, încearcă, desfăşoară-ţi / Puterea: unui 

vierme îi e scris / Ca până moare să se zvârcolească‖. O, Jupiter, ai auzit-o 

şi pe asta! Tu să fi comparat cu un vierme! 

Reacţia lui Jupiter nu se lasă aşteptată. Cu trufia care l-a caracterizat 

întotdeauna ripostează: „Odraslă hâdă, am să te arunc / Sub temniţa 

Titanilor, afundă! / Mai zăboveşti?‖ Avântul i-e de scurtă durată. Brusc, 

cum fac toţi cei prea plini de sine, când sunt descoperiţi în toată găunoşenia 

lor, parcă vrând să-l confirme pe Demogorgon, se zvârcoleşte: „Ah, milă, 

îndurare! Dă-mi un răgaz, aibi milă‖. 

Şi... lovitură de teatru: „Dacă-ai vrea / Să-ngădui ca judecător să-mi fie 

/ Duşmanul meu, pe care răzbunarea-mi / L-a ţintuit de-o stâncă-n Caucaz, / 

El nu m-ar osândi la fel ca tine!‖ 

Aşa procedează întotdeauna lichelele. Brusc, văd meritele celui pe care 

l-au trădat, l-au chinuit, au vrut să-l nimicească. Acum însă: „Nu-i el 

monarhul lumii – drept şi bun, / Şi ne-nfricat?‖ 
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Inevitabilul însă se produce: „Vai! Nu mă mai ascultă / Stihiile! Tot cad 

mereu buimac, / Din ce în ce mai jos. Şi, ca un nor, / Duşmanul îmi întunecă 

această / Cădere cu triumful lui. Vai mie!‖ 

Clipa mult aşteptatei eliberări a sosit. Hercule, sortitul acestei acţiuni, 

spune: „O, spirit fără seamăn, iată, Forţa / Slujeşte-nţelepciunii, bărbăţiei, / 

Iubirii răbdătoare-n veac, şi ţie -/ Întruchiparea lor‖. Elibe-rarea nu înseamnă 

însă o lungă inactivitate. Prometeu ştie că toate bolile pătrund până şi în 

Titani, dacă nu cumva chiar mai abitir în ei, când se dedau primejdioasei 

lenevii. De-aceea: „...Ştiu pe aproape / O peşteră podită cu smaragd / Şi 

năpădită de liane lungi, / Înmiresmate, ale căror flori / Nu lasă să pătrundă 

nici o rază. /  În mijloc e un şipot săltăreţ, / Cu glas care deşteaptă (...) / Va fi 

a noastră această casă simplă. / Vom sta în ea de vorbă despre Vreme, / 

despre schimbare, neschimbaţi fiind / Noi înşine în fluxul şi refluxul / Acestei 

lumi. Căci cine-l poate, oare, / Feri pe om de schimbătoarea-i soartă?” 

Prometeu oare o spune cu tristeţe sau cu încrederea care nu l-a părăsit 

niciodată, încredere care vede în „schimbătoarea-i soartă‖ poate cel mai 

mare bine care i s-a putut face omului vreodată? 

Oare nu datorită acestei necontenite schimbări omul a parcurs 

anevoiosul drum de la o biată vieţuitoare neştiutoare la stadiul de fiinţă 

conştientă nu numai de calităţile şi slăbiciunile sale, ci şi de harul pe care-l 

poate conştientiza în ea însăşi? Iar unde e har, necunoscutul bate în 

permanentă retragere! 

Viziunea aceasta de armonie universală e întregită: „Vom scor-moni în 

cugetele noastre, / Dând la iveală, prin priviri şi vorbe, / Ascunse gânduri – 

unul mai frumos / decât celălalt. Şi ca nişte lăute / Sub dezmierdarea 

vântului, vom ţese / Divine armonii, de-a pururi noi / Şi fără disonanţe‖. 

Viziunea continuă atât aici, cât, mai cu seamă, acolo unde se 

prefigurează viitorul omenirii. Duhul orelor este cel care are cea mai 

cuprinzătoare perspectivă: „Văzui că totul se schimbase-n lume: / Şi aerul, 

şi-a soarelui lumină, / De parcă dragostea difuză-n ele / Ar fi învăluit 

întregul glob. / Cu ochii limpeziţi, putui pătrunde / În tainele-universului‖. 

Pământul a devenit un ţinut binecuvântat în cuprinsul căruia oricine 

poate să-şi găsească un loc fericit şi să se afirme potrivit însuşirilor sale 

călăuzite de puterea puterilor, de iubire. „Văzut-am tronuri fără regi, şi 

oameni / Mergând alături, înfrăţiţi ca noi‖. Pe toţi îi caracteriza un aspect 

esenţial: „Nu linguşeau şi n-asupreau pe nimeni‖. 

Mai mult: „Nu mai erau pe-a oamenilor frunte / Înscrise, ca pe-a Iadului 

intrare / «Lăsaţi orice speranţă, voi, cei care / Intraţi aici»... Nici unul nu-

ncrunta sprâncenele, nu tremura nici unul. / Şi nimeni nu privea cu teamă-n 

ochii / Poruncitori şi reci ai altui om. / Încât, din sclav al vrerii unui despot, / 

Să se prefacă-ntr-o unealtă oarbă / A vrerii sale proprii, iar aceasta / Să-l 

mâne, ca pe-un cal sleit, spre moarte‖.  
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Priveliştea câştigă noi accente: „Nu-şi strâmba nimeni buzele-ntr-un 

zâmbet / Menit s-ascundă lumii adevărul, / Dar arătând de fapt numai 

minciuna / De care limbii i-ar fi fost ruşine‖.  

O altă frumuseţe se impune: „Nici unul nu strivea c-un rânjet cinic, / În 

propria sa inimă, scânteia / Iubirii şi-a nădejdii, spre-a lăsa / Numai cenuşa 

unui suflet mort, / Ce-ar rătăci ca un vampir prin lume / Şi-ar molipsi pe toţi 

cu boala-i hâdă”. 

Portretul lumii şi al omenirii desăvârşite continuă să dobândească noi 

trăsături elocvente: „Nici unul nu vorbea acel grai calp, / Făţarnic, gol şi rece, 

care face / Ca inima să spună «nu» când gura / Rosteşte «da» şi să-şi 

dispreţuiască / Adânc făţărnicia fără margini‖. 

O revelatoare schimbare se petrece şi în sfera unde acestea par 

condamnate să nu se petreacă niciodată: „La fel erau femeile: frumoase, / Şi 

sincere, şi bune – ca şi cerul / Din care plouă spre pământ lumina / Şi roua: 

luminoase, dragi făpturi, / Pe care-a obiceiului pecete / Nu le-a atins, 

lăsându-le curate. /  Vorbeau înţelepţeşte – cum, deunăzi, / Nici nu credeau 

că ar putea vorbi -/ Şi încercau simţiri de care-odată / Se îngrozeau; într-un 

cuvânt, erau / Tot ce cândva nu cutezau să fie, / Însă fiind acum, schimbau 

pământul / Acesta într-un rai‖.  

Alte şi alte aspecte sunt în continuare revelate de Shelley. Acestea, 

împreună cu cele amintite deja, ne oferă o imagine cuprinzătoare asupra unei 

condiţii umane posibile atunci când idealitatea, realitatea şi utopia îşi dau mâna 

şi pun tot ce au mai bun în ele în vederea edificării unui om de care Universul 

să fie mândru că-l locuieşte. 

Într-o amplă desfăşurare finală, Demogorgon întregeşte acest portret de 

o impresionantă măreţie a speţei căreia îi aparţinem: „Tu, Omule – tiran şi 

sclav cândva, / Epavă-nşelătoare şi-nşelată -/ Drumeţ spre-această zi prin 

noaptea grea, / Din leagăn pân’ la groapa-ntunecată.../ ... Dragostea / 

Vindecătoarea aripă-şi desface / Asupra lumii-ntregi. Virtute, Pace, / 

Înţelepciune şi Răbdare – iată / Peceţile cu care-i însemnată / Încrederea de 

neclintit, ce-nchide / pe veci în hău puterea de-a ucide‖. 

Primejdiilor, fiindcă ele n-au dispărut, ci aşteaptă în cotloane întunecate, 

omul, care nu stă cu braţele încrucişate nici acum, le va găsi remediile 

salvatoare: „Şi dacă veşnicia – blânda mamă / A multor ore şi isprăvi – va 

da / Vreodată drumul şarpelui ce-ar vrea / S-o-năbuşe,  rosti-vom fără teamă 

/ Această vrajă care e în stare / Să smulgă iarăşi soarta din strânsoare: / Să-

nduri o suferinţă nesfârşită, / Nădăjduind mereu; să uiţi un rău / Mai negru 

chiar decât al morţii hău; / Să-nfrunţi Puterea – oricât de cumplită -/ Şi să 

iubeşti cu-ncredere deplină, / Pân’ ce Speranţa însăşi va crea / Râvnitu-i ţel, 

din propria-i ruină: / Să nu te schimbi şi să nu şovăi, da! / Titanule, aceasta-

i slava ta. / Să fii frumos, şi bun, şi liber – iată / Victoria şi viaţa-adevărată!” 
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Apoteotică încununare. Pe măsură însă a propriilor gânduri şi 

sentimente care l-au animat pe Shelley de-a lungul, vai!, prea scurtei sale 

existenţe. Atât de admirabil folosite! 

Citam, la începutul comentariilor noastre, gândul lui Shelley, potrivit 

căruia era convins că face parte din familia creatorilor care au „pasiunea 

transformării lumii‖. Atât poezia sa, cât mai ales Prometeu descătuşat 

demonstrează că pasiunea aceasta pentru el a devenit o adevărată vocaţie. 

Deosebirea dintre pasiune şi vocaţie ni se pare esenţială. Pasiunea durează de 

obicei un timp, în funcţie de un întreg angrenaj lăuntric al cărui echilibru 

poate fi modificat oricând, şi, ceea ce e mai grav, ceva de greutatea unui fulg 

o poate întrerupe. Vocaţia depinde atât de calităţile lăuntrice, cât şi de cele de 

sorginte cosmică, aspect care o scoate de sub incidenţa întâmplătorului şi-i dă 

consistenţa specifică dăinuirilor de o viaţă.  

Pasiunea e puternică, stă în firea ei nu numai de a înfrunta obstacolele, 

dar şi de a le depăşi. Vocaţia este atotputernică şi, din această cauză, piedicile 

parcă se dau înlături din calea sa. Dar asta nu înseamnă că drumul ei este 

neted. În locul obstacolelor exterioare, vocaţia obişnuieşte să înalţe muntele 

numit Imposibil. Pe el îşi propune ea să-l escaladeze şi din lupta aceasta 

dintre firavele puteri omeneşti şi fabuloasele forţe ale naturii cosmice 

sălăşluitoare în el însuşi sunt şanse să se configureze – dacă nu o victorie, 

puţin lucru pentru ea, bucuria unei înfruntări care-o poate duce în vecinătatea 

stelelor. 

Este ce a năzuit şi, mai important încă, a izbândit minunatul Shelley. 

Ce-ar fi să procedăm şi noi ca el?  
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EMINESCU – FARMEC POETIC ŞI SIMBOLISM AMBIENTAL ( III) 

 

                       Somnolență, stagnare, poezia recluziunii 

 

Există în poemele eminesciene o poezie a statismului și a indiferenței 

somnolente, dacă nu chiar a lenevirii, a colbului așezat pe lucruri, a ruginii ce 

erodează gratii de fier, a cariilor ce rod podeaua și a recluziunii ființei într-o 

voluptate a acestui mediu retractil, însingurat, predispus eroziunii ființelor 

minuscule, propriei reverii sau propriei corporalități. Gesturile și comporta-

mentele omenești într-un asemenea spațiu erodat de timp sau delăsat în voia 

propriei materialități, ce activează ascuns la surparea lumii, sunt într-un 

acord subtil și cu somnolenţa obiectelor înseși care „stau‖ ca amplasate voit 

într-un scenariu atins de statism și de inerția propriei lor naturi. 

 Într-un astfel de mediu tânăra nevastă reprimată-n sălbăticie doarme. Similar 

prin izolarea sa este și locul amorului ilicit nocturn al fetei de împărat din 

castelul de pe stânci, cu gratii ruginite, pe care le rumpe cu ușurință zburăto-

rul ce invadează iatacul. Șubrezenia este aici semnul vulnerabilității, al 

recluziunii și reducției eului la mediul care-l conține - o natură fragilizată de 

eroziuni de tot felul, rugină, carii, greieri, păianjeni. Somnul este indiciul 

stagnării ființei în propria corporalitate. Visul, motiv romantic, de multe ori 

salvator prin aventură, este aici opac, somnolent, recluziv. Întâlnirea şi relaţia 

erotică se petrec din nou somnambulic, între somn şi veghe, între luciditate şi 

hipnoză, într-o gestică semilucidă, în semiîntuneric, în semivis. Unui 

asemenea mediu, ca şi altora din imaginarul eminescian, îi sunt specifice, 

colbul, cenuşa, pânza de păianjen, pereţi vechi, „muri afumați‖ sau 

„coșcoviți‖, obiecte practice de uz arhaic ce grăiesc prin ele însele în timp ce 
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reacţiile protagoniştilor se petrec hipnotic în somn ori în visele lor semilu-

cide. Privirea somnolentă a fetei ce, trezindu-se din somn, își redescoperă 

uimită iubitul de demult, muțenia ei și mimica sunt grăitoare în acest sens: 

„Ea-și ridică spărietă lunga genelor năframă,/Spăriet la el se uită,i se pare 

că visează,/Ar zâmbi și nu se-ncrede, ar răcni și nu cutează./[…]/Ea se uită, 

se tot uită, un cuvânt măcar nu spune,/Râde doar cu ochii-n lacrimi spărietă 

de-o minune.” (Călin, file din poveste) Locul însuși pare predispus mai mult 

somnolenţei decât unei derulări ordonate şi active a vieţii, unei funcţionări 

logice după anumite rigori.  

Eminescu stilizează și cu o anumită ironie această poezie a vechimii și 

dezordinii. Într-un asemenea topos invadat de zmeii ce răpesc fetele de 

împărat, ori de zburători ce dau iama-n iatac noaptea, mezinul Călin, din 

poemul-basm Călin Nebunul, este considerat ba nebunul, ba prostul din 

familie, este minimizat și banalizat iar viclenia fraților triumfă. Aurul ființei 

este aici pepita ascunsă-n noroi.  

       Într-un asemenea topos arhaicizat împăratul însuși după răpirea fetelor, 

intră-n recluziune, se sălbăticește de tristețe și decepție:„Nu-și mai pieptăna 

nici capul de atâta supărare/Și lăsase ca să-i crească peste piept o barbă 

mare,/Care cade jos în noduri ca și câlții ce nu-i perii,/ Stă să crească 

iarbă-ntr-ânsa, s-îmble gâze și puzderii./ Nu mai iese sara-n prispă să stea 

cu țara de vorbă.‖(Călin nebunul) Împăratul însuși, cu barba încâlcită și 

buruienoasă de tristețe, capătă lent o stagnare și o figură de obiect: „Ca un 

pămătuf de jalnic și tăcut ca o cociorbă,/ Și-a uitat de mult luleaua și 
clocește tot pe gânduri…‖ (Idem) Într-un astfel de mediu, deprimarea favor-

izează instalarea a orice fenomen de decrepiție și decădere, iar lucrurile 

încep să aibă ele putere asupra ființei: „Doară plosca-l mai ochește de pe-a 

policioarei scânduri”. (Idem) Eminescu operează aici o inversare bizară, 

poetică, de-o stranietate ironică și amuzantă, între lucruri cepar căînvie, 

atrag atenția  ori „stau” într-un anume fel, omenesc, și oamenii ce, stagn-

ând, adoptă tiparul unor obiecte. Materialitatea lucrurilor este aici grăitoare 

în sensul observat de Heidegger,prin persistența formei ce prevalează asupra 

materiei(1). Lucrurile se animă, capătă gesticulații omenești, stagnând în 

materia și în funcțiunea lor, pe când omenescul, somnolent și stagnând în 

sine, se pietrifică în vreo figură de obiect precum împăratul, „Ca un 

pomătuf, sauca o cociorbă”, copilul neglijat, „prost ca gardul” sau „ șui ca 

clanța de la ușă”. 

       Împăratul nu voise să-și dea fetele preafrumoase niciunui pețitor, ceea ce 

atrage fúrii, pe zmeii care le răpesc ducându-le în lumea lor. În „satul” 

acestui împărat arhaic și rigid, atins de decrepiție, vegetând și vegetalizându-

se el însuși în propria stagnare, se întâmplă însă ceva ce schimbă ritmul 
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acestei stagnări:  fiii unui „om de samă, un fruntaș, fusese vornic”, imprimă 

un ritm nou lucrurilor plecând pe urmele zmeilor. Între ei, și mezinul, 

neglijat de toți, lăsat în voia lui, considerat un prost, un deficient. Căci toate 

vârstele, toate ipostazele − și copilăria, și senectutea, și fecioria − sunt atinse 

în felul lor de realul acesta, el însuși defectat: „…da cel mic era un 

prost./Câtu-i ziua șade-n vatră și se joacă în cenușă…”. Jocul în cenușă 

reprezintă o simbolizare a nimicului, a vacuumului, a lipsei de sticlire minta-

lă, iar aceasta îl aseamănă și pe mezin lucrurilor celor mai banale: „Câtu-i 

ziua șade-n vatră și se joacă în cenușă,/ Prostca gardul de răchită, șui ca 

clanța de la ușă./ De vorbește, cine ascultă? Știe că nu-i de vo samă,/Toți îi 
zic: „N-aude Tontul. Dar pe el Călin îl cheamă”. Cenușa, somnul, asociate 

aici cu muțenia și rugina ce definesc fie oamenii, fie obiectele mediului, 

reprezintă în plan simbolic materia inertă, erozivă ce ține ființa pe loc, ce nu 

a fost încă învinsă, devansată printr-un gest tranșant.  Din ea, prin procesare 

alchimică, se emancipează ființa(2)
.  

Frații mai mari plecați pe urmele zmeilor mizează pe Călin, doar ca să le țină 

de urât, să păzească focul în timpul nopții. Tânărul însă intră-n aventură, 

devine, lungește noaptea, leagă timpul, ține pe loc lumea, căci, oricând 

acesta poate fi efectul desconsiderării și al minimizării fratelui ori semenului 

subapreciat. Defecțiunea omenească, statismul lui Călin se răsfrânge în afară, 

în lume, ca și cel al împăratului decepționați de răpirea fetelor.  Prin urmare 

cenușa, colbul, stagnarea, încremenirea obiectuală a ființelor sunt indicii 

simbolice ale reducției și recluziunii în istorie, în existență. Dar tot ele pot 

reprezenta și startul în lume, punctul din care se pleacă pentru a învinge 

timpul pierdut, precum Călin. Flăcăul plecat după frații mai mari, 

imobilizează Timpul
(3)

,pentru a recupera el ritmul pierdut, al său și pe cel al 

comunității. 
       De aceea obiectele acestor medii poartă, toate, pecetea unei funcţii 

simbolice şi utilitare pe care o îndeplinesc prin forma ce le marchează cu o 

inefabilă aură de vitalitate şi dinamicitate. Tot așa cum ființele stagnante, 

împăratul cu barba îmburuienită, plină de noduri, copilul șui ce se joacă-n 

cenușă și fata ce doarme undeva în iatacul de după gratii ruginite învăluită-n 

pânză de păiajen sau într-o altfel de pânză, capătă o alură obiectuală (una de 

tablou, în cazul fetei din Călin, file din poveste). Colbul, cenuşa sau 

păinjenişul, cariii, greierii sau şoarecii, care bântuie și erodează materia  

stârnind melancolia poetică, sunt nu doar rezidenţii unor astfel de locuri. Și 

odaia însingurată a poetului e invadată: „În odaie prin unghere/ S-a țesut 

păinjeniș/ Și prin cărțile din vrafuri/ Umblă șoarecii furiș” (Singurătate). 

Privind simbolic, aceste ființe sunt agenți ai lentei mistuiri a realului. Ei 

surpă lumea, ei „readuc melancolia‖, o stare maladivă ce activează ascuns la 
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erodarea sufletului, sau la stagnarea experimentată de împăratul deprimat ori 

de copilul neglijat de familie. Tot astfel, oamenii, purtând pecetea unei forme 

sau funcţii a lucrurilor, intră într-o conivență statică cu ele, în timp ce 

lucrurile capătă alură omenească. Astfel lumea intră-n  statism și inerție. 

Forme de-a ieși din acest mediu  sunt poezia, iubirea, nașterea copilului. 

               Copilul ce „învoioșează”și luminează locul 

Două modalități reînvie locul izolat și eul captiv în el: iubirea și poezia.  

Femeia se mântuie de păcatul iubirii tanice prin nașterea copilului, atât în 

Călin, file din poveste, cât și înpoemele Povestea Dochiei și ursitorile, 

Ursitorile, Peste codri sta cetatea.Eminescu prezintă imaginea tandră a 

maternității fericite, aureolate de o lumină benefică.Loc rustic, rezidenţă 

familială şi arhaică, este şi „coliba” din poemul „Miron şi frumoasa fără 

corp”, în care se naşte copilul menit de ursitori să nutrească în lume „Dorul 

după ce-i mai mare/-N astă lume trecătoare/După ce-i desăvârşit”. Mediul 

este scos aici din starea de somnolență și stagnare, e viu, funcțional, 

eladăposteşte un stil şi un ritm de viaţă arhaic, plin de frumusețe, animat de 

viață:„Ce lumină şi ce vorbe/ Jos la marginea colibii/ Marta mânuie 

cociorbe,/ iar Catinca toată hribii”.  

Omul activează aici obiectele. Vatră, cociorbe, hribi, blid, tocător, borș, 
râșniță, surcele etc. indică un univers de viață arhaic și pragmatic. Nașterea 

unui copil dă viață colibei, și sens nou feminktății în lume, personajele din 

scenariu cu nume și roluri simbolice, biblice, Marta și Maria se mișcă, 

gesticulează  și vorbesc ca într-un ritual. La colțul vetrei, loc simbolic, unde 

se prepară hrana și se țes  poveștile de viață, petrec cei ai casei. „Iar la colțul 

marii vetre/Stau de vorbă, lângă spuze,/Un moșneag și trei cumetre -

/Povestesc mișcând din buze.‖ (Miron și Frumoasa fără Corp). Buna 

dispoziție domnește în acest mediu: „Tinerica, puica, nașa/ Prejmuiește tot 

pe moașa/Pe când spală la un blid,/Iar bătrâna gată fașa/ Și cumetrele se 

râd.” (Idem)Casa, vatra, opaiţul, leagănul, focul din vatră, hribi, tocător, 

blid, borș, râșniță sunt semnele adăpostului omenesc, rustic şi silvestru al 

existenței minimale ce se-adaptează din mers naturii și subsumează natura 

sieși, complicitând cu ea. 

      Mediul se focalizează însă aici în jurul leagănului, al copilului botezat și 
adus acasă pe cărările ninse ce trosnesc sub pași. Primit de mușa ce deschide 

ritualic ușa celor întorși de la botez, copilul este legănat încet cu piciorul, la 

lumina scăzută a surcelelor din vatră, în timp ce părinții țes planuri de viitor 

-„Când își pun copilu-n leagăn/C-un picior încet îl leagăn/la lumina din 

surcică/Și o vorbă de-alta leagă-n/Planuri mari pe gâza mică.”(Idem) Într-o 

astfel de atmosferă arhaică, la focul vetrei, loc de țesut povești și mituri, pot 

să apară firesc, din perete, și ursitorile.  
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         Scena aceasta e reiterată de Eminescu în mai multe poeme, în 

Ursitorile, Povestea Dochiei și ursitorile. Bordeiul ascuns în inima codrului, 

e uneori înecat în vegetație: „La temei de codri deși/ Nu-i cărare ca să 

ieși,/Ci-i o rariște de brazi/Și un ochi voios de iaz/Și doi tei ca niște frați/Iar 

la umbra celor tei/Mi se-arată un bordei…/Iar pe prispă 

singurea/Văduvioară tinerea/C-un picior îmi legăna/Copilaș înfășețel/Care-i 

râde frumușel.” (Povestea Dochiei și ursitorile) Altădată bordeiul este 

cufundat în zăpezi: „În temei de codri deși/ Nu-i e pârtie să ieși,/Nu-i cărare 

nici răzor,/Nici urmă de vânător[…]/În pădurea nepătrunsă/O căscioară e 

ascunsă/Nu-i aproape sat nici drum/ Singurică, nu știi cum,/ Doar din horn 

îi iese fum./[…]/Cine-n casă o să șadă,/De nu-i pasă de zăpadă/[…]/ Vădu-

vioară tinerică/ Șade-acolo singurică…” (Ursitorile)  

        Bordeiul izolat în inima pădurii, pe timp iarnă sau de vară, este o 

luminoasă rezidență feminină, unde, ca într-un ritual, femeia leagănă cu 

piciorul albia c-un copilaș, toarce și cântă: „Pe când arde focu-n vatră,/Lupii 

urlă câinii latră,/Iar ea toarce din fuior,/Legănând cu un picior/Albia c-un 

copilaș/ Adormit și drăgălaș/Alb ca felia de caș.” (Idem) Femeia capătă aici 

o frumusețe de zână sau de zeitate silvestră, activă, luminoasă plină de 

farmec. Departe de somnolența și inerția fetei din colibă regăsită după 7 ani, 

de zburătorul iubit, ea activează la mersul lumii: toarce sau țese și cântă 

legănând-și, alintându-și copilul. Atmosfera e radioasă căci femeia-mamă 

privește și în trecut, în istorie, și în viitor. Momentul e de vis sau de poveste 

ireală,de-o frumusețe magică prin scena ursitorilor.  

 
Note:  

1. M. Heidegger. op. cit. cap. „Lucrul și opera‖ p. 40:, „Materialitatea este aceea care 

le conferă lucrurilor caracterul lor statornic și nuclear, dar și aceea  care provoacă felul lor 

de-a năvăli asupra simțurilor: cromaticul, sonorul, masivitatea, duritatea.‖ 

2.  Cf, Julius Evola, op. cit. pp. 90-91, cap. „Umbra cenușile lucrurile inutile‖.  

3. De-cu-sară, Miez-de-noapte și Zori-de-zi. 
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NICOLAE LABIŞ 

 

Nicolae Labiş publică în 1956 „Primele iubiri‖, volum caracterizat 

printr-o atitudine generoasă, „dominat de evocarea copilăriei peste care pluteşte 

umbra tristă a războiului, precum şi o biografie repede devenită exemplară, 

pentru că o generaţie întreagă s-a recunoscut în ea‖. (D. Micu) 

„Lupta cu inerţia‖ face saltul spre lirica de idei, descoperind esenţa 

poeziei. Labiş propune o artă poetică supusă unor rigori estetice anume, pentru 

că poezia se naşte într-o lume a gheţurilor pure, propice creaţiei, univers 

descoperit de Eminescu şi mai târziu de Camil Petrescu, poetul care caută 

obsesiv şi fascinat ideea: „Deşi-i din implicaţii cu rămurişuri pure/ ori din 

cristale limpezi ce scânteind se scurg/ Intrând în ea, să tremuri ca iarna într-o 

pădure‖.  

Poezia lui Labiş trebuie privită din două unghiuri de vedere: astfel este 

necesar să subliniem contribuţia lui la orientarea poeziei de după război, 

relevând însă şi partea viabilă a creaţiei sale, acea trăire autentică în candoare şi 

infern a „nărăvitului de idei‖: „Ideea se îndoaie şi gândurile mor/ se-ndoaie aici 

ca bolta albastrului de sus/ şi bate un gând clorotic şi gândurile dor/ şi pajiştile 

vremii ce par a fi şi nu-s‖.  
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O sete de luciditate, o stare gravă de poezie, o explozie de vitalitate, o 

bărbăţie a minţii străbat universul poeziei lui Labiş, cuprins într-un timp 

concret cu sunet metalic, desfăşurat ritualic ca în marile epopei: „Nou gătiţi, cu 

inimi treze/ şi cu plete-n vânt jilave/ 

vom dansa pe metereze/ cum 

Spartanii-n ore grave‖. Pe un astfel de 

fundal, Labiş mişcă un univers tematic 

existent în tradiţia poeziei noastre de la 

1848 încoace, de aceea critica literară 

va fixa opera poetului ca moment de 

„resurecţie‖ a poeziei de după 1944.  

„Simbolist, impresionist‖ (P. 

Poantă) sau mai degrabă un 

expresionist izvorât din impresionism 

prin dimensionarea cosmică a 

impresiei atunci când va trăi imaginile 

războiului prin sentimentul de sfârşit 

de lume, proiectat într-un peisaj 

cutremurat de spaimă şi păcat. O 

natură dantescă, secătuit de viciu, o 

natură negativă se întinde: „Pe zare 

curge sânge şi pieptul mi-i roşu de parcă/ Mâinile pline de sânge pe piept mi le-

am şters...‖.  

Personajele şi sentimentele sunt gigantizate, Ştefan sau Cozma Răcoare 

acoperă cu umbra lor tot cerul. Foamea şi setea devin pantagruelice într-un 

apetit de viaţă delirant: „Butoaie mari plesnesc cu detunare/ Butoaiele cu vinul 

de Cotnari/ cu vinul cel înălţător şi tare‖.  

Nu lipsită de retorism, uneori dezlănţuirea entuziastă cuprinde protestul 

împotriva viciului, a minciunii, a decadenţei, a stării ambigue a falsului, a 

indiferenţei monstruoase, a inerţiei: „Suntem în miezul unui ev aprins/ Să-i dăm 

dezlănţuiţi a-nsufleţirii noastre vamă/ Cei ce nu ard aprins ca noi/ În flăcările 

noastre se destramă‖/.  

Labiş restituie registrului poetic bocete, blesteme, oraţii de nuntă; redă 

poeziei pastelul, reînvie istoria aureolând prezentul, redescoperă mitul 

strămoşilor, casa părintească, folclorul şi un bănuit sentiment al dezrădăcinării 

şi al înrădăcinării. Poetul aude venind prin noapte cavalcade baladeşti şi firul de 

argint al doinei, glia gemând de schije şi otravă, ca o iubită, de aceea blestemă 

în numele vieţii şi scrie oraţii de nuntă în numele dragostei: „Poate se pun la 

cale prin semne fără grai/ Nunţi noi cu vornici aprigi şi mândre druşte fete‖. Pe 
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Labiş îl strigă pădurea şi-l cheamă satul ca o oază de puritate: „În cea-suri moi 

de seară dureri de-odinioară/ cu doinele bătrâne mi le-amintesc în sat‖, sau 

„Prietene e timpul şi noi doi/ Spre sat să ne întoarcem laolaltă/ purtând în suflet 

roiuri de lumini/ şi albe purităţi de iarnă caldă‖. 

Temperament romantic, tumultuos, trecut prin şcoala lui Baudelaire şi 

Rimbaud, poetul umple spaţiul poeziei romaneşti cu toate splendorile firii, cu 

toate frământările însinguratului astenizat de visuri clădite „pe coşmarul unor 

vremi rele‖. Elegiac şi meditativ ca un adevărat „spirit al adâncurilor‖, un intrus 

în contextul unei poezii pe care „el o vedea lipsită de vlagă: „Trăiesc în altă 

lume decât voi/ În lumea alcoolurilor tari‖, din când în când, mai urcă în lumea 

„liniştei senine‖,însă tot într-o ipostază plutonică: „Şi-atunci aprind mari focuri/ 

Şi zămislesc comori/ Uimindu-vă pe cei ce nu-nţelegeţi‖.  

În poezia lui N. Labiş distingem tendinţa de a aprofunda dezbaterea 

etică, de-a o îndrepta spre relevarea condiţiei omului social încovoiat de 

contradicţii interioare, dar apt de-a se elibera de poveri şi prejudecăţi. Poezia lui 

este o manifestare a chemării tinereşti la autodepăşire în sensul etosului 

comunist, invitaţie la responsabilitate: „Când lupţi şi speri şi (nu-i firesc) 

greşeşti,/ Când îţi învingi în luptă îndoiala/ În faţa conştiinţei omeneşti/ Atunci 

e mai cinstită chiar greşeala‖.  

Întreaga generaţie de poeţi 1960-1970 stă sub semnul neliniştii, al 

încrederii şi al neîncrederii, al unor stări limită inoculate de poetul luptei cu 

inerţia care a impulsionat cele mai diverse aspecte şi atitudini creatoare, punând 

un mare semn de întrebare la ceea ce a fost şi ceea ce va deveni poezia în viitor.  
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         IULIU PÂRVU  

 

 

 

 

 

 

UN CRAINIC MODERN AL SPIRITULUI ROMÂNESC DIN 

ADÂNCURI 

Ioan-Aurel Pop: Transilvania – starea noastră de veghe; 

Identitatea noastră. Felul de-a fi român de-a lungul timpului. 

Nu mai e o noutate pentru nimeni că Ioan-Aurel Pop este, în momentul 

de față, cel mai titrat istoric român. Avem în vedere, în considerațiile 

noastre, prestigiul de care se bucură în mediul academic din țară și 
străinătate. Membru al Academiei Române, rectorul Universității „Babeș-
Bolyai‖ din Cluj, directorul Centrului de Studii Transilvane, președintele 

Comitetului Național al Istoricilor din România, reprezentantul României în 

Comitetul Internațional de Științe Istorice. A condus Institutul Cultural 

Român din New-York și Institutul Român de Cultură și Cercetatre 

Umanistică din Veneția. Este visiting professor al unor universități din 

S.U.A., Franța și Italia, autor a peste 50 de cărți, tratate, manuale și a peste 

300 de studii ori articole publicate în edituri și periodice de prestigiu din țară 

și străinătate. 

Cu o asemenea carte de vizită, este firesc să fim mândri că-l avem 

printre noi, savant și dascăl deopotrivă. 

În ultima parte a anului trecut, ilustrului profesor clujean i-au apărut 

două cărți ilustrative pentru personalitatea sa plurivalentă: Transilvania – 

starea noastră de veghe (Ed. Școala Ardeleană) și Identitatea românească. 

Felul de-a fi român de-a lungul timpului (Ed. Contemporanul). Cum sunt 

înrudite ca mesaj, multe din ideile lor se interferează, încât socotim potrivit 
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să le prezentăm împreună. Amândouă însumează studii, articole, prefețe, 

conferințe pe teme sau în tangență cu temele enunțate în titlu.  

Irina Petraș, într-o succintă prezentare a autorului pe coperta primei 

cărți, identifică cinci componente ale profilului său intelectual: istoricul; 

cititorul și degustătorul de literatură; omul cetății; Profesorul; ardeleanul. 

Pe deplin corect. Niciuna, desprinsă dintre celelalte, nu l-ar defini decât 

parțial. Stă bine oricărui istoric să fie, în sens larg, dascăl și cetățean, dacă 

urmărește să-și împlinească destinul. Dar asta implică în mod necesar și o 

sensibilitate pe măsură, care să-i înlesnească pătrunderea în adâncul trăirilor 

comunității în care viețuiește. Că Profesorul Ioan-Aurel Pop este un ardelean 

autentic nu-i nici o îndoială, rezultă, deopotrivă, din rădăcinile sale, din 

mediul intelectual în care s-a format, din echilibrul său funciar. Cu 

observația imediată, însă, că își asumă această condiție fără nici o urmă de 

trufie, cum se mai întâmplă, câteodată, pe la alte case. Ardelenismul său 

înseamnă românism de cea mai pură esență, fără orgolii provinciale, fără 

pretenții hegemoniale. Demersul său științific, adeseori în completarea a 

ceea ce au spus și înaintașii, urmărește să demonstreze că Transilvania este 

mai mult decât un spațiu geografic și cultural, reprezintă starea noastră de 

veghe întru zămislire și supraviețuire. Aici ne-am format, în principal , ca 

neam, de aici am descălecat, apoi, pentru a cuprinde și organiza întreg 

spațiul românesc, aici s-a afirmat mai întâi conștiința noastră națională în 

zorii epocii moderne. O stare de veghe continuă, de două milenii încoace, cu 

dramatice confruntări, cu dureroase deposedări, cu grele privațiuni, dar, mai 

presus de toate, cu un nestins instinct al supraviețuirii. „Locul predilect de 

apărare și conservare a neamului românesc a fost Transilvania‖, conchide 

Ioan-Aurel Pop. „Aici s-au concentrat românii în primul mileniu și în primul 

sfert al celui de-al doilea, după care unii au revenit pe câmpiile de sud și est‖ 

(p. 57). Și mai departe: „Am trăit nespectacular, în comunități modeste, pe 

văi mai mult decât pe dealuri, la adăpostul muntelui și al pădurii, pe căi ferite 

mai mult decât la drumul mare, la sat mai mult decât la oraș. Am fost țări de 

țărani, cuprinși de febra muncii tăcute, de care profitau alții. Dar am trăit și 

am ajuns până azi!‖ (p. 114). 

În studiile și conferințele sale pe teme de istoria Transilvaniei, Ioan-

Aurel Pop nu poate evita confruntările cu toți cei porniți să deformeze, din 

variate motive, realitățile acestei istorii. Discursul său capătă, în aceste 

situații, accente polemice. E vorba, însă, de niște dispute academice, în care 

nu se ridică tonul spre invective, nici se coboară argumentația spre absurd. 

Istoricul e persuasiv prin erudiție, iar polemistul prin multul său bun-simț. 
Vechile confruntări istoriografice româno-maghiare au ecou, firește, și 

în această carte. Lucrurile sunt puse la punct fără inflamări inutile, dar și fără 
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echivoc. Prezența ungurilor, secuilor și sașilor în Transilvania este o realitate 

multiseculară. Conviețuirea lor cu românii a fost, cel mai adesea, pașnică, 

dar în destule momente și tensionată. A perpetua vechi animozități nu-i spre 

folosul nici uneia din părți. Realitățile Evului Mediu sunt revolute, iar a visa 

o întoarcere la ele – o mare prostie, simplu motiv de vrajbă. Nu se poate 

contesta bogata contribuție a acestor etnii la dezvoltarea civilizației materiale 

și spirituale în Transilvania, nici vocația lor europeană. E un fapt istoric pe 

care românii trebuie să-l respecte, așa cum și ungurii au obligația să respecte 

tradițiile românești, simbolurile noastre naționale. 

Dacă pe această temă nu este mai nimic nou, pe istoricul și profesorul 

Ioan-Aurel Pop îl deranjează cel puțin la fel de mult deformările 

istoriografice care ies de sub pana unor conaționali, adesea veleitari, animați 
de interese obscure: „Este bine să facem cu toții istoria, dar să-i lăsăm pe 

istorici s-o scrie! Ne pregătim să celebrăm împreună un secol de la Marea 

Unire și sunt destui – în context – care seamănă vânt ca să culeagă furtună, 

reînvățându-ne ba că suntem aici de două mii de ani, daci verzi care știau 

latinește înainte de Romulus și Remus și care erau creștini înainte de Hristos, 

ba că nu am fost, nu suntem și nu vom fi nimic altceva decât niște omuleți 
patibulari animați de mituri și admiratori naivi ai unui poet național bine de 

aruncat la coș‖ (p. 114). Aluziile, pentru cunoscători, sunt străvezii. În alte 

locuri, ciudații autori sunt nominalizați. Față de ei, dezacordul este exprimat 

ferm. Demersul lor i se pare lui Ioan-Aurel Pop vinovat, indiferent de 

rațiunile care l-au stârnit.  

În cuprinsul volumului Transilvania – starea noastră de veghe studiile 

de istorie factuală sunt puține: „Maramureșul... intrând pe furiș la 

moldoveni. Reflecții pe marginea unei idei de unire românească din secolul 

al XVI-lea‖; „Câte ceva despre români și maghiari în trecut‖; „Influența 

modelelor germane și germanofone asupra românilor‖. Predomină studiile pe 

teme culturale, cu referire la personalități, cele mai multe transilvănene, prin 

care s-a întreținut starea de veghe românească în ultimele trei secole: „Școala 

Ardeleană și națiunea română din Transilvania în Secolul Luminilor‖; 

„Dimitrie Cantemir și Transilvania‖; „Contribuția transilvănenilor la 

fondarea Academiei Române‖; „Istorici transilvăneni la Accademia di 

Romania‖; „Poezia lui Eminescu și Evul Mediu românesc‖; „Eminescu și 

străinii‖. Prezența a doi iluștri moldoveni în această galerie de personalități 
transilvănene nu trebuie să mire, pentru că amândoi au fost asumați, într-un 

fel sau altul, de spiritualitatea locului. Și informațiile, și reflecțiile din aceste 

studii sunt de foarte mare interes pentru cei disponibili să frecventeze lumea 

academică. O deosebită pregnanță au evocările celor trei mari dascăli ai 

Universității din Cluj, Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor, Ștefan Pascu, 
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modele de ținută profesională pentru autor. Ultimului, blamat de atâția 

pentru așa-zisa colaborare cu regimul comunist, i se face, în sfârșit, o 

meritată dreptate, fiindu-i recunoscute calitățile intelectuale și umane care l-

au consacrat. Toate trei – adevărate portrete literare. În fiecare, istoricul își 

arată și fața de scriitor, nu doar cea de cititor și degustător de literatură. Alte 

studii descind direct din experiența sa la catedră: „Despre educația prin 

limbă și istorie‖; „Povestea unui manual unic de educație europeană‖; 

„Atentatul împotriva educației naționale și consecințele acestuia‖. Trebuie să 

precizăm că autorul, la absolvirea facultății, a predat trei ani istoria într-un 

liceu clujean, înainte de-a ajunge asistent universitar. Cunoaște, deci, 

nemijlocit pulsul învățământului românesc, se poate exprima în cunoștință 

de cauză asupra problematicii sale. Și, din păcate, asupra mizeriilor sale din 

ultima vreme. Fiind vorba de un interes național major, ilustrul istoric 

renunță la eufemisme, spune lucrurilor pe nume, trăgând un semnal de 

alarmă: „Menirea noastră este să menținem și să construim o educație și o 

instrucție sănătoase, adecvate acestei lumi dinamice, în schimbare. Nu de 

strategii europene complicate, alcătuite în limbaj criptic, creat parcă anume 

ca să dezorienteze, avem acum mare nevoie, ci de câteva direcții simple, 

bune de înțeles și de urmat de către toți cei animați de bunăvoință‖. Autorul 

acuză formula didactică prin care elevii și studenții sunt învățați „să nu mai 

învețe, adică să nu mai memoreze nimic‖, sub motivarea că totul poate fi 

găsit în baze de date ușor de accesat. Astfel, „mulți tineri își pierd treptat o 

componentă fundamentală a inteligenței‖, memoria, ajungând să fie văduviți 
de capacitatea de a compara, „de a cântări lucrurile și de a alege soluțiile 

optime‖, transformându-se în simpli roboți, „în executanți fideli ai celor cu 

putere de decizie‖. Soluția ieșirii din impas este ca elevii să fie reîntorși „la 

învățare cu mintea proprie‖. „Memoria individuală se cuvine apoi corelată, 

crede Profesorul clujean, cu memoria colectivă. O comunitate care-și pierde 

memoria sa de grup este vulnerabilă, ajunge la cheremul liderilor mondiali, 

dornici să chivernisească lumea după principiile globalizării forțate‖ (p. 276-

277). 

Alte câteva studii dezvoltă idei în legătură cu identitatea românească, 

anticipând conținutul celui de-al doilea volum pe care vi-l prezentăm: 

„Români și România în Europa: între Occidentul latin și Orientul bizantin‖; 

„Miturile naționale și educația românilor prin istorie‖; „Vocația occidentală 

a românilor‖. Și în cazul acestora, ideile exprimate sunt limpezi, dar de mare 

actualitate. Încă o dată istoricul Ioan-Aurel Pop nu rămâne ancorat în trecut, 

ci se ilustrează ca o conștiință vie a timpului său. Nu politician de duzină, ci 

intelectual de înaltă ținută care își asumă datoria de-a se exprima public în 

legătură cu pașii de urmat de către societatea românească în lumea politică 



77 
 

de astăzi. Românii „nu au fost așezați de soartă pe o linie de separație, ci pe 

o vastă suprafață de interferență, acolo unde apusul se întâlnește cu răsăritul 

Europei‖ (...) „Ei au șansa să fie și apuseni, și răsăriteni în același timp‖ (p. 

294). Din Occident ne vin ființa, numele și limba, din Orient – credința 

religioasă. Prin sinteza lor, suntem ceea ce suntem. Ca fapt politic major, 

trebuie însă reținut că „existența reală (faptică) a României se datorează 

poporului român, iar cea juridică internațională se datorează Occidentului. 

De câte ori a intervenit Răsăritul, viața poporului român a fost periclitată, iar 

România a fost lovită și ciuntită, populația deportată și pedepsită, obligată la 

tăcere și sacrificii...‖ (...). „De aceea, vocația occidentală a românilor ne 

arată clar și acum care este calea de urmat‖ (p. 295). 

Al doilea volum, Identitatea românească: Felul de-a fi român de-a 

lungul timpului, este structurat asemănător cu precedentul. Studiile sunt 

grupate în patru capitole: Felul de-a fi român; Istorie și ficțiune istorică; 

Oameni care au făcut istorie; Locuri, oameni și comunități. În Cuvânt-ul 

înainte care deschide volumul, autorul explică ce impulsuri l-au îndemnat să 

scrie. Pleacă de la constatarea, ușor verificabilă, că prea se induce astăzi 

românilor o stare de neîncredere generalizată. Față de această situație 

sumbră, el vrea să-i convingă pe conaționali „că poporul român și România 

există pe acest pământ, că poporul român și România nu sunt ficțiuni, ci 

realități palpabile, cu bune și rele‖ (p. 11). E convins că „dacă ne tot 

demonizăm, dacă ne punem mereu cenușă în cap, vom ajunge să ne urâm cu 

toții, endemic‖. 

Recapitulări istorice, deci, pentru un public larg care trebuie scos din 

starea de apatie și reconectat la trăirea patriotică. Istoricul și dascălul își 

îngemănează încă o dată efortul întru împlinirea unui deziderat spiritual 

major. Accentele polemice sunt, în acest volum, mai frecvente și mai decise. 

Identitatea românească, în viziunea lui Ioan-Aurel Pop, se definește prin 

„felul de-a fi și de-a se simți împreună al românilor‖, pe temeiul limbii, 

originii, culturii ,religiei, teritoriului și obiceiurilor lor. Luate separat, aceste 

componente nu au întotdeauna relevanță, dar „la un loc, în interacțiune‖, 

sunt definitorii. Autorul se pronunță asupra fiecăreia dintre ele pe baza 

impresionantei sale culturi istoriografice și animat de un profund sentiment 

patriotic. Urmărește cu aplicație „imaginea de sine a românilor în imnul 

național‖; la 150 de ani de la fondarea Academiei Române, demonstrează 

vocația acesteia de ridicare și consolidare a „edificiului național‖. Discerne, 

prin foarte fine observații și cu un ascuțit simț critic, între „istorie și 

propagandă istorică în societatea contemporană‖. De când lumea s-a făcut 

propagandă, pentru că au existat mereu interese în influențarea „opiniilor, 

emoțiilor, atitudinilor, comportamentului de grup‖ într-o anumită direcție. 
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Dar parcă niciodată, ca în prezent, propaganda istorică nu a fost mai asiduă și 

mai insidioasă, folosind un arsenal atât de bogat. Un exemplu edificator îl 

reprezintă cartea istoricului Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința 

românească, publicată repetat în țară și în străinătate, pentru o cât mai largă 

receptare. În viziunea excentricului universitar bucureștean, „trecutul este 

mort, nu poate fi cunoscut și devine, prin pana istoricilor, plin de mituri, de 

idei preconcepute, de minciuni!‖ Tinerii nu au, deci, motive să studieze 

istoria națională, ba este chiar periculos să o facă, pentru că își îmbâcsesc 

mintea cu minciuni. Ioan-Aurel Pop demontează, de la înălțimea sa 

academică, această vădit tendențioasă teorie, menită să ne deposedeze de 

conștiința identității noastre naționale și conchide: „Dăscălia și misiunea de 

istoric incumbă o anumită deontologie, o rigoare profesională, o metodologie 

consacrată a investigației, care, toate, trebuie să aibă în vedere mereu 

formarea tinerilor, a oamenilor în general, meniți astăzi să învețe de-a lungul 

întregii vieți. Nu este vorba aici despre naționalismul sau patriotismul 

istoricului - despre care s-a vorbit prea mult și prea pătimaș - ci pur și simplu 

despre mesajul său uman, despre dragostea lui de viață și de oameni. 

Spunem aceasta pornind de la constatarea simplă că orice profesor și, mai 

ales, orice istoric face, până la urmă, într-o formă sau alta, educație‖ (p. 84-

85).  

Dintre personalitățile care au definit și au ilustrat identitatea 

românească, sunt evocați Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, George 

Coșbuc, Alexandru Lapedatu, în câteva din ipostazele lor creatoare. Sunt de 

reținut bogata cuprindere a subiectului, în fiecare caz, și patosul asumat în 

expunerea ideilor. 

Alte studii fac referire, în aceeași tonalitate, la locuri din spațiul 

românesc (orașe cu veche tradiție, Țara Silvaniei, Dobrogea, ținutul 

secuilor), la oamenii și comunitățile care le populează. 

Ne exprimam părerea, cu altă ocazie, că noi, cei de azi, avem în Ioan-

Aurel Pop omul potrivit la timpul potrivit. Cărțile pe care vi le-am prezentat 

ne întăresc și mai mult convingerea. Precum Nicolae Iorga, în vremea sa, 

ilustrul istoric clujean ne învață să fim români într-un moment în care avem 

presimțirea că se pregătește un asalt asupra identității noastre. E bine să-i 

ascultăm vocea, să-i urmăm îndemnul. Larga sa perspectivă asupra cursului 

evenimentelor istorice îi îndrituiește rolul de crainic al spiritului românesc 

din adâncuri.  
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STAREA DE STÂND ÎN JILŢ 

 

Starea de stând în jilţ, privirea în sine, 

povestind cu un scrin plin de scrisori vechi, 

veşti ale mizeriei umane, 

sare pe rane, pe tabla memoriei, 

pe obrazul gros, ca talpa de la bocanci, 

care cică va plezni de ruşine… 

Mica ladă magică, plină de saltimbanci, 

de ştiri, de măşti vii, de mari escroci ai istoriei, 

rând pe rând, cu miracole, falsuri, prestate în plină zi, 

păleşte faţă cu ce văd în jilţ stând. 

Judecători, regi răpănoşi ai zilelor noastre, 

mă torturează în scene cu fărădelegi, 

printre antene, sub ceruri albastre, 

se înfruntă misticul cu ateul, 

dar totuşi mai sper să ieşim din păcat, 

dincolo de jurnalistul decapitat 

să boltească peste noi curcubeul. 

Ce urmează de acum înainte? 

Vremuri incerte, alte zăpezi, alte veri, 
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văd sufletul-ţintă! 

Doar că Dumnezeu ţine minte 

şi sper, mă rog din răsputeri 

să nu uite, să nu ierte, să nu mintă! 

 

CÂND CREDEAM CĂ TE PIERD 

 

Gândeşte-te: să pierzi iubirea, 

ca şi cum ai pierde Luna, 

pătrarele ei – când descreşte 

şi scade-şi scade şi cade 

în beznă. 

Când, de fapt, ea n-a plecat, 

e mereu acolo în nopţi, 

n-o zăreşti dar şti 

că există 

cu munţi, cu cratere vechi, 

cu pulberi stelare, 

cu toate petele ei – 

mângâiată de umbre. 

E cazul meu, sau a fost, 

când credeam că te pierd, 

dar tu eşti pururi acolo, 

la căpătâiul meu când dorm, 

mângâindu-mi pleoapele, 

te furişezi în ochi, 

din ochi-în suflet. 

 

HAI! SĂ ZBURĂM! 

 

S-a dezgropat un mormânt, 

adică s-au scos din pământ 

pietre cu rune. 

Se va spune: 

Sunt oase de jilţ, oase de sfânt. 

Greşeala e că se sapă în jos, 

căci, ar trebui săpat în sus, 

pentru că acolo s-au dus 

înaripate, 

sufletele toate. 

Deasupra cimitirului din sat 

oricui sufletul ni-l dăm, 
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oricât murim şi murim, 

foarte sus e alt ţintirim. 

Hai! Să zburăm! 

 

TOŢI ÎMPREUNĂ 

 

Sunt bătrân, sunt bolnav, 

e ca şi cum mintea mea 

ar avea o mie de laturi, 

e o lecţie de anatomie, 

se atestă un diagnostic grav, 

se dau exemple, pilde, sfaturi, 

de geometrie celestă. 

Ne căutăm străbuni şi lari 

în păduri de goruni, 

mari coloane de temple 

din codri vechi, seculari. 

Şi când îi găsim 

nu ne mai întoarcem acasă curând, 

în nopţi cu Lună 

ne mutăm în casă vie, de trunchi. 

Am un gorun tată, un gorun bun, 

altul unchi şi toţi împreună 

un codru, o vecie, un gând. 

 

PICIOR DE JILŢ 

 

Un invalid din ultimul război, 

spunea cu o amarnică mândrie - 

- „Sunt norocos, căci sub genunchi, mai jos, 

Eu am picior de jilţ, de abanos.‖ 

Se sprijinea pe un toiag, în glie 

şi se zvonea că moartea îi murise, 

vorbea cu sine când minune! 

Împestriţat cu mohorâte rune, 

vechiul picior de jilţ, înmugurise. 
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         RAISA BOIANGIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               NĂZBÂTIOSUL- FURIOS, CU GRAŢIE (I) 

                  Fratele geamăn – născutul fără viaţă, nu-i dă pace... 

      Toată copilăria a fost cu fratele mort la naştere şi mai târziu, dar mai cu 

seamă în copilărie. Acela- fratele geamăn, dispărutul îl locuia: era cel blând, 

concesivul, firav, blond,  chemând forţele benefice înspre el, acceptat de 

mediul în care trăia, fericit, în armonie cu lumea. 

     El, Ion Lucian- viul, inconformistul, urla fără oprire ore întregi ca să se 

ştie că există. Şi undeva trist şi tăcut fratele geamăn, umilin- 

du-se prin răbdare- ceilalţi uitând de el, de presupusa lui existenţă, umbră a 

celui exuberant şi nestăpânit. 

    Se măsura în creşterea lui cu acela: 

   -Uite cât am crescut, tu rămâi mic şi buflici. 

    Tu erai cel mare la naştere. Acum te-am întrecut. Îl bătea pe acela, îşi 

lovea umbra: 

     -Lasă-mă !  Tu cel mai mare ai murit la naştere. Eu, uite-mă trăiesc, bă, 

prostule, eu sunt.  

    Când tata venea de la iubita lui brună, focoasă şi mama şatenă, cu ochi 

albaştri plângea şi icnea isteric, el, Ion Lucian dispărea sub masă, şoarece 

fiind. Uita de fratele geamăn. Îşi muşca unghiile, făcea pe el: mirosuri 

pestilenţiale îl însoţeau. 

     -De ce faci pe tine? 

     -Aşa, că vreau, vreau! Îşi afirma voinţa, lovind cu-n băţ în podea, până nu 

mai avea putere, aproape de leşin. Cine să-l vadă, cine să-l compătimească? 

      -Ce faci mă,de ce urli? zicea mama. Nu vezi ce face tată-tău, acuma şi tu 

te găsişi să mă necăjeşti. Mai făcuse mamă-sa un băiat şi încă o fată. Şi ce 
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dacă? El acum era cel mare şi nimeni nu-i putea lua asta. Cel mare. 

Alexandru cel Mare(nu cel bun). Ce înseamnă să fii bun: să nu fii! Să mori. 

Aşa cum pierise ăla la naştere. N-a avut puterea nici să iasă viu. El dacă-a 

fost să trăiască! Moaşa lui, masiva Marcela- o verişoară de-a mamei, era să 

se aşeze pe el, în primul lui an de viaţă, când vieţuise într-o mânecă, nu într-

un butoi, ca Diogene, într-o mânecă de-a tatei îmblănită să nu-i fie frig. Ce 

nimicarniţă trebuie să fi fost şi ce frig îi era! Să locuieşti într-o mânecă: 

întâia lui locuinţă, după ieşirea din spaţiul matern. Mâneca lui miţoasă, cu 

miros de urdă, cu peri mari, zgârâitori, cu căldură dogoritoare de cuptor- 

încins. Doamne, a fi sau a nu fi într-o mânecă!  A fi!  Dar moaşa voise să se-

aşeze: masiva, ostenea degrabă. 

      -Stai! strigase mama cu disperare. Nu te-aşeza! E... 

       El era acolo, fiul cel Mare- Măria sa Ion Lucian, purtând două nume 

pentru a aminti şi de acela, care nu mai era viu, dar fusese. 

    Şi astfel, mama îl mai salvase odată, şansa lui de a fi se re-confirma. Dacă 

masiva, cu zeci de kile, lata verişoară a mamei s-ar fi aşezat, ce-ar fi fost, 

cum ar mai fi fost? Nici să strige n-ar mai fi avut cum, strivit în grăsimile 

muiete şi răsfirate ale celei ce-i tăiase apoi şi firele rebele- blonde, pe care le 

păstrase mama într-un sertar la o masă, legate cu fundiţă. 

      -Doamne, Dumnezeule, zicea mama, mulţumescu-ţi  Doamne, că mi l-ai 

lăsat în viaţă, măcar pe unul din doi. Îi mai murise o fată, bolnavă de 

plămâni, eh, şi asta fusese o moarte şi un frate al ei, tot astfel şi unul în 

război şi tatăl ei şi mama, câte morţi, câte energii inoculate, parcă toate, în 

trupul prichindelului de baladă- Lucian. 

     Mama îi spunea poveşti, le ştia, le inventa. Ce zile de pomină în cartea 

vieţii: să fii într-o poveste spusă de mama. Mama îi dădea rol şi lui: era şi el 

acolo prin pădure, pe râuri, în munţi, cu sabia, cu braţele, cu pumnii 

încleştaţi, haiduc, mama era în felul ei o eroină: nu se lăsa! Mergea după 

bărbat la ibovnică. Îi păzea casa până-n zori şi nu se omora. Îl vedea 

dimineaţa ieşind de la aceea  şi scrâşnea din dinţi şi mergea în urma lui şi 

venea acasă şi striga: 

      -Du-te la aia, că nu-mi eşti bărbat şi nu eşti tată, eşti câine!  

Linge-te cu aia şi pupo-n fund şi...Lasă c-am văzut eu! Şi fir-ai al dracului cu 

chelea ta! Şi el, bărbatul nu răbda şi ei parcă-i plăcea asta, să primească ceva 

de la el, chiar şi sub forma zdupăielii şi-o lovea  

şi-o-ngenunchea şi-i frângea braţul şi-i frângea trupul ca-ntr-o dragoste cu 

năbădăi. Şi ea-l incita: mai voia, ca-ntr-o iubire perversă, mai cerea pumni, 

privind c-o ură cerşetoare(începuse să bea, un pic mai mult, mai puţin?). Şi 

cele două pietre tari se hărţuiau şi hârâiau până la epuizare. Iar şoarecele din 

Ion Lucian de sub masă ieşea spăşit şi epuizat şi el, suferind cu îndârjire 

scena la care asistase vrând-nevrând prin prezenţa sa. Cum să reacţionezi? 
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Tata avea un pumn. Cum să iei apărarea mamei? Tata avea nişte ochi 

scăpărători şi un glas de răsuna cât toată uliţa de la un capăt la altul. 

    Vai, cum visa la arme secrete,pe care să le scoată, să le arunce. Să 

provoace incendii, să dărâme tot, să nu mai rămână decât locul fumegând- ca 

un rug, în care tot chinul şi disperarea unui conflict interminabil să nu mai fie 

dacă se poate(nu se poate nici în amintire). Rugul lui fumegos să ardă, să 

ardă cu el, să ardă alter egoul lui, cu blândeţea lui aurie, să rămână numai el, 

cu chielea lui de drac. 

    Voia să fie drac, să fie dracul din poveste, să fie de poveste la lume că e 

drac. Să facă ceva mai mult decât făcea tata, decât urla el şi cu mama, 

păruindu-se şi drăcuindu-se. Dacă tot invocau pe dracul, atunci măcar să vină 

dracul. Îşi dorea ca forţa aceea malefică să intre în el, dacă era atât de des 

invocată, atunci putea fi prin preajmă şi de ce n-ar intra în trupul lui mic şi 

îndesat, dar încăpător prin voinţă. Să plece fratele şi să intre dracul. Se ruga 

icoanei din cameră, lui Isus: 

      -Doamne, fă-mă tare, dă-mi pe dracul în mine, că n-am să fac rău, dar 

vreau să fiu tare, vreau să fiu văzut şi auzit. Poate că asta era ruga lui. Poate 

că nu se ruga concret cu vorbe, ci numai c-o dorinţă acerbă, privea icoana şi 

ştia că de acolo cineva îl vede şi-l simte şi-l întăreşte cumva şi că răspunde la 

solicitarea lui. Pumnii lui strânşi. Am să răzbun faptul că sunt şoarece, c-am 

stat sub masă, c-am tăcut, că n-am apărat pe nimeni. 

    Cum să devii puternic? Firesc urca pe casă. La straşina casei stătea. Se 

apleca. Striga: 

      -Mamăăăă! Şi până nu venea mama nu înceta cu strigătul. 

    Mama venea neinteresată de la alăptatul fetei, de la grija faţă de cel mic şi 

cu pieptul stors, cu ochii tulburi observa: 

      -Vezi să nu cazi. Dă-te jos de acolo! 

      -Nu mă dau. Vreau să văd dacă pot zbura. Ştia că nu poate să zboare. 

Chema atenţia mamei. Voia să mai fie şi el prezent în ochii ei, în simţirea, în 

preocupările ei- personaj principal- aşa cum fusese când era singurul copil, 

fusese singurul pentru puţină vreme. 

      -Mamăăăăă! 

      -Drace, dă-te jos! Pun eu bâta pe tine. 

      -Pune-o, ar fi zis, râzând şugubăţ, Ion Lucian. Pune-o! Voia  

să-şi audă şi ecoul glasului lui: să aibă ecou! Se asculta vorbind  

de-acolo de pe acoperiş, unde stătea la margine, riscând. Îi plăcea riscul, îi 

dădea o anume voluptate, pe care posibil a amplificat-o cu trecerea vremii. 

Să fii ,,sus‖, să priveşti de-acolo lumea. Şi să cazi sau să nu cazi: pe muchie 

de cuţit. Să-ţi emoţionezi mama, să te vadă şi audă lumea, să te ştie că ai 

curaj. Ce mai conta riscul, emoţia situaţiei în care se afla. El voia să fie 

admirat de ceilalţi pentru ineditul gestului: câţi ar fi făcut asta şi cu atâta tam-

tam.Pentru el conta şi faptul de a se arăta şi celorlalţi, de a fi văzut de alţii. 
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Altfel gestul lui n-ar fi existat, n-avea rost. Îi plăcea spectacolul, încerca să 

creeze momente de senzaţie care să rămână ca imagine în ceilalţi. 

      -L-ai  văzut pe Ion Lucian pe casă, cum s-apleca fără teamă, e nărod. 

Vrea s-o sperie pe mă-sa.Ce copil, ce copil! Ş-samănă cu tac-so sau cu cine 

din neam?! 

    Capul îi vâjâia de ameţeală: vedea lumea mai mică, mai grăbită,de sus. El 

sta ore-ntregi acolo, oxigenându-şi creierul cu aerul rece al dimineţii, în timp 

ce sătenii mergeau cu carele la câmp, ducându-şi  plugurile căznite şi 

mămăliga rece cu ceapă. 

    Seara urca prin casele oamenilor în pod şi de acolo făcea zgomot, 

tropotind, parcă ar fi fost vreun strigoi, vreo forţă a răului. Blândul dispărut: 

îl mai trăgea de mânecă: 

      -Hai, să dormim, ce naibilor colinzi aşa, vrei să te prindă oamenii şi să te 

bată. Degeaba. Îndemnul aceluia îl îndârjea şi mai mult. 

      -Taci dracului, îi zicea, nu mă-nvăţa tu pe mine că ştiu eu ce fac. Nu ştia, 

dar avea ceva în el care nu-i dădea pace: o energie pe care nu ştia cum s-o 

cheltuiască. 

    Odată arsese o claie de fân. Poate chiar el îi dăduse foc, aşa se zicea. Tot 

ce e posibil. Privise la pălălaia cu scântei jucăuşe şi fusese fermecat. Mai 

prins ca niciodată de-un eveniment pe care nu-l bănuia atât de fascinant. Ar 

fi vrut să pipăie flăcările, să i se ardă trupul frumos ca pe un rug. Se vedea pe 

un rug plutitor, alergând după o limbă de foc înşelătoare, şerpuind 

ameninţătoare peste tot. 

      Îi era şi teamă şi-i era şi bine, aproape de sublim. Atunci trăia sublimul. 

Fratele mai mic tremura, făcând pipi pe el. Îl strângea de mână trăgându-l de 

acolo: 

       -Hai, hai acasă. Chirăia.Ce strigăt de groază neputincioasă. El nu va 

depăşi obişnuitul curaj al momentelor terne ale vieţii. Ion Lucian se vedea 

puternic şi statornic în energia dezlănţuită. Focul- eternitatea din forţa 

focului i se dezvăluia. Şi nu numai atât: ceva din acea energie i se părea că-i 

aparţinea, era solidar c-un element ce-i semăna fiinţei lui intime. Gogoşi. 

Vorbe. Vorbele şi simţirea lui de atunci sunt vii, focul element primordial din 

care se născuse: el era frate cu focul şi nu cu mogâldeaţa fricoasă de lângă el. 

Ha, ha! El râdea. El nu mişca sadic: 

      -Plângi, dac-aşa ştii tu să lupţi. Tu eşti fricosul. Numai bun pentru o 

societate care se cocea cu fricoşi în ea. 

       El, Ion Lucian îşi aduna măreţia focului în sine. Iată o imagine pe care o 

purta cu el şi care poate-l ajutase. Îl va ajuta când va simţi că ceva-i 

vulnerabil în el. Câte sunt vulnerabile în noi. Şi tocmai pe curajoşi viaţa-i 

încearcă şi chiar lor le este dată suferinţa. 
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         EUGEN EVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.( Sentinţa) 

Taci, cuvânt nevisat!Aici, lângă Tao 

Auzind globularele roiuri. 

Leagănă frunzele Infrasunete, vaier. 

Altoi aqua dolce a chacrelor 

Lacrima-n seve Graal al Memoriei 

Aici îngenunchiez  Sămânţă celeilalte Lumini 

Cum fulgul de nea 

                  În interiorul textului. 

3. (Ruga) 

     Primordială substanţă 

Tu, ninsă-n mine-mi! 

Mie însumi mă-nchin. 

Omphalos, aorta mă vindece! 

                 Dor să nu-mi fie 

de nimeni. 

                          De Nimeni! 
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4. Aqua) 

     La rece se dilată 

Tot ce-i viu se contractă. 

Anomalie 

Substanţă pulsatorie, vie. 

În spirala Aurei ciorchine 

Spic al memoriei, spectru - Al profaniei divine..Îmi beau fiinţa 

                   Ca mugure- ciorchine în Teandră- 

Dumnezeie a Verbului, spic al memoriei. 

Sub roiuri, Adast să te ating:  Fecioară, tu, nemoarte, 

Melodiază-ne, ucide-mă, tandră! 

        Sus cu o mie de sâni alăptând 

                       Zeiţa empatiei divinului, Isis 

              Atotstăpână pe ştiinţe 

 Şi a Dezmierdului! 

În Tine priimeşte-mă: Gloria Mundi 

               Sex al Pleiadelor ! Orhideea cunoaşterii. 

  

Arătarea 

          - un mitopoem- 
        Emoţia venea dinspre păduri 

Cânta desculţă cânta şi râdea de singură 

Blondă cu plete-nspicate şi maci roşii la tâmple 

Semne aiurea îmi făcu Emoţia provocatoare 

Uitătura ei de vanilie visată înflorită iarna 

Luntrea coapselor vălurind ritmând cosmosul 

Galba aură-i juca pe-o sprânceană 

(Juca desculţă în prau.Ineluş învârtecuş. 

             Semn complice  neruşinat îmi făcu 

Dezvelindu-şi dalb pântecul- hrană 

Şi luna pienna din metatext răsări 

Săgetând spre cucluş de prihană. 

           ( O, Sublunaro cu zvâcnet orb dedublare!) 

 Nicio moarte nu era nu existam 

Nici ţipenie-n sacra arătare. 

Şi m-am trezit spre lume şi uşurat de seminţe 

               când  în preludiu  pieri  sărutând 

sculptată-n cuvânt o icoană şi văzut-am cu trupul căzut 

cum aurie înspicată în parfum de vanilie 
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iarna visată sărută şi cu totul pieri 

prin lanul de maci purpurii 

nicio moarte zefirul în gând suspina 

luna muri în coliba de murmure şi urma de genunchi a semanticii 

              cuib  cu aripi se făcu, jos de inimă 

                   tril de greieri şi mierle nebune de lună 

                    în Basmul cu Fiinţă în sâmburi 

   Emoţia Hermeneia mi-a stins 

vindecata mea, încă 

                zeiasca mea rană. 

  

  

Treimea de zeu 
         „ îndulcit cu dor de moarte” 

                      Eminescu 

Nadir îmbrăţişat cu Zenitul 

Vieţile noastre scânteind în cartea zeilor 

Care vor fi.. Între premoniţie şi surâsul Cunoaşterii 

Ne arată Calea tranzitul naşterii: 

Marele Noroc de A fi. 

Să refacem venirea şi adeverim misterul 

Nu departe de E. DIN 

Altoiul peren al Treimii 

Fruct al Marelui Timp 

Îndulcit cu dor de moarte 

Interzisul fruct cu atât mai prădat.Ca dăruire prada. 

         Sacre grafeme pe oglinzile voastre 

Geneticieni anunaki,  plural elohim 

         Coroana suntem noi Tu, celest, rădăcina: 

              Să Ne răzbune în Noapte Matrix 

                             Lumina, Cealaltă Lumină 

 

       Alpha semantic 

 

„Trilul pulsând dimineaţa 

             în păduri 

Este sărutul mierlei, voila! 

În toate făpturile dăinuie 

Chemarea Logodnei din Stea. 

          Cunoaşterea, zestrea‖- 

                     …astfel 

             Orgasmul cânta ! 
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Rupe sacrul sigiliu 

Tăierea în două, ca melos. 

Nevăzutul coboară în vizibil 

Dulce pe-o rază.. Ramură ţâşnind rădăcina 

Sărută, la vârfur, Lumina. 

Zbatere, smulgere, zbor 

Înălţarea prin cosmic fior. 

          Din ou primordia saltă 

Ritmând ordinea lumii 

                       mai –naltă..Ţipăt al Vieţii Fecioare 

Ci doar moartea moare. 

Doar moartea moare..Tril neîntrerupt metafizica magna 

Din care mă-nfrupt Îmi eşti tu, 

          Soră, Lună din Soare. 

Trilul pulsând dimineaţa 

             în păduri 

Este sărutul mierlei, voila! 

În toate făpturile dăinuie 

Chemarea Logodnei din Stea. 

 Cunoaşterea, zestrea”- astfel 

             Orgasmul cânta ! 
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            MARCEL MIRON 

 

 

 

 

                         Cutia poștală 

Ca o piatră cu inima decupată 

ultima pâine 

din ultima zi 

anaforă pentru calea albastră. 

Cutia poştală 

în univers 

o cometă plăsmuită cu mâini de copil 

lansată din grădina 

în care Adam ar fi dormit 

prima dată. 

În coada de lumină 

la dos de intemperii 

stau fotografiile noastre 

privind mirate peisajul. 

Peste veacuri 

vom reveni iarăşi 

refăcând bucla timpului 

în care am răsărit. 

 

Florile 

 

Florile 

ochi de lumină 

zâmbet de curcubeu 

parfum în vieţile noastre. 

Prin ele 

ţărâna 

vorbeşte cu Dumnezeu. 
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M-am îndrăgostit 

 

M-am îndrăgostit de tine 

un obraz albastru 

brăzdat de trecerea clipelor 

ca un râu 

umflat de viitură. 

Clipele 

urme adânci 

pe extrasistolele inimii 

estompând simfonia luminii. 

În sălile de cinematograf 

se instalează bureţi aparenţi 

care preiau bătăile inimilor spectatorilor. 

Erai acolo 

pitită pe un sfert de scaun 

tu 

inimă molcomită 

de clipele rostogolite în abundenţă 

ca un sistem de filtrare a sunetelor stridente 

zâmbeai din amintirile obosite. 

Îmi aduc aminte când te-am întrebat 

dacă vrei să plecăm 

într-o plimbare 

iar tu mi-ai răspuns: 

trebuie să stau până la sfârşitul spectacolului 

altfel vor asurzi toate scaunele libere. 

Când am ieşit afară 

torentul de clipe zurbagii se terminase 

cineva spunea că a fost o rupere a baierelor timpului. 

Am avut bucuria să văd 

flori noi 

în faliile zâmbetului tău. 

Într-un sfârşit 

am plâns cu hohote 

mă durea nodul nou al vremii 

după ruperea aceea ireparabilă. 
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               GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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. 

 

Ea mă iubea ca pe-un incest duminical, 

când Dumnezeu era plecat să moară, 

eu o iubeam într-un apus carnal, 

în Raiul ce-şi lătra sfinţeniile - afară. 

 

 

IUBITA MEA DE TREI DUMINICI 

 

Iubita mea de trei duminici, 

frumoasă ca un eşafod, 

haihuiul înclinat al gurii 

cu un sărut l-aş face nod. 

 

Ţi-aş sparge-n sunete-nţelesul 

pe vreo silabă în derivă, 
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iubita mea de trei duminici, 

cu minele în tine-arhivă. 

 

Iubita mea de trei duminici, 

frumoasă ca un eşafod, 

peste  Iisusul meu din oase, 

azvârle-ţi coapsa ca un pod. 
 

EA ERA NEÎNCEPUTĂ 

 

Ea era neîncepută, 

contemplată de urât. 

peste mine, abătută, 

osul inimii i-ascult. 

 

Ea era miros de cântec, 

haihuită de frumos, 

tâmpla ochiului i-o spintec, 

c-un femur de chiparos. 

 

Ea era în mine, toată, 

umbră picurând a râu, 

când muiere şi când fată, 

ne-ncepută, negustată, 

inimii de lut, desfrâu. 
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             CAMELIA ARDELEAN 

 

 

 

 

 

 

 

S-au destrămat ninsorile din noi 

S-au destrămat ninsorile din noi,  

Zăpada-și scrie ultimul poem; 

Sub un amurg cu voalurile crem, 

Redecorăm un vis din albe ploi. 

Prin amintiri mai fumegă mocnit, 

Pe coridoare vii, un rest de nor, 

Arome seci din primăveri ce mor 

Rescris-au, sub petale, doar un mit. 

S-au risipit tăcerile din nopți, 
Pictate-n bleu cu lacrimă de stea 

Și despletind un gând ce adormea, 

Pe un ciorchin, sub strugurii necopți, 
Ne-am contopit frenetice priviri – 

Adam și Eva, renăscând din sloi 

(Un aisberg cu țurțurii săi goi 

Ai reușit, pe raze, să înșiri!). 

S-au destrămat ninsorile, pe rând, 

Pe harta noastră crește-un anotimp 

Cu aripi noi, la margine de timp, 

Renaște universul mai curând... 
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         Când suflete de ceară... 

 

Când suflete de ceară-și declară armistițiu 

Sub astrul ca o torță – statuie fulminantă, 

Poteca spre iubirea cu inima vacantă, 

Trasată e prin zloată-n al minții interstițiu. 

Pe aura de gheață – refugiu în cădere, 

Se surpă orizonturi clădite-n labirinturi, 

Candide rămășițe stocate în arginturi 

Își țes nevolnicia în clipele severe. 

Se-mbracă-n țurțuri gândul – o pojghiță naivă 

De vise-n carantină, zăcând debusolate, 

Proclamă-n zori destinul cu-a sa acuitate, 

O primăvară frântă sub glezna-i incisivă. 

Rescrie răsăritul letargice memorii, 

Ni-e pavăză lumina, zâmbind obsecvioasă, 

Ne-apasă greu pe umeri simțirea vanitoasă, 

Prin faldurile sorții rămânem cascadorii.... 

Drumul spre mine 

Pe drumul spre mine mai șchioapăt puțin, 

Mi-e glezna strivită de marginea gropii. 

În sufletu-mi ars – chinuit beduin, 

Pustiul de vise-și adună azi snopii. 

Umbrela de gânduri m-acoperă-ncet, 

Pășesc temător sub plăpânda corolă. 

Prin resturi de clipe-o potecă de-ascet – 

Confuză, constat că posedă parolă. 

Pe-o altă cărare subtil mă strecor, 

Bizar, mă pătrunde-un deșert de tăcere, 

M-apasă-asfințitul din noul decor, 

Din creștet coboară și până-n viscere. 

Un drum către mine încerc să găsesc, 

Smerită de umbra plutind pe cuvinte, 

Dar corbii durerii barbar mă lovesc,  

Am ceață pe gene, nu văd înainte... 
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                     DANIELA GÎFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 februarie 2016 

 

Și iată-mă revenită  

pe căutarea înțelegerii ateice, 

singura care se ridică 

la împăcarea unei gândiri 

cârpită cu așteptări, 

într-o lirică zburdalnică. 

 

De la voința cea mai înălțătoare, 

căreia mă supusesem cu răbdare, 

sufletul refuză să se mai exalte. 

A fost prea mult ieri lipsit de culoare. 

 

Mă apropiu de o intersecție  

și trebuie să iau o decizie 

Nici una din cele două direcții  
nu-mi reține atenția. 

 

Aleg începutul 

unei căi abia zărinde,  

protejată de mărăcinișul întâmplărilor tulburate, 

menită,  

aș zice,  

să-mi limpezească rătăcirea. 
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17 februarie 2016 

 

 

Demult nu-mi mai fac planuri, 

fiindcă nu-mi mai cresc ritmul bătăilor inimii. 

 

La ce bun un trai fără emoții, 
care-mi muțește putința, 

cu litere contorsionate  

pe care nu știu a le tălmăci. 

 

Am adunat multe clipe  

și crezusem că mă săturasem 

de simțirile pofticioase. 

M-am trezit deodată 

în mijlocul unui verset 

cu vorbe intraductibile 

sau, poate, 

nu mai știu limba părinților mei. 

 

Ca un demiurg poet 

care a înnobilat Cuvântul  

într-un poem independent de voia umană, 

desenez semne... 

în șiruri de diverse lungimi. 

 

În această îndeletnicire 

rătăcesc cu privirea înclinată, 

izbutind să disting un cuvânt de sfărșit. 
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18 februarie 2016 

 

 

Voiam să nu ies din poveste, 

mulțumită de rolul pe care-l aveam. 

 

O plimbare nesfârșită  

printre desișurile unei renunțări pretimpurii 

îmi restrânsese explorările  

obositoare și haotice. 

 

De câțiva ani,  

încrâncenări neîntrerupte 

mă silesc să poftesc așezat, 

renunțând la precipitări puerile, 

îndepărtate de un temei înălțător. 

 

Stau cu amintirile mele, 

pline de figuri amestecate, 

fără să știu măcar  

ce voi face cu ele. 

 

Am ajuns aici,  

sus, jos... 

Nici măcar nu mai contează. 

Mă desparte de bătaia solemnă, 

un gard viu, fremătând de făgăduință. 
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19 februarie 2016 

 

 

Îmi amintesc de acea duminică de august... 

O toropeală melancolică  

pășea pas la pas cu singurătatea mea. 

 

Pe una din străzile largi ale urbei mele, 

apăru un bărbat 

cu capul plecat, plictisit  

sau doar indispus din cauza căldurii. 

Se angajă în traversare 

fără să se asigure.  

Era roșu la semafor, 

și trafic asurzitor. 

 

O fracțiunea de secundă  

și puteam asista la o tragedie, 

dacă nu-l apucam zdravăn de braț, 
smucindu-i grăbirea. 

 

Cu ochii stânjeniți de sminteala clipei, 

am simțit răvășirea unui suflet 

silit să continue. 

Cu mâinile tremurânde, 

i-am surâs să-l scot din încurcătură. 

 

Pe vremea aceea 

nici unul nu dorea o duminică romantică. 

Și totuși într-o închipuire de nedescris, 

ca o adolescență târzie, 

ne-am mărturisit așteptarea. 
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             GHEORGHE  DNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

Nebunie dulce 

Cu lumea n-am nicio gâlceavă 

Cu ceru-n duşmănie nu-s 

Ridic doar dragostea în slavă 

Şi doar în slujba ei m-am pus 

Tot cu excesu-n cârdăşie 

Erorile-au ajuns blestem 

Cum aş trăi o veşnicie 

Dar moartea mi-i duşman suprem 

În nebunia cărnii mele 

Mult am riscat şi plâns-am mult 

Aflat-am în tăceri de stele 

Oracolul ce să-l consult 

 N-am întrebat vreun înţelept 

 Să-mi spună că ce fac e drept. 
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                      Margine 

  

Ispite şi vrăjeli în tine ai 

Şi aş râvni la multe dintre ele 

Dar n-am acces la îngeri şi la rai 

Stau în pedeapsa ce s-a scris în stele 

Ce macină-n rotiri norocu-ntreg 

În urmă numai pulberea rămâne 

De ceruri iar cu sufletul mă leg 

Dar câte sunt nu îmi pot fi străine 

Şi ce promisiuni. Cum să rezist 

Ce raiuri în a cărnii rotunjime 

Cuvântul e superbul alchimist 

Ce face aur prin magii sublime 

      Nu mai întreb că nu mai e răspuns 

      Constat că tot margine-am ajuns. 
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                  ADRIAN DACHE 

 

 

 

 

 

                    Are 17 ani şi este elev în clasa a XI a la Colegiu David Prodan 

din Cugir. Este îndrumat spre poezia de profesoara Tatiana Ungureanu.  

                   Poezia lui este una caracteristică vârstei adolescentine, puternic 

influenţată de Eminescu. în care primează iubirea, dragostea, împletite în 

splendide  imagini poetice. Pentru încurajare, îi publicăm câteva poezii. 

Viitorul lui în poezie depinde numai şi numai de el, de aternţia pe care o 

acordă nivelului său de pregătire intelectuală. Poezia, nu este doar o nevoie 

de confesiune. Poezia este creaţie. Să fie conştient dacă poartă în el o lume a 

poeziei pe care trebuie s-o exprime. A scrie înseamnă să fii conştient de tot 

ce există. 

                    Revista ,, Gând Românesc‖, îi va acorda tot sprijinul şi-i va 

urmării evoluţia. (V.Ş.C.)    

                      Privesc norii 

Privesc norii în geamuri și-ascult al lunii cânt, 

O doină sună tainic, o doină de dureri 

Ce-mi trece lin prin suflet, prin minte și prin gând 

Şi-mi amintesc atuncea, frumoșii ochi ai ei. 

Ca doi luceferi falnici, lucesc în depărtare  

Ascunși printre mulțimea frumoaselor femei. 

Inima de emoții, îmi bate tot mai tare 

Căci se ivesc în față-mi, frumoșii ochi ai ei. 

Apuc de vârf condeiul și parcă lumea toată 

O văd ca pe-o poveste cu demoni și cu zei, 
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O noapte-aproape vie, o zi aproape moartă  

Și printre toate astea, frumoșii ochi ai ei. 

Singur şi demult 

Singur sunt de-atâta vreme, 

Singur şi demult 

Te privesc și te ascult 

Recitând triste poeme 

Cu necazuri și dileme. 

Cum îmi spui cuvinte dulci 

Scoase parcă din poveşti, 

Cum îmi spui că mă iubești  

Tot îmi pare cunoscut. 

Ascult rar,  

Ascult aiurea, 

Te ascult și-atunci când taci. 

Mă ademeni lângă tine 

Prin ce spui și prin ce faci. 

Te văd rar, 

Te văd aiurea, 

Te privesc neîntrecut. 

Tot ce spui și tot ce faci 

Tot îmi pare cunoscut. 

Singur sunt de-atâta vreme 

Sa te-ador, nu recunosc 

E târziu sau prea devreme? 

Cine-mi ești? 

Nu te cunosc. 

Pleacă stelele departe, 

Pleacă anii dintre noi 

Ziua, noaptea, 

Toate-s moarte 

Paos, tihnă și război. 
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Iară tu, rămâi la ele, 

Fie-ți bine unde ești 
Între haos și răzbele, 

Între-ale tale povești, 

Nu-mi mai recita din ele 

Nu te-ascult, Nu mă iubești. 

De-a pururea-mi lipsești 

Departe ești de toate, 

De-a pururea-mi lipsești  

Ce tristă, ce aiurea 

Copila mea îmi ești. 

Departe ești de mine 

Cu șarmul tău prea-sfânt. 

Uitat-ai de viața  

Purtată pe pământ. 

Iar de acum-nainte 

Prefă-te-n clare dungi. 

Ascunde-te în mare 

Nebuna mea și fugi. 

Un vis aveam odată 

Să te iubesc cu dor 

În mare să mă-nvălui, 

În valuri și să mor. 
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Ce scriu? 

Se-aude lin 

pădurea. 

Scândurea 

de ciulin, 

Este a mea povară 

Ce dulce mă omoară, 

Este al meu sicriu. 

Prețuieşte  

pe toate, 

şi toate  

le iubeşte. 

Fiindcă avem o viață, 

De sfară şi de gheață 

Ce trece prea curând. 

Ascultă  

şi învață. 

Învață  

şi greşeşte. 

Şi fie toate astea, 

Nu-mi vei pătrunde-n gând. 

Ce scriu? Eu scriu ecoul 

Din suflet toate-mi vin 

Atât de lin 

Atât de li 

Atât de l 

Atât... 
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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 

 

                LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

POEZIA LUI PETRE RĂU: UN RĂSĂRIT ÎN CARE NU EXISTĂ 

APUS 

 

„… iar la apus nu e nimeni / pentru ştiutul motiv că nu există apus…” 

(Petre Rău) 

 

Una dintre lecțiile de viață percepută ca esență – lecția OMENIE – 

cultivă dragostea de aproapele. Tratat biblic preluat şi promovat prin 

învăţăturile părinţilor – "Poruncă nouă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul, 

precum v-am iubit Eu" (Ioan 13, 34; 15, 12) – una dintre rezumări, după 

mine, ar avea următorul conţinut: unui coleg de breaslă trebuie să reuşeşti să-

i spui, în mod special încă în viaţă fiind, că este bun, profesionist, talentat şi 

că este un excelent coordonator al vibraţiilor cosmice, când este vorba de 

transmiterea mesajului artistic. Şi chiar dacă el este conştieint de acest fapt, 

şi chiar dacă i-au mai mărturist-o şi alţii, trebuie să reușești să subliniezi 

repetat că el rămâne, în acest sens, poate chiar un model în măsura în care 

fiecare cititor al creaţiei sale s-ar regăsi barem într-un singur text – suficientă 
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dovadă elocventă pentru a sublinia ceea ce este arhicunoscut: literatura ce 

altceva ar fi decât un mijloc de percepere a binelui şi răului, a frumosului şi 

abjectului, a eticii şi imoralităţii..., a delimitării acestor antonime în pledoaria 

pentru sensul contrar „regal‖ ce o transformă într-un izvor nesecat de 

cultivare prin valori...  

„Şi totuşi, iubirea‖,  repetă poetul. Iar vocea rămâne răsunătoare, cu tot 

cerul inimii în ea a poeziei care se numeşte limbaj paradisiac. Altfel zis, este 

vocea Lui ce glorifică această înălţătoare trăire a poetului prin mereu 

sentimentul de iubire care devine seism, suflet al POEZIEI: „Vai iubită 

iubire discretă / Spre tine la tine să zbor / Să plutesc din planetă-n planetă S/ 

ă urc să tot urc să cobor / Şi îndată odată cu luna / În braţe pe braţe-o vei şti 

/ Vor suna răsuna inimi una / Iubire iubită vei fi / Numai inima inima-ţi plină 

/ Va fi ne va fi adăpost / Ocroti-ne-va luna divină / Iubire iubită cu rost / Îţi 

voi da îmi vei da numai stele / Pierduţi rătăci-vom poteci / Arcui-se-va 

timpul prin ele / Iubire iubită pe veci.( Iubită iubire). 

Bineînţeles, toate acestea – când este vorba de un creator, dar şi promotor 

de valori, precum sensibilul până la fragilitate poet Petre Rău, director al 

prestigioasei reviste de cultură, civilizaţie, literatură BOEM@, publicistul din 

el, la fel de original şi multiaspectual, meritând o altă pagină specială atunci 

când este vorba de traiectoria mişcării unui om al scrisului. 

Biblioteca mea on-line s-a completat cu o carte semnată de acest autor, la 

cea de-a doua ediţie, fapt ce vorbeşte că poezia este căutată, solicitată, 

lecturată. Aşadar, "Întârziata vestire", apărută la editura A.T.U. din Sibiu, în 

anul 2010, cu o prefață semnată de Paul Sân-Petru este şi o ―bună vestrire” 

că actul de creaţie are la origine temeinicia luminii, adică este unul divin, 
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unul de purificare, mereu ‖orchestrat‖ de nestăvilirea aspirațiilor și 

prospețimea ne-trecerii prin trăirea întru cuvânt: ”Vânt Cuvânt / Leagăn de 

ciuturi / Răscolire de fluturi / Crude săruturi / Descânt. / Vânt Cuvânt / 

Tremur de rouă / Încordare când plouă / Speranţă nouă / Crescând (Vânt 

cuvânt)”.  

―A deveni cu anii mai tânăr – iată adevărata artă a vieţii‖, afirma 

militantul german E. Thälman‖. Dar ce ar ascunde această metaforă? 

Răspunsul la repetata întrebare retorică “Ce mai sunt, ce mai eşti, ce mai e?” 

din poemul “Întârziata vestire”, care deschide volumul cu titlul omonim, 

adresată în cazurile în care  “Prea multă cenuşă şi vin din Efes / Evoluţii de 

ceară ascund...” sau ―Asfinţit rupt în grabă din calendar / Găunos adăpost 

din poveşti...”, ar fi şi o tălmăcire a citatului de mai sus, justificată nu o 

singură dată: omul renaşte din propria ardere, asemenea Păsării Phoenix, 

utilă nu doar sieşi, pentru că doar omul-valoare poate consimţi că viaţa este 

un dar, responsabilitatea pentru această convingere asumându-şi-o în 

exclusivitate: “Ruine pe rând acordând şanse noi / Şi rostirea de când şi de 

ce / Copil legănat pe picior de război / Ce mai sunt, ce mai eşti, ce mai 

e?(Întârziata vestire)”. 

Dinspre fereastră larg-deschisă a ―curgerii zborului‖ (―Sângele-mi 

dansează cu iarba şi gândesc la nepieire de aştri (Răsare iarba)‖), în dorinţa 

de a recăpăta echilibrul sufletesc, eşti îndemnat să auzi cum, periodic, răsună 

o melodie ademenitoare, răvăşitor-captivantă şi descărcătoare de povara 

cotidianului, deşi este vorba doar de un geros ―Februarie‖: “Bucuria ţâşneşte 

din trupu-mi de nea / munţii mei sunt mai grei / Mai alerg undeva între un 

fulg şi o stea / călare pe zei”. O concomitentă intrare-ieşire întremătoare în 

poezia ce semnaleză regăsirea în ceva a ceva foarte scump, apropiat, pe 

direcţia celor patru puncte cardinale ale fiinţei în care odihnesc adevăratele 

stări omenești, bine concentrate la păstrarea avalanşelor de gingăşii pentru 

candorile transmise de chipuri dragi, ne descrețeşte adâncul ființei:”mamă îţi 

spun am devenit bolnav / de o vreme un rău în mine zace / toţi doctorii din 

lume n-au ce-mi face / iar eu mă simt din ce în ce mai grav / le dau şi bani le 

dau de toate cele / le cer să-şi facă treaba cât mai bine / dar nu prea pot 

durerea să-mi aline / iar uneori le-arunc cuvinte grele / tu nu mai eşti simt 

lipsa ta anume / iubirea cea mereu mângâietoare / pe palma ta 

atotvindecătoare / aş da acum toţi doctorii din lume(Mamă îţi spun)”. 

Tresărinde la striaţiile unei  nebunii frumoase („Chem vulcani să-mi 

astâmpere dorul / Prin grădini rătăcit în Eden / Ce frumos mă străbate fiorul 

/ Sunt nebun murmurând beethoven (Sunt nebun murmurând beethoven)” ce 

face posibilă perturbarea mărturisirilor încondeiate de tulburarea în urma 

regretului pentru unele restanţe, ele, stările, se degajă invincibilitate între 

discernerea ―oftării sihastre a zilelor scurte‖ și cea a indescifrabilului 

unicității clipei: “E ora şase, tată, ţi-aminteşti? /Străluminarea-mi intră-n 
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aşternut / Ţi-aş scrie-un vers aproape din nimic, / Ţi-aş da poemul meu de la 

debut / În drumul tău spre treabă să-l citeşti / Numai mă lasă să mai dorm 

un pic! / Şi azi aş vrea să-ţi pot spune la fel / Mai dorm, veghindu-mi visul de 

poet, / Scriu tot mai rar, aproape nu mai pot, / Privesc la chipul tău dintr-un 

portret / Dar ce păcat, tu nu mai eşti defel! / De-ai fi, cu tine-aş merge peste 

tot!(E ora şase, tată)”. Aceasta, ca unitate de timp cu autorizaţie de 

―competentă instanţă‖ ce-şi scrie aceeaşi rezoluţie a ―cunoaşterii prin intuiţie 

(şi care) nu are nevoie de îndrumător‖(V.Croce), decretează continua 

evaluare a perfecţiunii sentimentului-esenţă: “... de ce iubire dai iară năvală 

în mine / hai vino / de data asta îţi voi număra / mai atent restul de zile / cine 

poate stăvili risipirea aceasta / prea multă iubire iubito iubite(Prea multă 

iubire)”. Astfel, din rama trupului timpului evadează uşor de sub control 

emoția, eul totalmente contopindu-se cu un peisaj în care o alternanță a 

anotimpurilor te fixează pentru totdeauna într-o răvășire copleșitor de 

generoasă în cadrul mirării pentru actul indescriptibilului în care respiră 

tăcerea strigată şi în care moare noaptea ce dă naştere zilei gândului, act 

anunţat cu o religiozitate profundă ce mişcă lumea în cadrul unei solitudini: 

“Respiră lângă mine tăcerea-mi şi timpul din / scorburi apare / Ştii nu mai 

aştept singur înserarea şi nici / ciudat prin somn nu mai sunt / E ora când 

dorul îmi creşte îmi creşte iar noaptea se/ cuibăreşte prin mine tânără să 

moară(Linişte)”. Or, gama de culori vii a umanismului este mereu în 

opoziţie cu un contrast distructiv dintr-o „Fragmentată generaţie‖ („ ...ci 

totul / rămâne petrecut / ca un quadrat arhimedic / silit să-şi recunoască 

nepăsarea / ca o neputincioasă chackră / mult mult prea echidistantă 

precum / goliciunea nebotezatului gând / infinit repetat pentru cine. 

(Fragmentata generaţie)‖, chackrele din noi fiind în suspans pentru că nu pot 

menţine schimbul de energii, potrivit medicinei indiene tradiţionale, pentru a 

asigura comunicarea în orice situaţie. Cu toate acestea, ‖developarea‖ 

succesivă a „epizoadelor‖ emoţionale, de la un cifru la altul, cu atât mai mult 

conferă mister actului de creație, cu cât marca inconfundabilităţii aplicării 

unei amalgamări reușite și binevenite (în cazul în care vorbim de un talent!) 

de litere, culori, efecte vizual-interioare..., îl transformă pe cititor într-un 

consumator de energii pozitive, dătătoare de viaţă,  instantaneele devenind 

un veritabil spectacol al sufletului:„Ştii tu, amice, când din deal curgea şuvoi 

de ape / Iar noi, cu tălpile-n noroi, luptam să nu ne scape / Grămezi de 

frunze moi şi reci, şiroi de dude coapte / Le adunam uzi şi voioşi până târziu 

în noapte? / Rupeam din sălcii crengi şi foi, din mal bucăţi de humă / Să 

astupăm cu ele-n drum şuvoi pletos de spumă / Ţi-aduci aminte cum pe deal 

mai fluierau ciobanii / Când ora lupilor sosea? Ce iute-au trecut anii! / Am 

trecut ieri pe-acolo iar, am zăbovit o clipă / Ciobanii s-au mutat mai sus, în 

vale-i doar o râpă / Până în apă atârnau crengi de sălcii bătrâne / Ştii? 

Pentru-o clipă am crezut că tu erai cu mine!(Amicului meu)”),  
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Neprihana cu inviolabilitatea acesteia își anunță o structură mixtă a fibrei 

lor rezistent-uzuală indegradabilă în timp (”Verde vale de rai / Nepăscută de 

cai / Undeva tu erai / Doar a mea. / Ce miros de pelin / Într-un spaţiu divin / 

Un noptatec suspin / Cuprindea. / Cer albastru suind / Pe miresme plutind / 

Visul meu unduind / Steaua mea. / Vale ruptă din rai / Ce frumoasă erai / 

Numai tu mă ştiai / Numai ea. (Vale de rai)”, dar şi inegalabilă prin 

sentimentul de bucurie de a şterge orice frontiere dintre ani şi a stabili spaţiul 

intangibil al pasionalităţii înălțării, ca stimulent ce-i asigură omului de 

creaţie recuperarea în timp a farmecului, fie şi cu preţul unui zbor metafizic – 

spre ceva foarte drag, ce-ţi aparţine cu toată definitivitatea: ”Cutremurat de-

o veche amintire / A bucuriei de odinioară / La geamul de sub streaşina 

uscată / Ascult tăişul vântului afară(În umbra toamnei)”. 

Şi deşi „e timpul ca tâmpla să se desprindă de vis /şi să întâmpine în zori 

aurora‖, improvizarea unui ritual devine cu atât mai stringentă, cu cât eul îşi 

confirmă starea de imponderabilitate într-o reverie constantă, deloc străină 

spaţiului de taină al «tinereţii fără bătrâneţe» - lumina –  în care îşi poartă 

ecoul ‖Efervescenţa‖: ”Dorul tresaltă din muguri de lumină / imitând 

piruiete albastre prin ore / Singură iarba a trebuit să crească / muindu-şi 

degetele firave / în izvorul veşnic aproape / Se cuvine închinare aceluia care 

zilnic îi dăruie viaţă din soare...”. Aşadar, lumina, păstrâmdu-şi efectele ei 

(”E încă lumină să-mi trimit trupul la culcare”), sufletul rămâne 

dintotdesauna copilul acesteia  şi, oricât de trecător ar fi omul, el trăieşte 

mereu un răsărit. «Sunt vecin cu Venus la miazăzi / (ce uimită a fost!) / ne 

trimitem deseori noaptea emailuri tandre.../ iar la apus nu e nimeni / pentru 

ştiutul motiv că nu există apus(Am cumpărat o bucată de lună)». În acest 

sens, pe cât de neaşteptată este o “Neîmplinire” reflectată de oglinzile sparte 

ce închid, potrivit superstiţiilor, uşa spre viitor (“Cotidianul acesta nu mai 

are / niciun punct de vedere / o bucată de încredere a fost ruptă din el / şi 

face naveta de la un capăt la altul / prin mine. / Noaptea se tot caţără pe 

încrengăturile mele / umblă de colo colo / ca umbra unui nebun 

neidentificat. Dar cel mai mult mă doare / când îmi strică peste zi / câte o 

oglindă majoră. / Mai bine e când doarme / mama ei de opoziţie 

cuminte(Neîmplinire)”, pe atât de surprinzătoare devine aplanarea 

ghinionului prin trăirea ireversibilului reversibil, cu imprimarea unei noi 

note exaltatoare istoricului emoţiei, prioritatea aparținându-i în exclusivitate 

poetului deopotrivă pictor sau fotograf, cineast sau muzicant, filosof 

sau...vizionar: „Profeţiile mele au fost / deşarte himere moarte / timp irosit / 

Noroc că mi-a dat Dumnezeu multă minte / să am aminte să fi iubit (Să fi 

iubit)‖. 

Într-unt estompat triumf, care e mai mult o mărturisire şoptită există  atâta 

spaţiu pentru speranţă („Tot mai sper că-s născut pe-o planetă străină / Ca 

un sfinx singuratec şi sacru-n deşert / Ca o lampă cu gâtul prelung şi inert / 
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Tot mai sper că nu port nici o vină(Tot mai sper)), încât primăvara, 

răzbătătoare printre constatări triste, îndoieli, sentimente de nelinişte 

apăsătoare şi lăuntrică, lupte nedeclarate ale contrariilor în poemele 

„Singurul apei‖, „Nepăsare‖, „Dureri‖, „Toţi morţii vorbesc‖, „În umbra 

toamnei ‖etc., nestingherit, îşi anunţă victorioasă clipa de graţie:„Aşadar nu 

mai există nopţi / cuibărite pe gânduri /Se-ncovoaie de muguri lăncile 

vântului / Aş vrea să fiu mugur / singur să mă dezleg / din încolăcirea 

primului vânt / să încolţesc din dorul sevelor coapte / Dar pasărea? Să-i 

păstrăm dorul / să se întoarcă pe aceeaşi creangă‖. Pentru că, doar „trăind 

aievea ştiu ce voi fi / neştiind ce am fost‖... 
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            GALINA FURDUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine 

Cauza lumii caut şi-aud cum vine, vine 

Să-aprindă-n os de verbe scânteia cea divină 

Aşa mângâietoare şi-atât, atât de plină, 

 

Şi-atât de harnică-n dorinţa ei de bine 

Că freamătă-universuri în palma ce ne ţine. 

Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine... 

Cauza lumii caut. Aud că vine-vine, 

 

Că vine-ncet spre tine şi iar prin foc, spre mine, 

Să şteargă de pe-obraz verbe ce nasc suspine... 

Cauza lumii-am zis? Aici s-o ştie cine-i, 

Când sufletele cântă în os de rădăcine 

 

Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine 

 

*** 

Sunt liberă! –şoptesc. Au nu mă-aude nimeni? 

Dar strig şi râd, şi plâng de fericire. 

(Supraveghindu-mi mintea, cresc sens în violine, 

Fac să dispară frigul, cresc loc pentru iubire). 
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În tot ce-ating ştiu astre, doar astre din lumine 

Şi nu mă-ntreb de unde-s – o ştie fiecine. 

Sunt liberă! – Şoptesc. Să mă audă cine-i, 

Când strig şi râd, şi plâng, şi plâng adânc în sine... 

 

Naivităţi, îmi zici. Azi liber spune-mi, cine-i, 

Chiar să n-auzi cum geme văzduhul în suspine? 

Cătuşe împrejur. Cătuşe pentru mine 

Şi pentru tine, da! Cătuşe pentru bine... 

 

Sunt liberă. Iubesc. Strig. Nu m-aude nimeni. 

 

*** 

Îngerul meu, mai spune-mi o poveste 

Cu tot ce-a fost demult, cu tot ce este, 

Dar spune-mi o poveste minunată 

Cu ce n-a fost, nu, n-a fost niciodată, 

 

Cu tot ce vine din lumini celeste, 

Cu toate câte înfloresc sus-sus pe creste, 

Şi nu se sting. Dar spune-mi o poveste 

Să ştiu ce sunt, ce-am fost, ce-i lumea care este. 

 

Vezi... mă cuprinde-o taină-n unduiri ciudate 

Şi parcă nu-s, dar sunt – sus şi aici, deodată, 

Respir cu flacăra ce arde-ncrâncenată 

Şi-aud cum aripi vin spre lumile aceste 

 

Îngerul meu, rog, spune-mi o poveste... 
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*** 

Coboară toţi. Îngânduraţi, coboară. 

O scară-adâncă-absoarbe paşii-nceţi. 

E răsucită-n spaţii, întortocheată scară 

Şi-nsingurarea strigă în lipsa de pereţi. 

 

De unde vin? Spre unde-şi duc povara? 

Par a purta pe umeri mii de cărunte vieţi. 

Păşesc tăcut. Îngânduraţi, coboară 

Pe-o scară-ngustă, cu paşi grei, înceţi... 

 

O, Doamne! Iar văd flăcări – se strecoară, 

Să stingă umbra în inimi de asceţi, 

Şi zboară-n jur săgeţi de foc, săgeţi, 

Treptele-nghit tăcerea, E dimineaţă? Seară? 

 

Coboară toţi. Îngânduraţi. Coboară. 

 

*** 

„În spatele-acestei cochilii simt Infinitul‖, 

Susţine înţeleptul. Din valuri creşte Schitul, 

Şi-nalţă-ntrebător pleoapa. Tună-n noapte, 

Se sfarmă şoaptele. Şi dor în noapte şoapte. 

 

De ce-a tăcut? Da, timpurile-s coapte 

Şi fructul sfarmă coaja cea împletită-n şapte 

Azi... dincoace de frunte simt bine Infinitul –  

Oftează-ngândurat. Se-ascunde-n valuri Schitul. 

 

Deci, dincolo de cerc (rotundul nostru spate), 

De punctul care suntem tangent cu toate câte-s, toate, 

Cum nu ştim începutul şi nici fărăsfârşitul 

Pentru noi înşine să fim chiar noi finitul? 

 

În spatele acestei cochilii simt Infinitul. 
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            NADEJDA IVANOV 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

MOARTEA ȘI VIAȚA ÎN ROMANUL 

„VARA ÎN CARE MAMA A AVUT OCHI VERZI” 
 

Vara în care mama a avut ochii verzi este un roman despre moarte, 

dragoste și re-nviere psihologică. Este un roman despre o mamă muribundă 

iubitoare. Moartea treptată a mamei făgăduiește personajelor o grandioasă 

metamorfoză ontologică într-un spațiu uitat de lume, devenind simbolic ab 

origine. Ea trece un curs de inițiere în dragostea maternă, iar fiul, din 

așteptare, o naște… în ochii ei. Or, sfârșitul ei existențial a devenit șansa lui 

de a se vindeca și de pierderea Mikăi, durere pe care și-a asumat-o s-o 

trăiască continuu întru ascunderea de sine, ascunderea masculinității 
reprimate și umilite în perioada copilăriei. Revenirea simțului matern al 

personajului feminin are loc pe două planuri: în cel narativ și în plan 

psihologic, ontologic.  

Mama și copilul sunt legați de-a lungul romanului de colonul ombilical al 

morții. De-a dreptul toți sunt trași în patima suferințelor, a autodistrugerii 

ființiale. Pierderea mamei în dormitorul Mikăi și abandonarea lui  într-o 

lume străină a fricii, a durerii, a supliciului, a necunoașterii de sine și a lumii 

înconjurătoare, a viitorului ce-l înghițea flămând fără să-l digereze reprezintă 

conflictul interior al personajului masculin. Inocentul abandonat  se refugiază 

în uterul matern imaginat, cel mai sigur loc de așteptare și supraviețuire, 

numit de medicii psihiatri boala de autism. Desigur că lunga lui așteptare în 

spațiul urii i-a desfigurat portretul interior psiho-ontologic până la 

putrefacție, recunoscându-se numai după cele 15 litere ale numelui său și 

după imaginea mamei lui urâte și grase. Impresionant este că durerea uitării 

de a iubi nu necesită dovezi de jurnal intim, care s-ar suprapune mai mult 

decât ar crea tabloul tulburător. Agresivitatea verbală a naratorului 
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homodiegetic reușește să transmită suficient de bine atmosfera din 

nevinovata moarte în viața copilului.  

Imaginea mamei insuportabile, uneori, grețoasă, devine spațiul sacru în 

care își conservă scurtele sale momente de fericire. Din care așteaptă ca ele 

să înmugurească și să dea continuitate ființei sale de copil și de băiat. 

Așteptarea mamei la o întâlnire de dragoste arată ca un ceremonial sacru al 

misterului maternității și fecundității universale, a principiilor opuse de 

masculin și feminin ce se doresc complinite în interiorul copilului.  

Aleksy neagă importanța mamei reale ivite în viața lui de după 18 ani, 

întrucât chipul ei aduce cu sine realitatea din care a fost desprins forțat și este 

impus să o accepte acum în locul celei surogate (imaginare) ce i-a clocit 

speranțele de a deveni fericit posibil cu bani, mașini și femei. Apariția 

mamei distruge treptat, dar irecuperabil, uterul artificial imaginar fiind 

bombardat într-una de fraze parcă trezite dintr-un somn lung și setoase de 

viață, de plecări și veniri ciudate din / în casa lor comună, de obiecte străine 

acceptate ca parte dintr-un interior predispus spre dezrobire psihologică și 

mântuire spirituală. După cum se vede, mama s-a „înfierbântat‖ bine pentru a 

lua locul furiei distrugătoare  din viața fiului său rătăcitor, pornind într-o 

luptă inițiatică de a se descoperi  copilului adolescent în Marea Zeiță ce-l va 

conduce spre un mod nou de existență până la o eliberare finală de drama 

profundă.  

Romanul Tatianei Țâbuleac apare drept un tratat de cunoaștere de sine în 

limita unui personaj muribund și altul înviat datorită dragostei celuilalt. 

Distanța nefiresc de mare între mamă și fiu este lichidată de sentimentul 

primordial și firesc al dragostei ce îi ridică la o existență ontologică 

misterioasă.  
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ZINA BIVOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păpuşa cu mănuşi 

 

Nu căuta perfecte 

Cum nici ele nu te caută. 

Modelează-ţi o păpușă pe gustul tău... 

Încearcă să-i coşi rochiţe lungi sau scurte, 

Apoi îmbinăle cu o pereche  

De pantofi înalți sau joși 
Poți să o completezi cu nişte bijuteri  

Din catifea sau chiar handmade. 

Orice poate fi posibil 

Cumpăra aşa o jucărie,  

Dar nu de la mama 

Ea are astfel de păpuşă,  

Dar cu nerv. 

Poate o fi o păpuşă zâmbitoare, 

Uşoară ca pasărea, deşi mereu  

La cuibul ei. 

Poţi să o vezi zburând din creangă în creangă, 

Doar că nu mănâncă  

Niciodată cireşe furate. 

Eu nu sunt păpuşă cu mănuşi 

Așa că oricând poţi să-mi strângi mâna. 

Dar dacă tu ai fi o păpuşă 

Aş aduna nişte bani să te cumpăr, 

Vreau să stai la mine în dormitor.  

Iubesc păpuşile  

Care nu știu să fie cumințele.   

Hai să scoatem mănuşile 

Mai sinceri nu putem fi  
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Mamă, vino să vezi ploaia 

 

Mamă vino sa vezi ploaia… 

Cântă, dansează, pictează, 

Azi este mai obosită ca ieri, 

Dar nu-şi întrerupe jocul. 

Mamă, te cheamă ploaia 

A venit să te felicite cu ziua ta! 

Are în mîini un buchet cu apă limpede 

Şi curată! 

Mamă, dar mâinele tale… 

nici azi nu au timp pentru tine. 

Nu te mai saturi niciodată să munceşti! 

Plouă des şi mărunt 

Cade lent, apoi mai repede… 

Aş vrea mamă să fii o femeie de ploaie 

Să-ți verşi amarul 

Când te simţi prea plină de el, 

Să-ţi umpli sufletul 

Cu apă când vrei să te stingi, 

Să arunci în aer 

Toate cuvintele 

Când vrei să respiri. 

Şi cel mai important 

Să speli necazurile copiilor 

Pentru care stai zi şi noapte  

Şi le plângi neîndemnarea. 

Mamă simţi ploaia…are gustul tău?! 

Mamă tu plângi împreună cu Dumnezeu. 

Azi eşti mai obosită ca ieri, 

Dar îţi continui mereu drumul…copiii! 

Copiii sunt drumul părinţilor. 

Priveşte… 

Te invită ploaia la dans,  

Tata nu a reuşit azi să te facă fericită. 

Ştii mamă aş vrea ca ploaia să-ţi cânte la pian 

Ori de câte ori îţi va fi dor de mine. 

Eu am să cresc, 

Dar niciodată mai mare decât tine. 

Mama: femeie de ploaie, 
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de ai ştii cât te iubesc! 

În fiecare picătura este sufletul meu. 

La mulți ani, mamă! 

 

Inima fotbaliștilor e ca o minge 

Antrenorului Ștefan Stoica  

 

Unii aleargă după o minge 

Ca după un destin, 

Alții aleargă după destin  

Ca după o minge... 

Și nu mai ştii niciodată 

După care poartă poate fi norocul tău. 

Zeci de goluri stau (a)prinse 

În braţele unui om, 

„Nu orice încercare poate fi ratată‖. 

Şi numai o lovitură 

Poate aduce un câştig, 

Iar o aruncare nepotrivită 

Poate crea un eşec. 

Chiar dacă stadionul azi este mai verde  

Ca ieri, sau mai uscat ca mâine 

Fotbaliștii sunt aceeaşi apă... 

Întodeauna cu o singură sete 

Să arunce mingea dincolo de zid. 

Nu unul, nici doi şi nici trei... 

Nu vor putea să meargă împotriva balonului de aer. 

Numai în pas de echipă 

Poate trăi  

Spiritul unui antrenor 

Care vrea să arunce 

Toată golurile vieţi 

Într-o singură plasă, 

În cea a adversarului. 

Zimbri întotdeauna au ştiut  

Să alerge mai repede ca stadionul, 

Dar de azi pământul îi ține pe un cântar. 

Câte goluri atâtea kilograme. 

Inima fiecărui fotbalist este ca o minge 

Bate atunci când ajunge în poartă. 

Goool! 
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        NINA PLĂCINTĂ VASILE 

 

 

 

 

 

 

DRAMA INTELECTUALULUI OBSEDAT ÎN PIESELE 

LUI CAMIL PETRESCU 

(„JOCUL IELELOR” ȘI „SUFLETE TARI”) 
 

Camil Petrescu a distins câteva etape în activitatea sa: la vârsta de 25-35 

de ani  avea să se ocupe de teatru de ani și abia la 40 de ani urma să se dedice 

filozofiei. Totuși în teza sa de doctorat Modalitatea estetică a teatrului, 

scriitorul reușește să îmbine armonios aceste două domenii. Camil Petrescu a 

făcut filozofie, apelând la teatru și a creat opere dramatice cu o bogată 

încărcătură emoțională, prin descifrarea unor drame ale obsedaților de 

absolut.  

Dramaturgia, mai mult ca orice alt gen, pune în evidență diverse conflicte 

de natură socială și psihologică. Meritul lui Camil Petrescu este de a fi 

explorat un teren aproape nesondabil în teatru, la acel timp, și anume a 

aprofundat problemele, concentrându-se, mai mult, asupra conflictelor 

generate în procesul de cunoaștere. Cunoașterea superioară, cunoașterea 

absolută, ca mod obiectiv de înțelegere a lumii, devine obsesia principală a 

caracterelor dramatice. Camil Petrescu își exprimă tranșant nemulțumirea 

față de proliferarea temelor minore, a eroilor nesemnificativi în literatura 

română. Dramaturgul încearcă să demonstreze faptul că doar intelectualul are 

capacitatea unor trăiri superioare, absolute, că e înzestrat cu o percepere 

acută a lumii și lucrurilor: „câtă luciditate atâta conștiință, câtă conștiință 

atâta pasiune deci și atâta dramă‖, subliniază Camil Petrescu. Autorul vede 

în teatru o alternativă de pătrundere și obiectivare a sufletelor omenești. 
Astfel, Gelu Ruscanu, personajul principal din Jocul ielelor dezvăluie și 

dezvoltă drama intelectualului obsedat de ideea dreptății absolute, iar Andrei 



121 
 

Pietraru, protagonistul piesei Suflete tari este modelul intelectualului 

desăvârșit obsedat de ideea dragostei absolute. 

Gelu Ruscanu este directorul ziarului Dreptatea socială și are o concepție 

categorică despre necesitatea instaurării dreptății absolute în lume. Structura 

sa interioară este una mai puțin dispusă concesiilor sub presiunea 

autorităților și de aici ia naștere neconcordanța, de ordin general, dintre 

individ și societate. Prin intermediul acestei minți luminate, Camil Petrescu 

critică societatea coruptă. Superioritatea sa față de ceilalți rezidă în faptul că, 

prin puterea spiritului, prin cunoașterea legilor morale, a reușit să se 

autoformeze, să-și imagineze legi și reguli de funcționare a unei societăți 
perfecte, în care adevărul, dragostea și dreptatea absolută să coexiste. 

Tânărul intellectual refuză emoția, sensibilitatea pe toate planurile. El 

recunoaștea: „N-am spus niciodată că suntem umani. Dreptatea este 

inumană‖.Realitatea îl contrazice, dar el refuză să vadă acest lucru. Deși îi 

este greu să recunoască, Gelu Ruscanu se ambiționează să depășească 

realitatea, să devină inuman și pe plan personal, în relația de dragoste cu 

Maria Sinești. Absolutul în dragoste este o condiție firească, indiscutabilă, 

dragostea nu trebuie să fie convențională, dar să se manifeste plenar: „Ți-am 

spus că iubirea e un tot sau nu e nimic… O greșeală nu are sens aici… Dacă 

într-o pagină întreagă de calcul, un inginer a zis o singură dată trei și cu patru 

fac opt, tot calculul este nul și podul se prăbușește‖. Neconformist și lucid, 

Ruscanu este tentat să mizeze totul pe o singură carte. Nu-i este greu să 

conștientizeze faptul că Maria, cu o singură mișcare, mai puțin analizată și 
mai puțin corectă, se poate transforma în orice moment dintr-o ființă 

inocentă și fidelă într-un inginer neatent. El o va înțelege și va cere aceeași 

empatie, dar Maria nu va fi în stare să deslușească structura lui sufletească, 

supusă unei legi ce depășește umanitatea: „Cred că totuși tu singură ai putea 

să mă înțelegi. E o lege deasupra noastră, inumană‖. Dramatismul situației 

constă anume în aceea că deși este percepută existența unei astfel de legi, ea 

nu poate fi cunoscută aievea și, cu atât mai mult, respectată.  Pentru Gelu 

Ruscanu, a fi inuman înseamnă a fi corect, dar corectitudine pură există 

numai în sferele absolutului, pretinse de unii, râvnite de alții și ignorate de 

majoritatea. 

Adevărul absolut este în Jocul ielelor drumul cel mai sigur spre 

autocunoaștere. Modelul de intelectual propus de autor este unul 

contradictoriu: introvertit și, totodată, extrovertit. Modalitatea de accedere 

spre adevăr este atât prin confruntarea cu cei care-l înconjoară, prin discuțiile 

interminabile și provocatoare, cât și prin reflecții, meditații. Autentica stare 

de lucruri îl convinge pe Gelu Ruscanu că adevărul nu este deloc ușor de 

identificat, iar simplul fapt al deținerii unei informații nu-l scutește pe om de 
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posibilitatea de a redescoperi și alte fațete, care să-l plaseze într-o altă 

extremă și să-i demonstreze relativitatea adevărului pe care pretinde că-l 

cunoaște.  

Drama personajului principal al piesei Jocul ielelor se acutizează treptat. 

Distincția dintre adevăr și neadevăr devine imperceptibilă. Tensiunea majoră 

se produce atunci când Gelu Ruscanu se convinge de absurditatea situației – 

chiar și unui spirit superior îi este mai ușor să trăiască cu iluzia unui adevăr, 

decât să accepte minciuna. Dumitru Micu accentuează momentul de criză a 

intelectualului confuz, reliefând: „Conflictul (o dramă de conștiință) se 

rezolvă prin sinucidere. Aceasta, după ce Ruscanu află că tatăl său n-a murit, 

cum i se spusese lui, într-un accident de vânătoare, ci s-a sinucis din cauza 

unei actrițe netalentate și vulgare‖ [2, pag. 180]. Vom îndrăzni să extindem 

afirmația criticului literar și să demonstrăm că actul de sinucidere a lui 

Ruscanu a fost condiționat de mai mulți factori, cum ar fi: adevărul despre 

delapidarea făcută de tatăl său și tolerată de Sinești, conștientizarea unei 

eredități antitetică idealului său de viață. Jocul ideilor la Camil Petrescu este 

reprezentat labirintic și anihilator, iar Gelu Ruscanu nu exclude posibilitatea 

ca acest joc să fie conceput drept o dramă a necunoscutului care poate fi doar 

intuit. 

În concepția lui Camil Petrescu, o cale sigură de relevare a dramaticului 

este analiza obsesiei. Această modalitate de investigare psihologică stă la 

baza atât a piesei Jocul ielelor, cât și a dramei Suflete tari. Ambele lucruгi 

valorifică tipul comportamental și atitudinal al intelectualului obsedat. Unica 

observație ce se cere a fi făcută este faptul că, așa cum indică și criticul L. 

Călin: „Spre deosebire de Gelu Ruscanu, care dorește „dreptate absolută‖, 

Andrei Pietraru aspiră la „iubire absolută‖, ambilor eroi lipsindu-le modesta 

intuiție istoric umană‖ [1, p. 74]. Obsedații lui Camil Petrescu trгiesc o ieșire 

imaginară din timp și spațiu, ignorând experiența lumii și principiile ei. 

Andrei Pietraru din Suflete tari își îndeplinește conştiincios profesia de 

bibliotecar în casa moșierului Matei Boiu Dorcani. Deși este încă destul de 

tânăr, oboseala care i se imprimă pe chip spune foarte multe despre modul 

său sedentar de viață. Praful, întunericul, cărțile i-au alimentat intelectul, iar 

atitudinea oamenilor față de el i-a format caracterul controversat. Andrei 

Pietraru are o condiție socială precară, fiindcă, deși are o capacitate 

intelectuală enormă, nu o valorifică și nu o gestioneaz corect. Spațiul închis 

al bibliotecii i-a lezat dreptul la independență, l-a privat de libertatea 

necesară dezvoltării sănătoase a facultăților psiho-emoționale. Prizonier al 

destinului și prizonier al propriilor gânduri, Andrei Pietraru nici nu se vede 

scăpat vreodată de o asemenea captivitate, dar încearcă să se evidențieze, cel 

puțin, printr-o putere de voință incomensurabilă. 
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Andrei Pietraru demonstrează, prin încercarea îndrăzneață de a cuceri o 

femeie infailibilă, în caгe nu există limite obiective în atingerea unui ideal, 

individul însuși își impune limite admise sau mai puțin admise de social. 

Adevărul care se lasă a fi descoperit de Andrei ține de incapacitatea omului 

de a se cunoaște pe sine însuși, făгă a-și depăși propriile limite. Într-un fel, 

Camil Petrescu abordează tema dragostei imposibile în cheie eminesciană, 

cei doi protagoniști aparținând la două lumi diferite.  

Personajele Andrei Pietraru și Ioana Boiu inițiază cititorul și spectatorul 

modern în arta de a râvni și a tăгi absolutul la cotele inefabilului, dar și о 

atenționează asupra pericolului de a deveni obsedat de dragostea absolută 

sau de a-și dezvolta angoase din neputința cunoașterii aevea a 

idealului.Totodată, autorul sugereazгcг, оnlupta pentru dragostea adevărat și 

pentru adevărul pur, de la sublim la ridicol și riscant există doar un singur 

pas. 

Camil Petrescu a creat piese de teatru reieșind din structura sa sufletească 

și nu din anumite tipare impuse de tradiția literară. A creat o dramaturgie a 

cunoașterii, un teatru de idei, fiind convins că: „inteligența are posibilitatea 

să învingă orice‖, și-a creat cititorii la fel cum și-a creat și personajele, 

cărțile sale ajungând întotdeauna la destinație.  
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        SABINA  C OJOCARU  

 

 

 

 

 

 

                        Catena de iluzii  

 
 În imensul univers 

Plin de astre,drumuri,soarte... 

Văd o trecere prin vers, 

Caut începutul artei. 
 

Multe-s vremuri și creații, 
Nesfârșitele invenții... 
Se deschid în inspirații 
În a lumilor secvențe. 

 

Bogățiile terestre 

Le râvnim prin mii de scuze, 

Dar dorințele măiestre 

Sunt catenă de iluzii. 

 

Căci creația supremă - 

Este omul ca ființă... 

Cunoscuta sa dilemă 

Și-o ascunde-n conștiință. 

 

În meditație profundă, 

Unde pare totul șters, 

Scânteiază-o nouă undă, 
Cu un alt, nou univers. 

 

În el forța e cascadă, 
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Gîndul - mare creator... 

El e,el ne lasă pradă 
Timpului devastator. 

 

De acolo se nasc toate: 

Cer și stele,câmp și flori... 

Sentimentele-nspumate, 

Dragostea cu dulci fiori. 

 

Ah! ce dulce-i încântarea, 

Asta-i aparține muzei! 

Către ea cătăm, cărarea 

În catena de iluzii. 

 

         Odă morţii 
 

Te blestemă toţi fără de milă 

Şi-n frica  cea mare, te scipă cu ură, 

Cine să fii – strigoi ori copilă?! 
Prin însăţi esenţa-ţi...devii tot mai dură. 

 

Scăldată de lacrimi, în pustiuri trimisă, 
Pictată în negru cu stranii totemuri.. 

Eşti slută urgie, ce nu va fi-nvinsă, 

De  oameni, de stele şi nici chiar de timpuri. 
 

Dar cine să vadă că eşti o salvare, 

Creată din mila Celui de Sus?! 

Petreci păcătoşii în drum spre iertare, 
În marea de naşteri .. eşti doar un apus. 

 

De vii şi săruţi un prunc fericit, 
Tu ştii că-n voaiajul de vieţi e alt drum... 

Sortit ăstui suflet, naiv, rătăcit, 

Nu-l laşi în durere, de viu rece scrum. 
 

Deşi într-o zi noi toţi te-om cunoaşte, 

Vei fi călăuza, urma-vom chemarea... 

Dar lasă-l, să creadă, pe cel ce se naşte, 
Că nu eşti pe-aproape şi nu-i tai cărarea. 
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Unui mentor  
                   Lidiei Grosu 
 
Plutesc în aer 

Spirale blonde de metaforă, 

Culese din fragede lumi 
Necunoscute încă... 

Și le-nveșnicești –  

Sigilându-le-n vers; 

Condeiul îți emană 

Doruri, doruri... 

De viață, de lume,  

de țară, de-amoruri... 

Creația-mamă 

Te lasă s-o fardezi  

Cu propriile-ți trăiri, 

Crescute din vis 

Ca să te-nveșnicești –  

Sigilându-te-n vers 
Circum(scris) univers... 

 

 

                                Zbor spațial  

 

Voi ziceți că-s departe 

De-a vieții forfoteală 

Și zborurile-nalte 

Sunt doar o socoteală 

 
Dar eu cuprind iubirea 

În trei dimensiuni 

Și văd cum fericirea 

Creează noi minuni. 
 

Și tot planând deasupra, 

Privesc durerea sumbra 

Și ura care surpă, 

Creând minuni din umbră. 
 

Eu nu opresc procesul, 

Nu caut să-l evit... 

Îi urmăresc doar mersul 
Precum un satelit. 
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Reflect în întregime 
Lumina a ce-i viu, 

Cunoașteți voi durerea 

Așa cum eu o știu?! 

*** 

Eu văd cum foamea doare 

Și stinge încet omul 

Cu nealimentarea 

Credinței întru Domnul. 

 

Privesc forța, de piere 

Dragostea de țară, 

Mai mare nu-i durere 
Ce spulberă pe-afară. 

 

Și uite, cum sufocă 

Adragostei trădare, 

Dar veșnic arde focul... 

Iubirea-i trecătoare. 

 

Durerea mea începe 

În spațiu când plutesc. 

Eu simt ce nu percepe 

Ochiul omenesc. 

*** 

Mă taie suferința 

N-am forțe să regret. 

Văd lipsa de credință 

În ultraviolet. 

 

Scheletele ființei 

Îmi stârnesc reproșul. 

Adâncul conștiinței 

Îl văd infraroșu. 

 
Filtrez undele sfinte 

Prin mine...și mă dor 

Rotindu-mă-n cuvinte, 

                                Reflect lumina lor
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          CRISITNA PORAICO 

 

 

 

 

 

                                   Detalii de pe net 

Deși nu sunt foarte atentă la detalii, am ceva timp de când îmi sare în 

ochi un aspect al vieții umane actuale, și anume tendința oamenilor de a se 

lăsa tot mai ademeniți de tehnologie. Știu că ne aflăm într-un secol alert, 

care abundă de evenimente și că trebuie să fim în pas cu ele, dar mi se pare 

aberant faptul că oamenii s-au transformat în niște roboți ce au în fiecare zi 

același program: se trezesc cu ochii roșii, cu cearcăne cât roata la căruță, 

iau micul dejun în grabă pentru a avea mai mult timp să numere like-urile 

adunate peste noapte la fotografiile postate anterior pe cel puțin trei site-

uri de socializare, apoi fugaies din casă. Acest lucru nu se întâmplă, însă 

fără să asculte pe fundal o piesă de pe youtube; iar când în sfârșit se văd în 

stradă își „astupa‖ urechile cu cele mai în vogă piese ale timpului. 

Ajungând la stație, urcând în mijlocul de transport caută cu disperare un 

loc unde să se așeze sau măcar să se facă comod pentru a-și verifica, încă o 

dată e-mail sau rețelele de socializare. Ajungând la destinație, înaintea 

începerii oricărui tip de activitate, mai verifică o dată tot ce se poate de 

verificat în materie de virtual, să se asigure ca cineva să nu fi postat un 

selfie sau să nu fi ratat vreun comentariu la fotografia nouă, în care sunt o 

cafea și o prăjitură, fotografiate cu o seară înainte, la întâlnirea cu prietenul 

cel mai bun. Vazând și dezamăgindu-se că nu e nimic nou sub fotografia 

de copertă, eroii noștri își încep activitatea, revenind, totuși, periodic în 

mediul virtual și verificând cu insistență paginile de profil. Masa de prânz 

o iau aidoma dejunului, a două parte a zilei fiind și mai apăsătoare, pentru 

că se întâmplă adesea ca cineva din prieteni să posteze vreo fotografie 

intrigantă care să îi facă invidioși și nemulțumiți de viața pe care o duc, 

totuși este indispensabil să le deie un like prietenului respectiv, secretul 

fiind următorul: cu cât mai mult îl invidiază și cu cât mai tare le displace 
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omul respectiv, cu atât mai multe aprecieri virtuale trebuie să-i facă. Seara, 

dacă au ocazia să iesă cu prietenii, iphone-ul nu le cade din mâini, acesta 

fiind secretul unei comunicări efective și neapărat, dar neapărat 

fotografiază ceea ce mâncă; dacă au marele ghinion să-și petrecă seara 

singuri sau în compania familiei, atunci ei sunt online toată seară, 

vizionând filmulețe prostești în timp ce iau masa cu familia, citind top 10 

make-up artiști din lume sau doar rulând la nesfârșit banda de noutăți, 
toate acestea facându-le, bineînțeles, cu căștile în urechi. Dacă se plictisesc 

de moarte și mai au și o grămadă de lucruri de făcut pentru a doua zi, ei 

răsfoiesc neapărat arhiva cu fotografii personale, postând câteva, cel puțin 

patru-cinci, acest lucru nefăcându-l pentru a se da mari, ci mai degrabă 

pentru a nu-și plictisi prietenii cu cele vechi. Ajung să se culce la miezul 

nopții, însă nu fară a verifica, încă o dată, din pat, cu lumina stinsă 

ultimele evenimente de pe facebook.  

Făcând o analiză a zilei, văzând numărul de prieteni online 24 din 24 

și lasând ironia la o parte, mă întreb îngrozit: care est rolul comunicării 

interumane? Mai avem, oare,  grijă de sufletul și de intectul nostru? Se mai 

întâmplă să avec vreun hobby? Ne mai recunoaștem, oare, pe noi cei reali 

și cei virtuali 

                                         Un astăzi arbitrar 

 

Deși e vineri, o altă zi decât joi sau marți, sau duminică, sau oricare 

alta din zilele vieții noastre, enumerate succesiv și ciclic, pentru mine 

vinerea aceasta rămâne a fi un astăzi precedatde un mâine ambiguu prin 

particularitatea lui de a fi necunoscut. Proiectată ancestral, aleasă dintr-o 

multitudine de etape ale vieții definită aleatoriu, ziua de astăzi este cu 

siguranță un ansamblu de evenimente, trăiri, idei și ambiții ce vor pregăti, 

și poatevor marca, indefinitul mâine.  Începând ca orice altă zi cu un set de 

alegeri: alegerea de a fi fericit sau nu, alegerea de acontempla cerul sau de 

a privi în jos, alegerea de a fi absent sau, din contra, prezent până 

lasacrificiu; astăzi reprezintă un motiv în plus să trăiesc, să mă gândesc la 

zilele lunii aprilie: lamugurii în floare, la adierea vântului călduț de 

cozonac, la feeria nopții de Paște; să fiu amabil cuun cineva anonim și, de 

ce nu, să sufăr o amăgire, o deziluzie. Totul este posibil și imposibil pentru 

un astăzi relativ, dar prețios. Totul se schimbă, setransformă, se 

metamorfozează sub ochii mei, în mine și dincolo de făptura mea, pentru 

că înesență totul este analogic, analitic și în același timp arbitrar 
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                      LIDIA GROSU 

 

 

 

 

 

                  FRĂŢIE 

Select, adună lumea-n jurul său 

Şi când îţi pare că eşti singur absolut 

Te-apropie şi îţi oferă scut 

Căldura sa de simplu PROMETEU 

 

Când la vreun mal îţi pare că te-neci 

Simţi gândul lui imaginar catarg, 

Iar carma ţi-o-ntregeşte plinul larg 

Al oceanului de dor ce-l traversezi 

Prin ochii  

cu sclipiri de omenesc... 

Sunt ochii lui! Profunda sărbătoare  

Scrisă destin pe fila vieţii tale 

Şi în sintagma ―te iubesc‖ e un regesc, 

Plin de sinceritate,  

cântec sfânt, 

Nimic în el orgolios, anost… 

Un vălmăşag de sensuri se desprind…  

Prin verb – de veacuri – cu acelaşi rost… 

 

…Noi nu cunoaştem decât bucuria 

Aproapelui şi înălţarea prin necaz... 

E  un brand al sufletului astăzi dezrobirea  

De pizma, ura ce dezbină fraţi. 
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NESCRIS POESIS PAGINAT 

 

Sublimă, tinereţea ta, 

E-un orizont plin de candoarea 

Unui apel – din  dragostea 

De-a declanşa descătuşarea. 

Şi nicio vină! – Peste pagini 

Eşti aer scris de zbor din zbor 

Şi muşti cu gura lui din margini 

Să-opreşti un timp fermecător... 

Azi răsfoieşti o neuitare, 

Culegi din râvnă-a ei sclipiri 

de-a fi un dor de sărutarea 

Luminii, 

pe al cărui fir 

Eşti zbucium acostat de îngeri 

Ce-ţi prinde-albastrul nevisat 

Şi-n infinituri de atingeri 

Eşti simţ de drag pe ele-axat. 

Nescris poesis paginat 

De a destinului văpaie, 

Eşti nod sentimentalizat 

De raze-a soarelui-răsare 

 

CELEST MISTER 

 

            Dedicată poetei Shanti Nilaya 

 

Emoție sunt toată   când mă chemi 

Sub aripa plăpândă a privirii 

Supuselor iubiri în care, 

 ghem, 

Se strânge timpul din tot trupul 

- fire 

Și pandantive  de lumini colore 

Tăcerea de coral o-mpodobesc 

Sinceritatea lor deșteaptă ore 

Și-n noi... Auzi cum strigă nefiresc 

Un freamăt inimos care ne doare? 

E tot mai scump acest făgaș-reper 

Nimic, se pare,- pură întâmplare- 

Suntem mister scris de-un CELEST mister 
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BOLTĂ ACADEMICĂ 

 

             Dlui profesor Traian D. Stănciulescu 

 

Lumină vie, creatoare, 

unesc stânga şi dreapta 

pe cele 8 spiţe ale stelei 

mângâi cărţile în care mă revăd 

donator de timp valoros 

cu chipul ARITHEA, 

dărund nemurire 

conceptului lumii despre frumos 

în numele vostru, prietenii mei, 

regăsiţi într-un creier al inimii 

şi-ntr-o inimă-a minţii. 

 

Ştiinţă a culorii, aşadar a vieţii, 

îmi râde fapta prin structura corpului meu 

în care te simt energie, Doamne, 

a propriei fiinţe 

de-o viaţă „pe mine mie redă-mă‖ 

putinţă 

de-a fi împreună exersare 

a prezenţei Semnului ce ne are: 

sunt pasăre care zboară 

şi pe bolta cerului academic, 

dintr-o parte în alta, 

măsoară 

cuvântul-esenţă... 

 

Este a mea şi sunt a sa existenţă! 
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               ION CUZUIOC 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ghinion 

După cină-i zise moşul 

Babei pe un ton isteţ: 

- Ar cânta şi azi cocoşul, 

Dar nu iese din coteţ. 

 

Dragoste în vis 

Soţul, pe la miez de noapte, 

Cuprizând nevasta-a zis: 

- Dacă vrei reale fapte, 

Hai să ne iubim în vis. 

 

Condiţie 

Dacă vreai să prinzi vreun os, 

Cu femeia care-ţi pică, 

S-o dezbraci de sus în jos, 

...Evident, când se ridică. 

 

Compasiune 

Când m-aventuram cu vreo cadână, 

În anii buni era o cură; 

Azi m-aş mulţumi şi c-o bătrână, 

Dar ce să fac fără dantură?! 

 

După căsătorie 

Sub auriul lănţişor, 

I-am prins la piept un mărţişor; 

Azi de nevastă cu tupeu, 

Sunt strâns de gât la piept şi eu. 
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Avantaj în căsnicie 

Viaţa celor doi e-amară, 

Într-o lume foarte dură, 

Dar, oricum, e mai uşoară, 

Pentru cel mai bun de gură. 

 

Tot la vârsta a treia 

-Vă declar şi cu temei, 

Căci şi noi din când în când 

Ne întrecem la femei, 

Adevăr e – doar în gând. 

 

Milostenie 

Vecina mea e bucuroasă 

O mai ajut la o adică. 

Îi port de grijă lângă casă 

Şi evident, de păsărică. 

 

Artă subtilă 

Pe la băi, peste hotare, 

Cântă, joacă-a mea copilă, 

Dar primeşte onorare 

Pentru-o artă mai subtilă. 

 

Populară 

Te aştept, bădiţă, iar; 

De-al meu soţ să n-ai habar. 

Că de pică neaşteptat, 

Mai găsesc un loc... sub pat. 

 

Dum spiro spero! 

La concursurile MISS, 

Admirînd fete-amuzante, 

Poţi visa ca-n paradis 

Că le ai ca di...amante. 

 

Măiestrie 

Domnişoara e cu şcoală, 

Se descurcă bine-n viaţă 

Şi mi-i dă la socoteală 

Pe bărbaţi când o agaţă. 
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                                                        ANIVERSARE 
    ION CUZUIOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuvânt despre Dorel Ţ ărnă și teatrul familiei sale 

 

      Demult se vorbește că viața este un teatru, iar noi, oamenii, suntem 

actorii lui care zi de zi ne jucăm rolul în conformitate de circumstanțele 

create. Și, ca-n orice piesă de teatru, sunt scene romantice de dragoste, de 

gelozie, ură și invidie, scene pline de optimism și pesimism, de comedie și 

tragedie. Unii își joacă rolul destul de reușit, bucurându-se de viață, 

înfruntând toate greutățile cu bine, alții însă sunt nevoiți să părăsească scena 

disperați de traiul cel de toate zilele. Viața distinsului om de cultură, a 

actorului, regizorului și directorului Centrului de Cultură și Artă „Ginta 

Latină”, Dorel Țărnă, Maestru al Artei, Eminent al Culturii, posesorul 

„Crucii Patriarhale pentru mireni", cavaler al  „Ordinului de Onoare", 

laureat al unor concursuri naționale si internaționale,  poate fi catalogată 

chiar de la începuturile ei un teatru în înțelesul deplin al cuvântului tălmăcit 

în dicționarele explicative. Un teatru, căci fiecare an al vieții sale este un act 

de piesă dramatică, iar dânsul, Dorel Țărnă, să joace rolul principal fiind 

înconjurat de alți actori de diferite vârste și profesii cu caractere care mai de 

care. Drama vieții sale a început chiar din anii de copilărie,  când fu nevoit să 

se deplaseze ca un om pribeag dintr-o localitate în altă și să se conformeze 

noilor condiții de trai. 

        Copilăria într-o măsură oarecare poate fi numită haotică, dispersată, 

nebuloasă, căci tatăl său, Timotei Țărnă, contabil de meserie, era trimis cu 

serviciul în diferite localități ale republicii și familia, evident, îl urma peste 

tot unde dânsul trebuia să-și exercite funcțiile. Prietenia de mahala cu copiii 
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din satul „pribeag‖ era și ea temporară, de scurtă durată pentru Tudorelul 

mamei. Și așa cum nu este rău fără bine, așa și copilăria zbuciumată a lui 

Dorel Țărnă a jucat un rol benefic în formarea lui ca om, actor, regizor, 

pamfletist, textier, manager și, fără doar și poate, familist model. 

Cunoscându-i cât de cât viața personală aș putea crede că fiecare epizod al 

vieții lui Dorel Țărnă este transpus dintr-o piesă dramatică în practica de 

toate zilele și, viceversa, fiecare an trăit ar putea servi cu succes un motiv de 

scenă teatrală sau platou de filmare. Chiar și cunoștința flăcăului Dorel cu 

domnișoara Zinica poate fi un laitmotiv sigur pentru o dramă teatrală. Despre 

îndrăzneala „brigadierului‖ student Dorel Țărnă, îndrăgostit până la culme de 

colega sa de facultate Zinica Gavriliță, venită de pe băncile școlii unei case 

de copii cu o altă viziune asupra vieții, cu o sinceritate, naivitate și simplitate 

de nedescris, de a o prezenta părinților ca mireasa aleasă inimii sale, putem 

deduce și despre caracterul și sufletul creștinesc omenesc al Domniei Sale. 

Putem conchide și despre atmosfera familiei părinților Lidia și Timotei 

Țărnă în care a crescut și a fost educat Dorel și care cu dragoste au primit-o 

pe-acea fetișcană misterioasă, care să le fie o noră dragă și o fidelă soție mai 

bine de 46 de ani fiului lor. Și cariera sa profesionistă tot este construită din 

scene și acte teatrale, mai mult, unele din ele chiar și curioase. După 

absolvirea Școlii Pedagogice din Orhei, Dorel Țărnă este angajat ca profesor 

de clase primare la Școala internat din Orhei, ca după serviciul militar să-și 

continue studiile la Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, Facultatea 

Actorie și Regie, unde o întâlnește pe colega de facultate Zina Gavriliță, 

care-i devine și soție și mamă a doi feciori ca doi brazi: Mihai și Nicu, care și 

ei pășind pe urmele părinților, au absolvit aceeași instituție de învățământ 

cultural superior. S-ar părea că nimic nu este deosebit în biografia lui Dorel 

Țarină, dacă n-am lua în calcul treptele scării teatrale pe care le-a urcat 

dumnealui după cei doi ani de directorat la Palatul de Cultură din Orhei. 

Vorba e că până a fi înscris în echipa de actori la Teatrul Național „Mihai 

Eminescu‖, Dorel Țărnă a fost angajat ca …măturător, ca mai apoi să devină 

actor în toată legea, director adjunct și director al aceluiași teatru unde 

cândva fu nevoit să mai lucreze și cu mătura în mână. În anul 1990 distinsul 

om de cultură Dorel Țărnă fondează Teatrul „Ginta Latină‖, al cărui director 

este până la ora actuală. De un succes remarcabil se bucură piesele montate 

de dumnealui, care și astăzi pot fi catalogate ca niște mărgăritare din 

repertoriul teatrului pe care cu onoare îl conduce : „Cherchez la femme”, 

„Grădina „Ștefan cel Mare”, „Poveștile de la Bradu-Strâmb”, „ Generația 

„GL”, „Căderea zeilor”, „Poveste de iarnă”, „Trandafiri pe cerul gurii”, 

„Între Bac și Mississippi”, „Carambol”, „Ultimul tramvai”, „Păcală & 
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Company”, „Excelsior, Lior”, „Gentilomii vagabonzi”, „Poet ca toți poeții 
sau poate mai Poet”ș.a. 

     Poetul Dorel Țărnă este cunoscut și ca autor de texte pe versurile 

cărora au compus muzică cei mai valoroși compozitori de la noi: Constantin 

Rusnac, Oleg Baraliuc, Ion Enache, Gheorghe Mustea, Alexandru Dicusar 

ș.a. Printre cântecele de rezonanță pot fi enumărate: „Apără-ne, 

Doamne",„Mănăstirea Căpriana", „Dacii", „Am să vin",„Prieten de 

drum",„Plecat cândva",„Numai tu" ș.a. Textele, piesele și poeziile pentru 

micuți scrise de Dorel Țărnă au servit și ca un bun pretext de a fi editate în 

cărți aparte: „Portativul cuvintelor ‖, „Piese pentru Teatrul de Revista ‖, 

„Carambol”și „Un tren plin cu alfabet latin”. 

      Unii bărbați se laudă că sunt pescari și vânători buni, alții șofează de 

minune. Are cu ce se lăuda și actorul, regizorul și poetul Dorel Țărnă, că 

este un bucătar iscusit. Și are dreptate, căci bucatele pregătite de dumnealui 

pot înfrumuseța orice masă de restaurant, fie la o nuntă, zi de naștere, botez 

sau la o cumetrie. Și dat fiind, că soțul Dorel a acaparat bucătăria pentru a 

pregăti bucate alese, soția sa, Zina, își exercită și ea funcțiile auxiliare la 

curățatul legumelor și spălatul blidelor.  

       Omul de cultură Dorel Țărnă s-a născut în 1947, ca 47 de ani din cei 

70 pe care-i rotunjește chiar în aceste zile să fie alături de soția sa dragă, 

Zina, sau , cum îi zic cu toții în familie „mama Zinica”! Să-i dorim și noi 

acestei familii frumoase și pline de scene romantice teatrale viață lungă, cu 

sănătate, pace și lumină în suflet! La mulți ani, dragul nostru prieten Dorel 

Țărnă! 
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                 DIANA CĂUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NINA JOSU - DESTIN ÎMPLINIT CU O FILĂ DE CARTE  

 

Un memorabil eveniment cultural, moderat de dr. hab. Vasile Bahnaru, 

directorul Institutului de Filologie, AŞM, a avut loc pe data de 23 februarie 

în incinta Academiei de Științe a Moldovei, care a izbutit să-i reunească pe 

marii scriitori ai neamului românesc. Aceste personalități remarcabile prin 

solidaritatea lor au tins să o susțină pe incomparabila poetă Nina Josu, care 

și-a lansat cea de-a 6-a carte de poezii, intitulată „Peste margini‖ (Chișinău, 

Editura Literatura și arta, 2016). Astfel, în calitate de invitați de excepție au 

fost: academicianul Mihai Cimpoi, academicianul Nicolae Dabija, poetul 

folclorist Iulian Filip, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova Arcadie 

Suceveanu, Directorului Institutului Cultural Român „M. Eminescu‖, 

academicianul Valeriu Matei.  

La acest eveniment deosebit a fost invitat cenaclul literar „Magia 

cuvântului‖, condus de poeta Victoria Fonari, conf. dr. la Universitatea de 

Stat din Moldova. De data aceasta întrunirea nu a fost fixată traditional la 

Biblioteca Centrală, B M „B. P. Hasdeu‖, ci la Institutul de Filologie al A. Ş. 

M. Dintre tinerii participanți am menționa: studenții de la Facultatea de 

Litere, USM (Natalia Roman, Diana Ciobanu, Irina Savin și subsemnata), 

profesoara de limbă și literatură română Oxana Durleșteanu și elevii de la 

Liceul Teoretic „Hyperion‖, care și-au expus impresiile despre poezia Ninei 

Josu și au trăit poezia printr-un recital. 

Prin farmecul ideilor relatate am constatat că acest volum, de inspirație 

religioasă, al marii poete aduce cu el lumină și puritate divină în rândul 

cititorilor. Astfel, academicianul Mihai Cimpoi afirma: „Nina Josu reprezintă 



139 
 

o extraordinară poetă de inspirație religioasă, care intersectează acest pilon 

sacru cu o latură socială, neîmpăcare de ordin etic și moral, expunerea 

factorilor externi care suprimă sufletul‖. 

Marea poetă Nina Josu în decursul anilor a reușit să-și impresioneze 

cititorii cu încă câteva volume de versuri, debutând cu „La șezători‖ în 1975, 

ca mai apoi să lanseze următoarele culegeri de poeme, precum ar fi: „Trecere 

în alb‖ (1980), „Stare totală‖ (1985), „Dorul‖ (1991), „Steaua de dimineață‖ 

(2000), „101 poeme‖ (2009). Tipărirea celui de al 6-lea volum de versuri, 

„Peste margini‖, îi oferă poetei posibilitatea de a-și exprima în mod indirect 

nemulțumirea față de așa numitele „pseudovalori‖ promovate de această 

societate coruptă, facând trimitere la temele de revelație creștină, care 

izvorăsc domol dintr-o experiență personală. Creația sa uimește prin spiritul 

ei revoluționar, prin răzvrătirea sa împotriva sistemului degradat. Ansamblul 

de poezii din această carte cucerește printr-o notă de originalitate, exprimă o 

lirică a experienței mistice. Răsfoind filele pline de înțelepciune ale acestui 

volum, am constatat că există o multitudine de poezii care fac  trimitere 

directă la Creator, fiind intitulate: „Dar Dumnezeu…‖, „Cohorta lui Isus‖, 

„Rugă către Domnul‖. Reflecția, în ultimul său volum de versuri, se 

centrează atât pe teme religioase cât si sociale, clasându-se în antiteză. 

Poeta Nina Josu reușește să pună în vizor latura spirituală a lucrurilor, să 

valorifice adevăratele concepte morale după care ar trebui să se ghideze o 

societate prosperă, idei expuse în poezia „Înger de Lumină‖: „Nu pregetă să 

se înfrupte/ În zi de jale și de chin,/ Și printre cugete corupte/ Cu greu 

răzbate un dor divin.” 

Incomparabila poetă aduce prin creația sa doar lumină creatoare și 
speranță. Prin luciditatea sa artistică s-a implicat activ chiar de la bun început 

în procesul de renaștere națională, care s-a făcut posibil prin intermediul 

poeziilor sale, trezind la viață conștiința poporului dezrădăcinat. 

În creația poetei mereu s-a făcut remarcată lupta dintre bine și rău. Forța 

divină a binelui rămâne a fi una primordială, călăuzitoare și purificatoare de 

suflete. Autoarea insistă asupra ideii că ființa umană poate atinge 

desăvârșirea absolută doar prin întoarcerea cu fața spre Dumnezeu, secvență 

identificată în următoarele versuri: „Aștept în nopți cu lună plină/ Și-n 

diminețile pustii/ Să vină-un înger de lumină/ Și să mă ducă în tării.” 

Focul credinței sale a reușit să deschidă poarta către Dumnezeu, să inspire 

generații întregi, călăuzind minți dezorientate și suflete întunecate. 

Pentru cei care urmează să descopere cartea propunem câteva versuri: 

„Mi s-a-ntâmplat un lucru nefiresc/ Pentru atâtea minți fără vedere,/ Căci 

mi s-a dat în văzu-ți să citesc/ Cuvinte dătătoare de putere”. În titluri la fel 
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se întrevede evlavia poetei „Îngerul‖, „Rugăciunea e dulce‖, „Rugăcă către 

Domnul‖, „Cele zece porunci‖, „Psalmul 1‖. 

Scriitorul Nicolae Dabija susținea că Nina JOSU este una dintre puținele 

poete care a reușit să se plaseze cu demnitate pe o linie cronologică alături 

de: Veronica Micle, Magda Isanos, Ana Blandiana, Leonida Lari. „Nina 

Josu poartă altarul de biserică în sufletul ei”. Printre toate aceste aprecieri și 

poetul Arcadie Suceveanu și-a exteriorizat bucuria împlinirii prin carte, 

expunându-și punctul de vedere, afirmând: „Poeta apelează la simbolurile 

culturii și mitologiei românești, crează o poezie al spațiului candoriu, al 

jubilației, descoperirii esenței divine”.  

Această deosebită întrunire literară a reușit să transmită un șir de emoții și 

stări sufletești, evocînd o etapă de purificare și regăsire interioară. 

Deși criticul literar Theodor Codreanu nu a putut fi prezent la eveniment, 

ideile sale, consemnate pe coperta cărții, au fost citate de mai mulți vorbitori: 

„Într-adevăr, într-o lume degradată, în care toate stau sub semnul 

derizoriului și simulacrului, singura șansă a omenirii este întoarcerea cu 

față spre Dumnezeu, reconfirmând spusă lui André Malraux că secolul al 

XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc. Din acest punct de vedere, poezia 

Ninei Josu este a unui spirit solar, echilibrat, în care simbolurile luminii și 
dragostei devin centrale. Autoarea cultivă o lirică de meditație, stăpânind 

bine arta discursului poetic, în cadențe care ating adesea virtuozitatea”. 
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DIALOGUL ARTISTIC ŞI ORIZONTUL MISTERULUI 

Este opera de artă un produs cultural finit, încremenit într-o poziţie 

statică, definitiv stabilită de autor, sau ea se îmbogăţeşte, se încarcă de sens 

odată cu trecerea timpului, năzuind, aşa cum bine s-a observat, să iasă din 

temporalitate şi să intre în eternitate? Răspunsul la această întrebare vine, 

paradoxal, de pe poziţia pe care ne situăm, cunoscut fiind faptul că, de cele 

mai multe ori, valorii propriu-zise, asigurată de creator, i se adaugă şi 

sensibilitatea receptorului, respectiv ceea ce bine numea un comentator de 

artă, haloul conotativ. Acestei întrebări, şi multor altora ce ţin de capacitatea 

noastră de cunoaştere a „misterului artei‖, de intuire al adevărului nerelevat 

al artei, aşa numita cunoaştere cu rest, îi răspunde pertinent, într-o carte cu 

virtuţi deopotrivă estetice, dar şi filosofice, profesorul Marin Aiftincă, 

cunoscut pentru cercetările sale în domeniul filosofiei valorilor, intitulată 

sugestiv Misterul artei şi experienţa estetică (Bucureşti, Ed. Academiei 

Române, 2007), în fapt o continuare a seriei Contribuţii moderne la filosofia 

valorii (1994), valorificată inclusiv într-un ciclu de lucrări apărute la 

Washington, în limba engleză, între care Culture and Freedom (2001) îl are 

drept coautor pe însuşi ilustrul profesor român. 

Miza acestei cărţi, ca de altfel al întregului edificiu teoretic fondat de 

Marin Aiftinică, pleacă de la premiza că, din zorii modernităţii şi până azi, 

opera de artă nu a încetat să ne fascineze, oferindu-ne, dacă nu o luare în 

posesie, măcar o formă de alteritate, un joc al contemplării ce potenţează 

frumosul. Fundamental, susţine autorul român, „misterul‖ artei nu se lasă 

descifrat cu uşurinţă, taina sa mergând de la intenţionalitate la finalitate. 

Altfel spus, arta are întotdeauna un substrat intenţional, iar decifrarea ei nu 
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ţine neapărat de semiotică, cât de sens, cu precizarea că însuşi „sensul e o 

valoare (desigur, nu valoarea în sine - n.a.), care structurează teoreticul, dar 

care nu ne ridică dincolo de această sferă, spre fiinţă‖ (op.cit., p. 2). 

Urmând, aşadar, sensul şi fără a părăsi sfera frumosului, arta modernă, 

odată ce a depăşit baierele frumosului estetic, a intrat definitiv în zona 

transcedentului, astfel că, în faţa noului absolut, trăim sentimentul că ne 

lipseşte „organul‖ cu care putem să observăm şi să descifrăm mesajul 

estetic. Un astfel de ghid, estetic şi filosofic, este cartea d-lui Aiftinică, o 

încercare de „a pune ordine în idei‖ şi de a ne antrena în descifrarea 

„adevărului artistic‖, care este şi adevărul fiinţei. Cartea este situată la 

intersecţia dintre discipline şi ne pune la curent cu rezultatele unor cercetări 

relativ îndelungate în zona „orizontului metafizic al valorii‖ şi, implicit, al 

contribuţiei româneşti la acest domeniu. Invocarea, în acest context, a trei 

esteticieni români, cu merite fundamentale în domeniu, Lucian Blaga, Tudor 

Vianu și Mihai Ralea, reprezintă dovada că, în lungul drum al devenirii 

teoretice, estetica românească s-a consolidat, oferind, alături de experiențele 

venite din afară, și suportul teoretic al unei cercetări cu temnei românesc. 

Aceasta este esența tezei d-lui Aiftincă, susținută atât la Conferințele 

Naționale de Estetică, cât și la Centrul Cultural de Artă „G. Apostu‖, din 

Bacău, unde a și coordonat o parte din cercetările fundamentale, valorificate 

în această carte. 

În esență, apreciază și autorul cărții, opera de artă, izvorâtă din 

experiența cotidiană, învăluită adesea în aburii obișnuitului, iradiază uneori 

dincolo de adâncimile sufletului, printr-un proces de reașezare interioară, 

convergând spre un fenomen estetic cvasi-imponderabil. Este, ceea ce 

numea cândva Liviu Rusu, în cartea sa Logica frumosului, momentul când 

„frumosul se desprinde de eu-l empiric și pune în vibrație adâncimile sale 

esențiale‖ (București, Ed. pentru Literatură Universală, 1968, p. 5). 

Străbătuți, deci, de fiorul unei intuiții cosmice, ne deschidem sufletul și, cu 

calm și înțelegere, primim experiența artistică ca pe o bucurie curată, în care 

esteticul ni se relevează în spelendoarea sa. Aceasta este, in nuce, fenomenul 

estetic, o experiență ce depășește chiar și arta, în esența ei, devenind ceea ce 

L. Blaga numea „o concepție metafizică despre misterul cosmic, despre 

existență, despre lume și viață, care își poartă cu adevărat numele când 

poate să legitimeze într-un fel lumea valorilor‖ (Metafizica valorilor, în 

Opere filosofice, 10, București, Ed. Minerva, 1987, p. 625). 

Desigur, în domeniul artelor, întâlnim asemenea valori „ontologice‖, cum 

le numește L. Blaga, sau valori „terminus‖, cum le identifica T. Vianu, 

„încapsulate‖ de autor în opera de artă și care așteaptă doar un prilej 
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revelator. Opera de artă poartă în sine aceste valori, fără însă a le da o 

structură omogenă. Astfel, valorile estetice, dar și altele, ce țin de sfera 

intelectului, religiosului, eticului, coexistă, alcătuind ceea ce cercetătorii 

numesc cuprinsul eteronom al operei de artă, în fapt o sinteză a stărilor 

sufletești ale creatorului. Rolul analistului este de a identifica, a ierarhiza și, 

dacă se poate, a recompune mesajul într-un „tot solidar‖. Pentru aceasta, 

susține Blaga, este necesară introducerea operei de artă în ―orizontul 

misterului și al relevării‖, fenomenul relevării misterului nefiind altceva 

decât obiectivarea, sau identificarea finalității actului creator. De altfel, în 

cartea sa Metafizica valorilor, Blaga numește cultura, în ansamblul ei, drept 

„o relevare metaforică, în tipare stilistice, a misterului‖ (op.cit., p. 629). 

Desigur, construcția estetică blagiană este mult mai amplă, ea constituind 

„un complex integral, sie-și suficient‖, cu totul „o matrice stilistică‖ 

(ibidem, p. 585), în care regăsim nu doar trăsăturile individului, dar și ale 

poporului, regiunii și chiar epocii când au fost create. Analizând 

„variabilitățile matricei‖, L. Blaga constată, de pildă, că pe ultimul substrat 

al genezei operei de artă se află inconștientul (―centrul dinamic, categorial și 

abisal cosmogenetic‖, ibidem, p. 591). În esență, în centrul universului 

axiologic blagian, se află ființa umană, creatoare de valori, menite să releve, 

metaforic, misterul cosmic. Parafrazându-l chiar, putem spune că L. Blaga a 

„sporit‖ cu intuiția sa „taina‖ spațiului axiologic. 

Pe un cu totul alt plan, dar nu opus, se află teza, de sorginte platoniciană, 

anume că opera de artă este o reflectare a trăirilor noastre afective. Așadar, 

nu inconștientul ne ghidează spre judecățile estetice, ci trăirile individuale, 

educația, experiența. De aici și până la a considera arta drept „un adevăr 

despre om și lume‖, mai e un singur pas. El poate fi ușor parcurs dacă 

acceptăm teza că opera de artă reflectă, în esență, o experiență socială, că în 

ea găsim simultan, individualul și colectivul, abjectul și sublimul. Este ceea 

ce Heidegger numea „adevărul ființei‖, care, atunci când „se așează în 

operă‖, conferă acesteia frumusețe și adevăr. Ce facem însă când avem de-a 

face cu o creație abstractă? Cum încadrăm „minimalismul‖ plastic în 

ansamblul unei experiențe sociale? Răspunsul ni-l oferă tot opera de artă. Ea 

se naște din culoare, sunete, cuvinte. Dominanta o dă trăirea, experiența, iar 

focalizarea pe anumite trăsături, linii, tușe de culoare, tonuri, etc., indică 

nivelul stărilor sufletești, dominanta umană. 

Se mai poate vorbi, în aceste condiții, de autonomia esteticului ? 

Răspunsul ni-l dă tot un estetician român, Tudor Vianu, care pune în centrul 

analizei operei de artă, valoarea. Studiile riguroase asupra filosofiei operei 

de artă, l-au condus pe T. Vianu spre elaborarea unui set de aprecieri ce au 
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în vizor ideea că „știința operei de artă‖ este autonomă și că are drept obiect 

studiul „artistului‖, confundat adesea cu „esteticul‖. Valoarea estetică 

devine, în acest caz, un criteriu absolut, iar „operele de artă par a îmbătrâni 

numai prin ce este eteronomic în ele, respectiv cele care cuprind autonom-

estetic acele valori ce înfruntă timpul‖ (Estetica, București, Ed. pentru 

Literatură, 1968, p. 151). 

În fine, cel de-al treilea estetician, de tip hegelian al nostru, a fost Mihai 

Ralea, care în cursul său Prelegeri de estetică (București, Ed. Științifică, 

1972), a introdus, alături de valoare, și factorul estetic, interpretând arta 

drept „știința faptelor și valorilor estetice” (op.cit., p. 149). Definind faptul 

estetic drept o construcție a imaginației creatoare, Mihai Ralea a ajuns la 

concluzia, previzibilă deja, că opera de artă nu este o creație exactă, 

științifică, rece, ci un complex de stări, emoții care însoțesc gândirea. 

Mergând pe această linie, Mihai Ralea identifică și sursa „naționalului‖ în 

artă, care există implicit, întrucât „nu există operă de artă care să nu fie 

încadrată într-o națiune‖ (Antropologia filosofică, p. 470). Așadar, opera, ca 

entitate, nu este independentă, ci reprezintă expresia unei comunități, 
obligatoriu „naționale‖. În aceste condiții „arta este cea mai bună diagnoză 

pentru psihologia etnică a unui popor‖ (Specific și frumos, Ed. Casa 

Școalelor, 1928, p. 34), teză care, ne place sau nu, ne urmărește și ne 

caractetizează. 

În concluzie, susține Marin Aiftincă, frumosul în artă apare împreună cu 

„adevărul ființării ființei‖, iar o creație desprinsă de fluxul evenimentelor și 
experiențelor plastice este străină și de valorare estetică. Arta născută 

exclusiv din experiențe hedoniste – în fapt un non-sens cultural – este sortită 

uitării. Evident, urâtul, experiența trăită la limită, există și în artă, însă ele 

nu pot fi dominante, nu pot înlocui armonia: „Frumusețea este istorică în 

sine, susținea Theodor Adorno, este ceea ce se eliberează din lanțuri‖ 

(Teoria estetică, Pitești, Ed. Paralela 45, 2005, p. 386). Gânditor de tip 

pozitivist, Marin Aiftincă recunoaște deschis în cartea sa, că lumea nu e încă 

pregătită să asimileze (toată) experiența estetică actuală. Este o teză la care 

aderă deja mulți cercetători, îngrijorați de efectele construcțiilor plastice de 

tip transmodernist asupra contemplației estetice. 
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DEONTOLOGIE ŞI ETICĂ APLICATĂ 

Fiinţei umane îi aparţineîn mod esenţial actul de valorizare a obiectelor 

şi semenilor care o înconjoară, a faptelor pe care le îndeplineşte. Existând, 

omul proiectează atribute asupra realităţii care îl înconjoară. 

Plecând de la aceste premise antropologice, alegerea mea se opreşte 

asupra eticii deontologice, ca morală a datoriei, avându-l ca reprezentant pe 

Immanuel Kant şi asupra eticii aplicate, ca morală a dreptului la viaţă, în 

funcţie de criteriul conştiinţei de sine, conform tezei lui Michel Tooley, sau 

de criteriul insuportăriisuferinţei, conform tezei lui James Rachels. 

Analiza comparativă propusă necesită însă, a se răspunde la anumite 

întrebări:  

- În ce măsură Immanuel Kant clarifică criteriile eticii denontologice 

în funcţie de valoarea morală exprimată prin sentimentul datoriei?  

- Ce rol joacă imperativul categoric în morala datoriei?  

- Ce alte principii, pe care Immanuel Kant le dezvoltă în „Critici‖, 

definesc caracterul eticii deontologice? 

- Sunt justificate teoriile eticii aplicate despre caracterul moral/imoral 

al infanticidului, prin practica avortului, sau despre acceptarea eutanasiei 

active, cât şi pasive?  

- Mai ţin cont teoriile eticii aplicate, de postulatele raţiunii practice ale 

moralei datoriei, aparţinând lui Immanuel Kant? 

Teoria datoriei pune bazele unei adevărate metafizici a moravurilor, 

tocmai prin postulatelenemuririi sufletuluişia lui Dumnezeu, ca fundamente 

ale existenţei.  

În schimb, teoriile eticii aplicate (ale lui TooleyşiRachels) 

demonstrează de fapt neputinţaşi limitele eticii în societatea postmodernă.  
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Hedonismul şieudaimonismul, ca ramuri ale eticii teleologice, sunt 

fixate asupra determinării acţiunii morale (plăcere, fericire, înţelepciune). 

Însă nici una nu dă seama de forma şi legile cărora trebuie să se supună o 

acţiune pentru a fi considerată morală. Ele nu stabilesc cadrul universal şi 

necesar al oricărei acţiuni pentru a fi considerată morală, indiferent de 

conţinut. Dimpotrivă, etica deontologică apreciază o acţiune, indiferent de 

ceea ce urmăreşte să realizeze. În opinia lui Kant, o acţiune are valoare 

morală şieste bună, dacă este guvernată de anumite principii normative, 

care-i asigură necesitatea şi universalitatea. 

Una dintre obiecţiile care se aduc de obicei teoriilor morale este aceea 

că între domeniul teoretic şi cel practic există o diferenţăesenţială. Nu 

întotdeauna principiile morale, cum ar fi cele ale eticii deontologice, găsesc 

o reflectare adecvată în situaţiile concrete de viaţă. De aceea, ca reacţie 

opozitivă la normativitatea principiilor morale a demersului deductiv s-a 

constituit etica aplicată. Aceasta constă fie în derivarea unor principii 

morale prin analiza mai multor fapte existenţiale, fie în identificarea 

principiilor morale care configurează un anumit comportament sau act. Prin 

urmare, etica aplicată poate fi considerată un demers reflexiv care însoţeşte 

actele şi faptele concrete. 

Pentru Immanuel Kant acţiunile caracterizate de valoare morală sunt 

acelea rezultate dintr-o voinţă autonomă, care îşi urmează propriile 

principii. Conceptul central de fericire este înlocuit cu cel de datorie. Prin 

datorie nu se precizează un anume conţinut (a fi virtuos, a fi curajos), ci 

datoria caracterizează orice acţiune îndeplinită în mod necesar, din respect 

pentru lege. Legea nu este determinată de vreo instanţă superioară, ci 

aparţine ca principiu propriei mele voinţe.Voinţaîşi dă sieşi maxime cărora 

să se supună orice acţiune izvorâtă din voinţă; în aceasta constă autonomia 

voinţei. Ca maximele (să nu minţi, să nu furi, să nu ucizi, să nu desfrînezi, 

etc) să nu devină particulare, adaptate doar unor situaţii (cum se întâmplă în 

etica aplicată), ele trebuie considerate valabile doar în măsura în care pot fi 

adoptate ca lege universală, de către întreaga umanitate. Maximele devin 

astfel imperative categorice. Imperativul categoric ordonă însuşi scopul, fără 

nici o condiţie, adică legea morală sau datoria. Imperativul categoric este o 

valoarea absolută şi unică, el este scop în sine, niciodată mijloc. Iar scop în 

sine este numai fiinţaraţională sau persoana. Legea morală, de altfel, după 

Immanuel Kant, este posibilă numai pentru fiinţeraţionale care posedă 

autonomie sau au ceea ce filosofii moderni au numit în termeni oarecum 

antinomici, cauzalitate liberă. 

Mergând pe principiul libertăţii de voinţă a inteligibilităţiiraţionale, ce 

caractetizează o persoană, teoreticieni ai eticii aplicate (Tooley, Rachels) 

lărgesc sfera de înţelegere a fiinţei umane şi admit infanticidul, eutanasia, 

practica sinuciderii asistate, experimentele genetice pe subiecţi umani, etc, 
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pe care le consideră juste atâta timp cât fiinţele asupra cărora se execută 

acestea sunt lipsite de conştiinţă de sine sau sunt inapte din punct de vedere 

mintal, psihic sau fizic, devenind astfel nişteexistenţeapersonale, persoana 

conştientă de sine - după ei - fiind singurul criteriu care defineşte o fiinţă cu 

dreptul moral la viaţă. 

Contrar tezei tradiţionale, conform căreia avortul este un infanticid, 

Tooleysusţine că, pentru ca o fiinţă să aibă dreptul moral la viaţă, trebuie să 

deţină anumite atribute, derivate din nişte principii morale fundamentale. 

Tooleysusţine că foetusul nu este o persoană, deoarece nu satisface criteriul 

conştiinţei de sine, şi prin umrare, nu are nici dreptul moral la viaţă. Altfel 

spus, o fiinţă este o persoană dacă este subiect al experienţelorşi altor stări 

mentale durabile şi dacă simultan posedă conceptul de sine ca identitate cu 

acel subiect al experienţelorşi stărilor mentale. Astfel, după logica lui 

Tooley, avortul nu este un infanticid şi nici un act imoral, pentru că atât 

infanticidul, cât şi imoralitatea presupun conceptul de persoană. 

Pe de altă parte, Rachelsîşi propune problema acceptării sau respingerii 

eutanasiei active, adică a actului în care doctorul îl ucide pe pacientul care 

îndeplineştecondiţiileexistenţeisuferinţei fizice sau mentale considerate 

insuportabile. Teza lui Rachels este aceea că eutanasia activă nu este moral 

mai condamnabilă decât cea pasivă, iar argumentarea constă în prezentarea 

unui caz particualar: cel al copiilor care suferă de sindromul Down (retardaţi 

mintal, suferind de malformaţii ale inimii). Pentru a trăi, aceşti copii au 

nevoie de o operaţie la naştere. Uneori, părinţiişi doctorul sunt de acord să 

nu efectueze această operaţie, lăsând copilul să moară (în chinuri). 

Etica deontologică, dimpotrivă, se detaşează de etica aplicată, 

considerând că orice fiinţă posedă o conştiinţă morală comună, sau populară 

(conştiinţă instinctivă, sentimentală). Convingerea lui Kant este că legea 

morală, în puritatea şistricteţea ei, exercită asupra caracterului uman o 

atracţie mai puternică decât ispitele şiameninţările (ispita suicidului sau 

eutanasiei pentru cei ce suferă de sindromul Down), tocmai fiindcă apelează 

la tăria şi demnitatea omului. Imperativul categoric se formulează astfel: 

„acţionează astfel ca să foloseşti umanitatea atât în persoana ta, cât şi în 

persoana oricui altcuiva totdeauna, în acelaşi timp ca scop, iar niciodată ca 

mijloc‖. Raportarea la tine însuţi sau la altul ca scop înseamnă să respecţi, să 

cultivi şi să desăvârşeşti ceea ce este raţional, şi în genere specific uman în 

om.  

Raportarea la tine sau la altul, ca mijloc, înseamnă să te foloseşti de 

raţiunea umană sau de alte laturi ale fiinţei umane nu pentru a le desăvârşi, 

ci pentru a le pune în slujba unor scopuri (obiecte) de valoare inferioară, 

cum ar fi lucrurile. Să reduci, cu alte cuvinte, persoana umană la statutul de 

obiect insensibil, la un „simplu lucru‖ care este lipsit de atributele valorice, 

specifice unei fiinţeconştienteşi vii.Tot astfel şi avortul este un fapt imoral, 
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întrucât este folosit de către persoana respectivă doar pentru a-şi satisface 

dorinţele individuale, egoiste. Foetusul nu este considerat o persoană, 

întrucât nu posedă conştiinţă de sine, dar nici sarcina respectivă nu este un 

scop în sine, stabilit de mamă, ci este rezultatul nefast al mijlocului prin care 

îşi satisface dorinţeletrupeşti. Excludem aici cazurile în care o sarcină ar fi 

generată în urma unui viol, dar şi aici avortul nu constituie nicidecum o 

soluţie.Mergând pe această linie de idei, cele două teorii morale – 

deontologică şi cea a eticii aplicate- sunt total în contradicţie. 

De altfel, concepţia lui Kant, potrivit căreia omul trebuie cultivat 

întotdeauna ca scop în sine, şi niciodată ca mijloc, se întemeiază pe definirea 

omului ca fiinţăraţională. Astfel, teza kantiană că orice om este un scop în 

sine are drept consecinţăideea egalităţii tuturor oamenilor între ei, ca 

fiinţeraţional-morale, teză ce implică şi ideea unei morale universale, 

identică pentru toţi, de care teoreticienii eticii aplicate nu ţin însă seama. 

Dacă teoriile eticii aplicate demonstrează neputinţa eticii, ca o 

consecinţă a postmodernităţii (în care criteriile de identificare a valorilor şi 

ierarhizare a acestora sunt bulversate de ideea absolutizării individului liber 

şi autonom), la Immanuel Kant legea fundamentală a raţiunii practice, 

imperativul categoric, după care trebuie să se orienteze totalitatea acţiunilor, 

este obiectul supremei admiraţii.Conceptul de „datorie‖ beneficiază la I. 

Kant de admiraţie euforică (aşa cum spune Tudor Vianu în lucrarea 

„Filosofia culturii şi teoria valorilor‖), în schimb, teoriile eticii aplicate nu 

fac decât să izbăvească omul de resentiment şi să reevalueze originea 

conceptelor de bine şi de rău (după cum cere Fr. Nietzsche). 

Ambele sisteme etice au caracter evident umanist, întrucât sfera 

principală de interes pe care filosofii reprezentanţi o vizează, este omul 

şirelaţia acestuia cu semenii şi cu propria conştiinţă. În etica datoriei, 

Immanuel Kant doreşte, prin „critica raţiunii practice‖, să se ridice la 

„metafizica moravurilor‖, iar reprezentanţii eticii aplicate doresc stabilirea 

exactă a graniţelor reale dintre bine şi rău, precum şi modelarea 

mentalităţilor, în folosul raţiunii.  

Oricât de pragmatice ar fi eticile aplicate, specifice culturii 

postmoderne, ar trebui,totuşi să ţină cont de caracterul atemporal al 

structurilor axiologice, ce alcătuiesc caracterul şifiinţa umană, iar în ceea ce 

priveşte visul lui Kant, de a întemeia o etică universal valabilă, ar trebui să 

ţinem cont de perisabilitatea şi nestatornicia omului, care, în ciuda 

progresului tehnic şiştiinţific, de care a dat dovadă în istorie, încă nu găseşte 

deloc soluţii viabile la o modalitate de convieţuirepaşnică, liniştităşi rodnică 

din punct de vedere al schimbului intercultural. „Pacea eternă‖ visată de 

Kant, rămâne astfel, doar un model ideatic, la care fiecare individ trebuie să 

tânjească în vederea înfăptuirii, indiferent de dificultăţile de destin 

întâmpinate 



149 
 

 

 

 

CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ESEU CU… DIVINUL CRITIC 
 

Istoria o scriu învingătorii. Orice biografie a unei celebrităţi, în funcţie de 

partis-pris-uri conjuncturale, este adulatorie sau denigratoare. George 

Călinescu, dacă ar fi scris numai „Istoria literaturii române‖ din 1941, o 

inegalabilă „carte a cărţilor‖ mireană, ar fi fost de-ajuns, ca să nu i se mai 

caute nod în papură, în complexa-i evoluţie „subt vremi‖, oscilând între 

crize nervoase şi gesturi generoase, ironii devastatoare şi aprecieri 

măgulitoare, încăpăţânări absurde şi neaşteptate compromisuri. 

Admiratorii îi spun cu toată convingerea „divinul critic‖. Dar ce ne facem 

cu îngerul său păzitor, doamna Vera-Alice Călinescu, care-l desemna în faţa 

subalternilor de la Institulul de Critică Literară şi Folclor… „Nebunul‖ 

(„Nebunul e în toane rele!‖). Alte aprecieri familiare, dar nu măgulitoare: 

„Monstrul‖ (Şerban Cioculescu), „Tună şi fulgeră‖ (D. I. Suchianu), 

„Ţicnitul‖ (ŞtefaniaVelişor Teodoreanu). Chiar Călinescu însuşi nu a negat 

morbul nebuniei, atunci când a refuzat angajarea lui Adrian Marino („care-i 

la fel de nebun ca mine. Nu încap doi nebuni la un loc‖.) Mulţi au afirmat că 

„nebunia lui Călinescu ar fi fost regizată‖, numai astfel putându-şi duce 

până la capăt proiectele. 

A-i nega geniul e o caraghioasă „aflare în treabă‖. Ştia cinci limbi 

străine; redactase o monumentală istorie într-un singur an (sub presiunea 

războiului şi a somării prietenului Al. Rosetti, că va pierde fondurile 

necesare tipării, dacă nu o scoate cât mai repede posibil); practicase un 

jurnalism de atitudine (dând nuanţe dogmatismului, de care nu puteai scăpa, 

schimbând cronica mizantropului cu cea a optimistului, miza fiind 

supravieţuirea); construise arhitecturi de romane (în contrast cu poncificele 

epocii); era autorul militant al teatrului total, poet, un om de o cultură şi o 

erudiţie vaste. De asemenea era şi un veritabil colecţionar de titluri şi 
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onoruri: academician, profesor universitar doctor, director de institut, laureat 

al Premiului de Stat; parlamentar. 

Un personaj complex, dar şi… complexat. Marea dramă a vieţii: a fost 

copilul din flori al unei spălătorese, Maria Vişan (numele real Gheorghe 

Vişan), fiind înfiat de familia unui împiegat CFR, Călinescu. Titlurile 

academice şi universitare, stagiul din Roma, notorietatea n-au reuşit să 

alunge fantoma unei copilării nefericite. Astfel de explică ciudatul 

comportament de stăpân de sclavi faţă de studenţi şi apoi faţă de subalternii 

institutului, discreţionar, ameninţând cu suspendarea salariilor pentru vini 

reale sau iaginare, ironizând sau persiflând, dar dând totdeauna înapoi, când 

avea în faţă unui mai clonţos (Chiţimia din Institut şi Ionel Teodoreanu din 

Iaşi, care, inspirându-se din „Cartea nunţii‖, l-a poreclit „Joe 

Fecundătorul‖). 

Timpuri vitrege l-au adus pe un erudit de talia sa în situaţii paradoxale: 

cum poţi să fii parlamentar, din anul 1946 până în 1965, dar să fii suspendat 

de la catedra universitară, să ţi se anuleze dreptul la semnătură prin ziare, 

sau să ţi se interzică în timpul vieţii monumentala Istorie? Lucrat de „vulpea 

şireată‖, Leonte Răutu, „omul ruşilor‖, Călinescu şi-a găsit protecţia la Dej 

(altă ciudăţenie: acesta a murit la o săptămână după Călinescu). 

Criticul şi-a salvat de la demolare casa (şi implici cartierul) din strada 

Vlădescu (astăzi îi poartă numele), apelând la Dej: „Frate Gheorghiu, casa 

mea este propusă pentru demolare. Eu te rog, fă ca la Dalles, fă un bloc 

deasupra, şi lasă-mi casa aşa‖. Văzând de ce protecţie înaltă se bucură, 

Răutu a intenţionat să-l viziteze pe Călinescu, dar acesta la oprit la poartă, 

dând vina pe răutatea unui căţel inofensiv, Fofează, prilej de a se lăuda apoi 

apropiaţilor: „Să văd eu care-l opreşte măcar pe şoferul lui Răutu la poartă, 

nu pe Răutu însuşi‖. 

La fiecare Crăciun, îşi invita Institutul acasă („Nu, domnule, eu nu fac 

Ajunul Crăciunului, eu fac şedinţă de folclor‖), ironizând defectele 

colaboratorilor, acordând daruri doar femeilor, satirizând pe rivali. De 

neuitat călătoriile documentare anuale prin ţară (suporta din banii lui mesele 

la restaurante), când preluând discursul genzilor, îi lăsa pe aceştia, prin 

prezentarea unor detalii necunoscute, cu gurile căscate. 

La împlinirea vârstei de 60 de ani, a declarat ritos: „M-am uitat în 

oglinda pe care o am de la anticariat şi care a aparţinut lui Alecsandri. Să 

ştiţi că nu-mi displace…‖ Cât de bun a fost acest nebun al literaturii! 
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         SCARA  DE VISE 

 Într-o lume în care se negociază sentimente, în care iubirea e 

considerată un simţământ perimat, volumul de poezii „Parfum de 

decembrie‖( Editura Hoffman, 2016), al doamnei Elena C. Petruţ propune 

tema dorului de dragoste, de afecţiune, de iubire, specifice omului, în 

accepţiunea biblică: „...rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar 

mai mare dintre acestea este dragostea‖ (Întâia epistolă către Corinteni a 

Sfântului Apostol Pavel, cap. 13, versetul 13). 

          În creaţia poetică, străbătută de un delicat lirism, a doamnei Elena 

Petruţ,  pulsează, în egală măsură, convingeri intime despre rolul iubirii în 

împlinirea destinului uman, înălţând mereu fiinţa şi aspirând înspre principiul  

armoniei universale, dar şi elemente biografice transfigurate poetic de o 

personală şi originală viziune romantică. Într-o fluenţă meditativă, 

comunicarea se adresează pe de-o parte cititorului, dar, pe de altă parte, se 

adresează iubitului, evocând bucuria sentimentului împărtăşit, prin formulări 

spontane, de mare intensitate afectivă. 

         Substantivul Dor, scris cu majusculă şi încărcat cu o multitudine de 

semnificaţii, apare în mai multe poezii ale volumului amintit: „Cât Dor mă 

sapă-n fiecare zi.../ În pulbere mi se desfiră gândul.../ O, Doamne, când va fi 

să vii,/ În fericire să-mi adun cuvântul?!‖ (De Dor...). Explozia de fericire a 

împlinirii prin iubire este impetuoasă : „Ai pogorât asupra-mi deodată/ Un 

vis senin şi-n mine-un aprig foc/...Parfumul fin prin ceasurile mele/ Îşi cată 

drum spre Dorul ce s-a-ncins!/ Mi-e bine-nfăşurându-mă cu stele/ Ce înspre 

mine astăzi le-ai întins!‖ ( Parfum de Decembrie). 

       Motivul horaţian „labuntur anni‖, al trecerii ireversibile a timpului, din 

poezia care deschide placheta, dezvăluie geneza volumului, motivând tema 

versurilor, născute din dorinţa de a împărtăşi preaplinul sufletesc şi de a fixa 

în timp lumina amintirii: „Ca să nu rămână-un gest frumos uitat/ Şi dragul 
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semn de bine-n risipire,/ În paginile-acestea-am adunat/ Întregul Mulţumesc 

şi gândul de Iubire!/...Se duce vremea! Noi zburăm cu ea!/ Se-ascunde 

gândul bun în Amintire,/ Rămasă ca lumina dintr-o stea/ Ce despre noi va 

face-n timp vorbire!/ ...Trecutul e oricând trecut!/ Alţi timpi constant ne-

ncearcă-n toate!/ Aş vrea acum atât de mult/ Lumina mea s-o simţi din 

carte!‖ (Mulţumire, Ţie!). Este un gând adresat deopotrivă şi iubitului, dar şi 

cititorului, în rol de fidel confident al trăirilor poetei. Natura e participantă la 

fericirea partenerilor, iar puritatea sentimentelor se proiectează în înălţimile 

cosmice, în care luna, stelele, soarele şi tot cerul ocrotesc iubirea: „E iarnă! 

De ce, oare, cerul plânge-n ploi?!/ E-o fi atât de dor acum de noi?!/...Trimite 

semnul tău de bucurie/ Pe-un fir de Dor şi cerul o să ştie!/Va face ploaia zilei 

să se-oprească/ Rugând şi soarele să ne zâmbească!‖ ( Plâns în ploi!). În 

confesiunea lirică a versurilor, de o îngerească puritate, vibrează nostalgiile 

proprii întregirii afective a omului, mocnind în arderi înfiorate de misterul 

iubirii, râvnind înspre absolutul rotund al unei existenţe plenare.  

          Repetarea predicatului nominal „Sunt norocoasă‖ de  cinci ori, în 

poezia cu acelaşi titlu, sugerează bucuria împlinirii sufleteşti şi efectul 

terapeutic al iubirii proiectat în  cer şi stele, în primăvară, în soare, în livada 

nesfârşită şi în speranţa infinită: „Sunt norocoasă fiindcă mi-ai zâmbit/ Şi-

atâta primăvară mi-ai adus!/...Sunt norocoasă fiindcă-n drumul meu/ Ai 

răsărit un soare şi-o speranţă!/...Sunt norocoasă fiindcă ai rodit/ În mine o 

livadă nesfârşită...‖( Sunt norocoasă!). 

         O gamă variată de trăiri se succed, ca într-o inedită monografie a 

iubirii, precum bucuria, chemarea, extazul specific înălţătoarelor clipe din 

întâlnirea sufletelor - pereche, când „Dansau în mine stele‖,  urmate de 

presimţiri, nelinişte, tristeţe şi premoniţia risipirii: „Îmbrăţişarea de pe urmă/ 

Ne despărţea a-nfiorare!/ Prin multe trec! Ea-mi vine-n minte!/ Cât mă-

ntăreşte!Cât mă doare!‖ (Reîntâlnire!). Propoziţiile scurte, cu mesaj 

concentrat, introducând ruptura metrică, sugerează oscilaţiile dureroase ale 

incertitudinilor antonimice care se regăsesc în intimitatea oricărei fiinţe. 

Impresionează discreţia şi duioşia care străbat poeziile, în care sensibilitatea 

femeii se înfăşoară în melancolii, fără imputări, cu conştiinţa relativităţii 

fericirii şi a nestatorniciei binelui din caruselul existenţial. Mereu apare 

neprevăzutul, schimbarea, întreruperea stării de beatitudine, iar sentimentul 

erotic creşte de la scânteie în vâlvătaie, pentru ca, pe neaşteptate, să 

descrească dureros, sub cupola regretului iubirii apuse, care muşcă nemilos, 

declanşând drame şi suferinţe: „De când te-ai dus departe şi nu mai vrei să 

ştii/ Cărările spre mine, sunt toată numai ceaţă!/ Un lup din mine muşcă, 

făcându-mă felii,/ Morman de gânduri astăzi, Dorul durut mă-ngheaţă!‖ (Dor 

dulce, Dor durut!). Excelând prin sinceritatea trăirilor şi prin simplitate, 

versurile doamnei Elena Petruţ se rulează cu neaşteptate nuanţări afective, 
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căci sufletul, prins în magia iubirii, pendulează între  candoarea trăirilor şi 

melancolia umbrită de regretele depărtării.   

        Poeta omagiază dragostea împărtăşită, cu bucuriile şi cu riscurile ei, 

prelungindu-şi trăirile şi speranţele chiar după plecarea partenerului, fiind 

mereu în aşteptarea doritei reveniri, în consens cu generozitatea, înţelegerea 

şi cu potenţialul marilor iubiri, confirmate biblic: „Dragostea îndelung rabdă; 

Dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se 

trufeşte.‖ (Întâia epistolă către Corinteni, cap. 13, versetul 4). Remarcăm 

structura originală a versurilor, în care se resimte inteligenţa intuitivă a 

enigmaticei efervescenţe afective, care completează şi luminează magic 

personalitatea omului, prins în hăţişurile preocupărilor cotidiene. 

          Elena Petruţ îşi confirmă harul literar prin inovaţiile lexicale ( îniernat, 

stele-nsomnate, dor durut etc.), dar şi prin cele stilistice, căci metaforele sunt 

de o impresionantă forţă sugestivă: „În mine toate şi-au dobândit un rost,/ Ce 

naştere de stele, ce splendoare!/...Pocneau pe crengi luceferi, ţinându-se de 

mână/...Din caier de furtună...‖ ( Joc de imaginaţie!). „Cheagul de trăire, 

hambarul inimii, fărâma de noroc, lavă în tumult, şarpele durerii, sita vremii‖ 

etc. sunt expresii inovatoare pline de prospeţime, opunându-se limbajului 

steril şi abstract al unor poeţi contemporani.  

          Reflecţii de certă profunzime filozofică se regăsesc în unele poezii, 

care devoalează cugetări şi adevăruri general-valabile: „Ce e pierdut se duce, 

reînnoirea-i grea/ Neştiind cât preţuieşte lumina dintr-o stea!/ Le-aflăm târziu 

pe toate şi desluşim şi tâlcul/ Când Zborul şi Iubirea fac schimbul cu 

Nimicul!‖ ( Schimbul cu Nimicul!).  

         Versurile concepute în maniera poeziei populare au simplitatea 

muzicală a ritmului vioi şi a rimei melodioase: „Dor de soare, Dor de 

mare.../Dor de viaţă-n orice floare!/ Dor de gânduri cu lumină/ Care sufletu-

nsenină!/...Dor de inimi care bat/ Doar în acelaşi tic-tac!/ Dor de lumi care 

iubesc/ Tot ce-i simplu şi-omenesc!/...Dor şi Dor de soare-n stare/ Orice 

vifor să doboare!‖ (Dor...). Cuvintele scrise cu majusculă (Dor, Iubire, 

Amintire, Curatul, Plinul, Lumina, Cerul) scot în evidenţă tocmai pilonii 

între care se desfăşoară vieţile noastre, întreţinute de nepotolita sete de 

iubire, în largă accepţiune, de omeneasca şi continua zbatere sufletească spre 

fericire. Imensa bogăţie sufletească a sentimentului împărtăşit este un 

minunat dar al Atotputernicului, care ne guvernează vieţile, căci dragostea şi 

reciprocitatea afecţiunii dintre oameni transfigurează lumea cu puterea 

visului: „Cât de bogaţi,/ Tu, Doamne,/ Ne-ai zămislit să fim/ Când ne-ai dat/ 

Forţa să iubim!‖ ( Bogăţie!). 

         Poeta subordonează nu numai cuvintele, ci şi punctuaţia, intenţiilor sale 

mărturisite sau doar sugerate, folosind semnul exclamării, dublat frecvent de 

cel al întrebării şi de punctele de suspensie, lăsând cititorului libertatea 

interpretării subtilităţilor mesajului: „Nu s-ar putea să nu pleci tocmai azi?!/ 
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E-aşa lumină multă printre brazi!/ Şi Dorurile-mi cântă a pustiu,/ Ce-ar fi să 

pleci doar mâine-ntr-un târziu?!/Mi-e sufletul de tine încărcat,/ Nu vrei să 

pleci doar într-un mâine-ndepărtat?!.../...Nu s-ar putea să nu mai pleci.../ Şi 

...‖mâine‖-le să nu mai vină-n veci?!...‖( Nu s-ar putea?!). Reluări, 

inversiuni, proprii limbajului oral se adaugă ineditelor resurse stilistice 

(epitete, metafore, personificări etc.), pendulând generos pe o largă paletă a 

itinerariilor afective, care vibrează, răscolind percepţia cititorului. 

           Partea a doua a plachetei, cu titlul sugestiv Paşii apusului prin noi, 

conţine catrene, care, în mare parte, dezvăluie suferinţele poetei, copleşită de 

drama despărţirii, de spulberarea iubirii, a iluziilor întreţinute cu bucuria 

afecţiunii împărtăşite în multe dintre poeziile din prima parte. Cugetând 

asupra unor aspecte general-valabile, în lupta dintre sentiment şi raţiune, 

scriitoarea înţelege adevărul verificat în timp, că dorul de împlinire prin 

iubire învinge raţiunea: „Doru-i dor, nu se-ostoieşte/ Oricât mintea ta 

doreşte!/ El îşi duce calea lui/ Prin tunelul timpului!‖. De aceea, doare 

singurătatea şi golul tăcerii („ Ce tristeţe când eşti singur, ce tăcere pe-

nserat!‖), când poeta, copleşită de tristeţe, conştientizează dureroasa trecere a 

vremii: „Sufletul meu, un vas în derivă,/ Cu pânzele rupte de vântul tristeţii!/ 

Îndreptat de-acum, cu dorul deopotrivă,/ Spre malul cel stâncos al 

bătrâneţii!‖. Doar afecţiunea sinceră şi netrucată împlineşte existenţa omului, 

luminându-i zilele: „În zi de sărbătoare-a Fericirii/ Tot omul îşi revendică-

mplinirea!/ Sădind în suflet sâmburele de aur/ Ce-l poartă-n viaţa asta doar 

Iubirea!...‖ O inedită definiţie a iubirii, care dă sens vieţii oamenilor, se 

corelează cu  Siguranţa şi Încrederea din jur: „Iubirea, cel dintâi 

comandament,/ Pentru o Viaţă împlinită!/ În Siguranţă să trăieşti mereu.../ 

Şi-Încrederea să-ţi fie preţuită!‖. 

          Poeta, angajată într-o stimulativă preocupare profesională, găseşte 

soluţii compensatoare, chiar atunci când îndepărtarea fiinţei iubite lasă un 

gol afectiv : „Şi-atunci când doare crunt tăcerea/ Noi ştim că are rostul ei!/ 

Pe drumurile astăzi separate/ Clădim prezentului un alt temei!/...Se nasc în 

viaţa noastră alte sfere/ Când cea pe care-am construit-o s-a-necat!‖ ( Tăcere 

tristă). 

  Poeziile doamnei Elena Petruţ se remarcă prin optimismul unei 

stimulative atitudini de viaţă, prin deschisa mărturisire a zbuciumului 

lăuntric, căutând mereu echilibrul pe linia spiralată a încercărilor şi trăirilor 

care urcă sau coboară omul pe imaginara scară de vise. De aceea, citind acest 

volum, cititorul se regăseşte şi se recunoaşte în puritatea şi sinceritatea 

eternului sentiment tonic care-i uneşte şi care i-a unit pe oameni de-a lungul 

vremurilor, dându-le puterea depăşirii tuturor provocărilor. 
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INIMI CICATRIZATE – O INCURSIUNE ÎN IREALITATEA 

IMEDIATĂ 

New York Jewish Film Festival  organizat de Film Society of Lincoln 

Center prezintă ultimul film al lui Radu Jude: „Inimi cicatrizate” inspirat de 

romanul cu acelaşi nume, de esență auto-biografică a lui Max Blecher. 

Scriitor interbelic de origine evreiască, de o profundă sensibilitate şi 

autenticitate,  Blecher este autorul  unui volum de poezii şi a trei romane, 

ultimul publicat postum de Saşa Pană. El păstrează un loc aparte în 

universul literar românesc prin spiritul kafkian, hipersenzitiv şi introspectiv 

al scriiturii.  

Radu Jude plasează sanatoriul din Berck-sur-mer,  unde eroul din Inimi 

cicatrizate este tratat de tuberculoză osoasă (Morbul lui Pott), la Carmen-

Sylva. Preia din roman direcțiile principale ale narațiunii confesive şi 

personajele ca atare, dar raportările lor la erou şi portretizările sunt 

exterioare. din perspectiva unui eu ultragiat. Cu alte cuvinte lipseşte tocmai 

acea dimensiune kafkiană pe care Orson Welles o realizează cu aceleași 

mijloace  în Procesul. 
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Filmul începe prin prezentarea câtorva schițe dada desenate de Blecher. 

Una dintre ele va servi ca afiş şi copertă pentru o ediție specială a romanului 

scoasă de Editura Humanitas cu ocazia lansării filmului.  Inițiativa constantă 

a lui Radu Jude de-a se apropia cât mai mult de surse şi a intra în atmosfera 

cărții sau a epocii în vizor este aici mai puțin fericită în comparație cu 

recenta sa creație – Aferim! – prezentată în 2015 în cadrul  Festivalului 

Internațional de Film de la Lincoln Center Dacă Aferim! se exprimă sublim 

în limba letopisețelor ce acompaniază imagini de un autentic fabulos sau un 

fabulos autentic, pelicula de față se vrea prea aproape de textul literar în 

detrimentul realizării estetice şi chiar al cărții - poate necunoscute pentru 

majoritatea audienței. Planurile lungi şi insidioase sunt adesea intercalate de 

stop-cadre ce reprezintă fragmente din textul original al romanului, după 

modelul filmelor mute. Această abordare face expunerea de două ori 

livrescă: ca modalitate estetică şi ca intenție poetică eludând întocmai 

încărcătura plastică sau vizuală a scriiturii ce transfigurează realitatea în 

distorsiuni expresioniste. Ele ar fi putut constitui obiectul unor desăvârşite 

imagini care să reprezinte eul alterat şi stările tulburi de conştiință atât de 

sugestiv reliefate în carte. Există o aglomerare inutilă, excesivă a textului 

scris şi vorbit sau gândit cu voce tare. Eroul ( Emanuel ) afişează o logoree 

furibundă, un spirit gregar, un temperament hiper coleric care-şi comunică 

trăirile manifest filozofând şi etalându-şi neobosit cultura, opiniile şi 

cunoştințele. Acest portret linear imaginat de Radu Jude este susținut de un 

scenariu ce încearcă să integreze stilistic suflul persiflant, auto-ironic al 

textului presărând dialogul cu citate literare adesea parodiate sau cu reclame 

stupide, elemente ce lipsesc cu totul din carte. Ludicul şi comicul arareori 

degajat de atmosfera romanului este realizat aici cu totul alte mijloace. Prin 

urmare, imixtiunea nenecesară a acestor frânturi literare în economia 

imaginii devine obositoare şi redundantă. Mai mult, ea introduce un nivel de 

decupaj ce frânge linia narativă sau confesivă mai ales atunci când acelaşi 

plan se vrea continuat. Pentru că intimitatea unei pagini de lectură aduce alt 

nivel de receptare decât un fragment disparat desprins din context şi  

centralizat pe ecran într-un limbaj ce fie nu conține exigențele vizualului - 

sau poate e doar nefericit ales! -  ce adesea pare prețios, greoi sau de multe 

ori infantil. Un „haute voix”  care să însoțească imaginea ar fi fost poate o 

formulă mai adecvată reprezentării monologului interior ce, în fapt, adesea 

se defulează la marginea dialogului în confesiune. Emanuel este un 

introvertit extravertit, el îşi consumă trauma prin disecare, eviscerare şi 

autoscopie a propriilor stări folosind metafora limbii. Metafora se vrea 

scrisă sau auzită atunci când nu e încriptată în imagine.  

Blecher scrie o literatură confesivă cu o linie existențialistă şi o plastică 

expresionistă străbătută adesea de un fior romantic, năvalnic ce aparține 
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spiritului demonic al tinereții şi al sentimentului morții ce-i marchează 

întreaga operă. Acelaşi sentiment impune un anume ritm textului - o vrie pe 

care regizorul o încearcă în scene de o efervescentă atmosferă tinerească 

unde spiritul viu şi caustic transcende  trupul în suferință.  Acesta la rându-i 

îşi cere ireconciliabil dreptul la viață, la trăire, la iubire mai ales. Discuțiile 

aprinse şi impetuoase între intelectualii „lui Pott” abordează probleme 

filozofice şi politice ce nu par să aibă altă funcție decât fixarea în epocă şi 

aşezarea într-o lumină nefavorabilă a unor figuri remarcabile ca Emil Cioran 

sau Nae Ionescu. Ele lipsesc din opera de ;ție, mai mult, problematici ca 

mişcarea legionară sau antisemitismul nu transpar în niciuna din scrierile lui 

Blecher.   

Estetic, pelicula este construită pe o îmbinare de naturalism, ce ține de 

universul şi procedurile medicale, şi suprarealism prin proiectarea stărilor de 

suferință în irealitate. În bună măsură, dimensiunea clinică prevalează celei 

psihologice, chiar dacă Radu Jude reuşeşte în câteva imagini să transcrie 

întocmai acea irealitate de care Blecher vorbeşte în Întâmplări din 

irealitatea imediată. În Inimi cicatrizate, autorul  încearcă o detaşare de 

prerogativele îngrozitoare ale bolii înlocuind tonul confesiunii la persoana 

întâi din romanul amintit cu cel al povestirii în care protagonistul este un 

altul, Emanuel – un alter ego al său. Radu Jude reconciliază personajul şi 

creatorul lui în imaginea finală cu piatra funerară ce poartă inscripția cu 

numele de pană al celui din urmă: M. Blecher. Irealitatea imediată devine 

una îndepărtată atunci când boala o înfrânge, o stăpâneşte - ființa îşi iese din 

sine şi se priveşte din afară. Irealitatea experimentată de sub carapacea de 

ghips este aceeaşi cu metamorfoza lui Gregor Samsa în gigantica arahnidă, 

doar că eroul din Inimi Cicatrizate  îşi contemplă şi disecă metamorfozele cu 

detaşare. Câteva imagini emblematice ce descriu acest univers pe orizontală 

al sanatoriului  poartă întocmai această textură fluidă şi onirică a irealității 
prin accelerarea sau încetinirea ritmurilor naturale, prin efervescența 

debordantă şi delirul dialogurilor. Bolnavii îmbrăcați la costum, ca nişte 

„cadavre‖ înainte de îngropăciune, circulă pe paturile lor ambulante pe roți 
(aşa zisele –gutiere- în terminologia lui Blecher) prin toată stațiunea, 

organizează  vizite şi  petreceri prin saloanele sanatoriului între care se 

deplasează cu taxiurile – brancardieri. O lume de coşmar în care 

protagoniştii se mişcă natural şi febril în ciuda consistenței ei absurde, de 

vis. 

Emanuel este mereu în centrul acțiunii, al imaginii, lumea se învârte 

exclusiv în jurul lui. Regizorul urmăreşte definirea unui ego puternic al cărui 

univers e limitat la vizuina de ghips şi la tot ce ar putea pătrunde înăuntrul 

ei.  Tehnica de focalizare în imagine alternează cu cea de distanțare, 

detaşare - în consens cu stările eroului. Atunci obiectivul se mişcă 
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autoscopic cuprinzând în imagine când profilul statuar al lui Emanuel când 

portretele altor bolnavi  pe care îi analizează.  În aceeaşi categorie a 

distanțării intră şi imaginile de perspectivă ce cuprind peisaje de epocă ale 

stațiunii balneare, gara, terasa cu gutierele parcate cu fața spre soare, plaja.  

Este remarcabilă în acest sens imaginea tărgii ce intră mai întâi cu picioarele 

în față prin fereastra trenului ce avea să transporte bolnavul la Bucureşti 

pentru operație. Targa este întoarsă în loc ca un sicriu pentru a evita magic 

comparația indusă de gestul nepermis ce e de prost augur. Cadrul cu forfota 

pasagerilor focalizat pe nemişcarea eroului pe culoarul vagonului restaurant, 

unde targa va sta în drumul tuturor, corespunde sintagmei de mort viu 

adesea folosită în text şi în scenariu. În fapt, morbidul transpare sensibil, 

subtil şi nuanțat din poezia imaginii, reliefat expresionist în scena 

înmormântării lui Victor ( în carte Quitonce)  la marginea mării. Scena în 

care puțin mai devreme Victor declară că nu-i e deloc  frică de operație, că e 

pregătit să înfrunte moartea, constituie un preambul pentru eroul ce va 

împărți aceeaşi soartă, în aceeaşi secvență, doar o chestiune de timp. O 

slujbă pe nisip, la malul mării – unde mortul a fost petrecut la groapă de o 

procesiune de gutiere. Obiectivul se mută din înaltul cerului, unde bolnavii 

privesc transcendental întinşi pe spate, în abisul foarte adânc al gropii cu 

apă, unde sicriul pătrunde tainic. Pe apă plutesc flori. 

Se insistă foarte mult asupra scenelor erotice delirante ce frizează prin 

excelență grotescul. La fel de groteşti  sunt discuțiile în jurul cuplurilor 

surprinse în flagrant de la petrecerea lui Ernest, prietenul lui Emanuel ce va 

părăsi în curând sanatoriul. Setea de iubire este totuna cu setea de viață. Ca 

şi cum iubirea se cuibăreşte şi-şi face loc insidios, alteori cu sălbăticie  în 

limitele imposibile ale corsetelor de ghips. În viziunea lui Radu Jude, 

Emanuel face excese nepermise între două iubiri disociate în spiritual şi 

sexual. Evoluția eroului între cei doi poli ai iubirii: Solange şi Isa,  este 

foarte departe de  modelul ei livresc, dar nu mai puțin interesantă. 

Preceptele religioase şi morala sunt lăsate la o parte în acest univers în care 

timpul este zgârcit şi sentențios. Solange întruchipează viața, erosul prin 

excelență, pentru că ea este vindecată. Solange atârnă ca mulți alții din 

personalul sanatoriului de acest univers, de care nu se poate desprinde. 

Morbul lui Pott aduce după el un morb existențial, al spațiului de care ai 

început să aparții, pentru că boala ți-a schimbat geografia psihicului. 

Emanuel se proiectează într-un viitor apoteotic în care se va căsători cu 

Solange. Isa, colega lui de suferință este partea de Thanatos a iubirii ce 

eşuează sexual, pentru că este o iubire în moarte. O scenă de o oribilă 

duritate şi impudicitate, ce descrie amorul până atunci pur spiritual între cei 

doi eroi, este un preambul pentru agravarea stării bolnavei şi fatidica 

operație, ce s-a dovedit deja în două rânduri un eufemism al intrării în 
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moarte.  Radu Jude se foloseşte de aceeaşi formulă pentru a crea un 

deznodământ previzibil. Emanuel va fi şi el transportat la Bucureşti pentru 

intervenție. Ultima scenă de iubire cu Solange se derulează sub auspiciile 

nefaste ale visului preluat din Vizuina Luminoasă, ultimul roman al lui 

Blecher.  Visul expresionist al eroului ce priveşte la lume din interiorul unei 

tigve de cal mort, ferestrele odăii fiind orbitele goale ale ochilor de cal 

provoacă plânsul lui Solange care declară că nu crede în vise. El este relatat 

„ca text‖ şi nu vizualizat, pesemne  regizorul  consideră că visul este atât de 

puternic vizual încât invită audiența să-şi construiască singură 

reprezentarea.   

În gara din Carmen-Sylva  se intonează cântece patriotarde despre 

Comandant şi Legiune. Sfârşitul eroului proiectat în contextul politic al 

epocii se anunță simbolic ca o deraiere a ordinii universale, fascismul - ca 

un morb, ca  un început organizat şi premeditat al haosului.   

Filmul a primit Premiul Special al juriului la Festivalul Internațional de 

film de la Locarno. Inimi Cicatrizate rămâne un puternic film de atmosferă 

cu imagini devastatoare şi emblematice înscriind o gravă poezie a 

însingurării. Gutiera – un fel de ricşă a bolnavilor – devine un laitmotiv. Pe 

terasa de la marginea mării, întins pe spate, cu plapuma trasă până sub gât, 

Emanuel fumează. În alta, după o cavalcadă prin oraş cu trăsura-gutieră, îi 

recită pe plajă iubitei (Solange) un poem. Poezia, probabil aparținând primei 

cărți a lui Blecher - Corp Transparent -  este o declarație de iubire în versuri 

sub semnul imperativ al morții. Peisajul cu calul psihopomp ( ce-i va inspira 

eroului visul premonitoriu al morții - în tigva calului!) legat de trăsura ca o 

barcă pe roți  la malul mării oferă o solemnitate şi un anumit tip de 

transfigurare ce se desprinde de teritoriul livresc al prezentării.  

   

          

                                     New York, ianuarie 2017  
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