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

Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, 

limba însă ne-am transcris-o din buchiile voastre gheboşite 

de bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori‖ 
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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este 

să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile esenţiale – 

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

să-l poată îndruma cu autoritatea pe care numai o bună 

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

                                                                       

                                                                  ION CHINEZU 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU                                                         

                                                                                                          

 

GEORGE COŞBUC (II) 

20 septembrie 1866 – 9 mai 1918 

 

 

   ,,Totuşi Coşbuc şi Rebreanu sunt, înainte de toate, ai 

regiunii lor de naştere, pecetea care s-a imprimat adânc în 

opera lor cu o mare dragoste, ori de câte ori li s-a dat 

prilejul. Nicăieri apoi, pe întreg cuprinsul ţării, amintirea lor 

nu e atât de vie ca aici, în opera lor, până la impresionante 

amănunte concrete. Coşbuc şi Rebreanu au demonstrat prin 

opera lor marele adevăr. Pentru a crea ceva durabil trebuie 

să vii de undeva, să porţi cu mândrie pe toate drumurile vieţii 

tale amintirea locurilor şi oamenilor din sânul cărora te-ai 

desprins.”   

                                                                      ION BREAZU 

 

    Înainte de a publica poemul, Nunta 

Zamfirei în revistan ieşiană ,, 

Convorbiri literare Coşbuc citise 

poemuul în cadrul unei şedinţe din 

4 februarie 1890, la  cenaclul 

Junimii  din în Bucureşti, poem 

despre care Titu Maiorescu nota: ,, 

Coşbuc cu eminenta sa poezie‖. 

Această poezie, a fost scrisă timp 

de cinci ani, în ultima perioadă a 

studiilor gimnaziale de la Năsăud şi a 

fost publicată pentru prima oară în 

Tribuna de la Sibiu, în anul 1889. După citirea poeziei în 

cenaclul Junimea, Coşbuc va prelucra vechea variantă  dându-i 

o formă mai accentuată consacrându-l astfel ca mare poet. 
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„La 1893-  scrie Coşbuc - când am publicat «Balade şi idile» 

eram cunoscut în Ţara Românească numai după un ciclu de 

poeme cu subiecte luate din poveştile poporului şi să le leg 

astfel ca să le dau unitate şi extensiune de epopee. Nunta 

Zamfirei este un episod din această epopee.” 

       

                               COŞBUC LA BUCUREŞTI 

 

                  
De la stânga spre dreapta: George Coşbuc, d-na Elena 

Vaida-Voievod
, 
dr. Ciuta (Bistriţa),  Alex. Vaida-Voievod, 

I.L.Caragiale, la Karlsbad, 1911 

 

       La Bucureşti, Titu Maiorescu l-a primit în 

şedinţa Junimii din 23 decembrie 1889, citind, alături de I.L. 

Caragiale. Spre sfârşitul lunii ianuarie 1890, George Coşbuc 

este invitat la o nouă şedinţă a Junimii. 

      Relaţiile lui cu Titu Maiorescu şi Junimea s-au păstrat, 

destul de reci, deşi Maiorescu îi aprecia originalitatea şi 

talentul, reţinerile explicându-se doar politic. Deşi sporadic, 

publică la Convorbiri literare poemele La oglindă (1890), alte 

trei poezii, între care şi Rea de plată (1892). Continuă să  

publice la Tribuna (Pe lângă boi, Trei, Doamne, şi toţi 

trei, Cântec), la Lumea ilustrată, (Fatma, 1891; Vestitorii 

primăverii, Noaptea de vară, Vara, Vântul, 1892; Rugăciunea 

din urmă, 1893). 

      Demisionează din postul de funcţionar şi este cooptat în 

colectivul profesorilor asociaţi care elaborau un manual de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Karlsbad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Junimea
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1889
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragiale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragiale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragiale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1890
https://ro.wikipedia.org/wiki/La_oglind%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rea_de_plat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1892
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe_l%C3%A2ng%C4%83_boi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trei,_Doamne,_%C8%99i_to%C8%9Bi_trei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trei,_Doamne,_%C8%99i_to%C8%9Bi_trei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trei,_Doamne,_%C8%99i_to%C8%9Bi_trei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2ntec_(Co%C8%99buc)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumea_ilustrat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fatma
https://ro.wikipedia.org/wiki/1891
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vestitorii_prim%C4%83verii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vestitorii_prim%C4%83verii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vestitorii_prim%C4%83verii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Noaptea_de_var%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vara_(Co%C8%99buc)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2ntul_(Co%C8%99buc)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rug%C4%83ciunea_din_urm%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rug%C4%83ciunea_din_urm%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1893
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Co%C5%9Fbuc-Vaida-Ciuta-Caragiale.jpg
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şcoală intitulat Carte românească de citire, lucrează un timp în 

redacţia unor publicaţii (Lumea ilustrată).       

     În anul 1893, apare volumul Balade şi idile (258 de pagini), 

editat de Socec. O primă variantă a acestui volum este gata de 

tipar la Editura Librăriei Socec din primăvara anului 1892. În 

1893, volumul Balade şi idile a apărut în luna iunie, apariţia 

fiindu-i menţionată în Românul literar (nr. 19 din 13 iunie) şi 

în Moftul român (2 iunie 1893), care anunţa evenimentul într-o 

notă nesemnată, pusă în seama lui Caragiale: 

„Pe câmpul vast al publicisticii române, pe care creşte atâta 

spanac des şi abundent, a apărut în sfârşit zilele acestea şi un 

copac şi e aşa de mândru şi aşa de puternic, că mii şi mii de 

recolte de buruieni se vor perinda şi el va sta tot mereu în 

picioare, tot mai sănătos şi mai trainic, înfruntând gustul 

actual şi vremea cu schimbările ei capricioase şi făcând din ce 

în ce mai mult fala limbii noastre româneşti - un volum de 

Balade şi idile de George Coşbuc.” 

     În locul unor texte de întâmpinare a acestui adevărat 

eveniment literar, spre sfârşitul lunii august 1893, apărea o 

broşură (Adevărul asupra poeziilor d-lui Gh. Coşbuc), scoasă 

la Iaşi de N. Lazu, prin care se contestă originalitatea unor 

poezii din volum. Intervenţia lui Lazu, grefier judecătoresc 

la Piatra şi fost coleg al practicantului Eminescu de 

la Tribunalul Botoşani, a stârnit un adevărat proces literar pe o 

durată de aproape zece ani. D. Evolceanu, printr-o intervenţie 

în numele Convorbirilor literare apreciată de însuşi Titu 

Maiorescu, de scriitorii Alexandru Vlahuţă şi Nicolae Iorga 

iau, în cele din urmă, apărarea poetului. Este impresionantă, de 

asemenea, o apreciere a lui P.P. Negulescu într-o scrisoare din 

Berlin adresată lui Titu Maiorescu: 

„M-a indignat în adevăr peste măsura infamia scandalului ce 

se face cu bietul Coşbuc. E un veninos asalt de pigmei în 

contra unui incontestabil talent literar.” 

         Acestor detractori li se potrivesc versurile dintr-o poezie 

dedicată de marele poet lui Spiru Haret: 

 

                            Iar când e să-mi văd Trofeul 

                            Glas triumfător s-ascult, 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Carte_rom%C3%A2neasc%C4%83_de_citire&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1893
https://ro.wikipedia.org/wiki/Balade_%C8%99i_idile
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A2nul_literar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/13_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moftul_rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1893
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Adev%C4%83rul_asupra_poeziilor_d-lui_Gh._Co%C8%99buc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_Lazu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eminescu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunalul_Boto%C8%99ani&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimitrie_Evolceanu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/P.P._Negulescu
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                            Voi m-aţi omorât cu zile 

                            Şi m-aţi îngropat de mult. 

                    

    În anul 1894 editează în colaborare cu I.L. Caragiale şi I. 

Slavici, revista Vatra
[19]

. În 1895 s-a căsătorit cu Elena, sora 

editorului C. Sfetea, şi, în acelaşi an, la Craiova, i s-a născut 

unicul fiu, Alexandru. 
[18]

 

   Pe la sfârşitul lunii martie 1896, după ce poetul trăise 

bucuria consacrării şi, în acelaşi timp, amarul unor calomnii, i 

se tipăreşte la Bucureşti, în Editura librăriei Şcoalelor C. 

Sfetea, volumul de versuri Fire de tort. Autorul îşi însoţeşte 

cartea şi cu câteva note, o exprimare a atitudinii sale fata de 

acuzaţia de plagiat, dar şi o dezvăluire a existentei unui proiect 

de epopee: 

   „De când am început să scriu, m-a tot frământat ideea sa 

scriu un ciclu de poeme cu subiectele luate din poveştile 

poporului (şi să leg astfel ca să le dau unitate şi extensiune de 

epopee, ca şi Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulger, Fulger, 

Tulnic şi Lioara, Craiul din cetini, Laur bolnav, Patru 

portărei şi altele vreo câteva nepublicate. Am părăsit ideea 

din pricina ca am făcut greşeala să încep a scrie poemele în 

două feluri de metre - unele în versuri de 14 silabe, altele în 

versuri de 8 silabe.” 

   În 1896 iese de sub tipar volumul Fire de tort. Se tipăreşte în 

traducerea lui Coşbuc Eneida de Vergiliu. Colaborează 

laPovestea vorbei şi la Literatură şi artă română (Bucureşti).                   

În 1897,traducerea Eneidei lui Vergiliu primeşte premiulNăstu

relHerescu al Academiei Române. După dispariţia Vetrei, 

Coşbuc preia conducerea revistei Foaia interesantă; va 

conduce, împreună cu Vlahuţă, revista Semănătorul (2 

decembrie 1901 - decembrie 1902), revista căpătând ulterior o 

tot mai accentuată orientare naţionalistă. În 1902 publică 

volumul de poezii Ziarul unui pierde-vară, colaborează 

la România ilustrată şi Universul literar. 

     La 28 martie 1902 Ministerul Instrucţiunii Publice şi al 

Cultelor îl numeşte în postul de şef de birou, creat prin bugetul 

administraţiei Casei Şcoalelor. Conduce revista Viaţa literară, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1894
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra
https://ro.wikipedia.org/wiki/1895
https://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Co%C8%99buc#cite_note-Cioculescu768-18
https://ro.wikipedia.org/wiki/1896
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fire_de_tort
https://ro.wikipedia.org/wiki/1896
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fire_de_tort
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vergiliu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Povestea_vorbei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_%C8%99i_art%C4%83_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1897
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vergiliu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_N%C4%83sturel-Herescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_N%C4%83sturel-Herescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_N%C4%83sturel-Herescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Foaia_interesant%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sem%C4%83n%C4%83torul
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1901
https://ro.wikipedia.org/wiki/1902
https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Bionalism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziarul_unui_pierde-var%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A2nia_ilustrat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Universul_literar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/28_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Via%C8%9Ba_literar%C4%83
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este numit în postul de referendar în Administraţia Casei 

Artelor (1906). 

      Din 1907 lucrează intens la traduceri: Georgicele de 

Vergiliu, Don Carlos de Schiller, Odiseea de Homer; este 

numit în postul de şef al Biroului de control al activităţii 

extraşcolare (1907). Munca de tălmăcire în româneşte a 

capodoperei luiDante, Divina Comedie, îl absoarbe în 

întregime. 

Publică în Luceafărul, Românul şi Flacăra. Alături de Al. 

Vlahuţă şi M. Sadoveanu, Coşbuc îndrumă şi organizează 

conferinţele săteşti. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        
O scrisoare inedită a lui George Coşbuc. Pentru detalii vezi revista Gând 

Românesc din august 2011 şi volumul ,, La Nunta Zamfirei” de Virgil 

Şerbu Cisteianu,  editura Gens Latina, 2011 

 

     Începând din anul  1909 Coşbuc revine mereu acasă la 

Hordou, însoţit de sculptorul Cornel Medrea cu care as plănuit 

statuia din faţa casei natale. De fiecare dată’ când venea ac asă 

se aporea la Năsăudopreşte în oraşul grăniceresc la prietenul 

său, avocatul Paulin, împreună cu un alt prieten, George 

Malciu. În Năsăud locuia un alt prieten al lui Coşbuc, preotul 

greco-catolic George Linu, protopopul Năsăudului. Dorind să-l 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Administra%C8%9Bia_Casei_Artelor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Administra%C8%9Bia_Casei_Artelor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Administra%C8%9Bia_Casei_Artelor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1906
https://ro.wikipedia.org/wiki/1907
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgicele&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Don_Carlos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller
https://ro.wikipedia.org/wiki/Odiseea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Homer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Divina_Comedie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luceaf%C4%83rul_(revist%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flac%C4%83ra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
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întâlnească, Coşbuc îi trimite un bilet pe care scrie următoarele 

versuri: ,,Noi rugăm pe protopopu / Să-şi pună degrabă clopu 

/ Şi să vină către noi / Că suntem la Paulini / Şi petrecem ca 

vecini / Cu vin vechi şi chelneri noi. Intrăm în muzeul 

memorial ,,George Coşbuc‖, astăzi, pe bună dreptate, declarat 

monument istoric.  

      În august 1915 moare Alexandru, fiul poetului, într-un 

accident de automobil.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În vizită la Casa memorială ,, George Coşbuc”. De la stânga spre drespta: 

scriitorul Menuţ Maximinian, istoricul Ioan Seni, custodele casei 

memoriale Constantin Roco Catalano,  Virgil Şerbu Cisteianu şi poetul 

Sorin Mugurel Bota. 

 

„O mare nenorocire a atins pe George Coşbuc. N-a fost om 

care, ştiind bucuriile şi durerile unui părinte, care să nu-şi 

şteargă o lacrimă atunci când inima cea mare sângera de cea 

mai înspăimântătoare rană, care niciodată nu se poate 

închid” aveas să scrie marele savant Nicolae Iorga, iar mai 

târziu poetul Tudor Arghezi scria într-o tasbletă: Lovitură 

fatală, n-a cruţat nici pe tată, nici pe poet.  

      ( În nr, viitor al revistei (George Coşbuc şi Academia 

Română 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1915
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NICHITA STĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           De dragoste  
 

Ea sta plictisita si foarte frumoasa 

parul ei negru este suparat 

mâna ei luminoasa 

demult m-a uitat, - 

demult s-a uitat si pe sine 

cum atirna pe ceafa scaunului. 

Eu mă inec în lumine 

si scrisnesc în crugul anului. 

Ii arat dintii din gura, 

dar ea stie ca eu nu rid, 

dulcea luminii faptura 

mie, pe mine mă infatiseaza pe când 

ea sta plictisita si foarte frumoasa 

si eu numai pentru ea traiesc 
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în lumea fioroasa 

de sub ceresc. 

 

 

Leoaică tânăra iubire 

 

Luna în câmp 

Leoaica tânără, iubirea 

Ce bine ca eşti 

Ploaie în luna lui Marteă 

Poveste sentimentala 

Emoţie de toamnă 

Dreptul la timp 

Către Galateea 

Muzica 

În dulcele stil clasic 

De dragoste 

A mea 

Tinerii 

Estompare 

 

Cântec de lume  

 

Toată frunza-mi zice lotru 

c-am furat un ram din codru... 

Câmpu-i nins şi tot mi-aş duce 

dorurile-n el, năuce, 

dară nopţile-nstelate 

i le ţine lui pe toate. 

 

Tot aş sta şi tot mi-i modru. 

 

Înserarea-mi zice lotru, 

seară confundată-n moină, 

c-am furat din ea o doină 

ce-am cântat-o în neştire... 

 

Numai mândra-mi zice mire... 

http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/luna-in-camp.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/leoaica-tanara-iubirea.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/ce-bine-ca-esti.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/ploaie-in-luna-lui-marte.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/ploaie-in-luna-lui-marte.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/poveste-sentimentala.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/emotie-de-toamna.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/dreptul-la-timp.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/catre-galateea.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/muzica.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/in-dulcele-stil-clasic.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/de-dragoste.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/a-mea.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/tinerii.php
http://dindragoste.unica.ro/poezii-de-dragoste/nichita-stanescu/estompare.php
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...dar la capul dragei mele, 

plop îş urcă frunza-n stele 

vântul de-l îngână-n ramuri, 

plopul alb cu noaptea-n ramuri. 

 

 

 

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. 

 

 

Ploaie în luna lui Marte  

 

Ploua infernal, 

şi noi ne iubeam prin mansarde. 
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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. 

N-aş mai fi vrut să se sfârşească 

niciodată-acea lună-a lui Marte. 
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GEORGE ROCA   

                

  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

ÎN DIALOG CU DANIELA GÎFU 

 

 

George ROCA: Delicată, modernă, interesantă, sofisticată, 

prietenoasă, comunicativă, expresivă, harnică, educată... 

sunt doar câteva trăsături pe care le aveţi. Dumneavoastră 

cum v-aţi defini, distinsă Daniela Gîfu? 

 

Daniela GÎFU: Toate astea la un 

loc… şi ceva în plus. Sunt născută 

sub semnul Capricornului... Semn de 

pământ. Prin urmare, sunt 

ambiţioasă, cerebrală, 

întreprinzătoare, chibzuită, 

organizată, imaginativă, generoasă, 

vehementă, melancolică, aş putea 

spune predispusă la pesimism, 

corectă, uneori repezită şi aş putea 

continua. Dar mi-e să nu-L înfurii pe 

Cel de Sus! 

De fapt, am o viaţă activă. Uneori exagerez de teama să nu fi 

pierdut timpul pe astă lume. Mereu îmi propun prea multe şi 

asta – probabil – mă înclină spre tristeţe. Dispun de un spirit... 

versatil. În sensul că, mai mereu - hmm, dacă voi continua, e 

posibil să mă tem şi de mine însămi – îmi schimb obiectivele, 

oricât de fermă mi-ar fi voinţa. Şi, cred că cel mai vădit defect 

al meu, păstrez amintirea ofenselor primite.  
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George ROCA: Puţină istorie personală, vă rog! Amintiri 

plăcute... din copilărie...! 

  

Daniela GÎFU: Amintiri... Sunt unele cuvinte al căror sens 

este, sau ar trebui să fie, tăinuit. Sunt originară din Bârlad şi o 

mândrie locală am purtat-o mereu cu mine. Cine nu a auzit de 

primul domnitor al Principatelor Unite, Moldova şi Muntenia, 

Alexandru Ioan Cuza? Sau de poezia „Gândăcelul‖ scrisă de 

poeta Elena Farago? Sau de inegalabilele portrete de copii 

realizate de pictorul Nicolae Tonitza? Sau de lingvistul 

Alexandru Philippide care dispreţuia formele fără fond? Sau 

de piesa de teatru „Take, Ianke şi Cadâr‖ scrisă de dramaturgul 

Victor Ion Popa, al cărui nume îl poartă şi Teatrul din urbe? 

Sau de savantul fizician Ştefan Procopiu, a cărui biografie m-a 

urmărit în anii adolescenţei, care a avut neşansa să se nască în 

România, motiv pentru care premiul Nobel l-a pierdut în 

favoarea fizicianului Niels Bohr pentru formula magnetonului.  

De altfel, o amintire tare dragă mie a fost vizita pe care am 

făcut-o în toamna anului 1992 doamnei sale, Rodica Procopiu, 

care s-a dus la cele veşnice la vârsta de 101 ani. Aveam 19 ani 

şi eram deja studentă în anul I la Facultatea de Fizică a 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi (UAIC), facultate 

pe care am ales-o cu gândul să fac o carieră în cercetare. Avea 

o memorie absolut sclipitoare.  

Şi, special l-am lăsat la urmă, fostul om politic al epocii 

comuniste, Gheorghe Gheorghiu Dej, figură extrem de 

contrariantă, care, se pare, că de pe patul de moarte, în martie 

1965, convocându-i pe membrii Biroului Politic, l-a desemnat 

drept succesor pe Gheorghe Apostol şi nu pe Nicolae 

Ceauşescu. Acesta din urmă nici nu votase. 

Dar să revin la... amintirile copilăriei. Mă voi opri la una 

tare dragă mie. Să fi avut vreo 13 ani. Eram la teatru. Şi se 

juca piesa „Rămâne pe joi‖ în regia lui Cristian Nacu. În 

distribuţie se afla - pe atunci era atât de chipeş! - actorul 

(Dumnezeu să-l ierte!) George Alexandru. Juca personajul 

care se chema Liviu Diaconescu. Ştiu că făcea parte din trupa 

Teatrului de Stat „Victor Ion Popa‖ din Bârlad. La una dintre 

replicile interogative pe care le avea, eu, fascinată de acel 
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bărbat tânăr, am strigat DA cu voce tare şi sala a izbucnit în 

râs!!! 

 

George ROCA: După terminarea studiilor liceale ce v-a 

determinat să vă înscrieţi la facultatea de fizică!? Aţi 

intrat, în felul acesta, în universul tainic al biofizicii şi 

biochimiei. V-aţi apropiat astfel, citindu-i şi studiindu-i, de 

eminenţi dascăli şi cercetători în materie: Emil Palade, 

Henri Coandă, Şerban Ţiţeica, Radu Grigorovici, Ştefan 

Procopiu, Wilhelm Reich,  Alain Lloyd Hodkgin, Walter 

Gilbert, Selig Hecht şi alţii. Prin ce se remarcă această 

ştiinţă numită „fizică‖? Cine v-au fost profesorii şi ce curs 

v-a plăcut mai mult? 

 

Daniela GÎFU: Am amintit deja... că Ştefan Procopiu a trezit 

în mine un patriotism local alimentat şi de profesorul Ioan 

Adam, cel care, săptămână de săptămână, îmi veghea timizii 

paşi în cunoaşterea misterelor fizicii. Ca studentă la Facultatea 

de Fizică am învăţat să mă cunosc mai bine şi să înţeleg pe ce 

drum mi-ar plăcea să merg. Cu admiraţie şi stimă mă gândesc 

la profesorul meu Mihai Toma, primul de care mă leagă 

momente minunate. O altă amintire tare dragă mie. Aveam ore 

de Mecanică cuantică de la 8, oră pe care şi acum o evit. Prefer 

să-mi încep ziua, profesional, după ora 10. L-am aşteptat la 

pauză. Vădit marcată de moment, am început să mă scuz că 

întârziasem pentru prima oară. Cu un zâmbet părintesc pe care 

nu-l voi uita niciodată, mi-a spus: Întotdeauna există un „prima 

oară‖. De altfel, acelaşi minunat Profesor, m-a încurajat când 

am fost pentru puţină vreme reporter la o televiziune locală. 

Dumnealui i-am luat primul meu interviu, axat pe probleme 

studenţeşti. Pe atunci era prodecan. Şi..., mai apropiat, în 2010, 

domnul Profesor a răspuns invitaţiei mele de a participa la 

susţinerea primului meu doctorat. La final, a vorbit minunat. Îi 

savuram vorbele, care au continuat faţă-n faţă, oferindu-mi un 

boboc de trandafir alb pe care l-am păstrat în manuscrisul 

tezei.  
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George ROCA: După terminarea facultăţii aţi început să 

lucraţi în domeniul cercetării? 

 

Daniela GÎFU: Da, o vreme. Vreau să zic, în ultimii ani de 

facultate (4 şi 5) alesesem ca specializare biofizica. Eram 

pasionată de tot ce însemna bionică. Şi acum, mărturisesc 

faptul că sistemul nervos central mă fascinează. Împreună cu 

doamna profesor Doina Creangă, care credea mult în viitorul 

meu, începusem să scriem articole privind influenţa radiaţiilor 

Hartman (emise de unda tectonică) asupra sistemelor 

biologice. Imediat după absolvire, m-am înscris la studii 

masterale. Tot în biofizică. Pe vremea aceea se numeau studii 

aprofundate. Aşa a început o nouă etapă în viaţa mea, pe care 

nu o vedeam în altă parte decât în cercetare. O alegere mai 

puţin inspirată, însă, a curmat o vreme îndelungată visul de a 

deveni cercetător.  

 

George ROCA: La câţiva ani după absolvirea primei 

facultăţi aţi urmat o altă facultate! V-aţi încununat cu un 

masterat şi cu un doctorat trecând de la fizică la filozofie, 

studii politice şi comunicare. Care a fost motivaţia acestor 

schimbări? Prin câte centre universitare v-aţi plimbat 

paşii? Care au fost împlinirile profesionale după un 

asemenea efort academic?  

 

Daniela GÎFU: Din tainele vieţii... Da, în 1998 am decis să 

mă stabiliesc în Cluj-Napoca, în speranţa că o schimbare 

însemnată îmi va readuce echilibrul în viaţă. Dar, Clujul nu e 

un oraş care să te primească doar pentru că eşti tânără 

absolventă de fizică la Iaşi. Stigmatul de moldoveancă avea să-

mi dea puţin de furcă. A trebuit să învăţ să fiu ardeleancă! 

Începând cu graiul, vai, Doamne!!!, ce grai moldovenesc 

trădam?! Am avut însă cu mine acel îngeraş păzitor (cum 

suntem învăţaţi de mici) care a vegheat asupra-mi. Treptat m-

am integrat printre clujeni. Vreau să spun, Clujul m-a adoptat!  

Am început să lucrez cu copii, începând de la vârsta de 5 ani 

până la 14 ani. Aveam un magnetism aparte asupra lor, 
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declarată de părinţii şi dascălii acestora. Le ţineam cursuri de 

calculatoare (o oră curs şi una de jocuri). De-atunci nu m-am 

mai jucat pe calculator. Am făcut-o atunci pentru o viaţă. 

      Apoi, în 1999, am cunoscut-o pe directoarea de la Casa 

Municipală de Cultură din Cluj-Napoca. Colaborarea s-a 

dovedit de bun augur pentru mine, care m-a şi angajat ca 

referent cultural.    Aici coexista şi Universitatea Populară, 

unde mai multe personalităţi clujene susţineau expuneri pe 

diverse teme: educaţionale, culturale, ştiinţifice, sociale. Se 

ivise prilejul de a mă familiariza cu conceptul de Life Long 

Learning, ceea ce se pare că mă însoţeşte oriunde aş merge. 

      În toamna lui 2002 am decis să-mi continui studiile. Dar.... 

în comunicare. Cu doi ani înainte, în august 2000, la un 

seminar pe tema „Educaţia permanentă a adulţilor‖, organizat 

la Buşteni, am avut bucuria de a-l întâlni pe prof. Dumitru 

Borzun. Pur şi simplu, m-a fascinat discursul său. 

Interactivitatea pe care nu o cunoscusem în procesul meu de 

formare. Este şi ceea ce practic cu studenţii mei, care răspund 

extraordinar. Se simt implicaţi, motiv pentru care rezultatele se 

reflectă în viaţă, atât în calitatea lor de studenţi, cât şi după. 

Am ştiut că am nevoie de o schimbare. Lucram deja în 

educaţia adulţilor. Fizica nu mă mai avantaja.  

 

George ROCA: Studiile post-doctorale v-au ajutat să 

lucraţi într-un mediu academic. Aţi fost, şi mai sunteţi, 

cercetător ştiinţific, lector şi profesor asociat la mai multe 

catedre din diferite oraşe, precum Iaşi, Craiova, Cluj! Ce 

materii/ştiinţe predaţi studenţilor dvs.?  

 

Daniela GÎFU: Au fost pietrele de temelie la care construiam, 

ca Manole, de ani de zile... Într-o zi, sacrificiul pe care-l 

făcusem a început să se materializeze. Da, după o activitate de 

mai bine de 10 ani la Universitatea Populară din Cluj-Napoca, 

unde predasem cursuri de operare pe calculator, de grafică pe 

calculator şi de formatori, timp în care terminasem masteratul 

în comunicare şi relaţii publice şi un doctorat în filosofie-

comunicare, am obţinut o bursă postdoctorală la UAIC (o 

cotutelă între Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
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şi Facultatea de Informatică) de 30 de luni. Cred că a fost cea 

mai revigorantă perioadă din viaţa mea. Deşi era un domeniu 

nou, prelucrarea limbajului natural (cunoscut în lumea 

ştiinţifică drept NLP – Natural Language Processing), acest 

fapt m-a ambiţionat peste măsură. Îmi demonstram mie însămi 

că cercetarea, chiar dacă nu în (bio)fizică, este ceea ce mi se 

potriveşte cel mai mult.  

     Un început anevoios, adesea pe picior de plecare de unde 

venisem. Şi, totuşi, am refuzat barierele. Asta a şi fost cheia 

carierei mele în formare. Din 2011, adevărul e că duceam lipsa 

activităţii didactice, am început o minunată colaborare cu prof. 

univ. Dan Stoica la două catedre, Jurnalism (Facultatea de 

Litere) şi Comunicare şi Relaţii Publice (Facultatea de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice). Seminariile pe care le ţin 

sunt: Introducere în ştiinţe ale comunicării (anul I, studii de 

licenţă), comunicare şi relaţii publice (anul III, studii de 

licenţă) şi comunicare internă (anul III, studii de licenţă). În 

semestrul al II-lea al aceluiaşi an universitar, împreună cu 

prof. univ. Mihai Dinu Gheorghiu avem o disciplină numită 

Psihosociologia comunităţii la masteratul de Relaţii umane şi 

comunicare (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei). 

      După finalizarea studiilor postdoctorale, am obţinut un 

post de cercetător ştiinţific III (echivalent poziţiei de lector) la 

Facultatea de Informatică, devenită a doua mea casă. 

Profesională şi nu numai. Aici am avut şi am ocazia să mă 

dezvolt, având condiţiile necesare şi suficiente pentru a-mi 

construi cariera. Am şi propriul meu curs numit Semantica şi 

pragmatica limbajului natural (anul II, studii de masterat). De 

altfel, atât de mult m-am ataşat de colectivul de aici, încât am 

decis să mai fac un doctorat în informatică. Ceea ce şi fac din 

toamna lui 2013. E năucitoare viaţa. Viaţa mea!  

 

George ROCA: Aţi scris nenumărate studii şi cărţi de 

specialitate. Puteţi să îmi enumeraţi câteva titluri şi 

tematica pe care o abordează? 

 

Daniela GÎFU: Prima a fost chiar teza mea de doctorat 

„Violenţa simbolică şi discursul presei scrise. Analiza unei 
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campanii electorale‖, desigur adaptată pentru o apariţie 

editorială, pe care am publicat-o în 2011 la Casa Cărţii de 

Ştiinţă din Cluj-Napoca, intitulată „Violenţa simbolică în 

context electoral‖. Tematica este practic anunţată de titlu: 

discursul politic. Analizez formele şi strategiile discursive de 

care fac uz politicienii, mai ales în context electoral. Aici am 

analizat campania prezidenţială din 2009. 

     În acelaşi an, am publicat un volum intitulat „Dezvoltare 

comunitară şi incluziune socială în perspectivă socio-

economică‖. Este o colecţie de articole ştiinţifice din domeniul 

ştiinţelor sociale, semnate de mai mulţi doctoranzi sau 

cercetători postdoctoranzi de la acea vreme, pe care am 

coordonat-o cu Mihai Dinu Gheorghiu. 

        În 2013, am publicat la Editura Academiei Române cartea 

„Temeliile Turnului Babel. O perspectivă integratoare asupra 

discursului politic‖, o vastă privire de ansamblu asupra 

temeiurilor comunicării politice, în general, şi ale discursului 

politic, în particular. În acest peisaj general, analiza de 

conţinut pe care am propus-o a avut drept subiect Codul 

Muncii din 2011, pe vremea guvernării lui Emil Boc. De altfel, 

la fel ca în teza de doctorat, am folosit un instrument 

computaţional care vizează latura cantitativă a analizei 

semantice a discursului politic, la acea vreme primul pe piaţa 

românească. 

      Aş mai aminti două evenimente organizate de Facultatea 

de Informatică de la Iaşi în parteneriat cu Academia Română, 

Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială şi 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi‖ din Iaşi, care se 

finalizează şi cu publicare de volume unde sunt şi eu părtaşă. 

„BringITon! Catalog‖, ediţiile din 2012 şi 2014, este o colecţie 

de rezumate care descriu proiectele studenţilor, masteranzilor, 

doctoranzilor de la informatică, supervizate de profesorii lor. 

Acestea cointeresează diferiţi parteneri industriali ori potenţiali 

investitori într-un dialog direct în timpul expoziţiei de postere. 

„Proceedings of The 11th International Conference Linguistic 

Resources and Tools for Processing The Romanian Language‖ 

(ConsILR-2015) este de asemenea un volum colectiv, care 
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include articole semnate de distinşi profesori, studenţi şi 

cercetători din domeniile inteligenţei artificiale şi filologie.  

       Aceste volume sunt coordonate împreună cu mai mulţi 

colegi de la Facultatea de Informatică, al doilea volum 

aflându-se deja la ediţia a XI-a. An de an, cu ocazia 

Conferinţei Consorţiului de Informatizare pentru Limba 

Română, intitulată „Resurse lingvistice şi instrumente pentru 

prelucrarea limbii române‖, se publică volumul lucrărilor 

prezentate, precedat de un proces atent de revizuire în care-i 

regăsim pe acad. Dan Tufiş, alături de prof. Dan Cristea, 

membru corespondent al Academiei Române, ambii fiind și 

tutorii mei în pregătirea tezei de doctorat în informatică. De 

altfel, acestora le datorez revenirea mea în universul cercetării. 

Mă întreb dacă voi avea atâtea zile să mă revanşez pentru 

şansa pe care am primit-o a doua oară?!  

 

George ROCA: Ne cunoaştem de câţiva ani prin 

intermediul revistelor literare virtuale cu care colaborăm. 

Cum şi când aţi produs primele creaţii literare? Ce vă 

place să scrieţi mai mult, proză sau poezie? 

 

Daniela GÎFU: Da, este un privilegiu să mă pot bucura de 

prietenia dumneavoastră, stimate George Roca. Nu ştiu în ce 

măsură vă mai amintiţi, dar mi-aţi scris prima oară un mesaj, 

felicitându-mă pentru un interviu pe care îl luasem sculptorului 

Geo Goidaci.  

      Începuturile mele literare... hm!, pe la începutul anilor 

2000 începusem să public în revista „Cetatea culturală‖ din 

Cluj-Napoca, îngrijită de dl. Dan Brudaşcu, unul dintre primii 

oameni care mi-au întins o mână prietenească la sosirea mea în 

Cluj-Napoca. Pe atunci lucra la Primărie, iar din 2000 a 

devenit deputat PRM, partidul edilului din acea vreme, 

Gheorghe Funar. Da, o altă etapă interesantă din viaţa mea. 

Realmente, erau nişte încercări, dar încurajările şi sugestiile pe 

care le primeam mi-au fost de folos. Apoi, Dumnezeu să-l 

ierte!!!!, cel care avea să-mi devină părinte în ale scrisului, 

Artur Silvestri, mi-a îndrumat filă cu filă cuvântul scris. 

Treptat, am început să colaborez cu Lucian Hetco de la revista 
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„AGERO‖ din Stuttgart şi cu multe alte reviste din ţară. Dar, 

într-o formă sau alta, am rămas fidelă cuvântului religios. E 

adevărat, am abordat şi alte limbaje. Prefer eseul. Fără a mă 

considera poetă - deşi în ochii unui prieten de la Cluj-Napoca, 

Ion Cristofor, sunt o poetă - când sunt foarte obosită sau 

îndrăgostită, scriu versuri. Reminiscenţele adolescenţei trăite 

în regimul comunist şi într-o familie care mă păzea ca pe 

sfintele moaşte aduse din Israel.  

George ROCA: Sunteţi redactor şef al unei reviste de 

limbă română numită semnificativ „Destine literare‖. 

Tocmai din Canada! Cum este posibil, mai ales că 

dumneavoastră locuiţi în România? Care sunt obiectivele 

şi dezideratele acestei publicaţii? Cu ce alte reviste aţi 

colaborat şi colaboraţi în prezent? 

 

Daniela GÎFU: Relaţia mea cu „Destine-le literare‖ din 

Montréal (Canada) a început tot în România. Mai precis la 

Cluj-Napoca, atunci când dl. Alex Cetăţeanu, împreună cu dl. 

George Filip, fuseseră invitaţii de onoare ai unui eveniment 

literar organizat la sediul revistei „Oraşul‖, unde lucram în 

regim „part-time‖. Atunci am aflat de revista „Destine literare‖ 

şi am primit primul număr al ei, care abia văzuse lumina 

tiparului. Intenţiile celor doi de a promova creaţiile scriitorilor 

români din România şi diaspora se suprapuneau peste ideea 

unui proiect pe care-l aveam în gând de mai multă vreme. Pur 

şi simplu, am început să lucrăm împreună. Îmi place să cred, 

aşa cum chiar dumneavoastră aţi spus-o într-unul dintre 

mesajele trimise, că revista se îmbunătăţeşte de la număr la 

număr. Ce pot spune laudativ, avem semnatari dintre cei mai 

de seamă, ceea ce înseamnă o confirmare că trebuie să 

continuăm. Şi o facem. E adevărat, ne-am dori mai multe texte 

scrise în limbile engleză şi franceză. Deocamdată, avem, graţie 

colegei Maria Muguraş Petrescu, traduceri în limba engleză.  

         În afară de Destine literare... Hmm, dacă timpul ar fi mai 

generos?! Scriu la „Candela‖ de Montréal (am o rubrică 

permanentă acolo, Filosofia discursului politic), condusă de un 

foarte bun prieten, Victor Roşca, care mă anunţă din timp să 

trimit material. Am o relaţie minunată cu revista de cultură 
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„AGERO‖ din Stuttgart, îngrijită de dl. Lucian Hetco, revista 

„Gând Românesc‖ de la Alba Iulia (redactor, dl. Virgil Şerbu 

Cisteianu), Revista de „Recenzii‖ de la Craiova (redactor, dl. 

Dan Ionescu) etc... Sunt prezentă în reviste doar atunci când 

am ceva de spus. Altfel, evit să trimit articole doar de dragul 

de a trimite. Dar, îmi lipseşte foarte mult colaborarea cu un alt 

minunat prieten, dl. Corneliu Leu (Dumnezeu să-l odihnească 

şi pe dânsul!) care îngrijea „Caietele periodice cu dezbateri, 

opinii şi considerente referitorare la nevoile României‖, unde, 

împreună şi cu prof.dr. Mihai Berca şi prof.dr. Adrian Severin, 

eram moderatorii dezbaterilor „Grupului de Reflecţie privind 

Democraţia reală‖. E un proiect în care am crezut şi care ar 

trebui să continue. 

 

George ROCA: Cu toate că nu ne-am întâlnit niciodată 

faţă-n faţă, fizic, am devenit prieteni şi colaboratori pe 

parcursul anilor. Ne-am împărtăşit deseori gândurile, 

ideile şi preocupările. Ce proiecte de viitor aveţi? Mă refer 

la taina scrisului şi ale celor din domeniul învăţământului 

universitar.  

 

Daniela GÎFU: Da, este unul dintre privilegiile pe care ni le 

oferă Internetul. Pentru mine prietenia e sacră şi nu sunt vorbe 

de dragul de a fi scrise. Am simţit că pot fi eu, sentiment care 

nu apare la orice pas. Mulţumesc pe calea asta de reciprocitate 

şi la cât mai multe interacţiuni pe drumul scrisului, fie el şi 

virtual. Anul trecut am regretat că nu ne-am putut întâlni faţă-n 

faţă. Sper ca la următoarea dumneavoastră venire în România 

– sau, cine ştie, poate voi veni eu la Sydney – să putem sta de 

vorbă în faţa unei cafele foarte lungi. Multe se pot scrie pe 

Internet, dar eu sunt de modă veche. Prefer să respir acelaşi aer 

cu prietenii. Proiecte? Să continui ce-am început. E foarte mult 

de muncă şi timpul nu e mereu aliatul meu.  

 

George ROCA: De curând, pe data de 10 ianuarie 2016, aţi 

împlinit 42 de ani! O vârstă frumoasă! Un secret pe care 

merită să-l dezvăluim cititorilor noştri! În realitatea 

fotografică păreţi mult mai tânără. Cum aţi reuşit să vă 
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menţineţi forma fizică şi prospeţimea juvenilă? Faceţi 

sport? Aveţi o dietă specială? 

  

Daniela GÎFU: De fapt 43! Hmmm, nu mai e o aşa de 

frumoasă vârstă, când e vorba de o femeie. Da, probabil că, 

fără excepţie, toţi sunt uimiţi de această tinereţe pe care am 

reuşit să o conserv. Cred că se datorează modului în care îmi 

trăiesc viaţa. Nu fumez, nu beau, nu pierd nopţile, am grijă de 

pielea mea, fac sport, mănânc cât mai crud. Şi... iubesc!!!  

George ROCA: Deoarece acest interviu este 

neconvenţional, mi-am permis să vă pun unele întrebări 

care nu aparţin de domeniul ştiinţei sau literaturii. Aş mai 

avea o ultimă întrebare. Deci: Ce vă bucură şi ce vă supără 

cel mai mult!?  

Daniela GÎFU: Mă bucură prietenia, tinereţea sufletească şi 

activitatea cu studenţii şi mă supără minciuna, laşitatea şi 

snobismul. 

George ROCA: Wow! Aici, la Sidney, îmi frec mâinile de 

bucurie că am realizat acest interviu! Vă mulţumesc mult 

pentru spumoasele răspunsuri şi vă doresc bucurii şi 

sănătate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

* Daniela GÎFU (Dr. Drd.), născută la 10 ianuarie 1973, la 

Bârlad. Doctor în filozofie (comunicare), specialist în 

comunicare şi relaţii publice, doctorand în informatică, 

cadru universitar, cercetător ştiinţific, redactor şef al revistei 

„Destine literare”, scriitor, eseist, poet și, de curând, șef al 

departamentului de Jurnalism din cadrul Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România.  
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IOAN ADRIAN POPA 

                              

                        ÎN DIALOG CU ACTORUL DAN PURIC
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Pentru mine arta înseamnă înălţare, apropiere de 

Dumnezeu!” 

„Când vin la Alba Iulia ştiu că mă aflu într-un loc caracterizat 

de curăţenie spirituală”  

                                                        Dan Puric: 

 

— Nu vă aflaţi pentru prima oară la Alba Iulia. Ce vă 

determină să reveniţi aici, pe aceste meleaguri unde 

vibrează, în cel mai ritmic mod cu putinţă, inima 

Ardealului? 

— M-a determinat să revin invitaţia făcută de organizatorii 

Festivalului Internaţional de Teatru ―Poveşti‖. Este a doua de 

acestă factură, după ce am mai fost acum trei-patru ani. Ea m-a 

onorat. Am un sentiment de nostalgie când vin la Alba Iulia, 

deoarece ştiu că mă aflu într-un loc caracterizat de curăţenie 

spirituală. 

— De câţiva ani ani sunteţi cunoscut ca un om care apără 

şi afirmă ortodoxia, în toată plenitudinea ei. V-aţi făcut în 

                                                             
1
 Acest dialog, ca şi cele cu Andrei Pleşu şi Florin Piersic au fost preluate 

din ziarul Unirea, cu acordul autorului şi al conduceri cotidianului 

albaiulian.  
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această postură adversari, dar mai ales simpatizanţi. Ce vă 

mână cu atâta ardoare într-o atare ―luptă‖? 

— A-ţi apăra credinţa în care te-ai născut mi se pare un lucru 

de igienă sufletească. De aici rezultă faptul că adversarii mei 

sunt neigienici.  

— Un sfânt spunea că ―fără Dumnezeu timpul dintre 

maternitate şi cimitir e ca un zbor firav de fluture‖. Cum 

vă raportaţi la o asemenea concepţie de viaţă? 

— Eu nu pot decât să subscriu, cu umilinţă, la ceea ce a spus 

sfântul, pentru că omul arogant crede că este nemuritor. Omul 

în dimensiuni creştine ştie însă că este muritor şi din cauza 

aceasta iubeşte viaţa, dar este şi profund responsabil.  

— Un actor este, de multe ori, picătura de firesc, de 

luciditate, de emoţie, în piaţa deşertăciunilor lumii. În 

opinia dumneavoastră, poate actorul să îndeplinească o 

funcţie de regenerare socială? Dacă da, prin ce mijloace? 

— Ştiţi cum e: la ce bun artistul pe vreme de secetă?! Ca să 

aducă aminte că există ploaia. Teatrul nu poate să schimbe 

viaţa, dar poate să o facă suportabilă. Depinde de actor, de 

artist, de conştiinţa lui, de conştientizarea conştiinţei a ce joacă 

şi mai ales cum joacă. Că nu toţi actorii sau nu toţi artiştii fac 

bine pe Pământ. Mulţi problematizează viaţa, mulţi chiar o fac 

să fie şi mai dificilă. Pentru mine arta înseamnă înălţare, 

apropiere de Dumnezeu. Şi atunci, un artist dacă îşi asumă 

lucrul acesta şi prin repertoriu şi prin felul lui de a gândi, 

aduce o limpezime în confuzia asta care se numeşte viaţă. Dar 

numai în situaţia asta.  

— Sunteţi cunoscut publicului nu doar ca actor, ci şi din 

postura de autor de cărţi. Veţi şi lansa o carte în cursul 

zilei de mâine. Ernest Hemingway spunea că ―nu este 

nimic interesant în scris. Toţi ceea ce faci e să te aşezi la 

maşina de scris şi să sângerezi‖. Din perspectiva 

dumneavoastră, scrisul e ―sângerare‖ ori mai degrabă 

―coagulare‖? 

— Expresiile de acest gen, aparţinând câte unui scriitor 

celebru, sunt autentice şi cinstite. Dar, dincolo de cuvinte, 

trece o viaţă pe care, dacă am surprinde-o, ne-ar uimi. Mie 

scrisul mi se pare un lucru mult mai complex pe care mă sfiesc 
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să îl definesc în cuvinte, pentru că ştiu că ele parcă nu sunt de 

ajuns. Ceea ce pot să vă spun e că eu m-am trezit scriind dintr-

o disperare profundă, în sensul că am văzut că acest popor este 

atacat şi distrus în esenţa lui. Şi cum am putut am început să 

articulez. Acum, că lumea mă numeşte scriitor, nu este meritul 

meu. Îmi aduc aminte de un copilaş care nu ştia prea bine, pe 

dinafară, ―Tatăl nostru‖ şi spunea: ―Tatăl nostru ... cel din 

ceruri ... ispită ... vicleanul ... să ne ferească‖. Şi Dumnezeu i-a 

zis: ―spune-o tu cum ştii (rugăciunea) că o aranjez Eu‖!           

— A juca teatru în viaţa de zi cu zi este un păcat, pentru că 

presupune făţărnicie. A juca teatru pe scenă este una 

dintre minunile lumii. Cum vedeţi dumneavoastră această 

disonanţă între teatru din viaţa cotidiană şi teatrul de pe 

scenă? 

— În primul rând, omul ca să se apere de oameni trebuie să 

mimeze. El îşi mimează comportamente, execută norme, 

coduri. Dacă ai fi cinstit de la un capăt la altul în viaţa de zi cu 

zi, ai fi prima victimă. Asta nu înseamna că fac un elogiu 

minciunii. Omul are un sistem de protecţie a 

comportamentului în care, la un moment dat, se supune unor 

norme. Când iei mersul trenurilor nu înseamnă că eşti cinstit 

sufleteşte. Te supui unor norme. Cinstea şi sinceritatea aparţin 

sufletului nobil, de-aia persoanele oneste cad foarte repede ca 

victime. Omul are nevoie de sinceritate ca de aer. De-asta 

există duhovnicul, intimitate şi Dumnezeu. În viaţa de zi cu zi 

avem comportamente, norme, care ne protejează. Omul care 

joacă teatru în viaţa de zi cu zi este un ipocrit, un fals. Teatrul 

de pe scenă are cu totul altă semnificaţie. El nu este o făcătură, 

ci este o simulare a vieţii, ca să încerci să vezi viaţa mai bine.        

— La început de mileniu trei una din instituţiile societăţii 

profund bulversate e cea a familiei. Cum se poate 

revitaliza, din perspectivă teologică, acest concept sacru 

care ar trebui să fie familia? 

— Nu pot să vă dau un răspuns foarte clar, deoarece eu însumi 

am avut o familie care s-a destrămat. Şi atunci am fost marcat 

de durerea şi trauma acestui lucru, deci nu pot fi un sfătuitor. 

Totuşi, ceea ce pot să spun e că totdeauna distrugerea unei 
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familii este o tragedie, iar alinarea ţi-o găseşti numai 

apropiindu-te de Dumnezeu.  

— Imaginaţi-vă că aţi fi un medic. Dacă ar trebui să 

prescrieţi o reţetă a fericirii, care ar fi medicamentele pe 

care le-aţi recomanda, astfel încât să alinaţi deopotrivă 

trupul şi sufletul omului contemporan? 

— Am sentimentul că omul are superstiţia că fericirea trebuie 

să fie ceva foarte mare şi stabil. Pe când eu cred că fericirea se 

creează din momente mici de bucurie aproape invizibilă, pe 

care omul – în graba lui – nu poate şi nu are harul să le 

observe. Faptul că îţi zâmbeşte propriul tău copil, faptul că te 

întâlneşti cu un bun prieten şi ai parte de cinste sufletească, 

faptul că te poţi ridica din pat şi că mergi pe două picioare, 

faptul că poţi să întinzi mâna şi să bei un pahar cu apă, faptul 

că vezi lumina soarelui, iată atâtea momente de fericire pe care 

noi le neglijăm!    

— Vă mulţumesc, în numele cititorilor ziarului Unirea, 

pentru faptul de a fi acceptat acest interviu şi vă urez, la 

unison cu ei, sănătate şi şedere plăcută în Alba Iulia în 

decursul acestor două zile! 
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ELENA COSTACHE                                

 

 

 

 

 

 

 

ÎN DIALOG CU PROFESORUL 

MIRCEA ANGHELESCU 

 

,,M-a fascinat acea parte a lumii care 

e populată cu cărți: bibliotecile și 
librăriile.” (Prof. Mircea Anghelescu) 

 

                            Domnul Mircea 

Anghelescu (de la Facultatea de 

Litere a Universităţii din 

Bucureşti) mi-a fost atât profesor, 

cât şi coordonator al disertaţiei şi 

al tezei de doctorat. Din timpul 

masterului mi-a rămas imaginea 

unui curs predat ca o poveste de 

domnul profesor, în care 

paraliteratura se contura cu 

multă artă din literatura 

călătoriilor, memorii, jurnale şi 

amintiri de închisoare iar în 

timpul doctoratului m-a impresionat profesionalismul cu care 

ne-a transmis tehnicile de cercetare ale lucrărilor ştiinţifice. În 

timpul cursurilor acestui minunat profesor s-a născut ideea de 

temă de cercetare pentru master şi pentru doctorat şi tot astfel 

mi-am ales şi profesorul îndrumător: unul dintre marile nume 

ale Literelor bucureştene. 
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Elena Costache: - Domnule profesor, împliniţi luna aceasta o 

vârstă frumoasă. Ce primează în acest moment pentru dvs? 

Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu: - Normalitatea. 

Aniversările sunt momente convenționale, nu ating esența vieții 
noastre decât ca prilej pentru bucurii de familie. 

 

E. C.: - Aţi trăit în Bucureşti dintotdeauna. Care era specificul 

oraşului pe care vi-l amintiţi ca şi copil? 

 

M. A.: - Am fost copil în București la sfârșitul războiului și 

imediat după aceea, în anii teribili care au marcat schimbările 

brutale de ordine, de regim. Starea de amenințare pe care o 

resimțeam, deși părinții încercau să o diminueze sau să o treacă 

sub tăcere, era cea dominantă, nu prezența unui anumit oraș. 
Am traversat-o probabil la fel cu toți copii de vârsta mea, din 

orice oraș. 
 

E. C.: - Ce ne puteţi spune despre şcoală, liceu şi anii 

studenţiei? 

 

M. A.: - Cred că am fost un copil și un elev normal. M-am jucat 

mult, am făcut mult sport în timpul studenției și am și învățat la 

materiile care îmi plăceau. Din păcate, a fost o epocă în care 

toate aceste etape erau grăbite: am terminat liceul cu zece clase, 

la 16 ani, și facultatea, în cinci ani, la 21. Abia simțeam că am 

început să mă maturizez. 

 

E. C.: - Cum s-a născut pasiunea pentru citit şi pentru scris? 

 

M. A.: - Nu știu. Am citit dintotdeauna, probabil de pe la patru 

sau cinci ani și, bineînțeles, lucruri care nu erau pentru vârsta 

mea, cum mi se spunea. 

 

E. C.: - Care au fost profesorii studenţiei de care vă amintiţi 

cu drag în timp? 
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M. A.: - Au fost câțiva: profesorul Tudor Vianu (care mi-a dat 

oarecare atenție întrucât eram singurul dintre colegii unuia din 

copiii săi care voia să facă Filologia, cum se spunea atunci, 

adică Literele: mă întreba ce citesc, mi-a cerut să vadă fișele de 

lectură și mi-a arătat câteva dosare cu fișe ale sale din 

studenție), doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga, George Gană, 

care era foarte tânăr asistent când am făcut literatură română și 

cu care am rămas prieten până la dispariția sa, când mai avea 

multe de spus. 

 

E. C.: - De ce aţi ales cariera didactică? Ce puteţi spune după 

25 de ani de profesorat despre aceasta? 

 

M. A.: - N-am ales cariera didactică, așa s-a întâmplat. 

Profesorul Paul Cornea m-a chemat în 1991 și mi-a spus că se 

vor scoate la concurs niște posturi la Facultate și că aș face bine 

să candidez. După 25 de ani de practică didactică, pot spune că 

este o profesie extrem de pretențioasă, este de fapt o vocație. 

Vin dintr-o familie de ‖profesori‖, mama a fost profesoară iar 

străbunicul meu a fost primul învățător cu diplomă din satul lui. 

I-am găsit răspunsurile între cele la un chestionar trimis de 

Hasdeu prin 1874, cred. 

 

E. C.: - Dintre locurile pe care le-aţi vizitat, care parte a lumii 

v-a fascinat cel mai mult şi de ce? 

 

M. A.: - M-a fascinat acea parte a lumii care e populată cu cărți: 
bibliotecile și librăriile. Sunt primele locuri pe care le-am vizitat 

în orice călătorie, din Canada și Statele Unite până în țările din 

Orientul Apropiat pe care le-am vizitat. Bineînțeles, am lucrat 

perioade lungi în bibliotecile din Franța, Germania, Anglia, dar 

am ajuns și în Rusia, pe când era Uniunea Sovietică, și am citit 

în biblioteca de stat, în care la fiecare etaj era paznic un milițian 

în uniformă. Am vizitat și multe alte locuri, bineînțeles, dar 

bibliotecile m-au fascinat, într-adevăr. Peste tot am întâlnit 

oameni amabili în biblioteci, chiar și la Paris, unde în general nu 
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e cazul, dar cred că au mirosit în mine pe fostul și eternul 

bibliotecar. 

 

E. C.: - Care sunt oamenii care v-au impresionat şi de la care 

aţi avut de învăţat de-a lungul vieţii, care au rămas cu 

adevărat vii pentru dvs? 

 

M. A.: - Cei pe care i-am pomenit deja, precum și cei din liceu 

(Caragiale, fost Titu Maiorescu), între care profesorul de 

română, Blănaru, sau cel de geografie care ne-a fost diriginte, 

Marineanu. 

 

E. C.: - Până a ajunge profesorul emerit care sunteţi astăzi, aţi 

străbătut un lung şi interesant drum al dezvoltării carierei şi 

cu siguranţă al unei dezvoltări personale. Ce şi-a pus cel mai 

mult amprenta asupra dvs şi ce vă defineşte cel mai bine? 

 

M. A.: - Nu eu pot să răspund aici, nu-mi fac iluzii că m-aș 

cunoaște chiar așa de bine. Mi-ar plăcea să fie plăcerea de a 

face o muncă interesantă, de a munci în general. Uitați-vă în jur: 

de mâncat, de băut, de ‖distrat‖, lumea se satură foarte repede: 

poți mânca două fripturi, dacă vrei neapărat, dar nu cinci. E 

jenant s-o spui, dar așa este: munca (cea în care te pricepi și 

care-ți place, desigur) îți dă cele mai mari satisfacții. 
 

E. C.: - Cum vă imaginaţi literatura română fără cea de 

călătorie? 

 

M. A.: - În toate literaturile, mai ales în perioadele de început, 

literatura de călătorii joacă rolul de deschizător de drumuri: e 

normal ca un călător să facă descrierile locurilor, caracterizarea 

personajelor, să construiască ipoteze. Până când scriitorul învață 

să facă asta în chip firesc, o face prin artificiul călătorului și al 

curiozității sale. Poate că în literatura română, a cărei 

modernitate e mai recentă, literatura de călătorii este încă mai 

importantă. N-ar fi cum este dacă literatura de călătorii ar lipsi.  
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E. C.: - Sunteţi preocupat de educaţia de astăzi. Spuneaţi într-

un interviu că aţi dori să scrieţi despre învăţământ şi despre 

rolul profesorilor. Care sunt aspectele pe care le-aţi trata? 

 

M. A.: - Profesorii în general și mai ales învățătorii au avut un 

rol esențial în dezvoltarea țării, în a doua jumătate  a sec. al 

XIX-lea și în prima jumătate a sec. XX. A fost temeiul pe care 

s-a ridicat modernitatea noastră, ei au sprijinit ridicarea unui 

număr important de tineri din mediul rural care au înnoit 

structura socială a țării, din rândul cărora au ieșit intelectuali, 

oameni politici, militari care s-au distins șamd. Și, bineînțeles, 

mai mulți scriitori. Nu vreau să spun că au fost toți oameni 

săraci, au fost și mai săraci, și mai înstăriți, dar veneau dintr-o 

zonă cu puternice tradiții morale, aveau cultul muncii și al 

culturii. În multe cazuri am întâlnit un fenomen uitat astăzi: 

toată familia, în sensul cel mai larg, sprijinea și cotiza cum 

putea pentru a ține în școală pe cel mai dotat și promițător 

dintre copii, iar acela rupea cartea ca să poată, la rândul lui, 

sprijini mai târziu pe cineva din familie să facă școală. Acea 

perioadă a dat adevărate dinastii de intelectuali, fie în aceeași 

disciplină, precum Giureștii, istorici de trei generații (toți trei 

membri ai Academiei), fie înzestrați în toate domeniile, ca 

familia învățătorului Ion Ciorănescu din Moroieni: Alexandru a 

fost comparatist și istoric literar de renume mondial, Nicolae a 

fost matematician, Ecaterina a fost chimistă (toți trei au fost și 

ei membri ai Academiei), dar și ceilalți au făcut cariere 

exemplare. Și mulți alții, n-are rost să-i înșir, vorbesc doar de 

cei pe care i-am cunoscut. 

Această componentă a istoriei noastre ar fi trebuit mai bine 

studiată. 

 

E. C.: - Cum vi se pare învăţământul preuniversitar de astăzi, 

pe care îl cunoaşteţi din asistenţele la ore pentru acordarea 

gradelor didactice, raportat la cel al anului 1962-1963, când 

eraţi profesor debutant la Urziceni? 

 

M. A.: - Mult diferit, în orice caz. Dar ce mă uimește cel mai 

mult este indiferența părinților față de ceea ce fac copiii lor la 
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școală, lipsa de preocupare pentru a-i ajuta să deschidă în fața 

lor orizontul. Dându-le sau lăsându-le moștenire bani este un act 

de inconștiență și o iluzie: nici ei nu vor fi mai fericiți, nici 

părinții care vor suporta consecințele. Nu mai vorbesc de cei din 

jur. 

 

E. C.: - Aţi încercat şi alt gen literar în afară de critică şi 

istorie literară? 

 

M. A.: - Cred că am încercat în adolescență, ca elev de liceu, un 

fel de divagații pe marginea textelor lui Arghezi; nu știu dacă 

era alt gen sau un fel de eseistică nepieptănată. 

 

E. C.: - Spuneaţi undeva că totul în viaţă şi în literatură se 

leagă. Cum s-au legat mistificţiunile de preromantism, de 

călătorii şi de scrierile despre închisoare?  

M. A.: - Mistificțiunile au rezultat din note adunate pe marginea 

altor cărți sau studii, cu care nu știam ce să fac. Pe de altă parte, 

din aceste note au ieșit și elemente ale cărții despre închisoare, 

de pildă, sau despre călătorii, care sunt ulterioare. Un istoric 

literar și probabil orice om care scrie este un colecționar de 

note, de însemnări pe marginea cărților, sau chiar ale ideilor 

proprii. Din unele se conturează cu timpul un text, din altele nu. 

 

E. C.: - Aveţi vreun jurnal care să fie publicat cândva în timp? 

M. A.: - Nu, m-a ferit Dumnezeu de această slăbiciune. 

 

E. C.: - Ce urmează după ,,Lâna de aur. Călătorii şi călătoriile 

în literatura română”? 

M. A.: - Probabil nimic. Îmi propun să consacru mai mult timp 

pentru lecturi particulare. 

      La mulţi ani, domnule profesor, cu toate urările de bine, 

din partea redacţiei şi a cititorilor revistei Gând românesc! Vă 

mulţumim pentru amabilitatea cu care aţi răspuns la 

realizarea acestui material. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

                      EXERCIȚII DE SUPRAVIEȚUIRE 

 

Gândul consemnării într-o carte a 

drumului vieții l-a însoțit stăruitor pe 

Nicolae Ota de mai multă vreme, dar 

rememorarea a fost amânată de varii 

motive (dintre care nu exclude, cu 

sinceritate, nici comoditatea, fără a fi 

determinantă). Împlinirea gândului a 

început într-un moment de cumpănă a 

vieții, pe un pat de spital, greu încercat 

de boală, de suferință, durere, tristețe, 

deznădejde, la îndemnul medicului 

curant (dr, Delia Monica Dima de la secția Hematologie a 

Institutului Oncologic din Cluj Napoca care: ―mi-a salvat 

viața și m-a pus pe picioare…‖)  convinsă că scrisul are rost 

terapeutic, metamorfozând resursele interioare, vindecarea 

aducând liniștea, potențarea încrederii și speranței de viață. 

Elaborarea cărții devine un exercițiu de supraviețuire cu 

funcție catharctică, de purificare și dobândire a libertății 
interioare. 

―Paranteze. Memoriile unui dascăl nonconformist ― 

Editura ALTIP Alba Iulia, 2016 este o carte învățătură, cu 

caracter parenetic (de tipul celebrei scrieri: Învățăturile lui 

Neagoe Basarab către fiul său Teodosie―) o carte de 

înțelepciune  în care roiesc parimiile, proverbele, veritabilă 

antologie de maxime, cugetări, aforisme, reflecții asupra 

existenței. 

Cartea lui Nicolae Ota se înscrie literaturii de frontieră, de 

graniță, fiind compusă din memorii, texte gnomice (reflecții, 
cugetări) și oratorice (discursuri) împletind documentul cu 



38 
 

imaginarul, obiectivul cu subiectivul, rațiunea cu 

sensibilitatea, gândul cu sentimentul în țesătura de imagini 

confesându-se rememorând, povestind, descriind, analizând ori 

făcând introspecții. 
Titlul cărții este împrumutat dintr-o cugetare a lui Andrei 

Makine și figurează ca motto în ―Argumentul― volumului (De 

altfel viața noastră nu e făcută decât din paranteze. Totul e să 

știi să le închizi la momentul potrivit). ―Dascălul 

nonconformist―  nu este vreun frondeur, vreun revoltat 

împotriva a cine știe cărei ordine, ci un contestatar intransigent 

al pseudo-valorilor, un promotor al valorilor autentice, 

pedagog de vocație, formator și fondator de modele (umane și 

instituționale), un ―Pescar de oameni― cum rezultă din 

binomul relației dintre învățător – ucenic, (magistru – 

discipol) a temei cărții, de sorginte biblică.  

Cartea configurează un destin proiectat într-un timp istoric 

frământat, în trei sferturi de veac, într-o structură epică clasică, 

înlănțuind secvențe memorialistice și descriptive între 

―Argument― (cu valoare de Prolog) și ―În loc de epilog―.  

Secvențele cărții se grupează în două părți ce definesc 

structura duală a protagonistului ce se confesează: 

homoactivus, (homo laborans), omul activ, creator și homo 

cogitans, omul reflexiv, gânditor, în ambele ipostaze ființa 

deplină topește în sine gând și faptă, suflet și lucrare. 

Primele secvențe (VII) aparțin prozei formative 

constituindu-se într-un dens și concentrat bildungsroman 

(roman al formării) și cântec al vârstelor cu elemente 

poematice surprinzând creșterea în cercuri concentrice 

succesive, asemenea celor încrustate în stejarul falnic din 

natură (de fapt arborele vieții): copilul (în familie, casă, 

școală, sat: Mihai Viteazu), adolescentul (licean Turda), 

tânărul (universitar – Cluj) și maturul – magister (profesor: 

Baia de Arieș și Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan 

din Alba Iulia – Dragostea mea -  secvența centrală a cărții și 

director Casa Corpului Didactic Alba și Colegiul Horea, 

Cloșca și Crișan Alba Iulia rămânând om deplin (familist, soț, 
tată, bunic) 
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O carieră didactică prodigioasă de aproape o jumătate de 

veac a unui pedagog cu vocație, de formație clasică (amintind 

de retorul și pedagogul roman Marcus Fabius Quintileanus – 

35 – 96 en – autorul primei expuneri sistematice a pedagogiei 

din lumea greco-romană: ―De institutione oratoria― în 12 cărți 

unde este prezentă si maxima: ―Profesorul să aibă, față de 

discipol, spirit de părinte: severitatea să-i fie blândă și 

bunătatea aspră―). Din cei 43 de ani ai carierei sale didactice 

30 de ani a fost director (22 de ani la CCD Alba în două 

rânduri: 1971-1986 și 1998-2005 și 8 ani la Colegiul HCC 

Alba 1990-1997), fondator si formator, dând sens instituției 

destinată perfecționării cadrelor didactice, asigurând conținut 

unei forme instituționale și în calitate de profesor punând 

accent pe formarea caracterelor mai multor generații de elevi. 

În relația magister-discipol pentru Nicolae Ota primordială 

este comunicarea, elevul resimțind spiritul de părinte al 

interlocutorului său, protecția fratelui mai mare, empatia 

stimulativă a unui prieten exigent, adevărat. Cu colegii s-a 

aflat în armonie, respect și prețuire principială multora 

lăsându-le în carte portrete memorabile, omul Nicolae Ota 

având inteligență, simț al umorului, pigment ironic și 

autoironie, topind în ființa sa raționalul și sentimentalul vădite 

și de hobby-urile sale: patima lecturii și șahul. 

Capitolul ―Gânduri și reflecții― cuprinde 16 tablete 

(majoritatea luate din Albaiulianul), micro eseuri, cronici de 

idei, mustind de citate parimii, apoftegme, aforisme culese din 

lecturile sale bogate și constituindu-se în modele de dialog 

platonician, rostind gânduri și sentimente în forma pildelor 

existențiale. 

Cele cinci discursuri susținute în momente festive din 

viața colegiului: aniversări – 75-80 de ani de existență, 

revederi de 10-20 de ani sunt la rândul lor modele ale oratoriei 

clasice (definite de Titu Maiorescu în celebrul studiu: Oratori, 

retori și limbuți și practicate de creatorul vestitei teorii a 

―formelor fără fond―) cu sâmbure și patos și fac din 

―Paranteze. Memoriile unui dascăl nonconformist“ o carte de 

înțelepciune, o simțire pilduitoare. 
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EUGEN VIRGIL  NICOARĂ 

 

IBSEN – LUPTA OMULUI CU SINGURUL SĂU 

ADVERSAR PE MĂSURĂ,  IMPOSIBILUL 

 

Henric Ibsen (1828-1906) este creatorul unei antropologii 

bazată pe o bogăţie de contraste ieşite din comun. 

În vremea sa, partea superioară a existenţei era dominată de 

două tipuri de orientări umane fundamentale: personalitatea şi 

individualitatea. Goethe ridicase în slăvi personalitatea în care 

vedea cea mai mare dintre victoriile posibile, Faust-ul său 

fiind un astfel de produs, după cum el însuşi căutase timp de o 

îndelungată viaţă să-i dea consistenţa unei realităţi 

impresionante. Alte voci însă, şi printre ele aceea a danezului 

Soren Kirkegaard, considerau individualitatea ca fiind cel mai 

preţios dintre bunurile posibile. Ambele orientări îşi au partea 

lor de dreptate, de aceea ne şi propunem să le analizăm. 

Personalităţile sunt rodul a numeroase calităţi adunate într-

un miez incandescent de unde se răspândesc asupra celorlalţi 

razele de lumină ale unui exemplu stimulator.  Individualităţile 

posedă, la rândul lor, frumoase însuşiri pe care le cultivă 

stăruitor, ducându-le la un grad de împlinire care le face 
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reprezentative. Şi ele sunt însufleţite de un ideal care le asigură 

o indiscutabilă unicitate. 

Până aici, cele două tipuri sunt destul de asemănătoare. Le 

diferenţiază ceva? O, da! Personalitatea îşi plăteşte tribut sieşi, 

dar într-o şi mai mare măsură aşteaptă din partea societăţii pe 

care o slujeşte recompense corespunzătoare. Cum? Funcţii 

importante. Beneficii materiale abundente. 

Individualitatea se concentrează în exclusivitate asupra ei 

înseşi şi pretinde doar din partea ei tot ceea ce e în stare să-i 

ofere pe parcursul succesivelor bătălii purtate în acest scop. 

Personalitatea e o cuceritoare de lumi exterioare pe care 

caută să le administreze cât mai laborios, în vederea obţinerii 

unor avantaje consistente atât pentru ea, cât şi pentru ceilalţi. 

Individualitatea este o explorare a universului lăuntric ale cărei 

bogăţii năzuieşte să le scoată la iveală, în vederea unei mai 

depline cunoaşteri de sine. 

În concluzie: personalitatea îşi are centrul în societate. 

Trăieşte pentru ea şi se serveşte de ea. Individualitatea îşi are 

axul înlăuntrul său. Există pentru sine şi se cizelează pe sine, 

aşteptând totul de la ea însăşi, ca singura depozitară a tuturor 

revelaţiilor posibile. Personalitatea contribuie ca prezentul să 

fie mai uşor de îndurat. Individualitatea grăbeşte venirea 

viitorului pe care-l şi imaginează superior oricărei clipe de 

faţă. Personalitatea îşi propune scopuri zilnice şi îşi impune 

ţeluri de durată. Individualitatea preferă să-şi aleagă ca proprie 

unitate de măsură nemărginirea pe care o şi străbate cu 

perseverenţa unui ales. 

Am făcut această incursiune în cele două tărâmuri pentru a 

înţelege mai temeinic structura sufletească a personajelor lui 

Ibsen, care îmbrăţişează cu devotament ipostazele 

individualităţii. Fiecare dintre ele au ceva dintr-un „Împărat lui 

însuşi‖ (cum se exprimă emblematicul său Peer Gynt), însoţit 

de un nu mai puţin impresionant alai de slăbiciuni. 

Nu e de mirare că dobândim treptat convingerea că omul 

ibsenian are atracţia măreţiei, dar, în acelaşi timp, şi înclinarea 

săvârşirii unor fapte reprobabile, aflate, unele, sub incidenţa 

legilor ce prezidează dintotdeauna condiţia sa. Brand, Peer 

Gynt, Gregers, Rosmer, Solness, Rubek – dintre bărbaţi, Nora, 
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Elida, Hedda, Rebeca, Hilde dintre femei sunt împăraţi şi 

împărătese, dacă nu peste alte realităţi umane, cel puţin peste ei 

şi ele. Preţul plătit pentru acest „rang‖ însă este adeseori 

pustiitor. Sau, în orice caz, desfigurator de sine. 

Ne aflăm în faţa unor complexităţi umane asupra cărora 

viitoarele vremi se vor apleca cu nespus interes şi chiar le vor 

cultiva cu precădere şi le vor diferenţia surprinzător de nuanţat 

şi de subtil, contribuind la apariţia unor tipuri psihologice care 

nu vor conteni să mire, ba chiar să uimească generaţiile care 

asistă la naşterea lor. 

În felul acesta, Ibsen, alături de anticii elini şi de 

Shakespeare se impune ca un remarcabil deschizător de 

orizonturi al căror numitor comun nu este altul decât infinitul. 

În creaţia oricărui mare dramaturg există piese care îl 

exprimă superlativ pe creatorul lor. În astfel de piese, alături 

de personajul central, adevăratul protagonist nu-i altul decât 

dramaturgul. Brand, Peer Gynt, Solness şi Rubek au întâietatea 

din acest punct de vedere. Şi lor le vom consacra incursiunea 

de faţă. Toţi au drept numitor comun o individualitate 

puternică. Mari calităţi, dar şi destule cusururi le alcătuiesc 

freneticele existenţe, care, o dată cunoscute, nu se poate să nu-

şi pună fabulosul lor sigiliu asupra receptorilor. 

Brand este prima operă dramatică de acest gen (precedată 

de alte şapte), în care căutarea de sine a demiurgului e în largul 

ei şi exprimă în totalitate, noua ipostază atinsă. (De fapt, 

fiecare dintre cele patru piese amintite se constituie în astfel de 

„totalităţi‖ care se completează deoarece unghiurile de vedere 

sunt de fiecare dată altele). 

Ne aflăm în faţa unui adevărat decalog  ibsenian, impus atât 

sieşi, cât şi născocirilor sale, nespus de bucuroase că pot 

„dialoga‖ cu un asemenea creator receptiv faţă de toate 

aşteptările lor, foarte exigente ele însele, încă din startul 

existenţelor ce li se conferă. Nume-le protagonistului înseamnă 

deopotrivă sabie şi vâlvătaie, incendiu. Deci, pe de o parte, are 

atributul de luptător, şi pe de alta de purifica-tor. Atribute pe 

care desfăşurarea dramei le va îndreptăţi pe deplin. 

Odată cu apariţia acestei piese putem vorbi de inaugurarea 

luptei dintre omul de excepţie şi proteicul imposibil, singurul 
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adversar pe măsura eroilor ibsenieni. Adversar şi nu duşman 

deoarece acesta din urmă ţinteşte spre desfiinţarea fizică (sau 

măcar morală ori spirituală a celuilalt), în vreme ce adversarul 

scoate la iveală bogăţiile ignorate până atunci de cel aflat în 

luptă. (Este parcă asemănător unei alte lupte petrecute cu 

milenii înainte când Iacov şi-a încercat puterile în disputa sa cu 

Îngerul, dispută care avea să-l recompenseze cu un nou nume 

– Israel – cel care s-a luptat cu Elohim). Duşmanul îşi 

diminuează potrivnicul, în timp ce adversarul îl augmentează 

pe luptător. Primul urmăreşte aneantizarea opozantului, 

secundul îl amplifică până la a deveni una cu cosmosul. 

Deosebirea de căpetenie dintre Brand şi ceilalţi oameni este 

determinată de concepţia sa faţă de centrul oricărei existenţe 

umane, centru care nu-i altul decât Dumnezeu. „Spune-mi cum 

îl înţelegi pe El şi-ţi voi revela ce fel de om eşti‖ s-ar putea 

afirma. Să-l ascultăm aşadar pe Brand: „Dumnezeul vostru e 

bătrân; al meu e tânăr!‖ Rareori a fost dăltuită în granit o 

propoziţie înzestrată cu o mai mare putere de exprimare a unei 

vitalităţi neobişnuite ca aceasta. Suntem parcă puşi în faţa unei 

dezvăluiri hotărâtoare existentă dintotdeauna şi pentru 

totdeauna, iar omul, care se pătrunde de sensurile ei, poate fi 

mai curând distrus decât învins. 

Dacă lucrurile stau aşa, înseamnă că restul lumii este ea 

însăşi bătrână sau îmbătrânită sau, caz limită, îmbătrânită fără 

speranţă, indiferent de numărul anilor pe care îi are unul sau 

altul din cei ce o alcătuiesc, indiferent de profesiunile 

îmbrăţişate, ele nu-l pot salva pe tributar, pe când el, pastorul 

şi omul în acelaşi timp, se confundă cu tinereţea fără bătrâneţe. 

Şi aceasta deoarece majoritatea oamenilor sunt deschişi doar 

spre imediatitatea vieţii, spre ceea ce e demn de crezare doar 

dacă se lasă pipăit şi-şi demonstrează astfel „materialitatea‖, în 

vreme ce el, Brand, e luat în stăpânire de o vocaţie care 

conduce pe cel care o are inevitabil la o menire în lume, stadiu 

superior aceleia de misiune în lume, stadiu nobil şi el, dar încă 

în prea mare măsură legat de ceea ce reprezintă socialul şi 

societatea. Menirea le depăşeşte şi se înscrie pe o orbită a cărei 

traiectorie se confundă cu eternitatea şi cu umanitatea în 
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întregul ei, având un ideal abia întrevăzut dar irezistibil prin 

toate manifestările sale. 

Într-adevăr, colosală deosebire! 

Într-o lume a unităţilor de măsură medii, dacă nu chiar 

meschine, într-o societate cu oameni mărunţi, preocupaţi de 

lucruri minore, de aspecte nesemnificative, trăieşte acest 

personaj care îşi asumă din capul locului o îndatorire care 

sfidează deprinderile dictate doar de instinctul de conservare, 

de mecanismele impuse de comoditatea dăunătoare. În discuţia 

cu Einar care, intuindu-l, constată: „Deci neamul vrei să-l 

schimbi puţin?‖, Brand afirmă: „Îl voi schimba! De la-nceput/ 

Pe lumea asta m-am născut/ Să-l vindec de boli şi chin‖. 

Opţiune? Convingere? Crez? Opţiunea presupune cântărirea 

şi îmbrăţişarea rezultatului acesteia. Convingerea reprezintă un 

pas înainte. Ea semnifică o opţiune consolidată de numeroşi 

alţi factori care fac din ea o piesă de rezistenţă a oricărei naturi 

umane conştientă de sine. Crezul este un prag încă mai înalt, 

de unde se efectuează trecerea de la clipa de faţă către ceea ce 

are consistenţa duratei care se poate confunda cu veşnicia 

însăşi. De aceea, pentru Brand singura realitate care contează 

este aceasta din urmă. Spre deosebire de visătorii care îşi 

trăiesc viaţa pe tărâmul himerelor, în pofida rolului de 

anvergură pe care şi-l doresc (am putea spune că orice visător 

este un arivist ratat), Brand va fi preocupat necontenit să-şi 

întruchipeze în fapte cotidiene năzuinţa. Deoarece numai fapta 

este aceea care poate fi o reală măsură a vieţii depline. Fapta 

însoţită de reflecţie, reflecţia întregită de faptă. Una fără alta 

sunt deopotrivă de nocive. Fapta nudă poate fi expresia unor 

automatisme, reflecţia de dragul reflecţiei este nu numai 

sterilă, dar ameninţă să deşertifice tot ce atinge. Şi cum de 

felul ei este „imperialistă‖, e uşor să realizăm ce prăpăd poate 

săvârşi în jurul ei. 

Când Einar îl sfătuieşte: „Nu stinge lampa mai nainte/ de-a 

şti cum s-o aprinzi apoi;/ nu şterge vechile cuvinte/ cât timp nu 

ai cuvinte noi‖, Brand îi răspunde tranşant: „Nu după ceva nou 

tânjesc:/ dreptatea veşnică-o râvnesc/. Nu vreau să-nalţ prin 

munca mea/ Nici dogma, nici biserica‖. Frumos duel spiritual 

între doi oameni care prin formarea lor sunt distincţi de 
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ceilalţi. Einar prin calitatea lui de artist (el este pictor), Brand 

prin rostul lăuntric căruia i se dedică. 

Aşadar, resortul care îi determină acţiunile nu-l constituie 

funcţia lui, aceea de pastor, ci învestitura de om. E o 

învestitură nobilă, în numele căreia se hotărăşte să 

dezmorţească energiile, să determine în semeni o trezire a 

interesului pentru o viaţă înţeleasă superior, ca îmbogăţire de 

sine prin dăruirea neîntreruptă de sine. Dar nu e vorba de o 

dăruire de sine nediferenţiată, specifică transei, care   i-ar 

scădea valoarea, ci de una potrivit propriilor lui exigenţe care 

nu sunt la îndemâna oricui. Şi, prin urmare, trebuie 

întrebuinţate cât mai eficient. (Un mare cărturar român afirma 

în acelaşi spirit: „Talentul neîntrebuinţat e furt‖. Profund 

adevăr de care ar trebui să se pătrundă până în străfunduri toţi 

cei care posedă unul. Şi cu cât acesta este mai excepţional, cu 

atât trebuie valorificat mai total). Din păcate, mai insidioasă 

decât exemplul său se dovedeşte, aproape de fiecare dată, 

teama de posibilele consecinţe grave asupra confortului lor 

devenit obişnuinţă; de aici, frecventele derogări şi derobări cu 

care sunt întâmpinate îndemnurile lui. 

Când, trebuind să aducă alinarea unui muribund, a cărui 

locuinţă era pe celălalt mal al fiordului, iar furtuna dezlănţuită 

îi înspăimânta până şi pe profesioniştii lupi de mare, el se 

hotărăşte să înfrunte de unul singur tumultul, sentimentul de 

dezolare este copleşitor. Să nu fie chiar nimeni în stare să-l 

secondeze? Laşitatea oare e până într-atât de generalizată încât 

orice irizare omenească e stinsă? Dar iată că o femeie se decide 

să-l urmeze. O femeie? Da, una dintre acele femei de care 

dramaturgia ibseniană e plină şi al căror rost este de fiecare dată 

unul ieşit din comun, după cum ieşite din comun, la prima 

vedere, sunt ele însele. La prima vedere, deoarece, dacă 

analizăm, constatăm că, din perspectiva lui Ibsen, starea de 

normalitate a condiţiei umane o constitu-ie excepţionalitatea. Iar 

Agnes este miruită de acest har al excepţiona-lităţii. Este cea 

dintâi dintr-o impresionantă suită de femei care, prin numeroase 

din trăsăturile lor, se vor dovedi nu numai egale ale bărbaţilor, 

ci superioare acestora prin cele mai specifice din atributele lor, 

atribute care ţin, în primul rând, de comandamentele inimii. 
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Alăturarea Brand-Agnes este simbolică. Ea va ocupa în 

sufletul protagonistului locul pe care îl deţine în fragila 

ambarcaţiune, de om la cârmă, în vreme ce el va opta pentru 

rolul mai dificil de echilibrator al velelor. Fără să realizeze pe 

moment ce se petrece şi, mai ales, ce li se întâmplă, ei au 

înfiripat împreună o arcă a vieţii lor viitoare, arcă gata să 

înfrunte, ca şi acum, şi să biruiască orice potrivnicie. Orice 

potrivnicie? Ar fi sublim. Dar omului nu-i este dat să trăiască 

necontenit în starea de sublim. Dar să nu anticipăm... Spre 

meritul său, Brand o avertizează pe Agnes, de la început, 

asupra caracterului său dificil. E un merit, şi încă unul 

remarcabil, dacă îl comparăm cu conduitele celor mai mulţi 

dintre bărbaţi care simt irezistibilul impuls, ori de câte ori se 

află faţă în faţă cu o femeie, să se recomande cu totul altfel 

decât sunt în realitate. Supralicitându-şi, desigur, calităţile. 

Dacă nu cumva ceea ce numesc ei calităţi nu sunt decât 

proiecţii ale sfâşietoarei lor dorinţe de a le avea. Brand o pune 

în gardă: „Ia aminte, sunt sever:/ Totul sau nimic pretind:/ de 

te clatini şovăind,/ ca-nghiţită-n mare pieri./ Nimeni greul n-o 

să-ţi poarte,/ Fără milă-n rău vei arde;/ viaţa să ţi-o dai de-ţi 

spun/ singură să mergi la moarte‖. Acestea nu mai sunt 

exigenţe. Sunt porunci. Exigenţele păstrează în ele însele 

destul omenesc ca să poată fi traduse în viaţă. Poruncile însă... 

(E cazul să deschidem o semnificativă paranteză. Poruncile, 

totdeauna imperativ categorice, îl pot ferici (evident, e un fel 

de a zice) pe cel ce le formulează. Şi e dreptul său să le urmeze 

cu devotament, cu abnegaţie. Sunt doar „sânge din sângele 

său‖. O astfel de atitudine demonstrează – mai bine zis poate 

demonstra, deoarece câţi nu afirmă una şi fac cu totul altceva, 

dar nu este şi cazul lui Brand – o remarcabilă tărie personală. 

Dar a pretinde şi altora să li se consacre, chiar dacă aceştia fac 

parte din propria ta familie, prezentă sau viitoare, este o 

nechibzuinţă care, în anumite cazuri, e sinonimă cu crima.     

Brand îşi impune astfel de porunci – el le numeşte principii, 

dar între aceste două noţiuni e o distanţă de la cer la pământ. 

Principiile, pe lângă fermitatea presupusă de ele, lasă celorlalţi 

latitudinea împlinirii. Sunt, deci, orientative. Poruncile, în 
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schimb, acţionează ca nişte legi necruţătoare. Nu atât faţă de 

cel ce le-a elaborat, ci faţă de alţii). 

 

MIHAELA EMILIA VLADU 

 

DIN CORESPONDENŢA INEDITĂA LUI IOAN BIANU 

(III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Publicarea într-un serial a corerspondenţei 

inedite a lui Ioan Bianu reprezintă o contribuţie serioasă 

pe care  Mihaela Emilia Vladu o aduce la mai buna 

cunoaştere a activităţii şi operei marelui om de cultură 

Ioan Bianu fost director al Bibliotecii Academiei şi apoi 

preşedintele înaltului forum. Aceste scrisori au fost 

descoperite de autoare în Arhiva Bibliotecii Aacademiei 

Române în perioada când îşi pregătea teza pentru 

susţinerea doctoratului cu excelenta lucrare: ,, Ioan Bianu 

şi bibliografia românească veche‖ apreciată de specialişti şi 

apărută în cursul anului 2015 sub formă de carte  la 

editura ,,Gens Latina‖  din Alba Iulia. Cele peste peste 106 

piese inedite vor face într-un viitor apropiat obiectul unei 

cărţi. (Virgil Şerbu Cisteianu)     
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        Piesa 18 

 

Utvin în 7 octomvre 1898 s.n 

Stimate Domnule! 

 Manuscriptul de ocamdată nu’l pot trimite, căci l-

am împrumuat unor profesori de aici spre studiare, îndată ce îl 

voi primi vil trimit şi Dvóstre pentru totdeuna. 

 Ve trimet nise Psaltirea tip la 1817, Liturghier tip 

la 1747 şi Octoich tip la anul dela facerea lumii, ЗCM (7240) 

pe care cărţi nu le-am aflat nisemnate în lista Dvóstre, 

rugându-ve ami da în schimb pentru ele un (1) Liturghier cu 

litere latine, Tecste macedo-române de I. Bian[u], prosa şi 

teatru de V. Alecsandri apoi Ornitologia pop[ulară] 

[românească], 2 vol[ume]. Descântece popor. Române, Latine 

române şi Tradiţii  pop[ulare] române de S. Fl. Marian. 

 Eu mai am la dispositie un esemplar bine conservat 

din Noul Testament tip[ărit] la 1648 Belgrad şi Antologhion 

tip[ărit] la 1705. Pe lângă două (2) Apostole (faptele sanţilor 

Apostoli; un octoich şi două cióslóve mici (orare) dacă îmi daţi 

şi alte cărţi literare vi-le dau pentru totdeauna. 

 În asceptarea cărţilor cerute aci vé rog ami 

respunde despre primirea celor ce vé trimit rămân. 

Cu deosebită stimă,                                                                                                                            

[semnătură indescifrabilă 

 

Piesa 19 

                                Mult stimate Domnule! 

 

 În urma apelului datu din partea Prea Veneratului 

Consistoriu Metropolitanul de Alba-Iulia şi Făgărasiu, 

subscrisulu amu onóre a Ve incunostinţia cumu-că la biserica 

subscrisului se află următoarele cărţi vechi: 

1. Unu Triodionu în limba română şi slavonă tipăritu în Buzău 

la anulu 1700. 

2. Una Evanghelie tipărită în Bucuresci la anulu 1723. 
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3. Una Liturghie tipărită în bucuresci la anulu 1741. 

4. Unu Molitvenicu tipăritu în Remnicu la anulu 1730. 

5. Unu Anftologionu adecă flória cuvintelor tipărite în 

Bucureşti la anulu 1766. 

6. Carte de învăţături creştineşti tipărită în Blaj, anulu 1805. 

7. Propovedani de Petru Maioru în Buda, anulu 1809. 

8. Predice la tóte la toate duminicile în Buda de Petru Maior, 

1810. 

9. Triodion a 3ia óra acelaşi în Blaj, 1813. 

 Se mai află una Czanie şi una Propovedanie fórte 

vechi nu se póte amu fiindu-că la acestea le lipsescu foile cu 

titula éra celelalte 9 dărabe de mai susu sunt tóte complete, 

deci ve rogu a me avisa că suntu de lipsa apoi asteptu câtu se 

poate de degrabă respunsu se facu şi asta cunoscut ca noi a 

pastra din acelea cărţi le folosim şi acuma în biserica. 

Adresa mea este astfelu 

Eutimiu Boeriu 

preot român gr. cat. în Riusioru posta ultima Făgărasiu, 

Transilvania. 

Piesa 25 

Romania 

Scóla primară rurală din  Cătunul Taslău 

Plasa Bistriţa 

Judeţul Némţ 

No. 159 

1899 Februar 1 

                                      Domnule Bibliotecar, 

 Conformându-mé ordinului Revisorului secular de 

judeţ No. 220 din 30 Ian. a.c. 

 Respectos am onóre a vé face cunoscut, că în acest 

sat nu s’au putut găsi nici una din cărţile vechi prévedute în 

circulara Domniei-vóstre, după cercetările făcute. 

 Bine-voiţi vé rog Domnule Bibliotecar a primi 

asigurarea prop[riului] meŭ respect. 

Înv[ăţător] Dirig[inte], 

[semnătură indescifrabilă] 

     Domniei-Sale 

                      Domnului Bibliotecar al Academiei Române 
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Bucuresci 

 

 

 

Piesa 26 

 

Scóla primară rurală mixtă 

Din Cătunul Frumósa Comuna Tazlău 

Plasa Bistriţa 

Judeţul Némţu 

No. 48, 1899 Februarie 1 

Obiectul: 

Să réspunde că în această localitate  

nu să găsăsc cărţi vechi tipărite între  

aniĭ 1508 şi 1830.  

 

                                    Domnule Bibliotecar, 

 

 Subscrisul în urma apelului trimes de Dv am căutat 

şi cercetat şi în această localitate nu se găsesc cărţi vechĭ 

tipărite între aniĭ 1508 şi 1830. 

 Bine-voiţĭ vé rog Domnule Bibliotecar a primi 

încredinţarea osebitei mele consideraţiunĭ. 

Învéţător, 

[semnătură indescifrabilă] 

 

 

Domnieĭ-sale 

                  Domnuluĭ Ión Bianu Bibliotecarul Academieĭ 

Române  

Bucureşc 
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Piesa 27 

 

Parochia Bis[erici] Stu. Nicolae 

Com. Oesci 

Plasa Argeşu 

Judeţu Argeşu 

[ştampila] 

 

No. 1 

1899 Ianuarie 3 

Domnule Bianu, 

 În conformitate cu ord[inul] părintelui Croistos Gh. 

Duteanu – cu No. 14/19, am onóre a vé face cunoscut că în 

Biserica ce noi slujim se găsesc numai cărţile: Octoicul de 

Némţ, Leturgia, Apostól de Bucureşti, Cazania şi Evangelia de 

Rîmnic – celelalte cărţi ce noi né slujim în Biserică le lipsesc 

copertele de când s’au legat în mape, aşa că nu ştim de ce 

Autori sînt făcute. 

 Pentru care cu onóre vé supun la cunoştiinţă.  

 Primiţi vé rog Domnule – Bianu, asigurarea 

consideraţiunei mele. 

Preot Paroh, 

[semnătură – D.M. 

Domniei-séle 

I. Bianu – Bibliotecar – Bucureşti. 
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PETRU HAMAT 

 

IMAGINAR POETIC ȘI 

ARTA DEDUBLĂRII ÎN 

POEZIA LUI RADU 

STANCA
2
 

 

            Imaginarul poetic 

gravitează, în cadrul discursului 

poetului cerchist, prin 

intermediul unor arhetipuri 

lirice, marcând, în același timp, 

nu doar o constantă estetică, prin 

valorificarea imaginilor, 

puternic ancorate textual, ci și 

prin arta dedublării eului, un eu care, prin multiplele sale măști 

și jocuri scenice, realizează contopirea lirismului stancian, de 

suprafață sau transparent, cu voluptatea imaginilor, în aceeași 

doxă. Transparent configurate, etapele, care contribuie la 

realizarea imaginarului poetic, grație artei dedublării, plasează 

lirica lui Radu Stanca pe o scenă, de pe care luciditatea critică 

marchează: „[...] o plăcere nedisimulată a jocului executat cu 

voluptate și rafinament, o obsesie a ‹‹dublului››.‖
i
  

Imaginarul poetic acționează, în demersul liric, pe care Radu 

Stanca ni-l propune, asemenea unui exercițiu, pe cât de divers, 

pe atât de semnificativ. Exercițiul stancian este crearea unei 

poetici, datorită căreia poetul își poate valorifica demersul 

baladesc, prin înscenarea unor situații estetice. Valorificarea 

mitului, precum și jocul de-a poezia, sublimele stări de 

transfigurare, de metamorfozare, fac din imaginarul poetului 

nu doar un spectacol, rar și somptuos, prin imaginația 

                                                             
2  Radu Stanca, Versuri, ediție îngrijită, prefață, note și comentarii de 

Monica Lazăr, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 11. 
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inepuizabilă, ci aceste structuri de rafinament denotă, printr-un 

contrast vizibil, marcat de intuiția decorului, a costumului și a 

gesticii, a mimicului, care își joacă, inevitabil și variabil, 

măștile sugestiei, arta dedublării, într-un sistem estetic, prin 

structură, dramatic, prin formă.  

Contextual, imaginarul poetic stancian decriptează o suită de 

motive și paradoxuri poetice, deoarece poetul cerchist a 

construit o lume proprie, o matcă estetică, transparent 

confundată cu structurile romantice. Dar ceea ce pare a 

deforma discursul poetic este deconstrucția imaginilor, prin 

dedublarea eului, o artă care disimulează, prin angajarea de 

eroi corydonești, de eroi care transcend spațiul instituit de 

poet. Pentru Radu Stanca, imaginarul aplică o poetică, prin 

care structurile, romanțios cântate de Orfeul imitator, devin 

artificii estetice, reluări la nesfârșit ale aceluiași nucleu: 

dedublarea, paradoxul unor eroi care se metamorfozează, 

ciclicitatea imaginilor și a situațiilor, duplicitatea poet – erou 

corydonesc, prefacerea limbajului, care se realizează prin 

articularea dintre mit și povestea fiecărui personaj, dintre ludic 

și parodic, dintre mimică și gestică, dintre artă și cuvânt, care 

primește dimensiuni dramatice și, chiar, tragice.  

Vom remarca, prin analiza textelor, care se încadrează în 

această etapă a poeticii stanciene, cum Radu Stanca a reușit să 

creeze un imaginar poetic, sublim, prin dedublare, prin această 

artă, care sintetizează o poezie a căutării sinelui, a regăsirii și a 

demitizării tuturor structurilor ce încorporează, implicit, 

intertextualități, prin care se face legătura cu textul de bază. 

Poeziile, care fac parte din această etapă a demersului nostru, 

de decriptare a structurilor mitice și a simbolurilor stanciene, 

sunt „bucăți‖ lirice din sistemul estetic al baladescului, pe care 

poetul Cercului Literar de la Sibiu a reușit să-l instituie, 

dându-i o formă și un sens, prin valorificarea cuvântului, ca 

matrice existențială și stilistică. Așadar, poezia stanciană poate 

fi înțeleasă ca un construct estetic, valorizat prin înscenarea 

unor situații și stări, prin deconstrucția unor imagini și prin 

sublime încercări de a defini un timp și spațiu, care par a-și 

trasa coordonatele în „illo tempore‖.  
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Poemul Doti, un text axat pe monologul iubitei, creează 

impresia de dedublare, pentru că poetul povestește din spatele 

măștii. Dedublarea primește în poem accente dramatice spre 

final, când străinul, care a intrat hoțește, este dovedit, iar 

inversarea feminin-masculin plasează discursul liric pe 

coordonata autoportretizării. Inversarea măștilor este o 

înscenare a jocului dedublării, pentru că poetul resimte nevoia 

de a pătrunde în interior, de a se autocunoaște, iar acest lucrul 

nu poate fi realizat decât prin intermediul iubitei, al himerei, 

pe care acesta o caută, mereu, pentru a se redefini el însuși. De 

acum, străinul, care a intrat hoțește în labirintul cunoașterii, 

devine cel care descoperă, prin ghicit, care este adevăratul sens 

al vieții, precum și al destinului său de artist:  

 

„Descoperă-mă toată, cu-ndrăzneală 

Și lasă-ți palma aspră și pe sîni! 

Așa cum stau aici, aproape goală,  

Sînt mai frumoasă ca un imn păgîn.  

 

[...]  

 

Străinule, intrat aici hoțește! 

Hoinarule, căzut în mreaja mea! 

Ia-mi palma desfăcută și citește: 

Nu soarta mea e-n ea, ci soarta ta!‖  

 

Liliacul concentrează o atmosferă de „ospăț tăcut și fără 

limbă‖, în care dublul poetului iese, din când în când, seara, 

„dintr-un vechi landou întunecos‖. Poemul descrie o atmosferă 

de funebru, de doliu, marcat prin întâlnirea dintre „un domn 

înalt‖ și „alb ca ceara‖ și iubita, care apare de dincolo de 

moarte: „Și vine-ncet, alene, prin antreu,/ Ca, din neant 

chemată, să ia parte/ L-acest intim și funerar supeu.‖ În același 

timp, întâlnim și o dedublare a eului, pentru că poetul devine 

un altul, când acceptă ieșirea din cavoul etern. Textul este un 

contrast de elemente, care se intersectează pentru a crea o 

atmosferă închisă, de cenușiu și funebru, dar partea care face 

tranziția între real și ireal este ospățul, unde dedublarea pierde 
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din forța sa constructivă. Arta dedublării acționează în sens 

invers, iar eul, care și-a jucat rolul, atent înscenat de poet, este 

obligat să se retragă împreună cu himera iubitei sale în 

interior, în spațiul etern, unde toate se prefac în umbre:  

 

„Și-abia tîrziu, cînd sunete suave 

Bat miezul nopții-n ornicul solemn  

Aceste umbre tainice și grave 

Se scoală de pe scaun, ca la un semn 

 

Și-n timp ce-ntreg castelul se-nfioară  

De-un geamăt surd, amar, icnit prin zid,  

Îmbrățișați cu dor ei se strecoară 

În cripta de sub turn, unde se-nchid...‖  

 

Comunicarea lirică și simetria poemului sunt axele pe care se 

construiește arta dedublării în Ca steaua polară. Ceea ce 

denotă acest text este artificiul estetic, prin care se realizează 

schema poetică. Prima strofă plasează în spațiu eul, care se 

identifică prin „orbitele lumii‖. Femininul este, de data 

aceasta, imobil, el doar privind, din exterior, jocul, pe care 

poetul îl pune în scenă. Dedublarea nu este atât de bine 

conturată ca în poemele analizate mai sus, dar existența unei 

matrice a dedublării eului este vizibil marcată de prezența 

vocilor eului, de multiplele lui fețe. Pentru a aspira la idealul 

feminin, poetul este nevoit să accepte destinul și, chiar, să-l 

depășească: 

 

 „De cinci mii de ani îmi schimb fețele-ntr-una  

Și trupul și ochii și mersul și graiul, 

Doar, doar vei luci într-o seară mai tare  

Văzîndu-mă-n preajmă-ți.‖  

 

Idealul feminin este steaua, pe care poetul, prin multiplele sale 

măști, nu o poate atinge, el hoinărește prin Univers, dar nimic 

nu se schimbă, aceasta rămâne imobilă, chiar dacă:  

 

„Pămîntul, planetele, stelele toate  
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Se mișcă – tu singură, însă, tu una,  

Rămîi nemișcată și veșnic aceeași,  

Departe de mine.‖  

 

Eul, care se dedublează, nu are capacitatea de a întâlni acest 

ideal feminin, pentru că femininul nu este în textul stancian 

decât „o flacără rece pe care/ N-o poate-ncălzi nici iubirea, 

nici ura‖. Elipsa eului dedublat este posibilitatea de a realiza 

întâlnirea dintre cele două idealuri, feminin și al poetului, care 

își caută și redescoperă muza:  

 

„Aproape de mine, ești uneori tocmai  

În partea cealaltă a lumii, de unde 

Te-alătur din nou marii mele elipse,  

Din nou vieții mele.‖ 

 

Eșuarea este lamentabilă, pentru că eul se tulbură, devine 

nesigur, călătoria acestuia pe o anume „orbită‖ a lumilor 

necunoscute, acele lumi-imagini ale spațiilor, ce se recunosc în 

lumina străină, în arderea pe cerul albastru. A eșua este, la 

Radu Stanca, suspendare a dinamicii, în timpul ce transcende 

spațiul, acolo unde „umbrele‖ conturează certitudinea eroului 

corydonesc, reflecție în aura feminină, aflat în așteptare:  

 

„de câte ori noaptea 

Ajung în orbita aceea din care  

Te văd luminoasă și totuși străină  

Pe cerul albastru.‖  

 

Comuniunea cu steaua imobilă, cu idealul feminin, cu muza, 

se petrece abia la sfârșit, când poetul se recunoaște pe sine: 

  

„Cînd ultima față pe care voi lua-o  

Va fi fața ta: fața ta nemișcată, 

În care văzîndu-te, mă voi vedea în  

Sfîrșit și pe mine.‖ 
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Întâlnim în alt poem, Horoscop, o portretizare a eului liric, din 

care transpare o dedublare a identității acestuia, prezența 

poetului simțindu-se prin masca zeului cu două fețe: „Eu sînt 

un zeu cu două fețe,/ Și-o singură înfățițare.‖ Capacitatea eului 

de a se dedubla, de a deveni un altul, ca prezență, ne face să 

remarcăm că textul stancian evoluează spre crearea unei 

dualități poetice, în fața unei scene, în care spectacolul 

mundan, precum și cel celest, primesc accente dramatice. Eul 

este, de data aceasta, asemuit unui zeu, unei prezențe tutelare, 

care guvernează spațiul interzis ascensiunii spre 

autocunoaștere. Lupta, care se dă între cele două identități, 
plasează poemul pe coordonata duplicității, a unei improbabile 

victorii, deoarece lupta aceasta imaginară, a trupului cu 

sufletul, nu este decât dedublarea eului:  

 

„Învins, înving – dar numai trupul.  

Cu sufletul rămîn în luptă. 

Nevătămat, întreg mi-e scutul,  

Sabia, însă, vai! mi-e ruptă. 

 

N-am semeni. Nimănui nu-i seamăn. 

Dar simt un glas străin în mine. 

Cu cineva sînt totuși geamăn. 

Cu cine, suflete, cu cine?‖ 

 

Interogația poetului primește răspuns, printr-o altă interogație, 

al cărei tragism dezlănțuie o gamă variată de semnificații, 
vocea poetului este de un dramatism covârșitor, prin refuzul, 

tacit, de a  accepta destinul: „Sînt singur? Sîntem doi? O Clipă. 

Sau o vecie? Diavol? Înger?/ Bat cu ardoare din aripă,/ Dar nu 

mă-nalț deloc, ci sînger.‖ Simbolistica are rolul ei de a 

redefini, textual, identitatea poetului, totul rămânând la fel ca 

la început. Imobilitatea și paradoxul poetic fac, din acest text 

al lui Radu Stanca, o încercare reușită de a construi imaginea 

eului dedublat, sub masca zeului, jocul scenic al poetului 

realizându-se prin înfruntarea dintre trup și suflet, pentru că 

numai în interior, „Un cîntec pur cu vorbe-ntoarse/ Îmi susură-
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n gîtlej ca-n strune‖, se poate face tranziția spre cunoașterea 

deplină:  

„Și cad pe culmile semețe  

Răpus de-atîta încordare, 

Zeu blestemat cu două fețe 

Și-o singură înfățișare.‖  

Poemul Alter-ego debutează sub semnul unei liniști, fiorul, 

care declanșează întregul discurs, plasându-l pe axa unui 

dramatism, amplificat prin stările poetului, este liantul dintre 

cele două spații scenice, iar dedublarea primește, contextual, 

valoarea unui conflict între eu și proiecția acestuia, în 

imaginarul poetic stancian:  

„Se ține după mine cineva... 

De mi-aș întoarce capul l-aș vedea,  

Dar un fior de moarte nu mă lasă...  

Și-atunci alerg și mă încui în casă...‖  

În continuare, descoperim că angoasa poetului nu se sfârșește, 

ci ea provoacă eul, îl urmărește în spațiul interior, acolo unde 

eul crede că este în siguranță. Ceea ce este remarcabil în acest 

text este faptul că arta dedublării este cea care creează starea 

angoasantă, spaima poetului. Subtilitatea discursului poetic, 

precum și structura spațiului, în care este plasat poetul, ne fac 

să reconsiderăm acest text, motiv pentru care stilul stancian, de 

a crea eroi, de a-i plasa în interiorul cotidianului, este marcat 

de improbabilitatea de a se întâmpla ceva:  

 

„În casă, însă, cînd m-arunc în pat,  

Pe nesimțite, c-un prelung oftat, 

Îl văd dintr-un ungher cum se desprinde  

Și vine lîngă mine...și se-ntinde... 

 

Ca ars atuncea sar din pat și fug. 

Dar jos în stradă bine nici n-ajung 

Că îl și văd prin beznă, lîng-o treaptă,  

Pe celălalt trotuar cum mă așteaptă.‖  

 

Spaimele poetului nu sunt decât răspunsuri „à rebours‖ la o 

situație poetică dată, sunt forme ale imaginarului, care 
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construiesc, în arta limbajului, înscenări ale coborârii în 

infernul dezlănțuit al așteptărilor, al incapacității de a 

transcende realul. Înțelegem, prin aceasta, că eul poetic nu este 

numai dedublat, ci el accentuează angoasa, în vederea de a 

crea o inversare a situațiilor existente. Replica poetului o 

întâlnim conturată în text, iar metamorfoza are rolul de  a 

dezvolta și de a amplifica convergența dintre utopie și 

realitate:  

„Ce vrei cu mine, omule? – îi strig. 

El tace și-mprejur se face frig, 

Un frig ce pîn-la oase mă pătrunde...  

Unde-o s-ajung cu toate astea, unde?...‖ 

Simplitatea, din final, denotă nu doar ireversibilitatea unui 

fapt, care se petrece, a unui act de retragere a poetului în sine, 

dar și incapacitatea acestuia de a se vedea pe sine, proiectat în 

exterior:  

„Se ține după mine cineva... 

De mi-aș întoarce capul, l-aș vedea, 

Dar spaima pînă-n creier mă săgeată...  

Și umblu-așa neștire noaptea toată...‖ 

Analiza textuală mizează, la Radu Stanca, pe punerea în scenă 

a unor motive, dezvoltate în cadrul discursului liric. Poezia 

stanciană scoate în evidență un spectacol al ironiei și 

subtilității, al umorului, uneori macabru, alteori al situației 

existente, argumentat și estetizat, și prin constructul 

imaginarului, pe a cărei axă gravitează arta dedublării. 

Dedublarea are, în sistemul poetic al lui Radu Stanca, funcția 

de a decripta sensuri și simboluri, în jocul măștilor propus de 

poetul Cercului Literar de la Sibiu.  

Observăm că arta dedublării se manifestă datorită stărilor 

angoasante ale poetului, iar proiectarea în exterior vine ca un 

răspuns la căutările acestuia, de a se defini pe sine și de a se 

autocunoaște. Eul dedublat acționează ca o replică „à 

rebours‖, ancorată în discursul poetic, iar înscenarea este una 

dintre formele ludicului, prin care poetul cerchist face legătura 

între spațiul utopic, al imaginarului, în care toate lucrurile sunt 

susceptibile de a se transforma, a lua o altă formă estetică, și 

spațiul real, al mundanului.                      
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TEREZIA FILIP 

 

                O POSIBILĂ HERMENEUTICĂ A AURULUI
3
 

 

Când, citindu-l pe 

Heidegger, am dat peste 

motivul aurului echivalat 

conceptelor de adevăr real, 

adevărat sau autentic, am 

privit ideea acestei echiva-

lențe ‒ adevăr, adevărat, real 

= aur, autentic
4‒ ca pe o 

veritabilă provocare hermene-

utică. Acel moment m-a 

reîntors în spaţiul grec și în 

cel iudaic, în vechile timpuri 

biblice. Poposind mai întâi în 

narațiunile mitice în căutarea simbolismelor de aur, m-am 

oprit la metafora miticăa lui Hesiod cu privirelalumea fericită 

a începuturilor, la generaţia şi vârsta primă a umanităţii, de 

aur, pentru a decela în cele din urmă metafora filosofică a lui 

Platon, cu privire la oamenii de aur – esenţă superioară a 

speciei omeneşti în țesătura socială a cetății și în cea istorică a 

lumii. Textul biblic al Vechiului Testament mi-a oferit 

prețioase sugestii hermeneutice. Peregrinările prin texte, prin 

epoci şi coduri diferite, de la antici la romantici și la moderni, 

                                                             
3Textul face parte din capitolul  Preliminarii la hermeneutica aurului,  din 

volumul în pregătire,  despre simbolurile de aur în viziunea poetică 

eminesciană. 
4Martin Heidegger, Repere pe drumul gândirii, Traducere și note de 

Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, 1988, Editura Politică, București, 
„Despre esența adevărului,‖ pp. 135-145. Pentru M. Heidegger, adevăratul 

sau autenticitatea unui lucru echivalează cu aurul sau cu realul: 

„Adevăratul (das Wahre) este realul (das Wirkliche). Drept care și vorbim 

despre aurul adevărat spre deosebire de cel fals. Aurul fals nu este în chip 

real ceea ce el pare a fi. El nu este decât o aparențăși de aceea este nereal.‖ 

(p.137) 
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de la mitologie la filozofie, la Biblie şi iarăși înapoi la poezie, 

mi-au confirmat că simbolismul de aur nu estenici în literatură, 

nici în filozofie, unul desuet, unul oarecare utilizat la 

întâmplare, dintr-un capriciu stilistic, și nici doar o metaforă 

prețioasă și epatantă riscând sensuri facile. Această valoare 

simbolică e la fel de valabil și în narațiunile fabuloase ale 

basmelor. 

Auruleste, la nivel textual, un cod simbolic complex, mitic 

şi filosofic, poetic şi mistic, cu o semantică aparte. Pluriva-

lența lui explică într-o anumită măsură fascinația și taina care 

îl învăluie, în plan real sau în cel virtual, ambiguitatea lui. El 

fascinează și-n text ca și în realitate, dar presupune sau obligă 

la o anumită forță necesară criticului pentru a se smulge 

farmecului acestui simbol și a îndrăzni decriptarea și cunoaș-

terea lui.  

 Dar ce este aurulîn mitologie? Ce este aurul în hermene-

uticăși în filosofie? Ce este aurul în accepţiune eminesciană? 

De unde utilizarea lui ca simbol? Reprezentarea simbolică a 

condiției omenești, în scrierile grecești, mitice, literare sau 

filosofice, propune aurul ca pe o esență primă, originară și 

nobilă, ori chiar divină, din care omul și umanitatea ar fi 

decăzut treptat în lungul istoriei degradându-se către alte 

esențe și materii inferioare aurului. Cât privește arta 

simbolizării, apelul la materia și semnul aurului, aceasta este 

mai degrabă un gest instinctiv, spontan, fără vreo intenţie 

declarată apriori de autor, fără o inițiere anume și uneori chiar 

fără vreun fundament hermeneutic ori filosofic. În fundalul 

sufletesc, arhetipal, al creatorului, aurul se manifestă ca o 

materie rară, un reper suprem ce aureolează absolutul şi îl și 

reprezintă. Aurul este astfel luat în considerare și apelat ori de 

câte ori ex-punerea sau exprimarea unui astfel de subiect 

pretinde materia, metalul sau hieroglifa potrivită pentru 

configurarea simbolică a unei supremaţii, a unei stări de 

excepție. 

Simbolismul aurului își are originea în gândirea mitică și în 

cea biblică, unde fie aventurile extreme, decisive ale zeilor și 

ale eroilor, fie unele ritualurile de invocare ori de elogiere a 

zeităților supreme, implicau într-o modalitate sau alta, nu însă 
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foarte frecvent, o stare ori o confruntare excepțională, un 

obiect rar, o ființă, o virtute, o calitate aparte etc.  

Dat o dată pentru totdeauna, ca poveste originară, mitul 

rămâne însă perpetuu viu
5și durabil. Datorită „forței sale 

problematice‖, mitul își creează un traseu cultural și 

contextual îndelungat, milenar, el nu moare, nu se predă și nu 

„sfârșește‖
6
, ci adoptă trasee și formule noi, cunoaște deveniri 

mai lente în anumite perioade sau mai active și „explozive‖
7
 în 

altele, mai „eretice‖
8
 ori mai fidele, unele manifeste și 

fertilizând la suprafață culturile și artele, epocile, mentalități-
le,societățile și contextele cele mai diferite, altele activând 

latent și influențându-le subiacent. Căci a fost sesizată 

„capacitatea unei entități imaginare de-a incita și de-a dirija‖
9
 

până chiar și cercetarea științifică sau tehnică. Traseul 

antropologic al mitului în teritoriile sau în contextele 

literaturilor și culturilor se cere însă urmărit cu o anumită 

„prudență antropologică‖
10

, așa cum propune și argumentează 

Gilbert Durand detaliindu-i impacturile în literaturile 

europene, mai cu seamă în cea  franceză și în cea germană.  

Spiritul romantic a fost unul din cele mai receptive la 

reverberațiile mitului, la preluările și reactualizările lui în 

timp. Nu foarte frecvent, simbolul aurului în narațiunile mitice 

intervine doar atunci când e vorba de o aventură excepțională, 

de o încercare supremă, de-o probă capitală ce lăsa urme în 

destinul individului sau în cel al unei întregi comunități. Lâna 

de aur
11

, după care este trimis în Colchida, Iason o obține cu 

                                                             
5Gilbert Durand, op. cit., cap. „Conceptele auxiliare ale miticianului‖, p. 

157. „...un mit nu se încheie niciodată‖, susține Durand, „el trece în uitare 

pentru un timp, se eclipsează, dar nu poate muri, deoarece ține de anatomia 

mentală a lui Sapiens.‖ 
6Ibidem. 
7Idem, p. 148. Durand vorbește de perioade de latențăși de perioade 

manifeste și explozive  ale mitului.  
8 Durand,  op. cit, p. 
9Idem, p. 160. 
10Idem, p. 148. 
11Anca Balaci, Mic dicționar de mitologie, ediția a II-a, Editura Științifică, 

București, 1969, Iason, pp. 205-206.  
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vicleșug și o aduce în cele din urmă lui Pelias, căci ea 

simboliza dubla putere năzuită de rege. Mărul de aur al zeiței 

Eris care a stârnit discordia feminină și a decis în cele din 

urmă soarta lui Paris reprezenta un fruct simbolic, al  

frumuseții feminine superlative, pe când merele de aur din 

grădina Hesperidelor
12

 erau o simbolică moștenire a Herei de 

la mama sa Gaea. Ele trebuiau să rămână acolo pentru 

eternitate, așa se face că zeița Atena, după ce le- primit de la 

Eurysteu, retrimite merele înapoi în grădina divină.Acest dar 

unic și simbol misterios a reînflorit mitic chiar în basmele 

noastre populare. Cuirasa primită în dar de Heracles de la 

Hefaistos era din aur și-l apăra de pe erou de pericolele ce-l 

pășteau pretutindeni într-o lume plină de violențăși 

amenințări.  Căpriorul cu coarne de aur
13

,un animal ales, 

dificil de vânat,prins în cele din urmă cu dificultate de 

Heracles în Arcadia, este simbolul unei încercări temerare, al 

accesului dificil la anumite valori. Acest căprior nu trebuia nici 

rănit, nici vânat.Sandalele și sabia de aur
14

, însemnele puterii 

regale moștenite de către Theseus
15

 de la tatăl său Aegeus, 

sunt prea timpuriu găsite și folosite de acesta. Toate aceste 

aventuri inserează aurul în istorii semnificative, cu tâlc, ori în 

probe de încercare a unor abilități și virtuți eroice. Prin 

urmare, simbolismul de aur nu e unul oarecare, facil și 

întâmplător, ci el implică întotdeauna o stare de supremație, o 

putere eroică, o ipostază regală ori zeiască, un însemn ori o 

pecete a acestei condiții. 

                                                                                                                                
Și în Greaca Mitologia, Titanii, zeii, eroii 
12Idem,Heracles, pp. 180-190. Merele de aur sunt furate de Heracles și 
aduse lui Eurystheus, fratele său 
13 Idem, Heracles, p. 183. 
14 Idem, Theseus, pp.371-374 
15Annick de Souzenelle, Oedip interior,Traducere de Margareta Gyurcsik, 

Ed. Amarcord, Timișora, 1996. cap. „Tezeu‖,  pp. 107-110. Autoarea 

comentează nesăbuința care îl carcterizează în general pe Tezeu, dominat 

mai degrabă de forță fizicăși de elan vital decât de înțelepciunea pe care o 

reprezintă însemnlele de aur pe care el le folosește necugetat, ceea ce aduce 

suferințe și neonorociri în destinul său.  
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         În Vechiul Testament, aurul considerat bun
16

 este 

prezentat mai întâi ca bogăție ce se află în teritoriile Ţării 

Havila, cea înconjurată de râul Fison, unul din cele patru brațe 

ale fluviului care, după ce izvorăște din centru, străbate toate 

ținuturile Edenului. În accepțiune biblică aurul este nu numai 

bogăția pământului, alături de pietrele prețioase, ci și metalul 

rar utilizat pentru un instrumentar simbolic care servește atât 

ca podoabă pentru femei cât și drept pecete a unei legături sau 

legări trainice. Când Rebeca este cerută tatălui ei de soție 

pentru Isaac, fiul lui Avraam
17

, îi sunt puse brățări și verigi de 

aur pe brațe ca însemne ale recunoașterii și alegerii ei. Când 

Dumnezeu îi poruncește lui Moise
18

 să confecționeze și să 

amenajeze cortul care va servi preoților pentru slujirea Lui 

prin jertfe și ritualuri de rugăciuni, îi recomandă și cum să-l 

echipeze  cu obiectele necesare, iar proiectul perceput de 

Moise în toate detaliile și recuzita lui ritualică poartă în 

anumite elemente
19‒ chivotul legii, masa

20
, verigile, stâlpii, 

sfeșnicul
21

, veșmintele ritualice ale preotului, capacul chivo-

tului etc.
22‒ semnul aurului.  

Acest text inițiatic din Exodul reprezintă cu certitudine 

punctul de plecare atât pentru o întreagă tradiție bisericească și 

creștină în ceea ce privește forma, materia și confecționarea 

obiectelor de cult, din aur curat, așa cum Însuși Dumnezeu a 

                                                             
16 Vechiul Testament, Geneza, 2.11, 12  
17 Vechiul Testament, Geneza, 24. 22, 23, 30. 
18Idem,Exodul, 25. 3, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 36. 
19Vechiul Testament, Exodul, 24.11: „Să-l fereci cu aur curat (chivotul) și 
pe dinăuntru și pe dinafară. Sus  împrejurul lui să-i faci cunună împletită 

din aur.‖  
20Idem: 25. 24, 25: „Să faci apoi masă din lemn de salcâm ...‖ și mai 

departe: S-o îmbraci în aur curat și să-i faci împrejur cunună de aur.‖ 
21Idem.25.31: „Să faci sfeșnic din aur curat...‖și 35. 32: „Șase brațe să iasă 

din cele două laturi ale lui.‖ Și 25.33: „El va avea la un braț trei cupe în 

forma florii de migdal cu nodurile și florile de aur...‖ 
22Vechiul Testament,Exodul. În multe situații din Vechiul Testamentaurulși 
argintul sau pietrele prețioase sunt indicate drept valori de schimb 

comercial utilizate pentru a obține în schimb alte valori, ca recompensă 

pentru un dar sau pentru achitarea unor datorii sau a unor obligații. 
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recomandat, cât și pentru hermeneutică. Și în accepțiunea 

biblică a Vechiului Testament există o gradație și o selecție a 

utilizării metalelor începând din centrul cortului unde va trona 

chivotul și masa, înspre periferia și exteriorul acestuia, intrări, 

stâlpi, decorațiuni etc., dinspre obiectele ritualice, obligatoriu 

din aurcurat, spre auxiliarele pentru care se va utiliza aramași 

argintul, metale cu un grad de prețiozitate mai redus. Însăși 

recomandarea divină îi pretinde lui Moise pentru chivot, 

capac, pentru masă, sfeșnic și veșminte preoțești, aurul cel 

mai curat, încrustat, bătut, împletit, țesut, modelat, în timp ce 

pentru amenajarea în exterior a cortului și pentru altarul de 

jertfă propune doar argintul și arama. Scopului pentru care e 

recomandată utilizarea aurului în dialogul lui Moise, 

Dumnezeu Însuși îi conferă importanță și semnificație deose-

bită. Metalul cel mai prețios e recomandat pentru obiectele 

ritualice, pe sau în care, coborând, la invocația preoților, 

Însuși Dumnezeu, El este Cel care le vaatingeși va locui
23

 

aceste obiecte simbolice. Acest moment este relevant pentru 

instituirea unei hermeneutici a sensului care poate explica 

chiar valoarea și simbolismul aurului precum  și prezența sa 

prețioasă în unele texte. 

Tensiunea poetică a simbolurilor de aur filtrată prin lecturi 

şi coduri din epoci și culturi diferite mi-a inspirat și determinat 

o incursiune hermeneutică
24

 în universul imaginar eminescian, 

considerat de exegeţi un „etalon al poeticităţii‖
25

 în literatura 

română. Excursul meu în teritoriul imagistic eminescian se va 

                                                             
23 Vechiul Testament, „Exodul ‖, 29.43: „Acolo Mă voi pogorî eu 

însumi...‖ și 29.45 „Și voi locui în mijlocul fiilor lui israel și le voi fi 

Dumnezeu.‖ 
24Françoise Bonardel,Hermetismul, Traducere de Beatrice Stanciu, Editura 

de Vest, Timişoara, 1992, pp. 127-128. Autoarea franceză,multcitată de 

Durand, definește astfel hermeneutica: „Hermeneutică derivă din verbul 

grecesc ermeneuien, referitor la substantivul ermeneus, şi poate fi apro-

piat de numele zeului Ermes, într-un joc al gândirii mai îngăduitor decât ri-

goarea ştiinţei,[...] ermeneuien e dezvăluirea ce duce la cunoaştere. De aici 
reiese că hermeneutica înseamnă mai întâi, nu a interpreta, ci chiar ceva 

mai înainte de aceasta: a înştiinţa şi a invita la cunoaştere.‖ 
25Ioana Em. Petrescu, Mutaţiile poeziei româneşti, Editura Viitorul 

Românesc, Bucureşti,1998, p. 22. 
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desfășura însă în spiritul definiției date de Fr. Bonardel
26

 

hermeneuticii,  nu atât spre a tălmăci exhaustiv simbolurile și 

a le lămuri fascinația și taina, spulberându-le astfel aura, cât 

dintr-o voluptate a reflecției asupra lor, savurând câte ceva din 

semantismul liric cu care învestește Eminescu aurul. Cum 

orice decodificare este inevitabil subiectivă, demersul meu e 

motivat mai întâi de frumuseţea seducătoare a simbolurilor 

eminesciene și de intuiția că dincolo de, sau în ele, acestea 

adăpostesc mult mai mult decât alte coduri și semne poetice. 

Ele nu voalează prezențe ori ființe oarecare, comune, nu sunt 

atribuite unor gesturi oarecare, fără importanță, unor stări, 

obiecte sau circumstanțe banale. Aici este vorba de contexte, 

stări și ființe ce reprezintă însuși misterul frumuseţii, al puterii 

și al înțelepciunii și, până la urmă, chiar esența perfecțiunii. 

Simbolurile de aur eminesciene reprezintă, cu alte cuvinte, 

ceea ce aș putea numi mai sugestiv un fel de Graal poetic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26Ibidem, o dez-ermetizare în sensul cunoașterii, o invitație la cunoaștere și 
împărtășire a sensurilor bănuite sau identificate în acestă rarisimă  materie 

simbolică. 
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TATIANA UNGURIANU 

 

NAŞTEREA ÎN RELIGIILE LUMII (I)
27

 

 

Ceremoniile sarcinii şi naşterii 

presupun existenţa riturilor de 

anticipaţie pentru a avea copii sau 

pentru a purta bine sarcina, rituri de 

separaţie ce scot femeia însărcinată 

din societatea familială, sexuală şi 

chiar comunitară, rituri de sarcină 

propriu – zise şi riturile de integrare a 

femeii devenită mamă în societatea din care făcea parte înaintea 

naşterii. 

În cadrul riturilor de anticipaţie pentru a avea copii, iese în 

evidenţă simbolistica elementelor apă, foc, aer, pământ amintind 

de aşa numita „apă vie‖ – apa cu aghiazmă pregătită de preot şi 

înmânată moaşei imediat după naşterea copilului, apă ce va fi 

folosită pentru îmbăierea nou-născutului al cărui nume  e 

cunoscut numai de moaşă şi de preot, pentru a-l feri pe copil de 

influenţele nefaste ale duhurilor. Această „apă de botez‖ 

transmite sacralitatea pruncului şi este folosită până la naşterea 

spirituală – botezul copilului. 

Conceperea copilului este socotită a fi favorizată prin 

descântatul „de mătrice‖ luni dimineaţa, înainte de răsăritul 

soarelui, „în rachiu, vin sau borş proaspăt umplut din care n-a 

gustat de fel nimeni, rostind versuri de trei ori după olaltă. Din 

rachiul, vinul sau borşul astfel descântate se dă femeii de trei ori 

de gustat şi anume pe nemâncate‖. 

Aşezarea pe covată, ţinerea posturilor – mai cu seamă al 

vinerii mari şi de luni – care e ziua începutului, influenţează în 

concepţia colectivităţii conceperea copilului dorit de femeia 

stearpă, „bătută de Dumnezeu‖, elimină neliniştea generată de 

lipsa de rod, lipsă ce poate duce la dezmembrarea familiei. 

                                                             
27    Fragment din volumul  Rituri de trecere în religiile lumii, în curs de 

apariţie la editura Gens Latina Alba Iulia 
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Odată rămasă însărcinată, femeia comunică familiei şi 

cunoscuţilor vestea încă de la primele semne şi aceasta va fi 

supusă regulilor ce se integrează în corpusul riturilor de separaţie. 

Considerând femeia însărcinată ca fiind impură, periculoasă 

chiar, ea este tratată ca străină, bolnavă, situată temporar într-o 

stare fiziologică şi socială anormală, instituindu-se rituri directe 

sau indirecte ce au ca obiect ocrotirea mamei şi a copilului, dar şi 

a tatălui, rudelor, a familiei întregi sau chiar a clanului în 

totalitate. 

Sarcina în sine este considerată perioadă de prag în etape, 

corespunzătoare anumitor luni – de regulă sunt considerate mai 

importante luna a 3-a, a 5-a, a 7-a, a 8-a şi a 9-a. 

Atrage atenţia izolarea femeii prin recluziunea acesteia în 

colibe speciale sau spaţiu diferit de locuinţa obişnuită, tabuurile 

alimentare şi cele sexuale, riturile de purificare privite atât ca 

rituri de ridicare a tabuurilor cât şi de reintegrare efectivă a 

femeii. 

În India, secvenţa riturilor de sarcină şi naştere este 

următoarea: „femeia însărcinată nu poate să intre nici în satele, 

nici în locurile considerate sacre‖; în luna a 5-a femeia este 

separată prin ceremonia numită „părăsirea satului‖, ea invocă 

două divinităţi Pirn şi Piri, îşi arde fiecare mână în două locuri; 

urmează ceremonia ieşirii din colibă când femeia bea lapte sfinţit, 

revine în locuinţa sa până în luna a 7-a când are loc ceremonialul 

„arcului şi săgeţii‖ ce asigură copilului un viitor tată social – 

femeia va naşte în casa sa, în prezenţa oricui  şi fără ceremonii 

speciale. „După două-trei zile, mama şi copilul se duc să 

locuiască într-o colibă specială, riturile de plecare de la colibă şi 

de revenire acasă fiind aceleaşi. Odată ajunşi la colibă, femeia, 

soţul şi copilul sunt atinşi de impuritatea numită ichchil; celelalte 

ceremonii protejează împotriva spiritului malefic Keirt; 

întoarcerea la viaţa normală se face prin înghiţirea de lapte 

sfinţit‖. 

La oraibii din Arizona, naşterea este momentul sacru al 

femeii, moment la care nu au voie să asiste mama, soţul, copiii 

sau alte persoane. Mama va lua placenta şi o va îngropa împreună 

cu covorul însângerat într-un spaţiu consacrat numit „colina 

placentelor‖. Timp de 20 de zile tânăra mamă este supusă 
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tabuurilor alimentare şi îi este interzis să părăsească locuinţa la 

prima sarcină, la următoarele va putea după 5 zile. 

În ziua a 5-a, a 10-a, a 15-a, au loc spălări rituale ale corpului, 

capului. În ziua a 20-a ceremonialul se aplică femeii, copilului, 

mamei ei, soţului, rudelor. În această zi se dă numele copilului şi 

acesta va fi prezentat soarelui, după care are loc un ospăţ la care 

sunt invitaţi toţi membrii. La populaţia kota (nilghiri) imediat 

după naştere femeia este transportată într-o colibă specială, 

îndepărtată, unde va locui 30 zile. Urmează alte 30 zile în altă 

colibă şi a treia lună în altă colibă. În timp ce soţul „purifică‖ 

locuinţa familială prin stropire cu apă şi bălegar, femeia 

însărcinată va locui în casa unei rude. Durata separării diferă de la 

2 la 40, 50 sau chiar 100 zile. Concluzia este că se ia în 

considerare nu modificarea condiţiei fizice cât a condiţiei sociale. 

La bulgari, cea mai mare parte a riturilor pun femeia şi copilul 

la adăpost de puterile malefice. Aşa se întâmplă şi la slavi, la 

popoarele europene. 

Pe perioada de la Sfântul Ignat la sărbătoarea calendelor, 

viitoarea mamă nu-şi spală capul, nu-şi curăţă hainele, nu se perie 

după lăsarea serii, nu are voie să-şi dezbrace hainele purtate la 

naştere. Focul este ţinut aprins până la botez, patul este înconjurat 

cu o sfoară. Din prăjiturile pregătite lăuza mănâncă cea dintâi 

bucată, restul este mâncat de rude fără ca vreo firmitură să iasă 

din casă. Rudele fac daruri, fiecare scuipă asupra mamei şi 

copilului (rituri de agregare). În a 8-a zi are loc botezul, în a 15-a 

zi mama face prăjituri şi invită vecinii şi femeile cunoscute. 

Tânăra nu poate părăsi casa, curtea, nu are voie să aibă raporturi 

sexuale cu soţul său 40 zile. În această zi, ea ia banii de argint sau 

nucile consacrate la prima baie a copilului, merge cu soţul şi 

copilul la biserică unde preotul îi binecuvântează.  La întoarcere 

moaşa, mama şi copilul intră în trei case unde li se fac cadouri şi 

se îmbăiază copilul în făină. A doua zi toate rudele o vizitează pe 

tânăra mamă care stropeşte cu apă sfinţită toate colţurile casei şi 

curtea unde a stat timp de 40 zile. Viaţa îşi va relua cursul 

obişnuit. 

Modificarea categoriei sociale coincide cu modificarea 

categoriei fizice, ceremonialul numindu-se molitfă, are 

semnificaţia reintegrării femeii în familie şi societate. 
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Riturile de trecere se complică în cazul în care mama aduce pe 

lume gemeni. În Congo, mama este închisă în casă până când cei 

doi copii cresc mari, ea poate vorbi numai cu tatăl şi mama sa, 

trebuind să trăiască absolut castă. Orice străin care intră în casa ei 

este vândut sclav. Gemenii sunt şi ei izolaţi de ceilalţi copii, casa 

este marcată prin doi stâlpi înfipţi în faţa porţii, pragul este 

decorat cu mai mulţi ţăruşi înfipţi în pământ şi vopsiţi alb. 

Perioada de trecere durează până la şase ani. În ziua reintegrării, 

în faţa porţii casei stau două femei cu faţa şi picioarele vopsite 

alb. Una este mama, cealaltă un vraci, cele două femei se plimbă 

de-a lungul străzii, una bate lent o tobă, cealaltă cântă. Întreaga 

noapte au loc dansuri şi cântece. Gemenii vor putea pleca la fel ca 

ceilalţi copii. Plimbarea rituală şi masa în comun reprezintă rituri 

de agregare cu utilitate socială. Există un ritual interesant de 

sărbătorire a fecundităţii în plan general şi nu numai în cerc 

restrâns - semnalat  „la populaţia ngente, clanul Lushei Hills în 

Assam, unde în fiecare toamnă se ţine o sărbătoare de trei zile în 

cinstea tuturor copiilor născuţi în decursul anului. Adulţii 

mănâncă şi beau, iar în a 3-a zi, bărbaţii deghizaţi în femei merg 

din casă în casă vizitând toate femeile ce au fost mame în acel an 

şi le oferă de băut şi le fac mici daruri în schimbul dansului lor‖. 

La japonezi naşterea era ţinută un timp secret, nimeni nu 

trebuia să afle evenimentul, nimeni nu putea vizita lehuza 

devenită impură prin actul naşterii. În timp ce femeia năştea, în 

faţa casei un călugăr-războinic sau tatăl copilului făcea să vibreze 

coarda unui arc spre a ţine la distanţă spiritele rele. A treia zi se 

dădea copilului un nume, întreaga familie ţinea ritualul purificării 

„timp de 30 de zile nu ieşeau din casă nici mama nici copilul al 

cărui suflet, se credea că nu era bine fixat de corp. I se tăiau apoi 

copilului câteva şuviţe de păr, se puneau într-o cutie şi se, îngropa 

în sanctuarul satului pentru a-l încredinţa pe noul născut spiritelor 

protectoare‖. Naşterea gemenilor era considerată o ruşine pentru 

părinţi. La naştere copilul era considerat ca având un an, la 

începutul anului viitor se mai adăuga un an, aşa încât un copil 

născut în ultima zi a anului ajungea să aibă după o zi de viaţă doi 

ani!  

La azteci ceremonia botezului consta în rugăciuni, invocaţii, 

cântări augurale, consultarea horoscopului, afundarea nou-
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născutului într-un vas cu apă după care i se dădea nume. „Băiatul 

primea de obicei un nume de animal, iar fata nume de flori, stele 

sau păsări, apoi trei copii mai mari alergau pe străzile oraşului 

strigând numele nou-născutului‖. 

La incaşi, îndată după naşterea copilului craniul nou-

născutului era legat între două planşe de lemn, care purtate 

permanent până la 4-5 ani, îi presau fruntea şi ceafa deformându-i 

forma capului. Acest ciudat obicei întâlnit şi la mayaşi avea rostul 

magic de a alunga demonii care ameninţau sufletul – forţa vitală a 

omului, ce-şi avea sediul în cap. Copiii primeau nume provizorii 

până la 2-3 ani, la 14 ani în cadrul unei ceremonii familiale 

primeau numele definitiv ce putea fi al tatălui, unchiului sau al 

unui animal. Fetele primeau numele de flori, stele sau pietre 

semipreţioase. Ceremonia în familiile nobile era foarte 

complicată: „Tinerii trebuiau să treacă proba de forţă şi rezistenţă 

– o cursă de 12 km… apoi avea loc ritualul perforării lobului 

urechii, semn că urma să fie instruit în regimul armelor, ritualul 

băii purificatoare, jurământul de credinţă lui Inca, sacrificiul 

efectuat de către preoţi‖. Ceremonia se încheia cu vizita la cel 

mai in vârstă membrul al familiei, care dăruia un scut, o suliţă şi 

o praştie ce reprezentau armele aristocraţilor.  

La romani autoritatea tatălui era nelimitată, absolută, acesta 

având drept de viaţă şi de moarte asupra soţiei şi copiilor săi, îi 

putea maltrata, ucide sau vinde ca sclavi. Până în anul 400 e.n. 

putea să-şi repudieze copiii nou-născuţi, expunându-i sau 

părăsindu-i în stradă, sau să-i vândă în afara Romei ca sclavi. „La 

8-9 zile după naşterea copilului, dacă tatăl şi-a recunoscut fiul, 

avea loc ceremonia purificării. Copilului i se  dădea un nume, i se 

atârna de gât o amuletă (bulla) spre a-l păzi de puterile răului, pe 

care băieţii o purtau până la 17 ani iar fetele până de căsătoreau‖. 

Dacă nu era recunoscut, copilul era expus pe locul gunoaielor, 

lăsat să moară de foame sau frig, iar dacă era luat de cineva, 

acesta după ce îl creştea îl putea vinde ca sclav. Copiii născuţi cu 

malformaţii erau omorâţi. La 7 ani copilul îşi urma tatăl, iar fetele 

mama; la 17 ani în cadrul unei ceremonii speciale tânărul era 

înscris pe listele cetăţenilor în For, îmbrăca „toga virilă‖ şi 

primea numele complet, semn că avea drept de vot şi era apt 

pentru serviciul militar 
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IONEL NEAMTZU 

     

                          ATENŢIE MĂRITĂ 

  

 Furia teutonică se dezlănțui a doua zi 

asupra Capitalei ca o vijelie. De dimineață 

începu teroarea aeriană și ea ținu zi și 

noapte. Alarme nu se mai dădeau, sau dacă 

se dădeau, erau dezordonate. Nu știai când e 

încetarea și când e începutul atacului. 

Bombele cădeau, lovind în plin obiectivele 

vizate de la mică distanță și avioanele 

inamice se plimbau în voie, nestingherite de 

antiaeriană. Atacurile se succedau din zece 

în zece minute sau chiar din cinci în cinci minute. N-aveai timp 

nici măcar să te bărbierești, căci trebuia să o iei la goană. 

Runcan veni de dimineață la birou, curios să afle vești despre 

cele întâmplate. Era cu sufletul plin de bucurie, dar simțea în 

același timp și o teamă nelămurită. Se aștepta la răzbunarea 

germană; ea trebuia să se producă din moment în moment. Se 

mira că nu venise până acum, dar probabil dușmanul nu se 

dezmeticise încă din lovitura primită. Era încă aiurit de gestul 

neașteptat pe care-l făcuse România și care avea să-i răstoarne 

toate calculele. Grăbindu-i înfrângerea. 

 Ofițerii erau toți în curte și discutau cu frunțile încrețite. 

Precipitarea evenimentelor îi uluise, neașteptându-se la un atât de 

rapid deznodământ. Soldații căutau să descifreze din figurile lor 

îngândurate taina săvârșită peste noapte, însă fiecare o ținea 

ascunsă. Adevărul era, că nimeni nu era încă sigur dacă lovitura 

izbutise. Așteptau să vadă dacă liniștea va mai dura, sau e 

prevestitoare de furtună. Se instalară mitraliere în curte și se 

aduseră lăzi cu muniții. Oamenii fură echipați ca de război. 

 Runcan și Mișki primiră și ei câte o armă, deși nu prea știau 

ce să facă cu ea. Stăteau de vorbă amândoi, comentând 

evenimentul și discutând zvonul răspândit prin mulțime că nemții 
din Bulgaria au sosit la Giurgiu și se pregătesc să atace 

Bucureștii. În jurul lor se îngrămădeau toți camarazii dornici de 
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noutăți. Santinela de la poartă trăgea cu urechea, căutând să 

prindă înțelesul vorbelor atât de importante. Pe stradă, lumea 

aștepta să vadă ce atitudine iau militarii, orientându-se după ei în 

acțiunea lor. 

 Deodată sirena de pe acoperiș sună direct alarma, fără să mai 

treacă prin prealarmă. Lumea rămase înmărmurită. Ce însemna 

aceasta? O încercare sau greșeală? Era doar pace. Americanii 

trebuie să fi aflat că România a ieșit din luptă. Sau poate fac pe 

niznaii și vin să-și mai arate odată puterea? 

 În același timp, se auzi zbârnâit de avioane și pe cer se 

conturară câteva profiluri negre. Lumea nu-și dădu seama imediat 

că aceste aparate, pe care era atât de obișnuită să le vadă înainte 

fără să-i inspire teamă, acum trebuie considerate ca dușmane. 

Când auzi însă primele detunături ale bombelor, înțelese noua 

situație și o luă la goană spre câmp, într-o panică nebună. 

 Runcan și Mișki alergară la fel, cât îi țineau picioarele, căci 

avioanele erau deja deasupra capului lor, zburând la mică 

înălțime. Ajuseră la periferia comunei Tudor Vladimirescu, unde 

se adăpostiră într-o casă răzleață. Aici erau strânse mai multe 

familii disperate din oraș. Așteptau toți cu încordare sfârșitul 

bombardamentului, care însă se prelungi mereu, căci din zece în 

zece minute, veneau alte avioane de la Băneasa și țineau capitala 

sub teroare. Când se făcu o mică pauză, Mișki, de pe fața căruia 

curgeau toate sudorile, zise: 

- Eu o șterg de aici. Nu e bun locul unde suntem. 

- Unde vrei să mergi? întrebă Runcan nervos. La câmp te vor 

ucide. Nemții care vin dinspre Giurgiu. E mai bine să stai sub 

acoperiș. 

- Am să mă duc până la adăpostul Băncii Naționale. Vreau să fiu 

în siguranță. 

- Fii serios! Cu ce vrei să ajungi până acolo? Tramvaiele nu mai 

circulă și îți riști viața mergând pe jos. 

 Mișki stătu pe gânduri, apoi luă hotărârea: 

- Totuși am să plec. Nu-mi place locul acetsa. Vino și tu. 

- Eu rămân. 

 La câtevsa minute după plecarea lui Mișki, începu adevăratul 

război cu nemții. Aceștia veniră în număr mare cu camioanele și 
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se baricadară în clădirea Fabricii de Textile, de unde porniră un 

foc înverșunat asupra cartierului. Românii dădură prompt replica 

și în curând spațiul fu brăzdat de suierul gloanțelor ce veneau din 

toate direcțiile. Pe străzi și pe câmp, soldații și câțiva civili din 

mahala, înarmați cu bastoane groase, întreprinseră o adevărată 

vânătoare după nemți. Pe unde îi prindeau, îi nimiceau, sau îi 

luau prizonieri. În multe locuri zăceau cadavrele celor uciși, 

mărturii ale luptei ce se dădea fără cruțare. Întreg cartierul 

Rahova era un câmp de bătaie. Casele erau ciuruite de gloanțe. 

Oamenii umblau în brânci pe stradă când voiau să treacă dintr-un 

loc prea expus într-altul. 

 Câtva timp Runcan stătu liniștit, crezând că va putea înfrunta 

pericolul. Ședea pe o canapea alături de o cucoană care gemea și 

având în jurul său oameni cu figurile crispate. Printre aceștia erau 

și doi militari, care se uitau mereu pe geam, deși li se atrăseseră 

atenția că pot fi văzuți de nemți. Ei nu ținură seama de acest 

avertisment, ceea ce pricinui descoperirea lor. Un grup de 

germani ce se aflau baricadați pe câmp asediară casa, trimițând o 

ploaie de gloanțe asupra ei. Runcan văzu cum se găurește 

peretele și se desprinde de tencuială, trecând gloanțele pe lângă el 

și înfigându-se în celălalt perete. Îi mai lipseau doi centimetri ca 

să fie atins. Acest fapt făcu pe toată luea să se culce la pământ, 

inclusiv militarii, din a căror imprudență se produse descoperirea. 

Lumea murmura împotriva lor și îi soma să plece. Runcan era 

într-o situație neplăcută, fiind și el militar. Dacă ar fi ieșit din 

adăpost, ar fi fost ucis la sigur, mai ales că nemții trăgeau acuma 

din toate părțile asupra casei. Peretele din față și din spate era 

găurit ca o sită. Dușumeaua avea înfățișarea unui spital. Oamenii 

oftau, gemeau, se rugau și unele femei leșinară. Numai una dintre 

ele era mai curajoasă și ea dădea îngrijire tuturor, fără să-i pese că 

poate fi împușcată. 

 Asediul ţinu câteva ore, în care timp Runcan trecu prin chinuri 

îngrozitoare. Își luase rămas bun de la viață, fiind sigur că nu va 

apuca seara. Se afla în fața morții, pe care o aștepta culcat la 

pământ, pradă unei adânci frământări. Care va fi glontele care-l 

va ucide? Despărțirea de lumea aceasta va fi grea, sau ușoară? O 

sumedenie de gânduri îi umblau prin minte, ca într-un coșmar. 
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Aștepta încordat deznodământul, care-l va pune în contact direct 

cu veșnicia. Totuși o umbră de speranță îi licărea în suflet. Dacă 

ar veni ajutor de undeva, ar fi scăpați. Văzură prin geam câteva 

siluete de soldați români ce se tupilau prin porumbiște; ei 

mergeau cu arma în mână și din când în când trăgeau. Poate că ei 

sunt echipa salvatoare. 

 Într-adevăr, aceștia se năpustiră asupra cuibului german și-l 

desfințară. Fură luați mai mulți prizonieri. Asediul casei se sfârși 

tocmai spre seară și Runcan nu mai pierdu nici o clipă, ci plecă 

din casa blestemată unde îl pândise moartea. Împușcăturile 

încetară câtva timp și acest moment trebuia folosit. Alergă până 

în Str. Oltului, unde credea că este mai ferit. Mergând grăbit, se 

împiedică de cadavrul unui neamţ întins pe trotuar. Se întoarse 

să-l vadă mai bine. Era un tânăr blond, cu o înfățișare de copil, 

având o expresie de pace și blândă resemnare pe figură. Nu l-ai fi 

crezut ostaș, dacă n-ar fi avut uniforma feldgrau. Cine știe ce 

mamă va plânge moartea lui în Germania, când va primi 

înștiințarea! Poate că aceasta n-a dorit războiul și totuși a trebuit 

să-l facă și să ispășească pentru el. 

 Runcan îl contemplă câtva timp, gândindu-se că și el va avea 

poate aceeași soartă. Însă acum nu-i mai era frică de moarte. Îi 

era indiferent ce se va întâmpla cu el. Simțea însă oboseală 

sfâșietoare și-i venea somn. S-ar fi culcat în mijlocul drumului, 

atât de mult simțea nevoia odihnei. Era aproape întuneric și el tot 

umbla încă hoinar, ca un câine al nimănui. Lupta începu din nou. 

Se vedeau proiectilele roșii brăzdând spațiul negru. El trecu 

printre ele, fără să-i pese că poate fi nimerit. Gândul lui era numai 

la culcare. Intră în prima casă ce o găsi în cale, cerând adăpost. 

Casa era locuită de mai multe familii din centru aflate în 

disperare. Îl primiră cu multă bunăvoință, oferindu-i toată 

ospitalitatea. 

- Pentru un ostaș român, este totdeauna loc la noi, deși suntem 

strâmtorați, zise proprietara casei.  Erau numai cucoane în casă, 

în afară de doi bărbați mai în vârstă, dintre care unul pensionar 

militar. Venirea unui om tânăr, care aduce poate vești importante, 

era binevenită printre ele. Două domnișoare drăguțe îl copleșeau 

cu atenții pe Runcan. I se dădu de mâncare și de băut; el înfulecă 
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cu poftă, căci nu mâncase toată ciua nimic. povesti apoi 

întâmplarea prin care trecuse, clipele de groază din casa asediată 

și tot ce știa în legătură cu evenimentele politice. 

- Ce cezi d-ta, reușim să-i scoatem pe nemți din țară? întrebă 

pensionarul militar. Am auzit că vin din Bulgaria și din 

Iugoslavia înspre noi să ne pedepsească pentru ceea ce am făcut. 

- Nu mai ajung ei până la noi, răspunse Runcan ca să-i încurajeze, 

deși îi era și lui teamă de această eventualitate. În orice caz, 

Aliații ne vor veni în ajutor. I se închideau pleoapele de somn. 

Fetele observară acest lucru și-l invitară să se culce, oferindu-i cel 

mai bun pat din casă. Runcan nu voi să primească, însă ele 

insistară: 

- Noi ne culcăm pe jos. Ne e teamă să dormim în pat, deși acesta 

nu e așezat cu mult deasupra pământului, încât nu cred că ne-ar 

atinge vreun glonte. Totuși frica e frică. Dar d-ta cred că ești 

curajos... 

- Da, duduie, în momentele acestea de extenuare, sunt extrem de 

curajos. Aș fi în stare să înfrunt orice primejdie, cu condiția să 

pot pune capul pe pernă. 

- O, fără discuție. Uite îți pregătim acum patul. Poți să te 

dezbraci, fără nici o jenă, căci noi ne întoarcem cu spatele. De 

altfel, dormim și noi aici, așa că nu avem de ce ne jena unul de 

altul.Runcan se dezbrăcă și intră în patul moale, al cărui așternut 

era alb ca zăpada. Simțea o adevărată plăcere senzuală la 

atingerea acestei rufării. O căldură binefăcătoare de cămin îl 

învălui. Deși afară exploziile răsunau, cutremurând văzduhul, el 

nu se sinchisi de ele. În starea aceasta de mulțumire și dulce 

toropeală, ar fi acceptat chiar moartea. Aceasta nu era departe de 

el, totuși nu voia să vină. Poate va pândi un moment prielnic la 

noapte, căci bombardamentele germane nu-și încetară o clipă 

atacurile lor. Runcan fu trezit din când în când de detunăturile 

prea puternice și prea apropiate, dar imediat închidea ochii iară, 

mulțumit și liniștit. 

 Fetele veniră la patul său, îl priviră cum doarme, apoi se 

dezbrăcară și ele. 
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 ELENA SORINA PEPTEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevă la Colegiul ,, Doamna Stanca” 

din Făgăraş, iubeşte deopotrivă literatura 

şi ştiinţele exacte.  Anul trecut a obţinut 

Marele Premiu, acordat de revista Apollon din Urziceni. 

Debutează în luna ianuarie 2016 şi în revista ,,Gând 

Românesc”. Revista noastră sprijină şi încurajează tinerele 

talente. Îi dorim foarte tinerei poete un ,, viitor de aur” în 

poezie. Talent este. Trebuie însă şi multă transpiraţie. (V.Ş.C.) 

  

     Sub privirea stelelor 

 

                   Poetei Mădălina Mardare 

 

Sub privirea stelelor 

Am creat o corolă 

de trandafiri zâmbitori 

lunii. 

 

Ce mai fantezie! 

Am început să învăţ 

un nou capitol 

din ispitele vieţii; 

despre 

iubirea a tot ce e 

frumos, 

a tot ce e pur, 

a tot ce e bun. 

 

Îţi zâmbesc viaţă. 
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              Vis 

 

Noaptea 

în drumul spre lumină 

contemplam în barca vieţii 

şi cu vâslele 

încercam să trec 

prin nemiloasele valuri. 

 

Înaintam glorios noaptea 

dar ziua pacea mea sufletesacă 

se dărâma 

ca zidul Meşterului Manole. 

 

În visele mele 

eram un înger cu capricii. 

 

Un pas, doi, trei, 

ca într-un vals al Dunării 

simţeam complexitatea mişcărilor 

cum mă apropiau de astrul lumini. 
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Dincolo de cuvânt 

 

Dincolo de cuvânt 

văd un  suflet cristalizat 

spre  eterna pace, 

în care găsesc lumina 

gândurilor mele 

pline de armonie. 

 

 

 

Creației 

 

Doamne, 

dacă cobori pe pământ 

să-i vezi feeria creată de Tine, 

să cunoşti şi Tu locuri şi oameni, 

te voi aştepta cu un buchet 

roşu de trandafiri 

şi cu o floare de ,, Nu mă uita‖. 

Atunci, 

voi crede că veşnicia 

e neîntreruptă 

şi sufletul 

nu se va mai lepăda de trup. 
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VISTIAN GOIA 

 

                               IEPURAŞUL DIN PĂDURE 

 

Diana are trei ani, e zglobie, 

curioasă şi neastâmpărată ca toţi 

copiii de seama ei. Dacă vede o 

vietate pe care n-a întâlnit-o decât 

în cărţile ei viu colorate, devine 

gravă şi îl năpădeşte pe bunicul ei 

cu o sumedenie de întrebări 

privind înfăţişarea, hrana şi 

„locuinţa‖ acesteia. 

E vară, la sfârşit de august, cu soare blând şi suportabil, cu cer 

senin, pe care se văd uneori cârduri de cocori şi alte păsări călătoare, 

care se îndreaptă spre ţările calde. Întrebarea pe care Diana o repetă 

obsedant este aceasta: „De ce‖ cocorii, rândunelele şi berzele pleacă 

din ţara noastră când se apropie toamna ploioasă şi, apoi, iarna 

friguroasă, cu zăpadă şi ger de îngheaţă apa. „Acolo‖ departe, cine are 

grijă de ele, unde găsesc mâncare şi de unde ştiu ele când se face la 

noi primăvară, încât se pot întoarce pe meleagurile noastre. 

Bunicul o potoleşte spunându-i că, în anii următori, fiind tot mai 

mărişoară, o să afle răspunsuri la toate curiozităţile ei de acum. Într-o 

zi, familia o să facă o excursie în afara oraşului. 

E duminecă. Tatăl fetiţei anunţă planul excursiei la pădurea de la 

marginea oraşului. Când ajung acolo, bunicul şi Diana sunt debarcaţi 

din maşina, care se întoarce în oraş săi aducă la pădure şi pe mama 

Dianei, cu frăţiorul ei mititel, care nu merge încă pe picioarele lui. 

Tatăl fetiţei le spune bunicilor să meargă agale pe drumul din mijlocul 

pădurii, până ajung la o poiană, unde se încrucişează mai multe căi. 

Acolo sunt nişte bănci şi măsuţe pentru popasul excursioniştilor. 

Diana se prinde cu mânuţele de cei doi bunici şi priveşte copacii 

înalţi (fagi, carpeni, arţari ş.a.), încât numai câte o rază luminoasă a 

soarelui se strecoară timid printre crengile lor destul de dese, cu 

frunze late şi încă verzi. Prea puţine au căpătat culoarea gălbuie sau 

maronie care „anunţă‖ sfârşitul verii şi apropierea toamnei. 

Cum copacii pădurii sunt foarte înalţi şi destul de deşi, Diana 

priveşte concentrată vegetaţia bogată dintre ei, aude gâzele care 
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zboară pitulate de la o tufă la alta şi, pe faţa fetiţei, bunicul citeşte 

deopotrivă mirare şi teamă. Pare puţin speriată de tot ce vede şi aude, 

pentru că e obişnuită cu trotuarul şi viaţa gălăgioasă a oraşului 

(Dieppe din Franţa), unde totul se vede şi se aude. Acolo e lumină 

toată ziua, pe când pe drumul din pădure clipele însorite alternează 

mereu cu cele umbrite. 

Bunicul merge mulţumit înainte pe calea singuratică a pădurii, iar 

bunica şi fetiţa rămâneau în urmă, observând vegetaţia bogată şi 

variată din preajma copacilor. În pădure nu se putea intra pentru că 

erau tufe şi boscheţi deşi, unii cu rămurele agăţătoare, dar şi cu 

floricele viu colorate. 

La un moment dat, bunicul priveşte cu atenţie nişte frunze mici, 

verzui, pe care erau aşezaţi 23 melcişori nemişcaţi. Probabil că erau 

„puişori‖ abia ieşiţi din cochilia mamei lor şi se odihneau în aerul 

puternic şi sănătos al pădurii. Le strigă repede pe bunica şi pe Diana 

să vină şi să vadă micile vietăţi. Fetiţa vrea să pună degetul pe unul 

dintre melcişori, dar bunica o opreşte spunându-i că trupul lui e 

gelatinos şi lipicios, apoi l-ar trezi din somnul lui odihnitor. 

Inspirată şi cu simţul practic dezvoltat, 

bunica rupe crenguţa cu melcişori şi-i 

şopteşte Dianei că o va duce acasă în 

camera ei. 

Păşim mai departe pe drumul nostru, 

dar, deşi făceam popasuri dese, observăm 

că fetiţa e tot mai obosită, de aceea ridică 

din când în când mâinile sus, semn al 

ostenelii şi al dorinţei de a fi luată în braţe. 

Bunica o ridică voiniceşte şi o aşează cu 

capul pe umărul ei stâng, iar trupul îl 

cuprinde cu ambele braţe, lipind-o cu totul 

de ea. Fetiţa se „culcuşeşte‖ bine şi adoarme, iar bunicii îşi continuă 

drumul, mai mult de un kilometru. Bunicul a încercat de mai multe ori 

s-o culce pe braţele lui, dar fetiţa a simţit şi sa strâns şi mai bine de 

gâtul bunicii. Cum tatăl, mama fetiţei, cu micuţul Mihai nu se grăbeau 

să ne ajungă, noi doi ne continuăm excursia tot mai plină de mister şi 

tot mai interesantă. Pe lângă noi trec în pas alergător câţiva tineri, unii 

pe biciclete. Spre cinstea lor, văzând-o pe Diana dormind, ne salută în 

şoaptă şi merg silenţios mai departe. 



82 
 

ADRIANA TOMONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         Știam 

Știam că te voi iubi,  

de când prima femeie 

și-a iubit bărbatul. 

Știam că te voi iubi,  

de când am citit întâia dată 

,,Cântarea cântărilor‖. 

Știam că te voi iubi, 

de când am înălțat  

prima rugăciune 

 și mi s-a răspuns cu iubire. 

Când ne-am întâlnit,  

într-o iarnă cu dantele albe, 

doar ne-am recunoscut. 

Știam că ești Tu,  

cel pe care-l așteptam 

de când s-a înfiripat  

prima iubire în lume. 

A fost sărbătoare. 
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Semănăm 

 

Parcă semănăm, nu ți se pare, 

iubitul meu de zbucium și-ncântare? 

Aceleași râuri curg la mine și la tine, 

sub formă de vinete vine.   

Aceeași maci înfloresc,  

la magicul cuvânt: iubesc. 

Parcă și sprâncenele ne sunt surori, 

uneori.  

Se ridică uimite în zori. 

Amândoi argintați la tâmple, 

același aurar a vrut să ni se-ntâmple. 

Spunem deodată un cuvânt, 

ne-am legat cu-n legământ. 

Cu două tije de păpădie, 

pe degete de cununie. 

Ne-a fost martor tot universal, 

de aceea ne cunoaște versul. 

 

             Ești departe 

 

Ești departe,  

nu ești lângă mine, 

pune-ți fularul și  

căciula așază-ți-o bine. 

Bea un ceai cald,  

cu multă lămâie, 

la cafeneaua din colț,  
unde barmanul te știe. 

Ai grijă, să nu aluneci,  

e gheață, 

crivățul te arde pe față. 

Când te întorci,  

te aștept cu un vin cald. 

În șemineu, lemnele ard. 

Labrador te caută prin casă, 

doarme doar pe pătura  
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de tine aleasă. 

Am primit un brad.  

Când vii, o să-l ornăm. 

Sub cetina verde,  

colinde-o să- nălțăm. 

 

Un vers 

 

Mai aveam de scris un vers 

dar ai plecat, așa-i ales. 

Între noi, cuvinte grele și ploi, 

mângâierile și nopțile în doi. 

A rămas cafeaua aburindă, 

chipul tău trist, în oglindă, 

cartea deschisă la pagina 43, 

tristețile curg pe alei. 

Te-așteaptă la ușă Labrador, 

latră mereu și lui îi e dor. 

Poate-ntr-o zi o să te-ntorci 

și florilor lacrimi le storci. 

Cheia o las unde știi. 

spune-mi iubitule, vii? 

  

Întinde-mi mâinile 

 

Întinde-mi mâinile ca altădat, 

Să știu că încă n-ai uitat. 

Să ne privim, atât, să ne privim, 

Privindu-ne, doar amândoi să fim. 

Îmbrățișați ne-mbrățișându-ne, 

Clipele noastre avându-le. 

Zâmbete ce spun cuvinte, 

Ascunse bine în minte. 

Nu crede în zvonuri ce zboară, 

Privește-mă ca-ntâia oară. 

Citește ce-ți spune privirea, 

Lăstunilor le-aștept sosirea. 

Te mint adeseori de teamă. 
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Dorul tău mereu mă cheamă. 

Nu gura spune adevărul, 

Ia-ți de pe ochi iubite vălul. 

Privirea întregește mitul 

Ea ne arată infinitul. 

Curată ca un vechi altar, 

Iubirea o să-ți dau în dar. 
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DUMITRU MĂLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (II) 

 

O dată scăpaţi, prin nunta cu dar, de răuvoitorii şi răufăcătorii 

ăştia de pankişti, aşa-zişi poliţişti sârbi, nu ne-a mai oprit 

nimeni, nu ne-a mai întrebat nimeni de sănătate. Înaintam, pe 

bâjbâite, după o hartă şi o rută trimise tot de francezi (nici nu 

auzisem pe atunci de GPS!), spre Italia, trecând, pe rând   

printr-o Croaţie şi o Slovacie încă iugoslave, deci fără graniţe 

nici între ele, nici cu Serbia. Auzeam în depărtare bubuituri de 

tun. La un moment dat am văzut chiar vălătuci imenşi de 

sârmă ghimpată, camioane şi tanchete arse şi părăsite pe 

marginea drumurilor. Ni s-a părut pe undeva că am zărit chiar 

şi morţi, dar poate doar frica şi nemăsurata noastră nelinişte îi 

aruncase şi pe aceştia printre roţile sau şenilele vehiculelor de 

război pârjolite. Nu am oprit, toată ziua, nicăieri, nici măcar să 

mâncăm, până nu am dat de graniţa cu Italia. Ba ne-am 

îndepărtat bine şi de ea, până am ajuns aproape de Triest şi de-

abia acolo am poposit, pe la 11 – 12 noaptea, pe marginea unui 

drum, într-o micuţă parcare. Aici, primul lucru pe care l-am 

făcut, după ce am parcat maşina, am tras cu nesaţ din uiaga cu 

ţuică de prune. Mi-am auzit măselele trosnind. Am mai tras de 

vreo două ori, adânc şi prelung, însetat şi tenace, ca să le dreg. 

Ne-am ospătat, apoi,  regeşte cu mâncarea comunistoidă, luată 
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de acasă. După aceea ne-am întins boiereşte în confortabilul 

nostru Hotel Dacia, făcând scaunele pat, întinzând o saltea de 

burete deasupra frânei de mână, ghemuindu-ne,  rupându-ne în 

două şi, încuind bine uşile pe dinăuntru. Am adormit, parcă tot 

mai auzind, în depărtare, bubuituri de tun şi ropote de 

mitralieră, venite de undeva din adâncul fără margini al 

întunericului şi al fricii din noi. 

Dimineaţa am ajuns la Triest, unde, din greşeală şi pură 

rătăcire, am găsit chiar şi ţărmul mării. Am pus piciorul, 

pentru prima dată în viaţă, la 42 de ani, în Marea Adriatică.  

Apoi am plecat mai departe până am poposit din nou, în seara 

următoare, în aceleaşi condiţii, cu acelaşi fast şi confort, lângă 

lacul Del Garde. Aici, România noastră dragă, cu toate 

binefacerile ei, era departe. Războiul iugoslav era departe, cu 

toate pericolele lui. Vara era caldă şi strălucitoare şi, după ce, 

într-o italiană, pocită i-am cerut voie unui patron de restaurant 

să rămânem câteva zile în parcarea lui, iar acesta mi-a răspuns 

ceva de genul „credo non disturbare‖, am avut parte de două 

zile feerice, cu baie în lac şi la dolce fariente. Nu ne grăbeam, 

plecasem devreme de acasă, mai aveam câteva zile până la 

data când stabilisem cu Monsieur Escallon să ne vedem la 

Thonon les Bains. Asta dacă vom găsi cândva, cumva, pe 

undeva, pe vreo hartă a lumii nesfârşite, această localitate care 

ni se părea a nici nu exista decât în basmele fraţilor Grimm. 

După răcoreala din lac, am plecat curajoşi mai departe prin 

mândra şi însorita Italie. Ocoleam într-adins autostrăzile ca să 

nu plătim. Auzisem că autostrăzile lor ar costa enorm, mai ales 

pentru punga noastră aproape goală. Nu realizam că pe 

drumurile naţionale ocoleam mult şi costurile ajungeau, 

desigur, chiar mai mari. Dar măcar vedeam sate, piaţete, case 

ciudate, străzi din alte tărâmuri de vis, biserici şi magazine din 

care lacomii noştri ochi luau totul, dintr-o privire. Mai bine zis 

furau totul. Că de cumpărat nu aveau nici ei, ca şi noi, pe ce. 

Am trecut pe lângă oraşe cu nume cunoscute, ca Verona, 

Veneţia, Aosta. N-am intrat, amânând această ispită pentru 

întoarcere, sau, dacă nu, pentru cine ştie care altădată. Şi ne-

am trezit la Tunelul Mont Blanc. Aici, la intrarea, printr-un 

capăt al tunelului, erai încă în Italia, iar după parcurgerea 
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halucinantă a aproape 12 Km, pe sub tonele de piatră şi 

pământ ale unui munte ridicat deasupra ta, înalt cât cerul, te 

trezeai dincolo, la ieşire, unde, în lumina orbitoare a verii, 

vedeai scris: La Republique Francaise. Iar dedesupt, tot ca 

privită din cer, vestita localitate turistică Chamonix îşi 

descânta alene splendoarea şi farmecul. Văzându-ne scăpaţi cu 

bine şi din tunelul groazei, acolo unde noi, cu Dacia noastră 

anacronică şi supraîncărcată, de-abia ne târam şi unde, cu 

iuţime de săgeată, treceau pe lângă noi limuzine drăceşti, am 

tras aici, în larga parcare de beton, la umbra pădurii alpine. 

Ne-am despachetat din nou din bagaje pâinea, slănina şi ceapa 

şi ne-am pus pe un triumfal ospăţ românesc. Se uitau străinii 

ăia cu gura căscată, când la Dacia noastră, semănând cu 

Renault-ul lor „douze‖, când la noi, semănând mai degrabă, 

probabil, cu nişte semi-sălbatici scăpaţi din epoca de piatră. 

Slănina, am aflat apoi, în cursul şederii în Franţa, ei n-o mai 

mâncau de 200 de ani, preferând să facă din ea săpunuri fine 

sau alte unsori. Dar când le dădeai să guste din slănina noastră 

transilvăneană, se îndrăgosteau atât de tare de afumătura ei, ca 

şi a cârnaţilor sau a caltaboşului strămoşesc, de nu-i mai puteai 

despărţi de bunătăţurile astea decât cu şapte sticle de vinars de 

prună, „eau de vie de prune‖, cum îi ziceau ei. La a şaptea 

sticlă doar, mai luau un şorici sau o jumară şi se lăsau duşi, de 

subsuori, la culcare. Asta doar atunci când erau în vizită la noi, 

că la ei acasă se dovedeau zgârcit de cumpătaţi şi simandicoşi 

cu de-ale gurii. Mai ales cu de-ale gurilor noastre! Când ne-am 

văzut sătui, am luat-o pe nişte poteci abrupte, am urcat prin 

pădure la deal, curioşi să vedem dacă vom da de zăpada 

Munţilor Alpi. Ştiind-o din cărţi prezentă chiar şi vara prin 

aceste locuri. N-am dat de zăpadă, dar am găsit în schimb o 

grămadă de ciuperci, „champignons‖, comestibile. Ne-am 

mirat că erau, ca formă, culoare şi miros, la fel ca ale noastre, 

doar că desigur vor fi purtând alte nume, franţuzeşti. Am cules 

pe îndelete și o dată reveniți la mașină, ca tot românul 

neinstruit, cu toate că și la noi scrie „Nu faceți foc în pădure‖, 

am alăturat nişte pietre, găsite cu greu prin parcare, am pus 

cratiţa autohtonă deasupra, plină de ciuperci, am adus nişte 

vreascuri din împrejurimi şi ne-am apucat de gătit după 
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strămoşescul obicei de acasă. O maşină de „gendarmes‖ ne-a 

reperat încă de la primul fum, s-a apropiat de noi, ne-a dat un 

ocol larg, apoi unul mai strâmt, şoferul a frânat o clipă 

uitându-se atent la noi şi la Dacia noastră, au clătinat apoi toţi 

deodată (erau vreo cinci-şase!) din cap, şi au demarat în 

trombă, îndepărtându-se şi lăsându-ne în plata domnului. Să ne 

trăim traiul şi să ne mâncăm mălaiul, pardon ciupercile lor 

prăjite în cratiţa noastră românească. Ce şi-or fi zis. „Hai să-i 

lăsăm, „au diable‖, că ăştia-s scăpaţi din jungla comunistă. N-

au reguli, n-au legi, nu ştiu ce fac!‖. Pe noi, însă, spaima 

vreunei amenzi usturătoare aproape că ne înmărmurise, dovadă 

că nu am uita-o nici azi. Dar, o dată izbăviţi, ne-am hrănit în 

grabă cu ciupercile alpine, iar când ne-am văzut sătui, am 

încuiat Hotelul Dacia cu grijă, pardon, cu cheia, şi am coborât, 

pe jos, din cer pe pământ. Adică de la înălţimea tunelului spre 

fundul acelei văi panoramice, în frumosul şi faimosul 

Chamonix. Localitate nu prea mare, pe străduţele, printre 

vilele şi parcurile căreia ne-am plimbat nestingheriţi, dar 

gâtuiţi de emoţie, câteva ore bune. Am urcat, într-un târziu, 

înapoi la gura Tunelului, ne-am luat hotelul umblător în 

primire şi am pornit mai departe. În aceeaşi zi ajungând, în 

sfârşit, la ţinta călătoriei noastre, albastrul (din cauza strălucirii 

lacului) şi înfloritul, din cauza balcoanelor şi curţilor pline de 

flori, Thonon les Bains. Aici Monsieur Escallon ne fixase, la o 

anumită oră, întâlnire în faţa clădirii poştei. Ne aştepta 

nerăbdător acolo, noi întârziind evident, căci, aşa cum am 

spus, ne orientam în teren doar la voia întâmplării. Sau, mai 

exact, după fler, hartă şi „excusez-moi, pourriez-vous me dire 

en quelle direction se trouve la Poste de Thonon?‖. Îl 

cunoşteam pe bătrânul dascăl de latină încă din timpul primei 

sale vizite în România. Atunci când încă mai contam şi eu, cât 

de cât, în ecuaţia acelor „ajutoare‖ şi când mâncasem păstrăvi 

împreună pe Valea Poşăgii. De atunci nu ne mai văzusem, deşi 

el mai fusese de câteva ori la Baia de Arieş. Dar, aşa cum am 

spus, pe mine autorităţile comunei mele natale nu au mai 

considerat necesar să mă anunţe. Aveau translator local şi se 

descurcau, se vede, mai bine, fără mine. Prin urmare, de-abia 

dacă îmi reaminteam figura de „grand bonhomme‖ a celui ce 
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ne aştepta acum bătând nerăbdător din picioare. Îşi lăsase 

maşina, habar n-am de ce, în altă parte. Probabil într-o parcare 

fără plată, şi venise la întâlnire pe jos, poate sperând că va urca 

în maşina noastră până să şi-o recupereze pe-a lui. Nouă ne 

trebuiau, însă, două zile să facem ordine şi să debarasăm 

scaunele din spate. Aşa că Monsieur Escallon s-a văzut nevoit 

să ne conducă, alergând, la cei vreo 75 de ani ai săi, ca un 

puşti zvăpăiat, în faţa maşinii noastre. O făcea cu destul succes 

şi dezinvoltură. Se vedea că fusese de-o viaţă ecologist. Urca 

munţii să culeagă ciuperci şi plante, avea condiţie fizică, ce 

mai… Când şi-a recuperat maşina, a alergat, de data asta pe 

cele patru roţi ale Renault-ului său tip mini-camionetă, tot în 

faţa noastră, după ce ne-a atenţionat: „Coles de moi, lipiţi de 

mine, să nu vă pierd‖. Ne-a dus la el acasă, undeva la o 

margine a Thononului, pe o străduţă îngustă numită Sous 

Collonge. Acolo ne-a ospătat bine, după care ne-a transferat la 

o vilă din apropiere, acolo unde primăria ne închiriase de la 

doamna Odette, la subsol, în faţa unui beci plin cu sticle de vin 

vechi, o cameră destul de modestă, cu o baie minusculă. Ne-a 

instalat acolo, ne-a spus, în mare, cam cum urma să fie 

organizată şederea noastră la Thonon. Ne-a lăsat, apoi, la 

umbra zâmbetului fals-binevoitor al doamnei Odette, 

promiţând să revină a doua zi cu alte amănunte. 

Madame Odette era o femeie şleampătă, cam plinuţă, cu nişte 

ochi mari, batracieni, incolori. Cu guşă generoasă terminată în 

câteva balţuri cu lăsături şi destul de zbârcite. Cu o burtă 

revărsată în toate părţile de parcă ar fi fost înfoleşată (gravidă) 

cum zicea bunica. Mult mai bătrână decât lăsa să pară, dar 

închipuită şi falsă din cap până în picioare. Se vedea pe ea că 

nu-i face nici o plăcere să ne aibă în casă. Poate doar avariţia o 

întrecea în falsitate şi din cauza banilor oferiţi, ori alte obligaţii 

faţă de primărie, acceptase să ne găzduiască. Ne-a zâmbit tot 

timpul cât am stat la ea, dar ne-a desconsiderat şi dispreţuit 

proporţional cu zâmbetul. Nu ştiu dacă fusese vreodată 

măritată, dacă era văduvă. Dar avea un băiat, profesor, şi el, 

căruia îi cumpărase un apartament în oraş. Nu ştiu de 

asemenea dacă ea, el, sau amândoi nu putuseră locui împreună, 

deşi vilocul doamnei Odette ar fi putut adăposti o garnizoană 
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de tanchişti. Trăia în el singură cuc, ba nu, doar cu motanul 

Fripon (Şmecher) şi cu amintirile vieţii ei aproape apuse. Nu 

ştiu nici dacă băiatul său o vizita des. Cât am stat noi acolo, 

adică timp de o lună, a fost în multe rânduri pe la noi, luându-

mă de vreo două ori şi pe mine să îmi arate apartamentul său 

de burlac în vârstă de vreo 30 de ani şi care nu avea nici un 

gând de însurătoare. Michel acesta m-a luat într-una din zile 

chiar şi în maşina lui şi m-a dus pe autostradă (era pentru 

prima dată când vedeam cum se circulă pe o autostradă 

capitalistă, alta decât cea de Piteşti-Bucureşti) până la 

Greonoble. Acolo unde el fusese, nu prea demult, student, iar 

acum mai deţinea încă apartamentul cumpărat pentru acea 

perioadă, închiriat, până să-l revândă, unui student negru. Am 

aflat cu această ocazie că era un lucru obişnuit la studenţii 

francezi. Decât să plăteascăo chirie scumpă, mai bine plăteau 

ratele unui apartament. Michel avea ceva de rezolvat pe la 

Universitatea din Greonoble şi după ce m-a dus şi pe mine de 

am mâncat la cantina studenţească, m-a readus la acel 

apartament, gol acum, fiindcă negru era în vacanţă, să mă 

odihnesc puţin, aşteptându-l. Micuţul apartament al lui Michel 

se afla la mansarda unei clădiri înalte din centrul oraşului 

Greonoble. Peste drum erau alte acoperişuri, puţin mai scunde, 

dar toate pline, sub ţiglele groase şi învechite, de aceleaşi 

locuinţe  de mansardă. La un moment dat, privind eu peste 

străduţa îngustă, la o fereastră deschisă într-un asemenea 

acoperiş mult mai jos decât cel sub care mă aflam, ce zăresc: o 

fată, o femeie, cu o carte în mână. Complet goală, se crăcăna 

în toate părţile şi în toate felurile, citind lungită în pat. Se 

întindea, din când în când, a somn, dar probabil că de fapt 

creştea. Se ridica în picioare şi dispărea câteva secunde din 

raza mea vizuală, după care se trântea din nou pe pat. De data 

asta cu fundul în sus, întors direct spre mine, aşa încât, atunci 

când se crăcea mai tare, mi se părea că-i percep abisal, la 

capătul întretăierii bucilor bombate, floarea de jar a sexului 

excitat. Surexcitat eram şi eu de-acum în timp ce apucasem 

febril aparatul de fotografiat din dotare. Un Canon modest, 

dăruit tot de domnul Escallon, în ziua întâlnirii noastre. 

Încercam, în disperare, să imortalizez pe peliculă acel fund de 
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femeie şi acea floare de jăratic ce-i îmbobocea nimfei între 

cracii periculos de lungi. Când am developat, acasă, în 

România, filmul, aveam emoţii pentru ce va zice fotograful 

profesionist când va ajunge la imaginile cu pricina. Când colo, 

în toate acele fotografii nu surprinsesem decât un biet acoperiş 

şi o mare gaură neagră, larg deschisă, în mijlocul lui. Oh, dar 

de-ai şti tu Michel, la ce cazne m-a supus în acea zi nebunul 

punct de observaţie din oblica ta fereastră de sub acoperiş! De-

ai şti tu pasăre albă şi goală, tu curvă de franţuzoaică, ce arsuri   

mi-ai stârnit atunci în viscere! Ori poate că tu, tânără şi 

neliniştită, în gaura aceea neagră a mansardei de dedesubt, mai 

sperai nebuneşte că negrul chiriaş de deasupra  nu-i plecat, 

încă, în vacanţă. Şi pentru el făceai toate acele exhibiţii 

provocatoare. Pentru el şi pentru lung-grosul său organ de 

măsurat adâncimea şi lărgimea dorurilor tale fierbinţi-

feciorelnice. Nu degeaba se zice că un român de-al nostru l-a 

întrebat într-o zi pe un negru din Africa: „Măi, cum faceţi voi 

negrii, de-o aveţi, cu toţii aşa de lungă?‖. „Ei, cum facem? Ne 

legăm de ea o greutate de 25 de kilograme şi umblăm aşa, cu 

greutatea aceea atârnată, timp de o lună. Şi, evident se 

lungeşte. Ia fă şi tu aşa şi-o să vezi rezultatul!‖. După o lună 

cei doi se reîntâlnesc şi negru-l întreabă: „Ei, cumu-i?‖. „Cum 

să fie, a început să se înnegrească, dar nu s-a lungit!‖. Sau o 

altă variantă: „Măi, cum faceţi voi negrii de-o aveţi aşa de 

lungă?‖. „Măi, noi când mergem la femei, o băgăm scurt 

înăuntru, după care o tragem lung afară. O băgăm scurt, o 

tragem lung…‖. Merge românul acasă, la nevastă şi începe să 

procedeze după reţetă: o bagă scurt şi o trage lung afară. 

Numai că la un moment dat nevastă-sa, contrariată, îl întreabă: 

„Măi, fir-ai al naibii, dar tu de când f.ţi ca un negru!?‖. 
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ADI TRAVADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Turnul de fildeş 

 

Cauţi 

să te regăseşti 

în ceilalţi?! 

Să te laşi atins?! 

Arunci zaruri 

să întrezăreşti 

ziua ce va urma? 

Încărcat de nelinişti 

îţi eşti suficient 

şi nu cauţi 

decât o scară 

spre turnul 

de fildeş?! 

 

Un rod accidental 

 

Viaţa neobservată 

are sens? 

Clipele îţi aparţin 

numai ţie, 
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Oră de oră, 

zi de zi, 

Rostuindu-se 

în capul tău 

între două 

graniţe de neant. 

Ai fost necesar? 

Un rod accidental, 

oricând înlocuibil, 

înghiţit de neant 

şi de existenţa 

altora. 

 

Capcană 

 

Destinul e o capcană 

Ţesută de jocul zămislirii, 

De dansul hormonal 

în hăţişul 

semenilor 

Jalonat de slăbiciuni. 

 

Timpul 

 

Timpul înfige colţii, 

Devorează într-una, 

Stoarce de vise, 

Întunecă culorile 

cerului, 

Strânge băierile 

sacului, 

Altădată doldora 

De mirosul şi gustul 

pământului. 

În subterane ascute 

coasa 

Să taie toate frunzele 

din pomul vieţii. 
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Vacarmul de voci 

 

Paşi 

în vacarmul 

de voci 

Ţipate 

să impună, 

Strecurate 

să seducă, 

Să-ţi  conducă paşii 

într-al 

cuvintelor 

desiş 

Să-ţi răpească 

şi umbra. 

 

Lumea 

 

Lumea  e 

prietenoasă 

Chipului 

zâmbitor, 

Pasului uşor, 

minţii trudite 

Nu şi sufletului, 

Hălăduieşte 

singur 

Izgonit 

de netrebuinţă. 
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Ceasul 

 

Ceasul ticăie, 

Pocneşte din bici, 

Ţine viaţa în chingi. 

Cu surâsul pe buze, 

Cu scânteia în ochi, 

Cu paşi săltăreţi 

alergi 

Să prinzi viitorul. 

* 

Fericirea... 

 

Fericirea  să stea 

pe umăr, 

Visurile 

le îngropi 

în adâncul 

inimii, 

Pui 

un strat  gros 

al uitării, 

Creşti 

un copac, 

Accepţi 

cu zâmbet 

urgiile, 

Se năpustesc 

să-l smulgă 

din rădăcini. 
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* 

Bucuria învingătorului 
 

Zâmbetul! 

O forţă 

magnifică, 

răscolitoare, 

Renaşte 

lumea în culori, 

Învie 

bucuria 

învingătorului. 

 

 

 

Casa de la ţară 

 

Casa 

de la ţară 

Păstrând 

pe velinţă 

paşii 

părinţilor, 

Pe pereţi 

mirosul 

muncii 

pe câmp, 

În aer 

melancolia 

vibrantă 

a doinelor. 

Un tărâm 

în care 

renaşte 

sufletul. 
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NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAGIU LUI BRÂNCUŞI-140 DE ANI DE LA 

NAŞTERE 

 

Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! 

Zborul-ce fericire! 

                                               Brâncuşi 

 

                                       Sculptorul 

 

Brâncuşi îşi ciopleşte gândul 

peste inima pietrei 

în forme de sărut. 

Poarta se deschide, 

îndrăgostiţii trec 

sculptorul moare. 

Se aşează masa tăcerii 

pe scaune, doar doisprezece 

cei care l-au iubit, 

Jiul doar murmură. 

Spiritul său se înalţă 

prin coloana fără sfârşit. 

Apoi familia împuţinată 

aşezată pe şase scaune 

la masa de parastas, 

varsă lacrimi în tăcere. 



99 
 

                                 Brâncuşi  

 

E o masă a tăcerii la care stă 

Gânditorul de la Hamangia. 

Brâncuşi obosit după călătoria prin lume, 

se aşază şi el la masa rotundă din lemn  

şi gustă roadele pământului originar.  

Suferinţa din gând îşi vede simbolurile 

cum se nasc din lucruri simple. 

Ideile se cioplesc în masa tăcerii,  

pleacă fecund spre poarta sărutului 

şi coloana fără sfârşit după ce a iniţiat himere  

vrăjitoare, domnişoare, prinţese... 

şi zborul unor păsări văzute la Hobiţa 

chiar peşti ori ţestoase zburătoare. 

Urmaşii un timp n-au priceput nimic  

considerându-l un copil plecat! 

Sculptorul este prezent în piatra, metalul şi 

lemnul lumii 

mai mult decât în conştiinţa noastră 

de neînsemnaţi muritori. 

 

                           Întruparea  

 

Nimeni nu mai stă la masa tăcerii, 

bunicii sunt plecaţi după piatră 

până în miezul munţilor înalţi 

unde vor să cioplească porţi 

prin care să treacă nepoţii viitorului. 

Până la sosirea lor la cină 

râul se pregăteşte de învierea sculptorului, 

din sub brazda numelui său 

ideile devin păsări în zbor 

deasupra de coloane nesfârşite. 

Ele luminează-n măduva cerului 

de unde duhul sfânt coboar  

se întrupează în suflet de piatră 
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MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CU NOICA, DESPRE VIAŢĂ, CREAŢIE ŞI DESTIN 

 

 „Ratând‖, în 2009, prilejul de a scoate o ediție integrală, 

„academică‖, a operei lui Constantin Noica– în context 

semnalez că destinația celor „zece mii de file‖ de manuscrise 

noicasiene, despre care vorbesc unii apropiați, nu este nici 

până azi elucidată, destinatarul „de drept‖ al acestui tezaur 

cultural, respectiv G. Liiceanu, și, implicit, Ed. Humanitas, 

barând accesul oricărei cercetător la un bun cultural ce poate fi 

considerat, prin amploare și importanță, drept „public‖ - 

Humanitasul s-a reabilitat, parțial, prin publicarea, în 2006, a 

unui document de viață surprinzător de viu și de real despre C. 

Noica, respectiv cartea Sandei Stolojan, Sub semnul depărtării 

(redactor de carte, Sorin Lavric), o lucrare de o valoare 

documentară similară culegerii de corespondență inedită dintre 

Eminescu și Veronica Micle, Dulcea mea doamnă, Eminul 

meu iubit (Polirom, 2000). Meritul apariției în peisajul 

publicistic românesc a acestei cărți unicat aparține, în 

principal, Sandei Stolojan (1919-2005) care și-a dedicat o 

parte din viață reconstituirii schimbului epistolar purtat între 

1969-1986 cu Dinu (Constantin) Noica (1909-1987), 

îndeplinind astfel nu doar o obligație de natură personală, 

asumată în memoria lui C. Noica, dar mai ales o concretizare, 
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prin scris, a unui îndemn de natură culturală al marelui 

gânditor, comunicat sub formă de sugestie către prietena din 

Occident și depozitarea unui tezaur de informații și mărturii 

inedite: „Totul este să poți trece de la eu, la noi, de la sinele 

individual la cel lărgit. Că vei scrie un roman, ori in jurnal, ori, 

în sfârșit, o meditație plină de întrebări, importă nespus mai 

puțin decât faptul că depui o mărturie, la nivelul de cultură și 

pătrundere la care o poți da tu‖ (Scrisoare din 24.III.1981, 

op.cit., p. 159). 

Faptul că o astfel de carte a putut să treacă în ochii unor 

„analiști‖ ai fenomenului C. Noica drept o simplă 

corespundență între un bărbat și o femeie de vârsta a doua, 

legați tainic printr-un soi de amitie amoureuse, ce reitera într-

un fel cuplul...Abelard și Eloise înainte de căderea în ispită 

(Matei Cazacu, Prefață, op.cit., p. 6) pare, până la un punct, 

simptomatic pentru starea de „somnolență‖ ideatică în care 

este căzută o parte a intelectualității noastre. Că e vorba de cu 

totul altceva, se străduie, printre rânduri, să ne comunice chiar 

autoarea cărții, pentru care textul este: „un puzzle de 

comunicări, care compun, dincolo de unele neînțelegeri, 

dezacorduri momentane, figura unei comuniuni al cărui sens 

se desprinde mai bine atunci când încerci să privești dincolo 

de evenimente‖ (op.cit., p. 9). 

Așadar, pentru cine s-ar fi așteptat să afle din scrisori 

referiri la strângeri de mână adolescentine, ori la inocente 

îmbrățișări furate, cum ne lasă de înțeles editorul („Sanda și 

Dinu nu trăiau în două mânăstiri vecine, ca iluștrii lor 

înaintași, ci în două lumi separate de Cortina de fier, care 

subzista în mintea și în carnea lor‖, op.cit., p. 6) surpriza e 

totală pentru că mărturisirea Sandei Stolojan, reconstituită 

indirect din scrisori și jurnale intime nu se referă la fapte, 

oricât de ispititoare ar fi ele, ci la idei, o zonă cu totul rarefiată, 

adesea doar sugerată, niciodată pe deplin elucidată. Iată-l, de 

pildă, pe Noica explicându-i partenerei sale de dialog, câteva 

teze din Povestiri din Hegel: „Venea cu paginile scrise mărunt 

și îmi citea câte ceva . . . Eram captivată de felul în care îmi 

vorbea Dinu despre filosofie. Ideile pe care le expunea îmi 
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stârnea plăcerea conversației și mă stimulau‖ . . . (op.cit., p. 

14). Din păcate, curând după aceste întâlniri, respectiv în 

1958,C. Noica e arestat și condamnat la șase ani de temniță 

grea, iar Sanda Stolojan părăsește țara, în 1962, fiind 

„răscumpărată‖ de rudele soțului, stabilindu-se ulterior în 

Franța. Cei doi, se revăd abia în 1968, la Paris, cu ocazia 

primului voiaj făcut de Noica în Occident: „La prima vedere, 

mi s-a părut neschimbat. În veston închis, cu figura lui palidă 

și privirea luminoasă, mi s-a părut optimist, ca și cum 

niciodată nu ar fi fost prigonit, persecutat ori închis șase ani‖, 

scrie Sanda Stolojan (ibidem, p. 17). De altfel despre acest soi 

de optimism nativ al lui C. Noica vor depune mărturie și alți 

contemporani (precum profesorul Al. Surdu) în vreme ce rău-

voitorii îl vor pune pe seama „dezertării‖ lui Noica în favoarea 

sistemului totalitar (!). 

Dacă, pe plan uman, lucrurile păreau neschimbate pentru 

C. Noica, gânditorul captiv între două lumi, în schimb pentru 

amicii săi din Occident, Dinu părea un caz clasat: „C′est tres 

Cațavencu tout ҫa”, declara în familie, la un pahar de whisky, 

Eugen Ionesco, adaugând: „A fost legionar, ca atâția 

intelectuali români. A vrut să fie dans le vent de l′histoire. N-a 

rezistat? S-a convertit la comunism, după cum s-a spus?‖ 

(ibidem, p. 21). Așadar, până să ne lămurim unde e adevărul 

despre C. Noica și drama generației sale, aflăm că „istoria 

României s-a scris în Occident‖ că românii „nu au cultură‖ și, 

ca atare, „nu există o cultură românească‖, teze, din păcate 

vehiculate și azi de intelectuali, fie din țară, fie depeizați, ori 

dornici de publicitate ieftină. La rândul lui, Noica nu le rămâne 

dator foștilor prieteni: „Eugen Ionesco rămâne pentru mine un 

mare străin; n-are nici o formă de bucurie. Emil (Cioran-n.a.) 

are câte ceva, de aceea l-am iubit atât, sau și de aceea‖ (p.27). 

Aceste replici, imaginare, sau doar sugeratede context, erau 

schimbate în 1968, pe când Noica mai credea cu tărie că poate 

iniția, eventual la Mogoșoaia, o „școală de înțelepciune‖, un 

fel de academie liberă „unde nu se învăța nimic, fiindcă 

înțelepciunea nu se învață, ci se trezește‖ (Scrisoare, din 16 

iulie 1969, op.cit., p. 25). 
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Convins că Occidentul e „o scoică goală‖, C. Noica 

rămâne la convingerea că școala pe care o visează, și care va fi 

până la sfârșitul vieții sale un „proiect deschis‖, va sfârși prin 

a atrage inclusiv intelectuali din vest, căci „la câtă bucurie și 

înțelepciune sunt de găsit prin Apus, n-am aflat mare lucru‖. 

Luând așadar, ca etalon, înțelepciunea, Noica se întreabă dacă 

Eugen (Ionesco – n.a.) „mai păstrează un rest, iar pe Cioran îl 

deplânge pentru că „a ales să spună un singur lucru, când are 

atâtea altele de spus‖. Concluzia sa este categorică: „Amândoi 

așteaptă prăbușiri umane care să-i confirme, dar lumea, 

prostuță, cum e, face încă minuni‖ (op.cit., p. 27). 

Din păcate, trecând anii, entuziasmul lui Noica se 

diminuează, la fel și înfățișarea sa fizică. În 1970 gânditorul 

era doar „un domn în vârstă, încântător și echilibrat în modul 

său de a citi filosofia‖ (op.cit., p. 31). La fel de percutant ca în 

tinerețe, îl iscodește pe Cioran „de ce nu scrie o carte pe 

românește?‖ răspunsul fiindu-i cunoscut dinainte: „Cioran este 

un om care nu vede partea cealaltă a lucrurilor‖ (ibidem, p. 

33). 

De altfel, Noica nu aștepta răspunsuri la astfel de 

întrebări, ci doar prilejuri de noi iscodiri. Efectuând, în august 

1971, în compania lui „Nicu‖ Steinhardt, a lui ‖Alecu‖ 

Paleologu și a soților Stolojan, o călătorie prin Moldova 

culturală, Noica nu scapă ocazia să se confeseze din nou într-

un „poem filosofic‖, compus ad-hoc, asupra diferențelor 

culturale dintre Occident și Răsăritul comunizat: „Dar iarăși, 

cine se adună cu cine? / Oare noi preluăm bisericile 

badjocorite de ani, și de o falsă glorie / oare noi le vedem și le 

măsurăm / sau ele se minunau să ne vadă pe noi / cei exilați de 

eternitate, luminații, lămuriții cu cele ale esteticii și istoriei / 

oamenii care după patru, cinci veacuri, nu mai știu să se ajute 

între ei . . .‖ (p. 45). Textul integral al acestor „psalmi‖ este 

înregistrat pe bandă de magnetofon de Sanda Stolojan și 

reprodus, la Paris în prezența lui Cioran. Tulburat la auzul 

vocii lui Noica, gânditorul care refuza categoric să mai 

vorbească românește, exprimă iluminat: „Ce limbă splendidă e 

româna! În franceză, Biblia nu dă nimic, în română e 
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extraordinară . . .‖ (p. 57). În același context, susține Sanda 

Stolojan, Noica face și o „profeție‖, adeverită în timp, anume 

că opera lui Mircea Eliade, în formula completă, în limba 

română, va deveni accesibilă publicului românesc abia în 

1990. „Era intuiția lui Noica, ceva de ordinul divinatoriu (s.n.) 

care mi se pare că aruncă o lumină neașteptată asupra 

spiritului noician‖, susține Sanda Stolojan (p. 58). Laolaltă cu 

spiritul viu, al lui C. Noica, această capacitate anticipativă, 

pare să fie pecetea personalității sale: „Regăsirea prietenilor 

săi de altădată, întâlnirea cu unele figuri ale exilului (rezistent) 

a fost pe atunci (în iulie 1972 – n.a.) un eveniment care a 

stârnit emoție, față de forța cu care omul și filosoful rezistase 

închisorii (p. 76).  

Reîntors în țară, Noica este contactat urgent de organele 

de securitate, cu care se poartă la fel de senin: „Vă interesează 

contactul meu cu românii din Occident? Noica și-a scos 

carnetul cu însemnări zilnice și l-a citit . . .‖. Din păcate, 

notează Sanda Stolojan, securiștii păreau mai interesați de 

„contactele cu Ieruncii (Monica Lovinescu și Virgil Ierunca – 

n.a.), iar nu de o eventuală vizită a lui Mircea Eliade în țară. 

Gândurile mari ale lui C. Noica se izbeau de formalismul din 

țară. Convins de afinitatea dintre spiritul românesc și gândirea 

presocratică, de la Orfeu la Zamolxis, C. Noica visa la scrierea 

unei istorii a vieții spirituale la români, altfel, avem acoperirea 

duhului ce plutește pe ape‖ (p. 80). La fel, excesul de 

enciclopedism, practicat oficial de forurile științifice 

românești, i se pare o „cădere în lăutărism‖, singura cale de 

salvare fiind acea de a învăța, de a se forma sarcină pe care și-

o asumă benevol, dintr-o provocare socratică. 

Un episod semnificativ al cărții Sandei Stolojan îl 

reprezintă relația – cu totul mediatizată și intrată astăzi în 

folclorul public – dintre Noica și principalii săi „învățăcei‖, A. 

Pleșu și G. Liiceanu. Apariția, în 1982, a Jurnalului de la 

Păltiniș a avut, între altele, drept consecință o anume laicizare 

a filosofului, o coborâre din înălțimea ideilor, spre banalitatea 

socialului: „Noica trăiește în refugiul lui de la munte în 

condiții de sărăcie de neconceput . . . Noica e un caz în 
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România actuală, un filosof de înaltă cultură într-o țară unde 

gândirea lui e captivă umilită, înjosită de obscurantiști‖, scrie 

Sanda Stolojan, idee întărită chiar de G. Liiceanu, care într-o 

vizită la Paris își promovează fără scrupule cartea, chiar cu 

riscul de a răstălmăci ideile și chiar cuvintele maestrului. De 

altfel, Noica are o viziune proprie despre „libertate și 

libertăți‖, mărturisindu-i chiar prietenei sale pariziene că: „stau 

în România și de dragul sau poate în interesul iluzoriu al 

câtorva tineri, sau de dragul acestui extraordinar public citior. 

De ce? Nu știu nici eu bine . . .( Scrisoare din 11 decembrie 

1981, purtând mențiunea Păltiniș, p.162). Aflând despre vizita 

lui G. Liiceanu la „Ierunci‖, Noica notează că „îl voi certa că 

n-a avut tăria să rămână în biblioteci, rezistând Parisului și 

marilor intâlniri‖. O voi face, adaugă Noica, „în joaca 

spiritului pur‖ dar conștient, de altfel că tânărul său biograf 

„nu putea face altfel‖ (Scrisoare din 27 februarie 1982, p. 

165). 

De altfel, problema destinului și chiar a rostului 

„tinerilor înzestrați, care se refugiază în disciplinele umaniste‖ 

îl preocupă serios de C. Noica. Observând că „de treizeci de 

ani încoace‖, românii au dus rezistența în „deriziune‖ (chiar 

„bășcălie‖, observă Noica), în orice caz într-o formă negativă 

de atitudine, Noica e convins că salvarea e cultura, pe care 

„oportuniștii și primitivii‖ și-au însușit-o deja, deturnându-i 

sensul. Cel care afirmase cândva că, „nu există filosofie, ci 

doar trăire românească‖ (s.a.) era pe cale de a lăsa în urmă o 

„școală de gândire și creație românească, dar pe care tocmai 

cei cărora le era destinată erau pe cale de a o nărui. 

Credincios propriei meniri, C. Noica își propune inclusiv 

atragerea Sandei Stolojan în acest proiect cvasi-utopic. 

Îndemnul de a scrie exclusiv sub impresia „experienței 

pozitivului‖ este mesajul unui învățător, al unui guru modern 

către o elevă silitoare: „Mi s-a părut întotdeauna că pendularea 

ta între două lumi, dubla mărturie pe care o poți da, mărturia 

unică și unificatoare la care poți ajunge este șansa ta: 

pendularea (s.n.), (Scrisoare din 24 martie, 1981, p. 159). 
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A mai susține că epistolarul Sandei Stolojan este, în 

aceste condiții, o simplă poveste de dragoste târzie este dintre 

doi parteneri separați de politică și de viață este un non-sens. 

Gânditorul îi cere „companioanei‖ sale epistolare „supremul‖ 

dar, mărturia scrisă a relației lor: „Fă-mi darul acesta, dacă 

spui că îl merit, de a povesti, ca unui om din anul 3.000, cum 

se oglindea lumea în sufletul unei modeste cronicare, acum 

vreo o mie de ani‖ (ibidem, p. 160). 

Finalul acestei povestiri are ceva straniu și de înțeles, ca 

orice mit filosofic. „Pentru mine, ziua înmormântării lui Noica 

a fost marcată de un semn misterios (căderea, ca din senin a 

unei hărți a României Mari – n.a.). Ar fi trebuit poate să dau la 

o parte circumstanțele istorice, exilul, lupta „pentru cauză‖ și 

să vin la Păltiniș. Dar jocurile erau făcute. 

Cel care încă mai spera ca suprema alinare în viață este 

tăcerea alinatoare a prietenului, a plecat fără a spune tot. Noica a 

murit cu gândul că șansa intelectualilor din Est, cu deosebire a 

celor români, era aceea de a „salva‖ Occidentul deculturalizat, nu 

s-a realizat. Iar pentru asta sunt de vină și „destinele suspendate‖ 

precum intelectualii prinși între două lumi. Din păcate, nici azi, 

cu rare și norocoase excepții, Constantin Noica nu are urmașii pe 

care i-ar fi meritat. 
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RESPONSABILITATEA SUBIECTULUI CUNOSCĂTOR 

PRINCIPII ETICE PRIVIND AUTENTICITATEA ŞI 

ORIGINALITATEA CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

 

 

Epoca modernă şi implicit cea post-modernă se caracterizează 

prin importanţa crescândă pe care o are ştiinţa în viaţa societăţii, 

dar şi în viaţa particulară ori publică a indivizilor. Dezvoltările 

umanităţii sunt legate în primul rând de revoluţia tehnico-

ştiinţifică, însă nu trebuie neglijat rolul imens pe care-l au 

ştiinţele umaniste în conturarea unui ideal de umanitate. Fără 

intervenţia eticului în cadrul analizelor rigide, obiectiv-riguroase 

ale ştiinţelor naturii, omenirea s-ar putea îndrepta către un 

automatism cultural greu de aprehendat şi de asimilat. Mai ales, 

că ar trebui să ţinem cont de faptul că unul din aspectele 

revoluţiei tehnico-ştiinţifice îl reprezintă transformarea ştiinţei 

într-o forţă nemijlocită de producţie, într-un vast imperiu 

consumerist în care valoarea umană din cadrul muncii tehnicizate 

este aproape anihilată. Mai mult, legătura strânsă dintre ştiinţă şi 

producţie este conştient urmărită de principalele programe 

politice ale statelor lumii. 

Aşa cum sugera filosoful Jean Baudrillard, ne confruntăm cu 

un veritabil mimetism în ceea ce priveşte producţia în serie atât a 
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lucrărilor ştiinţifice, cât şi a celor artistice, astfel încât o soluţie 

etică vizavi de acest fenomen trebuie să se formuleze cu absolută 

necesitate. O avertizare asupra crizei culturii ştiinţifice a 

continentului european, iar implicit şi a umanităţii, în general, s-a 

lansat încă din anul 1927, de către Edmund Husserl, prin celebra 

sa lucrare, Criza umanităţii europene şi filosofia. Totuşi, putem 

observa cum revoluţia tehnico-ştiinţifică a zilelor noastre 

generează un nou tip de om de ştiinţă, cel al cercetătorului 

ştiinţific salariat al unei institut de ştiinţă, iar proiectul politic 

european bazat pe societatea cunoaşterii şi comunicării vizează 

chiar atingerea unui nou ideal uman, cel de creare a unor cetăţeni 

permanent educaţi şi informaţi, care să răspundă prompt noilor 

perspective deschise de fenomenul globalizării.  

Aşadar, se cuvine să cercetăm care sunt normele de conduită 

ale oamenilor de ştiinţă, care este atitudinea lor morală, precum şi 

interesul pentru implicaţiile etice ale activităţilor lor concrete de 

cercetare. Întrucât ne vom referi, în special, asupra cercetătorului 

implicat într-un studiu de etică, iniţiativa noastră va fi inevitabil 

dintr-o perspectivă metaetică. Mai întâi, pornim de la ideea că 

există implicaţii etice în orice „act‖ veritabil uman, adică în orice 

act social. În acest sens, trebuie să avem în vedere faptul că 

eficienţa socială a ştiinţei nu poate fi redusă în nici un caz la 

eficienţa economică. Apare aici o dilemă etică de prim rang: cum 

se fac repartizările fondurilor în diversele ramuri de cercetare? 

Cu alte cuvinte, de ce se alocă mai mulţi bani, spre exemplu, 

pentru cercetări în domeniul fizicii nucleare (exemplul 

experimentelor din cadrul acceleratorului de particule de la 

Geneva), decât cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste? 

Conştiinţa responsabilităţii omului de ştiinţă ar obliga chiar la un 

studiu ştiinţific al problemei. În primul rând, o fetişizare a 

aparaturii şi tehnicii din diverse câmpuri de cercetare, în special 

cel ţinând de latura realistă a cercetării a dus la o pierdere din 

vedere a calităţii umane a cercetătorului. În unele ramuri ale 

cercetării ştiinţifice, cum ar fi ştiinţele filosofice sau matematica, 

nu condiţiile materiale joacă rolul hotărâtor, ci în special calitatea 

umană a cercetătorului, conduita lui morală în exercitarea 

muncii ştiinţifice.  
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Un anumit climat psihologic şi moral se împleteşte bine cu 

climatul intelectual al instituţiei de cercetare, de aceea, 

contradicţia dintre structura formală şi cea informală poate naşte 

tensiuni şi reacţii psihologice negative. Faţă de această 

problematică reală atitudinea psihologilor şi a sociologilor, dar în 

special şi a conducătorilor de colective ştiinţifice sau a 

organizatorilor unui proiect de cercetare nu este în general 

unitară.  

Concepţia care trebuie să stea la baza organizării vieţii şi 

muncii ştiinţifice nu poate să fie identică cu cea care stă la baza 

organizării unei activităţi de rutină sau a unei activităţi pur 

didactice. O înţelegere distinctă a valorii relaţiilor formale şi 

informale, a disciplinei cercetătorului, a criteriilor de apreciere a 

rezultatelor obţinute şi a codului de comportare inter-individuală 

se impune de la sine. Pentru a avea realizări creatoare în ştiinţă 

este necesară angajarea întregii personalităţi a cercetătorului, ceea 

ce explică de ce etica relaţiilor inter-individuale în câmpul ştiinţei 

este strâns legată de psihologia relaţiilor micro-sociale. Mai mult, 

ideea solidarităţii interumane este o idee relativ recentă. Henri 

Bergson, de exemplu, a evidenţiat în lucrarea sa, Cele două surse 

ale moralei şi religiei, că majoritatea moralelor empirice şi a 

sistemelor etice sunt „morale închise‖. Cu toate acestea, nu putem 

respinge faptul că principiul promovat în special de etica datoriei 

a lui Immanuel Kant şi a teoriei virtuţii a lui Aristotel are la bază 

ideea că „omul este un scop în sine‖, ceea ce ar trebui să fie un 

ghid permanent pentru orice cercetare ştiinţifică, atât pentru 

ştiinţele reale, cât şi pentru cele umaniste.  

Orice cercetare trebuie să fie în favoarea omului şi nu o 

cercetare în care omul este un material experimental. Unii autori 

deosebesc astfel între cercetarea având la bază o experimentare 

observaţională şi cercetarea având la bază experimentarea 

manipulativă. În primul caz, procedeul analitic are o întemeiere 

solidă, fiind standardizat, şi nu implică un risc semnificativ 

(pentru pacient, în cazul ştiinţei medicale, ori pentru fizician, în 

cazul cercetărilor din fizica atomică), sau, dimpotrivă, procedeele 

analitice promit să aducă un beneficiu cercetării.  

Vorbim aici de o tehnică care ar fi fost aplicată şi într-o 

situaţie non-experimentală, singurele diferenţe constau în 
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organizarea sistematică a observaţiilor şi în punerea în joc a unor 

metodici speciale şi riguroase pentru colectarea datelor. În 

experimentarea manipulativă există prea puţine procedee pentru 

munca executată (sau chiar nu există deloc). Pacientului, de pildă, 

i se aplică o tehnică experimentală care include un oarecare risc şi 

din care beneficiarul nu este pacientul, ci cunoaşterea umană. 

Un exemplu de experimentare manipulativă îl reprezintă 

experienţele realizate de nazişti în lagărele de exterminare sau în 

încercarea de introducere pe piaţă a diferitelor medicamente a 

căror nocivitate asupra organismului nu este cunoscută. În acest 

sens, condiţiile de cercetare au fost reglementate prin convenţii 

internaţionale, cum ar fi:  

a) se poate recurge la cercetare pe om numai cu extremă 

prudenţă şi dacă riscurile au fost reduse la minimum după o 

prealabilă experimentare pe animale; 

b) se recurge la om numai dacă soluţia problemei nu poate fi 

obţinută prin experimentare pe animal; 

c) protocolul de cercetare trebuie să reflecte părerea unui 

colectiv de specialişti competenţi; 

d) subiectul trebuie să fie informat şi să-şi dea 

consimţământul. 

Toate aceste probleme etice legate de statutul experimentului 

ştiinţific sunt valabile în special în ştiinţele reale, fizică, 

medicină, chimie etc., însă, în cadrul unui proiect de cercetare 

umanist, cum este cel de faţă, se impun câteva observaţii privind 

deontologia muncii de cercetare. Am putea întâlni unele abateri 

privind cercetarea, cum ar fi:  

A) abateri ale conducătorilor de grupuri faţă de subalterni,  

B) abateri de la relaţiile principiale ale subalternilor faţă de 

conducător şi  

C) abateri de la relaţiile principiale intercolegiale. 

Aşadar, printre abaterile de la morala relaţiilor interumane în 

câmpul cercetării ştiinţifice menţionăm în cazul punctului A): 

1. Confuzia între competenţă şi autoritate administrativă. 

Situaţia ideală ar fi să existe o congruenţă între competenţă şi 

autoritatea „formală‖, ce trebuie obţinută prin promovarea 

răspunderii a celor competenţi şi nu prin subordonarea 

competenţi faţă de cei lipsiţi de competenţă. 
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2. Promovarea elementelor subcapabile. Aceasta poate apare 

în mod automat ca o urmare a promovării incompetenţei în scara 

ierarhică. Instinctul de conservare şi calculul la rece îl face pe 

conducătorul necorespunzător să sprijine pe subalternii care nu l-

ar putea concura.  

3. Invidierea subalternilor. Spre exemplu invidia lui Davy 

pentru calităţile lui Faraday. 

4. Minimalizarea posibilităţilor subalternilor. Aceasta porneşte 

din amor propriu. 

5. Parţialitatea, adică lipsa de obiectivitate în judecarea 

aportului adus, abaterea este provocată de simpatie şi antipatie, de 

existenţa anumitor legături familiale sau personale. 

6. Lipsa de omenie, care se manifestă nu doar printr-o 

atitudine distantă, ci mai ales prin considerarea subalternului sub 

aspect exclusiv profesional sau chiar funcţionăresc, subalternul 

având, desigur, demnitatea sa şi problemele sale personale. 

7. Cupiditatea (rapacitatea) care în sectorul ştiinţific se 

manifestă din păcate destul de des: dorinţa de avea un număr cât 

mai mare de lucrări, monopolismul în cercetare, exploatarea 

muncii subalternilor fără a-i cointeresa material sau moral, furtul 

de idei de la subalterni, subordonarea întregii forţe de muncă în 

scopul urmăririi propriilor ipoteze de lucru. 

8. Lipsa de respect pentru personalitatea ştiinţifică a 

subalternilor, care au şi ei dreptul la iniţiativă, la lucrări 

independente şi la folosirea mijloacelor de lucru 

9. Dorinţa de laudă şi de linguşire. Această abatere este 

regretabilă deoarece favorizează apariţia greşelilor într-un câmp 

de activitate care prin definiţie ţinteşte la îndepărtarea erorilor şi 

la promovarea adevărului. 

10. Impermeabilitatea la sugestii, la propunerile constructive, 

la critică, în general ceea ce presupune o antipatizare a criticii. 

Cum orice cale de cercetare presupune feed-back, această abatere 

deposedează conducătorul de o viziune justă asupra succesului 

cercetării. 

11. Critica „ex cathedra‖, după principiul „magister dixit‖, ce 

rezultă din orgoliu, din amor propriu, din individualism, dintre 

confuzia dintre competenţa ştiinţifică şi rolul social administrativ. 
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12. Aplicarea în colectiv a principiului „divide et impera‖. A 

provoca suspiciune şi invidie reciprocă între subalterni este un 

principiu tactic de conducere de o extremă eficacitate, dar de o 

mare reprobabilitate morală. 

Desigur, multe dintre aceste abateri nu se pot produce decât pe 

un teren pregătit de greşelile morale ale subalternilor. Avem deci, 

B): abateri de la relaţiile principiale ale subalternilor faţă de 

conducătorii ştiinţifici: 

 Invidia pentru poziţia, realizările, capacitatea 

conducătorului. 

 Servilismul, dublat frecvent de făţărnicie. 

 Denigrarea colegilor, introducerea insidioasă a neîncrederii 

între conducător şi colegi; „raportarea‖, „delaţiunea‖ unor fapte 

reale dar probabil răstălmăcite, sau chiar a unor fapte imaginare. 

O metodă practică pentru stârpirea acestui obicei este 

confruntarea. Unii conducători de cercetare preferă, totuşi, să-l 

cultive, în speranţa că va avea informaţii de încredere în masa de 

cercetători. 

 Minciuna „interesată‖; 

 Indisciplina; 

 Denigrarea conducătorului; 

 Însuşirea necinstită a unor idei valoroase; 

 Lipsa de respect pentru autoritatea pe care o reprezintă 

conducătorul. 

Trebuie să avem în vedere însă, în analiza acestor abateri etice 

că relaţia conducător-subaltern este o relaţie formală şi nu 

coincide cu relaţia „maestru‖-„discipol‖, nici cu relaţia 

„vârstnic‖-„tânăr‖ în câmpul ştiinţei. Există, desigur, şi C): 

abateri de la relaţiile principiale intercolegiale. Aceste abateri 

reflectă conflictul dintre cele două valori etice opuse: 

individualismul în munca de cercetare şi apetenţa pentru munca 

în echipă, accentul pus pe colaborare. Printre abateri amintim: 

invidia şi dorinţa de a te pune în valoare, care explică unele 

abateri de tipul ignorării „voite‖ a lucrărilor altora, a 

nerecunoaşterii priorităţii ştiinţifice a altora, etc. Asemenea 

abateri s-au întâlnit în cursul istoriei ştiinţelor chiar la 

personalităţi marcante. Însuşi Charles Darwin a fost criticat 
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pentru faptul că prima ediţie din 1859 a Originii speciilor a 

prezentat ideea evoluţiei lumii vii ca rezultat al unor observaţii 

personale, minimalizând contribuţia precursorilor acestei idei 

(Lamarck). H. Helmotz a subestimat mult timp semnificaţia 

lucrărilor lui Robert Mayer, privind principiul conservării 

energiei, minimalizându-le importanţa. 

O altă problemă etică în vederea elaborării unei lucrări 

ştiinţifice este problema paternităţii unei idei. Citarea paternităţii 

este uneori escamotată sub pretextul că nu este posibilă 

prezentarea unei bibliografii complete, se publică o bibliografie 

orientativă sau se limitează investigaţiile bibliografice la lucrările 

doar a câteva limbi de circulaţie. Ce înseamnă însă o prioritate 

ştiinţifică în vederea stabilirii corecte a originii unei idei sau 

teorii? Termenul de prioritate a ideii are un sens juridico-

economic, cea ce astăzi se numeşte dreptul de autor. Relaţia 

dintre autor şi idee este în primul rând o relaţie afectivă 

comparabilă cu cea dintre mamă şi copil, o justă atitudine faţă de 

propriile idei are repercusiuni asupra „bazei sentimentale‖ a 

activităţii sale ştiinţifice.  

Dacă în problema priorităţii ştiinţifice, în ceea ce priveşte 

marile descoperiri istorice se va restabili adevărul în cele din 

urmă, în ceea ce priveşte descoperirile mai neînsemnate omul de 

ştiinţă trebuie să aibă înţelepciune şi toleranţă. De un real interes 

moral este şi atitudinea cercetătorului faţă de munca sa 

ştiinţifică, cât şi a altora. Respectul faţă de munca în sine se 

concretizează în îndeplinirea obligaţiilor. Formalismul, 

superficialitatea, indiferenţa, indolenţa, lipsa de exigenţă, lipsa de 

interes pentru problemă sunt păcate majore faţă de cauza ştiinţei. 

De asemenea, putem vorbi de o etică a scrisului ştiinţific precum 

şi a discuţiilor, dezbaterilor ştiinţifice. Scrisul ştiinţific are şi el 

„normele‖ sale, acceptate uneori tacit, alteori explicitate cu ocazia 

unor încălcări mai mult sau mai puţin grosolane. O primă 

categorie de norme se referă la ceea ce s-ar numi obligaţiile 

morale ale cercetătorului, obligaţii pe care le are faţă de cei care 

au contribuit la realizarea lucrării. O altă categorie de probleme 

se referă la modul de prezentare al comunicărilor. Am putea 

spune că acestea sunt mai mult probleme de bun simţ decât de 

etică. În acest sens, deci, autorul trebuie să depună străduinţe 



114 
 

pentru a evita: a) frazeologia emoţională; b) controverse 

răutăcioase; c) atacuri la persoană; d) folosirea exagerată a 

persoanei întâi; e) evaluarea doar a propriei sale activităţi. 

Criticismul, de asemenea, este o parte importantă a metodei 

ştiinţifice, dar trebuie condus într-o manieră demnă şi 

constructivă. În general, autorul care alunecă în atacuri personale 

şi în pură controversă îşi dăunează mult propriei reputaţii decât 

păgubeşte prestigiul cercetătorului cu care este de acord. Cea mai 

discutată problemă a eticii scrisului ştiinţific se referă la „dreptul‖ 

de a fi semnatar, la numărul şi la ordinea autorilor în cadrul unui 

colectiv ştiinţific. În cazul în care contribuţia autorilor este 

aproximativ egală, soluţia optimă este semnarea lucrării în ordine 

alfabetică. Trebuie să se combată cu hotărâre criteriul protocolar, 

criteriul ierarhic, ca şi alte criterii neprincipiale (familiarism, 

nepotism, relaţie personală, apartenenţă politică etc.). O problemă 

conexă este şi aceea a cantităţii şi calităţii în scrisul ştiinţific. 

Valoarea unei lucrări nu se judecă în primul rând după lungimea 

ei, ci după calitatea ei. De asemenea, concizia şi claritatea în 

exprimare sunt cu adevărat imperative etice. Eleganţa în 

exprimare este compatibilă cu principialitatea, iar răstirea sau 

ofensarea în ţinerea discursului este compatibilă cu incisivitatea.  

În general, argumentaţia temeinică se impune de la sine, nu are 

nevoie de „ambalare‖ într-o frazeologie brutală. Tonul polemic 

antrenează reacţii afective de apărare care duc la rapida pierdere a 

obiectivităţii. Este neetic să ne fixăm în exclusivitate asupra 

defectelor şi punctelor criticabile fără a menţiona şi elementele 

pozitive ale lucrării. Părtinirea în acest caz se manifestă prin 

subestimarea fie a părţilor pozitive, fie a părţilor negative. 

Criticul nu trebuie să piardă din vedere faptul că valoarea unei 

lucrări ştiinţifice nu este dată numai sau în primul rând de partea 

de adevăr pe care o conţine, ci de multe ori valoarea este dată de 

caracterul ei stimulativ pentru cercetări. Uneori, lucrări „eronate‖ 

au contribuit la progresul ştiinţei tocmai prin aceea că au provocat 

o ripostă de mare importanţă. 

 

 

     

 



115 
 

GEORGE BACIU 

GÂNDURI ÎN DERIVĂ 

 

Întorcând spatele timpului am 

înţeles ce înseamnă cunoaştere. O 

suferinţă cu faţadă de formulă şi 

temelie de trăire în idee. Pe ruinele 

judecăţilor se sfârşeşte muzica 

nimicului cu pretenţie de Fiinţă 

îmbrăţişată verbal de transcendenţa 

inimii definită pleonastic 

antiraţionalism. 

Dealtfel, imperialismul legii morale din mine şi tăcerea 

răbdării – ca meserie fără destin – sunt contemplarea socratică 

a Daimonului revoltat de patul biologic al ispitei materiei care 

suferă. 

                                               *** 

Oamenii sunt nişte virgule distanţate de puncte. Freamătul 

întâmplării că sunt nu este altceva decât inocenţa trupului 

deşirat pe cruce, la marginea infinitului cu oboseli de materie.  

Dincolo, suspinul plictisit al Întregului de a fii Tatăl, Fiul şi 

Sfântul Duh. 

                                                *** 

Poetul nu are mântuire. El rafinează durerea, tace iubirea şi 

atârnă viaţa de infirmitatea dialecticii.  

Poetul e neliniştea plictisului ideii mirate în cuvânt. Atunci 

când florile seamănă a inimi cu orgoliu de nimic. 

Poetul e boala ce umple trupul de căutarea propriei mântuiri. 

                                             *** 

Motivul pentru care sunt e suferinţa răbdării. Fiindcă ea este 

demersul imprecis al călcâiului ros de poteca fenomenologică 

a existenţei. Cum să mă vindec de uzura gândului că 

putreziciunea propoziţiei cu care mă definesc e preaplinul 

infinitului cu gest de îndoială? 

                                             *** 

Pe marginea mea stai tu, ca un registru indiferent la toate… Te 

scriu, filă cu filă, atitudine cu atitudine, uluit de obişnuinţa cu 

care-ţi respect alcătuirea. 
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Ar trebui să te aşez pe raftul cu orgolii de cerşetor, dar lătratul 

lacrimii cu care te parcurg gâfâie istoria defectă a gurii abuzate 

de imediat. 

În vreme ce stupiditatea ideologiei cu care te răsfoiesc nu e 

altceva decât osul sufletului pe care mă aşez oftându-mi pofta 

de aţi mângâia nimicul. 

                                              *** 

Cândva, obosit de tăcere, am vorbit cu ochii tăi, roşi de 

capricii şi dorinţe. Şi-am crezut că Eva e atât de plictisitoare ca 

o felie de gând durută pe crucea lui Adam.  

 Nici măcar Dumnezeu nu observase parfumul mărului cu chip 

de înger putrezit în sfinţenia păcatului. 

                                             *** 

Mi s-a decolorat dragostea ca un răsărit de rouă nechezat pe 

vântul vândut caravanelor. Parcă sunt un oraş fără târziu în 

care frunzele au ucis tăcerea străzilor fără dimineţi.  

O să-mi putrezească rădăcina pe crucea cimitirului unde încă 

mai tremuri ca o lumânare ce dă din cap la Dumnezeu. 

                                             *** 

Într-o seară, portretul tău dezbrăcat de insomnii se aşezase pe 

noptieră mângâindu-şi umerii oxidaţi de uitare.   

Şi ploua până-n gât.  

Sub cerul spart în felii, statuia lunii îşi proptise umbra în 

bărbia porţii cu uliţa pe gene. 

Şi zornăiau greierii cu toamna-n servietă… 

                                                 *** 

Plecasem înspre cealaltă inimă recapitulându-mă. Stingher ca 

o mărturisire. Indiscret ca un eveniment fără urmări…  

Celălalt Eu, sedus în profunzimea Nimicului, îşi contesta 

decepţiile, ţopăind în infirmitatea ortodoxă a îndoielii cu ton 

de epitaf kantian: Deasupra, cerul,, tocit de filosofia 

vestimentară a sufletului, Jos, mahalaua vieţii de ocazie 

rânjind la fiecare liturghie a libidoului.  

 

 

                                                 *** 

Am împins lumea mai încolo, foşnindu-mă în vântul copacilor 

cu fast de legendă.  
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Numai Biserica din oglinda ochilor cochetează cu nara 

gândului prin care mă revărs ca o clipă plină de melancolia 

bordelului terestru. 

                                                *** 

Nu mă întâlnisem niciodată. Deficitul viciului zornăia 

hegelian, în dialectica ostenită a zilelor vomitate în frunza 

Evei. Şi pentru că reumatismul timpului visa gladiatori, eu, 

Adamul, miroseam a Spartacus. 

                                                *** 

Îmi mângâiam crucea ca-ntr-un exerciţiu de nesupunere.  

Mă privea Socrate, explicându-mă, ca pe-o formă de univers, 

atârnată la cotul erorii insuficient trăite. 

                                                  *** 

A venit la mine dimineaţa scârţâind a simplitate. Înţelepciunea 

ei mirosea a curcubeu şi-a aer destrăbălat. M-a atins ochii cu 

aburul pădurii adormite în hamacul turmelor plecate spre sat. 

Ah, ce nechează fereastra sub furişul privirii cu care-ţi închei 

furoul puţin obosit de-atâtea săruturi. 

                                                   *** 

Viaţa e ca un dans. Te exprimă, nu te explică. La fel şi amanta 

care îţi oferă ceea ce poartă în ea. Gustul nefinit al clipei trăite. 

                                                  *** 

Mă loveam de lutul din mine ca de o grămadă de pietre. Inima 

era o prăvălie de sentimente, iar sufletul o etichetă lipită pe 

sânul rugăciunii de după post.  

Destinul nu era decât moloz risipit pe sensul lucrurilor, la 

asfinţit. Parcă devenisem o piramidă împovărată de respiraţia 

caravanelor plecate spre nicăieri. 
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CEZAR VASILESCUESEU  

      

CU…CELLA,  MEMORIALISTA 

 

Memorialistica pianistei Cella 

Delavrancea are virtuţile muzicii 

simfonice de cameră, mai puţin 

frecventată de melomanii obişnuiţi ai 

sălilor de concerte. În lunga-i viaţă 

depăşind un secol, fiica lui Delavrancea 

s-a învârtit prin cercurile elitei culturale a 

Europei, începând de la prietenii tatălui – 

renumitul dramaturg, avocat şi ministru – până la Caragiale şi 

Brâncuşi în exil, trecând prin curtea regală, saloanele simboliştilor 

şi familiilor emigranţilor români la Paris. Într-o acustică (se poate 

citi) şi stilistică impecabilă a amintirilor, se perindă în ritmul 

mişcărilor repetate din Bolero-ul revelion zeci de personaje ilustre. 

Virtuozitatea muzicală a pianistei se îmbina cu acurateţea literară. 

Şi chiar dacă marele public îşi închipuie personalităţile doar în 

biblioteci, săli de concerte, recepţii, simpozioane, deseori ai 

surpriza de a le descoperi în jurul meselor în care se dispută partide 

de cărţi de joc, nu atât vizând însuşirea postmodic, cât pentru 

întreţinerea unei conversaţii agreabile, cultivarea unor ironii, 

lansarea unor opinii politice (tatăl Cellei mereu visa la rotunjirea 

„României dodoloaţe‖, refuzând imaginea, în lipsa Ardealului, a 

unei ţări „în formă de ciorap‖). Jocurile de vacanţă sau numai de 

relaş pasager mergeau de la ţintarul arhitectului Mincu şi tablele 

vestitului doctor Kirick, la pokerul în care mereu câştiga Barbu 

Ştefănescu Delavrancea, care anunţa, cu vocea sa de orator, casa 

(implicată în pregătirea cinei) că ele e Jupânul.  

Dramaturgul împreună cu prietenul lui de-o viaţă, Vlahuţă erau 

nedespărţiţi, mai ales în vacanţele de vară, fie la mare, când intrau 

îmbrăcaţi în valurile mării cu atelajul tras de cai, fie dând o fugă la 

Istanbul sau Atena. Dacă la Paris, Delavrancea nu rata o zi să nu 

viziteze enigmaticul tablou al Giocondei, expus la Luvru, pe 

malurile Bosforului se ospăta, tot zilnic, cu un peşte mai puţin 
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cunoscut în bălţile Brăilei, barbun, astfel că turcii nu-i spuneau 

efendi Barbu, ci efendi… Barbun. De neuitat vacanţele de la moşia 

Dragoslavele a lui Vlahuţă, unde „jocurile de societate‖ beneficiau 

de zbenguiala celor patru fete ale lui Delavranceaşi două ale lui 

Vlahuţă. Rareori doctorul Dona (care îl îndemna pe Caragiale la 

moderaţie şi trăgea câte o fugă la Teșcani, pentru a-l îngriji pe 

Enescu, bolnav) încingea câte un pokeraş, după care soţia Lemita îl 

aştepta cu un supeu. 

Despre Elena Văcărescu, exilată la Paris datorită întâlnirii sale 

interzise cu viitorul rege Ferdinand, aflăm că prin slujnica sa îl 

ţinea să aştepte în vestibul pe preşedintele Franţei, Poincaré, care 

voia să-i viziteze mama. Ce oameni de calitate producea „grânarul 

Europei‖, dacă această doamnă atât de influentă în înalta societate 

franceză, Hélène Văcăresco, declara: „Când strâng mâna unui 

român, mă trece un fior, parcă ating pământul nostru‖. Lângă 

Davos, Cella l-a cunoscut pe Nietzsche, făcând pe portarul la un 

hotel (inclusiv purtând cascheta specifică), iar după ce a cântat la 

pian un preludiu şi o fugă de Bach, Rainer Maria Rilke, omagiindu-

i performanţa, i-a sărutat mâna. Plângându-i-se Arghezi că nu putea 

să-şi ducă familia la mare din cauza lipsei de bani, pianista i-a 

oferit vila ei de la Eforie trei luni de vacanţă estivală, stârnind 

exclamaţia poetului: „Doamna Cella, dumneata crezi în minuni!?‖  

În vestitele serate ale poetului Ion Pillat, în locuinţa căruia aveau 

loc recitaluri de poezie de la Omar Khayaam la Minulescu, cărţile 

de joc coabitau cu cărţile literare. Aveau loc desfăşurări de forţe ale 

spiritului, demonstrându-se strălucirea de giuvaiere a limbii 

române. Nu lipsea nici muzica frumoasei Cella, în ambianţa 

tablourilor soţiei amfitrionului şi a bunei dispoziţii generale. Poetul 

Ion Pillat s-a prăpădit într-un „Întunecat April‖ al anului 1945, 

ratându-şi proximul proiect de a vizita insulele elene cu prietenul 

Vasile Voiculescu (tarotul destinului rezervându-i doctorului poet o 

carte umilitoare şi nedreaptă: abuziva temniţă comunistă). Doar 

versul voiculescian a anticipat izbăvitoarea-i moarte în faţa unei 

crude maşini istorice de sfărâmat destine: „M-apropii de sfârşit ca 

de o primăvară…‖Cella va trăi 13 ani în secolul XIX şi 91 în 

secolul XX. A avut ce povesti… 
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LIVIA FUMURESCU  

 

  

             F R UN Z E LE     S P E R A N Ţ E L O R    

                                 

MOTTO                                                                                                

„Suntem  un vis al unui gând   

 Ce trăieşte prin cuvânt !” 

 

În cadrul Festivalului Internaţional de 

poezie pentru elevi „ Zilele Nichita 

Stănescu‖- Ediţia a IX-a, martie 2015, 

organizat sub coordonarea Societăţii 

Culturale Apollon – România, MARELE 

PREMIU „Nichita Stănescu‖ a fost 

acordat tinerei Mădălina Mardan de către 

Asociaţia Culturală „Gând Românesc, 

Gând European‖ şi de către revista lunară 

de cultură, ştiinţă şi artă „ Gând Românesc‖ din Alba Iulia. 

Aşa se explică de ce volumul de poezii „Descompunerea-n 

cuvinte‖ (Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2015) apare ca 

trofeu al tinerei poete, care, cunoscând poeziile poetului 

Nichita Stănescu, adună în cele 76 de poezii frânturi de gând şi 

de simţire, valorificând, nebănuitele resurse semantice şi 

afective ale unor cuvinte şi necuvinte în maniera care se vrea 

apropiată de a marelui poet. 

        Pentru cei mai puţin iniţiaţi în abstracţiunile jocurilor de 

cuvinte, de neînţeles în spaţiul obişnuit, poeziile Mădălinei, 

cochetând cu ciudate configuraţii lexicale, exprimă 

curiozitatea, nedumerirea, emoţiile şi avalanşa de trăiri ale 

tânărului confruntat cu sinuozităţile realităţii înconjurătare, în 

strădania de a înţelege şi de a descoperi adevărurile 

existenţiale. Poeta colectează cuvinte, gânduri, impresii, culori 

şi trăiri într-o apropiere ciudată şi greu de descifrat la o primă 

şi superficială lectură. 
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       Mădălina, prin discursul liric original, lansează un evantai 

de gânduri şi de trăiri, dezvoltând teme specifice vârstei 

căutărilor („Zigzagul calculat de timp,/ îmi hrăneşte labirintul 

zilnic/ ce mă sugrumă/ într-un cosmos de argint ... atinge 

magia gândurilor ploioase ... în alternanţe rupte/ în noi,/ 

univers robotizat‖. – Elegia dedală, p.6). În consens cu 

contradicţiile anilor de dorinţe confuze ale vârstei, poeta 

valorifică antonimia verbală, evidenţiind semantic zbuciumul  

sufletesc ( „Un gând care merge la tine/ Acela care zace în 

mine...Şi vine şi pleacă, mă duce, mă îneacă...”- Sentiment, 

p.8). Avalanşa gândurilor şi proiectelor e derutantă, 

finalizându-se cu îndemnul imperativ din final, insistând pe 

hotărârea şi puterea de discernământ a tinerilor : „ Închide 

repede ochii şi pleacă/ Nimeni niciodată nu te aşteaptă!‖ – O 

lume doar a mea, p.9 ). 

    Fermitatea şi tenacitate caracterizează aspiraţiile tinerei 

poete: „ Uneori cad la pământ!/ Mă las chiar şi abătută de 

vânt!...Vreau să merg tot mai sus/ Să înving...‖ – Hrană pentru 

suflet, p.10). Preocupată de relaţiile interumane, Mădălina e 

convinsă că orice ajutor modest dat celui aflat în suferinţă va 

aduce o bucurie, dar şi o compensaţie în accepţiune biblică : „ 

Tu ...  poţi fi o fereastră,/ Un lemn , ud, murdar la o casă/ Un 

obiect fără valoare/ Dar un obiect care multă lume nu-l are‖... 

„ Acolo undeva pe un crin/ Cineva dăruieşte,/ Cineva te 

priveşte/ Şi vrea să te vegheze/ Să te ajute, să te lumineze‖ – 

Dăruieşte şi vei primi, p. 12-13). În alte poezii, repetarea unor 

cuvinte-cheie dobândeşte valori imperative, ca un memento al 

discernământului pe care să-l aibă generaţia tânără: „ Cu grijă 

trebuie gândit/ Orice plan bine înfăptuit...Cu grijă trebuie s-

alegi/ Orice om dintre acei colegi‖ – Te protejez,  

      În alte poezii, Mădălina se opreşte asupra unor aspecte 

banale, precum spectacolul urban, cu agitaţia de la semafor, de 

la trecerile de pietoni, de la valurile celor grăbiţi şi preocupaţi 

de gândurile şi problemele lor (Povestea cuiva, p.15) sau de 

adrenalina de pe pârtia de ski, de culorile peisajului hibernal, 

dar şi de cele ale gândurilor care „evadează...în nuanţe pale şi 

argintii...De la nuanţe, îndemnare şi culori/ La distracţia 

perfectă pentru noi/ În alb-negru în culori deschise/ Din lumi 
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paralele desprinse‖ – Poteca albă, p. 16). Cuvintele, precum în 

poeziile lui Nichita Stănescu, devin o poveste a vorbelor, a 

înţelesurilor nebănuite, care se izbesc, se răsucesc 

contorsionate frenetic, precum energiile tinerilor trăind magia 

bucuriei existenţiale sau curiozitatea descifrării neînţelesurilor 

care se împletesc în jurul lor. Adeseori, poeta, după disparate 

reflecţii filozofice, alunecă în ciudate alăturări de cuvinte 

numai din dorinţa respectării rimei: „ Cuvintele sufletului/ În 

atmosfera încinsă a sunetului/ Să simţi magnetul/ Dintre tine şi 

pământ/ Iubirea dintre cer şi mormânt/ Bucuria dintre cer şi 

apă/ Somnul care în ea înoată/ Să simţi, să vezi uşor/ Indiferent 

de zi-noapte sau interior‖ ( Carton în flăcări, p.19). Asemeni 

seminţelor care încolţesc, şi cuvintele se metamorfozează în 

gânduri şi idei „urlă/ mi se pare că poposesc,/ au obosit,/ 

zăbovesc în rugina pustie...‖ ( Seminţe calde, p 21) 

       Ca şi la Nichita Stănescu, culorile înconjurătoare au 

semnificaţia lor, deschizându-ne tainice porţi ale sufletului, 

pendulând între bucurie şi nenumăratele întrebări despre 

misterul vieţii şi-al morţii, dintre efemer şi veşnicie ( „ copil 

conceput/ din infinitul vremii... te-a ales în planul terestru/ pe 

roua verde/ te-a lăsat să priveşti/ norii albi...ca să înţelegi/ 

vopseaua minţii/ gândirea vocii‖ – Verde, alb, albastru, p.22). 

Mai mult intuitiv, enumerarea cuvintelor care sugerează 

nonconformismul tinerilor se completează cu întrebările şi 

răspunsurile înseilate în contextul unor poezii, amintind de 

spontaneitatea vârstei („Sandale, Papuci, Şlapi, Bocanci,/ 

Tu...el...ea...voi/ ...Pardon/...La o parte ! /...De ce ?‖ – Asfaltul 

student, p. 24). Cugetări specifice tinereţii, stârnite de muzică, 

de zâmbete, de amintiri trezesc dorinţa de evadare din 

monotonia zilelor: „Mereu...doar versuri, muzică/ natura şi-un 

zâmbet/ devin.../adevăr,/ şi apoi e poveste/ nenumărate gânduri 

şi amintiri/ ţi-aminteşti de ele/ legat la ochi/şi ai vrea să pleci 

cu trenul fără nume...‖ ( Meditaţia, p. 27). 

   Preluând simboluri din poezia lui Nichita Stănescu, poeta 

dezvoltă, într-o alambicată viziune, semnificaţia culorilor, a 

confuziilor şi a nedumeririlor învăluite în fum, dar şi în silueta 

amforei, schimbându-le contextual într-o viziune personală ( „ 

aş vrea să trăiesc/ lângă amfora de lângă fântână‖- Aşternut de 
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pleoape , p. 29), dar fără să aprofundeze ideea filozofică în 

jocul de cuvinte. Sintagme înnoitoare se regăsesc însă în multe 

dintre poezii, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că Mădălina 

are disponibilităţi poetice care promit o maturizare viitoare: 

„cuvinte înăbuşite, oceanul gândurilor mele, dorul stelelor, 

infinitul vremii, oceanul sufletului tău, magia gîndului, marele 

ocean al cerului, vorbele dezvelite, adevărul acidulat‖ etc. 

       Estompate şi simplificate apar şi tarele contemporaneităţii 

„violenţă, / ură,/ crimă,/ incompetenţă‖ ( Dezordine, p. 37), dar 

şi ale Europei „ca nicovala în jar‖, comparaţie care se adaugă 

epitetului triplu din poezia „Ecograf Tomnatic‖( p. 89) : „ 

Iubită toamnă suculentă,/fosforescentă, nebună şi dementă‖. 

      Tema iubirii e dezvoltată în acelaşi registru liric, proiectată 

în macro şi în microcosmos, convingând cititorul de vibraţiile 

uneori devastatoare din anii tineri. Cascade, cuvinte, rugină şi 

stânca destinului sugerează temerile distanţării între cei doi 

parteneri, dublate de sentimente pure ce erup vulcanic („Cine a 

reuşit să audă vreodată iubirea/ din tine şi din mine/...atunci 

când orizontul aleargă spre noi? – Trandafir în flăcări, p. 32). 

Aşteptarea unor momente unice se topesc în „ceasul din 

flăcări‖, unde „ plouă cu aşteptări/ mai „tinere‖/ decât timpul/ 

mai  „bătrâne‖/ decât speranţa şi dorul‖- Magie obosită, p. 33). 

Iubirea cu multiplele ei ipostaze apare în mai multe poezii din 

ultima parte a volumulu (Feerie, Scrisoare pentru tine, Colind 

sentimente, Spune-mi, Inima cântă etc.). Iubitul din poezia 

„Pasiune migrantă‖ (p. 81),  are nume, Alexandru fiind 

„Lumea mea binecuvântată, personajul meu principal, 

imaginea simbolistică/ a creierului meu‖. Speranţa întâlnirii 

marii iubiri îl aduce şi pe Marius „suflet pustiu...plin de 

iubire...regele magician‖ (Marius, p. 85). 

      Momentele de căutări (Inima cântă, p. 83) şi de derută 

adolescentină se topesc într-o înşiruire de întrebări, urmate de 

imperativele salvării prin creaţie, prin scrisul terapeutic : „ Să 

privesc?/ Să vorbesc?/ Să fug?/ Să strig?/ Nu! Stop!/ E timpul 

să compun/ şi observ cum/ încep să se joace/ cuvintele cu fila/ 

fila cu creionul,/ mintea cu stiloul‖ ( Efort, p. 54). 

      Deşi uneori combinaţia alunecă într-un oarecare nonsens, 

ansamblul lexical al poeziilor pare a transmite un mesaj, 
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valorificând puterea de sugestie a cuvintelor, care dobândesc 

forţa expresivităţii metaforei („ ochii de pelin întristaţi‖ – 

„Emirul meu iubit‖, p. 86 – amintind de Veronica şi de 

Eminescu). Personificările („ un vânt sonor pe străzi/ clipeşte-

n lung şi-n ceas‖ – Idei Flămânde, p.88) sau comparaţiile („ se 

detaşează/ ca un fluviu‖- Vocea ta – chitara mea, p.76) sunt 

inedite, scormonitoare, topind vâlvătaia trăirilor. 

     Fără a respecta rigorile punctuaţiei şi ale prozodiei clasice, 

versurile poetei se rostogolesc în cascade de cuvinte, cu 

măsură inegală, adeseori fără rimă, dar cu un ritm interior 

armonios, apropiind-o mult de viziunea poetică a lui Nichita 

Stănescu. 

    După cum afirmă Virgil Şerbu Cisteianu, Mădălina 

Mardane, cu acest volum „a intrat în lumea fascinantă a 

cuvintelor...o explicaţie a conflictelor sale lăuntrice...care 

ţâşnesc în strofe poetice frumoase, nu înainte de a le controla 

la vama minţii.‖ 
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ELENA COSTACHE 

 

 

MAGDALA ROMÂNEASCĂ SAU IMAGINEA 

APOSTOLIEI DE IERI ŞI DE ASTĂZI 

 

 

,,Credinţa este un dar care se naşte din întâlnirea personală 

cu Hristos înviat şi devine elan de curaj şi de libertate ce ne 

face să strigăm: Hristos a înviat şi este viu pentru totdeauna!”  

                                                        (Protos. Sebastian Serdaru) 

 

Un tânăr, doctor în Teologie, 

părintele Sebastian Serdaru, stareţul 

Mânăstirii Pantocrator din 

Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman, 

abordează în cărţile sale o tematică 

religioasă biblică şi nu numai. 

Perspectiva este de fiecare dată una 

diacronică. Sfânta Maria Magdalena 

este personajul evanghelic cel mai 

reprezentativ al operei sale (autorul a mai 

scris despre perceperea timpului liturgic şi despre viaţa 

Sfântului Ioan Teologul – ocrotitorul bisericii mari – şi a 

Sfântului Sebastian, al cărui nume îl poartă) şi, cred eu, 

personajul care-l şi confirmă ca autor, deoarece mă aştept ca 

părintele Sebastian să se dedice activităţii de cercetare a unor 

teme şi personalităţi puţin studiate şi cunoscute; astfel dorinţa 

de a trăi retras undeva în natură şi de a scrie, dăruind 

steinhardtian din ceea ce este – subliniază faptul că fericirea 

noastră este intercondiţionată de a celor din jurul nostru – se 

împlineşte într-un mod atât de minunat. Aş sublinia cuvântul 

tânăr, deoarece apreciez orice iniţiativă bună a tinerilor şi cred 

în potenţialul, în capacitatea şi în competenţa acestora, mai 

ales când înţeleg că maturitatea şi înţelepciunea nu sunt 

tributare unei anumite vârste; observaţia speaker-ului şi 

autorului motivaţional Andy Szekely îmi confirmă această 

ipoteză: în timp ce inteligenţa, menţionează acesta, este 
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capacitatea de a înţelege corect orice, înţelepciunea este 

capacitatea de a doza corect orice, iar părintele Sebastian 

explică din perspectivă religioasă termenul de înţelept – ,,acela 

care nu doar vorbeşte despre virtute, ci o şi împlineşte‖ (p. 11). 

Cartea Sfânta Maria Magdalena. Să ne rugăm 15 zile cu 

Sfânta Maria Magdalena, apărută în Alexandria la Cartea 

Ortodoxă, în 2014, este realizată după tiparul structural al 

organizării conţinutului tematic al unor cărţi, precum cea a lui 

Maxime Egger, Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan sau Să 

ne rugăm 15 zile cu Sfântul Serafim de Sarov. Acest număr de 

zile (pattern narativ) are ca scop fragmentarea studiului. Viaţa 

Mironosiţei este esenţa materialului hagiologic. Zilelor de 

studiu le corespund diverse învăţături într-o ordine deloc 

întâmplătoare, concomitent cu derularea momentelor 

biografiei Sfintei – prezintă exhaustiv, atât cât acest fapt este 

posibil, personalitatea acesteia –, odată cu creşterea nivelului 

cunoaşterii cititorului şi a dificultăţii tematice; acest program 

de viaţă duhovnicească, aşa cum îşi consideră autorul cartea, 

are un scop bine determinat, acela de a reface un mod de viaţă 

care trebuie însuşit: ,,o vom ruga să ne conducă şi nouă paşii 

spre Înviere‖ (p. 16).  

În Postfaţa cărţii Osana, Fiul lui David. Proorocie 

împlinită (Editura Devei şi Hunedoarei, Deva, 2015), scrisă de 

Florentina-Ancuţa Tălângă, aminteam de Maria Magdalena 

doar ca de un episodic personaj biblic. Aşa o percepeam atunci 

pe cea pe care am numit-o mai târziu Sfânta convertirii, 

deoarece întâlnirea cu aceasta, o întâlnire personală şi vie, îl 

poate schimba într-un mod inexplicabil, radical şi definitiv pe 

cel care a avut răgazul să se odihnească, timp de o secundă, 

din graba spre o veşnicie neînţeleasă până atunci, lângă 

moaştele ei. Şi textul părintelui Sebastian îmi confirmă 

percepţia asupra valorii unice pe care o are această fiinţă atât 

de fidelă faţă de Absolutul în care a crezut şi pe care L-a 

valorificat şi L-a slujit, fapt care a eternizat-o în conştiinţa 

Bisericii prin palparea metafizică a transcendentului, a 

veşniciei. La Pantocrator timpul îşi iese din sine şi se îmbibă în 

mod concret de veşnicie ca o certitudine, ca o mărturie a 

adevărului evanghelic experimentat şi mărturisit de 
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Mironosiţă. Acest timp al revelării s-a permanentizat în acest 

spaţiu monastic înfiinţat prin strădania părinţilor Sebastian 

Serdaru şi Serafim Baciu şi evident a Prea Sfinţitului 

Galaction (minunatul gestionar spiritual al Teleormanului), ca 

un timp al epifaniei taborice – moment care este şi hramul 

altarului de vară – şi al celei magdalenice a dimineţii unice a 

Învierii. Şi acest fapt explicabil probabil ca mod de a fiinţa al 

Sfintei prin ceea ce a individualizat-o, adică prin împărtăşirea 

la nesfârşit din acest prea plin al său. Poate că tocmai acest 

Absolut personal, revelat de Sfânta Maria Magdalena ar fi 

împlinit nevoia de religios a unor personalităţi literare, precum 

Arghezi sau Blaga, care s-au oprit în căutarea lor la imagini 

nedesăvârşite ale Divinităţii: fie la Deus Absconditus, fie la 

Marele Anonim; părintele Sebastian, încă de când drumul său 

spre monahism şi spre duhovnicie nu se conturase, sublinia 

nevoia omului de e repera religiosul în viaţa sa cel puţin din 

bun-simţ, ca o datorie faţă de darul existenţei. 

De ce cred eu că această carte este una de impact? 

Deoarece, pe lângă valoarea istorică şi religioasă a 

informaţiilor, este o dovadă a valorificării oportunităţii 

întâlnirii cu Sfânta – cu care a rezonat –, la fel ca şi construirea 

Aşezământului Pantocrator, o adevărată Magdală românească 

şi o contribuţie la cinstirea deosebită şi neaşteptată a 

Mironosiţei, care devine parcă astfel o adevărată Sfântă a 

românilor. 

În Introducere (Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena – 

Sfânta Învierii) autorul îşi conturează perspectiva din care 

priveşte subiectul abordat: acela de instrument de lucru utilizat 

de către cei care simt necesitatea şi imperativul schimbării, 

într-un mod conştient şi inspirat, desigur în cadrul Bisericii, 

pentru ca acest mod de a fi să fie un proces constructiv şi 

progresiv şi să nu rămână ,,în stare potenţială‖ (p. 10), ci să fie 

valorificat şi dezvoltat la capacitatea fiecăruia: ,,lucrarea de 

curăţie ne conduce pe noi spre descoperirea prezenţei lucrării 

darurilor Duhului Sfânt‖ (p. 10). Dar nu într-un mod abstract, 

ci fiinţial, asumat şi responsabil, decizional şi evident, 

personal: ,,Pe Dumnezeu Îl înţelegem mai puţin cu mintea şi 

mai mult cu inima‖ (p. 10). 
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Părintele Sebastian o propune, şi pe bună dreptate, pe 

Sfânta Maria Magdalena ca modelul cel mai adecvat pentru 

omul contemporan, deoarece aceasta a experiat suferinţa 

întunericului omului încorsetat de sentimentul propriei 

nimicnicii, căreia nu i se poate sustrage decât prin raportare la 

revelaţia cea nouă, supremă, a Dumnezeului personal. Doar 

astfel poate fi depăşită acedia – spleenul, nevroza, depresia, 

deznădejdea – care, în concepţia Părinţilor şi a autorului, a fost 

singurul aspect negativ care-i întuneca Mironosiţei existenţa 

înainte de întâlnirea providenţială, revelatoare şi vindecătoare 

cu Hristos. Acceptând această variantă (adevărul se pierde 

undeva într-o istorie care nu se pronunţă cu claritate asupra 

acestui aspect), poate fi anulată opinia, care nu se probează, 

legată de confuzia dintre Magdalena şi femeile păcătoase din 

Scriptură, prima cunoscând patimile doar din tulburarea pe 

care i-o provocau şi nu din săvârşirea păcatului. Schimbarea 

care o caracterizează pe Mironosiţă ulterior întâlnirii cu 

Hristos şi tămăduirii (poate fi înţeleasă ca o convertire în 

sensul de liniştire a unei suferinţe, dar nu neapărat ca 

întoarcere de la păcat la o viaţă duhovnicească) trebuie să fie 

însuşită, experimentată de fiecare ca singur mod de a depăşi 

imediatul şi neputinţa, nedesăvârşirea umană prin raportare la 

dumnezeire, cu condiţia curăţirii de prejudecăţi inutile şi de 

formalism; părintele Sebastian accentua necesitatea unei astfel 

de deschideri sufleteşti spre Dumnezeu, spre Viaţă şi inerent 

spre veşnicie atât într-un cuvânt al său, cât şi în volumul 

închinat Sfintei: ,,Dacă Îl vom căuta cu sufletul plin de dor şi 

vom priveghea asemenea Magdalenei şi dacă vom veni la El 

curaţi şi fără vicleşug, asemenea lui Ioan cel iubit, cu siguranţă 

ni Se va descoperi şi nouă şi atunci vom putea cu adevărat să 

vedem şi să credem‖ (p. 13). 

Fiecărei zile, din cele cincisprezece, îi corespund o secvenţă 

din viaţa Sfintei, o versificaţie şi o meditaţie-rugăciune. 

Studiul stareţului Pantocratorului porneşte de la originea şi anii 

petrecuţi în suferinţa necunoaşterii remediului care i-ar fi redat 

femeii libertatea spirituală. Întâlnirea cu Rabbuni este descrisă 

într-un mod emoţionant ca fiind primul moment esenţial al 

existenţei acesteia şi care o scoate din anonimat: ,,Când El Îşi 
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termină cuvântarea, Maria Magdalena se apropie uşor şi Îl 

privi cu lacrimi în ochi. Nu ştia dacă să-I ceară vindecarea sau 

dacă să-şi accepte soarta pe care Dumnezeu i-o îngăduise‖ (p. 

27). Momentul vindecării este urmat de acela al recunoştinţei/ 

al deciziei de a-L urma pe Învăţător: ,,Atâta bucurie şi atâta 

pace simţea în prezenţa Lui, încât nimic n-ar fi determinat-o să 

plece din grupul celor care-L urmau‖ (p. 33). Prezentă la 

răstignirea lui Hristos (,,o expresie a măreţiei în suferinţă‖, p. 

38 – o exprimare dostoievskiană, care surprinde kenoza 

inerentă Învierii) şi la îngroparea Lui (suferinţa Maicii pentru 

Fiu este un tablou ,,de o duioşie şi o tandreţe unică în lume‖, p. 

47), în capitolul al şaptelea al cărţii Sfânta devine personajul 

omenesc central în scena care o prezintă alături de Hristos 

înviat, ,,moment parcă niciodată meditat îndeajuns‖ (p. 56), de 

o profunzime aparte, unică, ce a înveşnicit imaginea acesteia 

în comuniunea dintre uman şi divin. Relatarea părintelui 

Sebastian este de o delicateţe fascinantă, definitorie sufletelor 

mari, oamenilor frumoşi ai lui Dan Puric, care sugerează şi 

familiarizarea autorului cu viaţa Sfintei: ,,Era epuizată din 

pricina alergării şi a durerii. Vălul îi căzuse de pe cap pe umeri 

şi părul ei lung, despletit, îi flutura în vânt. Era plină de rouă. 

Deznădăjduită se aşează la intrarea mormântului şi începe să 

plângă‖ (p. 58). O scenă în care femininul (delicateţe, 

nelinişte, plâns) este completat de trăsături care dovedesc tăria 

acestei femei (cutezanţă, insistenţă), accentuate ulterior 

dobândirii certitudinii Învierii lui Hristos. Are de trecut, cum 

observă autorul, etapa mormântului gol, a pragului, ultima 

probă în schimbarea ei, ultima incertitudine, deşi parţială; 

aşteptarea ei confirmă acest aspect. Recunoaşterea ulterioară 

întâlnirii – al doilea moment central din viaţa ei – este 

definitivă şi valorificată: ea însăşi devine mesagerul Învierii şi 

al bucuriei; părintele Sebastian sublinia într-un cuvânt de 

învăţătură că ortodoxia este religia bucuriei, dar a unei bucurii 

copleşitoare, care urmează răstignirii, suferinţei. 

Următoarele capitole/zile urmăresc viaţa Sfintei care s-a 

dedicat misionarismului. Firul narativ al studiului continuă cu 

adormirea acestei fiinţe a cărei existenţă fascinează şi acum, 

după două milenii, prin aportul pe care l-a adus creştinismului 
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şi. Imaginile care se rulează în faţa cititorului sunt deosebit de 

emoţionante. Tabloul se conturează expresiv pentru neuitarea 

care a caracterizat-o pe Sfânta Maria Magdalena în raportarea 

la Hristos: ,,Trecuseră 35 de ani de când Îl văzuse pe 

Grădinarul acestei lumi în dimineaţa aceea de aprilie blând. 

Parcă fusese ieri (...) Lacrimi de recunoştinţă îi brăzdară 

obrajii când îşi aminti de ziua aceea în care, căzută la 

picioarele Învăţătorului, primise vindecarea şi izbăvirea 

sufletului său‖. (p. 102). 

Meditaţiile prelungesc viaţa Mironosiţei care este un model 

pentru noi iar schimbarea pe care o propun presupune 

asumarea curăţirii (lupta, asceza), care precede înnoirea 

(dobândirea darurilor-răsplată). Astfel, în acest parcurs 

cathartic autorul surprinde aspectele care nu aduc plus-valoare 

şi care trebuie eradicate, precum surplusul – ,,Grija pentru cele 

trupeşti devine lăcomie atunci când pierdem bucuria.‖ (p. 23) 

–, starea de necurăţie – ,,Ucenic al lui Hristos este acela care, 

chiar în trăirea slăbiciunii sale umane, Îi cere ajutor lui Hristos 

cu smerenie.‖ (p. 32) – sau arghirofilia, absenţa empatizării: 

,,să nu ne ascundem în răceala indiferenţei şi a antipatiei, să nu 

ne refugiem în spatele zidurilor urii şi invidiei, să nu ne 

pierdem în sentimentele întunecate ale duşmăniei şi urii‖ (p. 

37). Mânia este prezentată ca o stare bolnăvicioasă care 

alterează relaţiile interumane (autorul o opune parfumului 

iertării hristice). Tristeţea şi neliniştea sunt distructive atât 

timp cât nu sunt raportate la spiritual (,,un dor neostoit după 

cer‖, p. 51), ca şi delăsarea şi lâncezeala sau atribuirea eronată 

nouă înşine a unor daruri/talente/talanţi. Darurile (evlavia, 

cunoaşterea şi înţelegerea – viziunea spirituală, p. 92 –, 

curajul, acceptarea sfatului şi înţelepciunea) sunt percepute ca 

efect al sinergiei dintre voia umană şi cea divină.  

Analogia dintre viaţa Sfintei şi a noastră, a celor de astăzi, 

este evidentă în paginile întregului studiu. Cuvintele părintelui 

Sebastian mi se par deosebit de relevante pentru evidenţierea 

consecinţei întâlnirii personale a fiecăruia cu Sfânta Magdalei 

– ,,Nu putem păstra doar pentru noi această mare veste.‖ (p. 

105) –, similară fie şi parţial cu implicarea activă a acesteia 

(un adevărat lider spiritual) în răspândirea revelaţiei Învierii, a 
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cunoaşterii personale, a certitudinii şi a împărtăşirii bucuriei 

depline (p. 117), efect inerent întâlnirii, necunoscut, de pildă, 

de poezia mistică a psalmilor arghezieni.  

În Viaţa Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena, cea întocmai 

cu Apostolii (Drăgăneşti Vlaşca, 2015) studiul teologului 

Sebastian Serdaru este completat de mărturiile din diverse 

izvoare despre personalitatea şi viaţa acesteia şi despre 

percepţia ei pe pământul românesc. Amintind de imaginea 

acesteia în imnografia Bisericii, în exegezele Părinţilor 

preocupaţi de aprofundarea textelor scripturistice şi în 

apocrifele care o pomenesc pe Sfânta Magdalei, autorul 

respinge ideea nefondată a degradării morale a Sfintei înainte 

de aşa-zisa convertire (care a fost de fapt doar o întâlnire-

cunoaştere-împărtăşire din Adevăr), mediatizată în sens 

defăimător, printre altele, şi de Codul lui Da Vinci. Minunile 

petrecute la Mânăstirea Simonos Petras din Athos – unde se 

află mâna stângă caldă încă a Sfintei – şi la Mânăstirea 

Pantocrator din Vlaşca întregesc imaginea Mironosiţei şi îi 

conturează mai bine chipul de acum: acela de ctitoră şi de 

protectoare. 

Prin cărţile despre Sfânta Magdalei părintele Sebastian 

înveşniceşte omeneşte un chip impregnat el însuşi de veşnicie. 
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IULIU PÂRVU 

 

 

O CARTE MULT AȘTEPTATĂ 

 

                        IOAN TOŞA - ŞOIMII CARPAŢILOR 

(Ed. Argonaut, 2015) 

 

Viața lui Ioan Toșa s-a identificat, 

mai bine de 50 de ani, cu cea a Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei. Rar se poate 

întâlni o atât de adâncă fidelitate a unui 

cercetător față de instituția de cultură pe 

care o slujește. Îl cunoaștem bine, i-am 

urmărit activitatea, vorbim, deci, în 

cunoștință de cauză. 

Originar din Nădășel, un sat din 

proximitatea Clujului, a absolvit cursurile Facultății de Istorie, 

specializându-se ca etnograf, iar apoi s-a dedicat exclusiv 

activității în acest domeniu. Nimeni, până astăzi, nu stăpânește 

ca el atâta informație despre specificul etnografic al zonei de 

nord-vest a Transilvaniei, până către Meseș și Lăpuș. Nimeni 

nu a înțeles atât de intim acest specific, în toate manifestările 

sale, descriindu-l în numeroase articole și studii pe care le-a 

publicat, fie în reviste de specialitate, fie în cărți de sine 

stătătoare.  

Și ultima-i carte, Șoimii Carpaților, are, la prima vedere, 

aceeași intenție. Cu modestia-i cunoscută, autorul adaugă în 

completarea titlului ei și această precizare: „Din activitatea 

Șoimilor Carpaților – Cluj pentru revigorarea portului, 

cântecului și dansului românesc – 1931-1940‖. În fapt, studiul 

este mult mai complex, transcende miza enunțată, 

organizându-se ca o micromonografie a popularei Asociații 
care a funcționat în această parte de țară în perioada 

interbelică. Fără a subestima importanța etnografică a 

studiului, noi ne îngăduim să punem accentele, în prezentarea 

pe care i-o facem, pe istoricul mișcării culturale promovată de 
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Șoimii Carpaților, pe întregul evantai al manifestărilor sale, 

scoțând la lumină rolul câtorva ilustre personalități clujene. 

Toată informația ne este oferită de Ioan Toșa prin 

documentele publicate, prin bogatul material iconografic, prin 

extrasele din presa vremii. El nu-și ascunde empatia față de 

subiectul tratat, dar nici nu o afișează, ca un autentic cercetător 

științific ce este. Noi ne putem îngădui, însă, mai mult.  

Ce a fost, deci, Asociația Șoimii Carpaților, când a apărut, 

cine au întemeiat-o și ce s-a urmărit prin funcționarea ei? În 

toată perioada regimului comunist, subiectul a fost interzis, 

protagoniștii l-au eludat, de teama represaliilor, doar memoria 

afectivă a unor săteni pe cale să apună l-au salvat, prin 

duioasele aduceri-aminte ale tinereții lor. Cum ei nu mai sunt, 

este datoria urmașilor să-l scoată din anonimat, spre a le servi 

de model noilor generații. 
Asociația Șoimii Carpaților s-a născut în cadrul 

Despărțământului Cluj al Astrei, binecunoscuta organizație 

culturală a românilor din Transilvania înființată în 1861. Rolul 

acesteia pentru păstrarea identității noastre naționale a fost 

covârșitor, în condițiile procesului de deznaționalizare la care 

au fost supuși românii ardeleni înainte de 1918. După Unirea 

cea Mare, deci în noile condiții istorice, activitatea Astrei 

trebuia reorientată, pentru consolidarea statalității românești în 

Transilvania. În sensul acesta, se lărgește sfera culturalității, 
dezvoltându-se noi secții și subsecții în cadrul Asociației. 

Astfel, în anul 1928 s-a hotărât înființarea, în interiorul Secției 

medicale și biopolitice, a Subsecției de educație fizică „Șoimii 

Carpaților‖, cu statut și regulamente de funcționare proprii. 

Scopul activității sale era asigurarea „vigorii trupești și 

sufletești, îndeosebi a conștiinței, demnității și răspunderii 

naționale ‖, cum se exprima prof. univ. dr. Iuliu Moldovan, 

inițiatorul întregului demers. După numai un an, deci în 1929, 

conducerea Despărțământului Cluj al Astrei a fost preluată de 

ilustrul medic clujean Iuliu Hațieganu, care devine, astfel, 

adevăratul mentor al Asociației. Prin excelența sa intelectuală 

și profesională, prin patriotismul său imaculat, prin energia sa 

debordantă și printr-un excepțional spirit organizatoric, acesta 
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a reușit să transforme o idee generoasă într-o mișcare de 

educație cetățenească de referință. Și-a asociat colaboratori pe 

măsură, ilustre personalități ale vieții culturale și academice 

clujene, cercuri culturale studențești, formațiile de cercetași, 

ca printr-o acțiune convergentă să atimgă scopul major pe care 

și l-au propus. S-a documentat asupra modului de funcționare 

a unei asociații asemănătoare din Cehoslovacia, cea a 

Sokolilor, preluând modele de acțiune ale acesteia. A revigorat 

cercurile culturale care funcționau în centrele de plasă (Gilău, 

Mociu, Sărmaș, Huedin, Hida, Borșa). Trebuie precizat că în 

perioada interbelică alta era configurația județului Cluj față de 

cea de astăzi.  Lipseau zonele Turzii și a Dejului, în schimb 

cuprindea toată valea Almașului din Sălaj și se întindea mai 

mult spre Mureș. 

După statut, se puteau înscrie în organizație tineri cu 

vârste între 18 și 35 de ani, bărbați și femei, indiferent de 

profesie, după ce treceau un examen medical. Comitetul de 

conducere al Asociației era format, preponderent, din profesori 

universitari și secundari, din medici de elită, printre care Dr. 

Iuliu Hațieganu, ca președinte, Atanasie Popa, ca secretar, iar 

ca membri, Dr. Iuliu Moldovan, Dr. Alexandru Borza, 

directorul Grădinii Botanice, Dr. Coriolan Tătaru, Constantin 

Pavel, directorul Teatrului Național și al Operei Române din 

Cluj, Dr. Romul Vuia, directorul Muzeului Etnografic, 

profesorii secundari I. Nicoară, Simion Ilieșiu, Ioana Gabor, 

directoarea Școlii Normale de fete. Printre cei care conduceau 

secții ale organizației , se aflau conf. dr. Liviu Rusu, prof. Ion 

Chinezu, prof. Sava Columba, părintele Ion Agârbiceanu, prof. 

dr. Leon Daniello. Sculptorul Romul Ladea a turnat în bronz 

insigna Asociației, proiectată de pictorul Anastasie Demian. 

Prin grija Ioanei Gabor s-au confecționat drapelele, costumele 

urmând să fie proiectate mai târziu. Președintele Iuliu 

Hațieganu a făcut demersuri pe lângă factorii responsabili ca 

să se obțină un teren în vederea amenajării unui parc sportiv, 

pentru ședințele de educație fizică. 

Interesul tinerilor clujeni pentru activitatea organizației a 

crescut enorm, de la an la an. Numai în perioada noiembrie 
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1930 – februarie 1931 s-au înscris circa o mie de noi membri. 

Se activa în grupe de gimnastică și de atletism, în formații de 

cor și fanfară, în echipe de dansuri populare.  

În cursul anului 1931, s-a înființat prima unitate de șoimi 

într-un centru de plasă, la Aghireșu. Succesul acesteia a 

determinat reorientarea interesului conducerii Asociației spre 

viața culturală a satelor din județul Cluj. Astfel, în cursul 

anului 1932, au apărut unități de șoimi la Chinteni, Feleacu, 

Suceagu, Mociu, Mănăstireni, Gârbău, Baciu, Sânmihaiul 

Almașului, Cara, Sâncraiul Almașului. Conducătorii lor – 

dascăli și preoți animați de profunde sentimente patriotice. Au 

urmat, apoi, altele și altele, încât județul Cluj s-a împânzit de 

șoimi, adică de cetățeni doritori să-și ridice nivelul de cultură, 

să activeze în formații artistice, să-și fortifice condiția fizică, 

să-și asume responsabilități civice, să participe activ la marile 

sărbători ale neamului. Profesori și medici de elită ai Clujului 

au ținut conferințe pe sate, dezvoltând teme acute legate de 

viața spirituală, de economie, de sănătate. Instructori sportivi, 

muzicali, de teatru și dansatori au acordat asistență de 

specialitate dascălilor și preoților conducători de formații. În 

curând, în multe sate viața artistică a înregistrat o efervescență 

greu de imaginat cu numai doi-trei ani înainte. Programul 

serbării de 10 Mai 1933 de la Teatrul Național a fost susținut 

exclusiv de formațiile artistice ale șoimilor din Gârbău, 

Aghireșu, Mociu, Sânmihaiul Almașului, Feleacu, Chinteni și 

Mănăstireni, entuziasmând publicul, încât ponderatul profesor 

universitar și istoric literar Ion Breazu a publicat un articol în 

revista Gând românesc extrem de elogios despre artiștii țărani. 

Asociația Șoimii Carpaților a sprijinit, de asemenea, 

funcționarea caselor culturale de la sate și a școlilor țărănești, 

care, oarecum în prelungirea mișcării iluministe a Școlii 

Ardelene, pregăteau animatori ai vieții de la sate, prin cursuri 

de scurtă durată pe diferite domenii. 

O dată validat modelul de activitate culturală în 

Despărțământul Cluj, Iuliu Hațieganu caută să-l extindă și în 

alte centre din Ardeal. Profită, în acest sens, de participarea la 

adunările generale ale Astrei. Primele care au reacționat au 
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fost Despărțămintele din Brașov, Sibiu și Sighet. Apoi, ele s-

au înmulțit, astfel că la Consfătuirea organizată la Cluj în 

toamna anului 1937 au participat comandanți de șoimi din 

Odorhei, Sibiu, Deva, Târnava-Mare, Sălaj, Satu Mare, Alba, 

Mureș, Someș. Toți intelectuali de vază în județele lor, 

profesori, medici, ingineri. Ne-am bucurat să-l întâlnim 

nominalizat, printre ei, și pe Leontin Ghergaru, strălucitul 

profesor de limba română al multor generații de elevi barițiști 

din Cluj, reprezentând județul Sălaj. Cu un an înainte, într-un 

referat întocmit de Iuliu Hațieganu pentru Adunarea Generală 

a Astrei de la Satu Mare se preciza ideologia mișcării, 

complementară la cele ale altor două organizații care 

funcționau în aceea vreme, Straja Țării și Cercetășia. Ea poate 

fi rezumată în ideea: „Prin vigoare, conștiință și disciplină 

națională, la eternitatea României Mari‖. Era prezentată și 

structura organizatorică, în condițiile extinderii teritoriale a 

organizației, o structură quasi-militară. Ierarhiile reflectau 

aceste structuri: căpitanul, de la un anumit nivel, prefectul, 

tribunul și marele tribun. Lor le corespundeau adunările 

generale, consiliile locale, consiliul legiunii și consiliul 

suprem, ca forme democratice de conducere. 

Cartea lui Ioan Toșa face mai puține referiri la activitatea 

Șoimilor Carpaților ca organizație națională, limitându-se la 

cea a Despărțământului Cluj, cea mai activă, de unde a iradiat 

în toate celelalte despărțăminte ale Astrei. Sunt urmărite 

meticulos numeroasele ei acțiuni, cu o atenție sporită pe 

participarea la marile serbări naționale sau la festivalurile care 

au fost inaugurate pe parcurs. Primul a avut loc la 10 Mai 

1934, la Topa Mică. Aici păstorea cunoscutul preot Vasile 

Cosma, un mare animator al vieții culturale din zonă. Este 

posibil ca el să fi fost și inițiatorul acțiunii. Ediția a doua a 

șoimiadei s-a ținut în 10 Mai 1935, cu o participare mai 

bogată. După obișnuitul Te Deum oficiat de un sobor de 

preoți, s-au adresat miilor de țărani prezenți Iuliu Hațieganu și 

Ion Agârbiceanu. S-a desfășurat un program cultural-sportiv și 

un concurs de coruri, acordându-se premii. A treia șoimiadă s-

a ținut în 1936 la Așchileul Mic, cu o și mai largă participare. 
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Aici și acum s-a remarcat corul șoimilor format din 1000 de 

persoane, dirijat de un alt preot cunoscut în zonă, Ștefan 

Răcășan din Sâncraiul Almașului. În anul următor, tot aici, 

după același tipic, evenimentul l-a entuziasmat încă o dată pe 

Ion Breazu, reportajul său apărând în revista „Transilvania‖.  

Delegații numeroase ale Organizației Șoimii Carpaților au 

fost prezente la marile festivități naționale de la Blaj, 

București, Alba Iulia sau, în străinătate, la manifestări ale unor 

organizații similare iugoslave (Belgrad) și cehoslovace 

(Ujgorod, Praga). În 8 iunie 1935, 1500 de șoimi din 17 sate 

au onorat Serbările Restaurației la București. Cu această 

ocazie, corul din Sâncraiul Almașului, de mai multe ori 

premiat, a prezentat primul concert popular din România la 

Radio București. La întoarcere, șoimii s-au oprit la Sinaia și la 

Brașov, repetând programul din capitală. În 13 iunie 1937, un 

grandios spectacol susținut de 2500 de șoimi s-a desfășurat pe 

Arena Sportivă din Cluj în prezența regelui Carol al II lea. În 4 

octombrie 1937, 500 de șoimi din județul Cluj au participat la 

serbările de la Alba Iulia, cu ocazia dezvelirii monumentului 

lui Horea. Însă mai mult decât toate aceste participări, 

memorabilă a rămas prezența celor 450 de șoimi la Serbările 

Sokolilor de pe stadionul Masarik din Praga, în fața 

președintelui Beneš al Cehoslovaciei și a peste 200.000 de 

spectatori. Același Ion Breazu a scris un reportaj emoționant 

despre marele eveniment, pe care Ioan Toșa îl reproduce 

fragmentar. Și astăzi impresionează ca document de epocă, de 

aceea ne îngăduim să-l cităm și noi:„Ce a surprins plăcut pe 

acești sokoli au fost costumele noastre cu totul neobișnuite și 

extrem de atrăgătoare prin albul lor bogat, apoi faptul că aveau 

în fața lor țărani și țărance, adevărata masă muncitoare a 

națiunii române. Prindeau palmele înăsprite și înnegrite de 

muncă ale șoimilor și șoimancelor și le ridicau în văzul tuturor 

spre a fi admirate. Femeile luau în mână altițele iilor și 

cămășile flăcăilor, cusăturile înflorate ale catrințelor fetelor, 

spre a le privi mai de aproape. Și nu era spectacol mai amuzant 

decât să vezi pe țărancele noastre chinuindu-se să dea 

autografe asemenea stelelor de la Hollywood‖. Vedetele erau 
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simpli țărani și țărănci din Topa Mică, Sâncraiul Almașului, 

Sânmihaiul Almașului, Așchileu, Feleacu, Berindu, Mihăiești, 

Chinteni, Florești, Popești și alte sate clujene. Toți în floarea 

vârstei, toți mândri de românitatea lor.  

La 24 Ianuarie 1938, a apărut și un organ de presă al 

organizației, revista Șoimii Carpaților. Semnează materiale 

Iuliu Hațieganu, Iuliu Moldovan, episcopii Iuliu Hossu și 

Nicolae Colan, Tiberiu Spârchez, Valeriu Pușcariu, Romul 

Vuia, N. Săulescu, Lucreția Opreanu, O. Comșa, Ion Breazu, 

Octavian Stanca.  

Începând cu toamna anului 1939, activitatea Organizației 

Șoimii Carpaților este mult stânjenită de evenimentele 

internaționale dramatice care au apărut. Adunarea Generală a 

Astrei preconizată a se desfășura la Cluj nu s-a mai ținut. S-au 

întrerupt, astfel, și festivitățile fastuoase de până acum. În 

curând, în toamna anului 1940, s-a abătut peste țară uraganul 

revanșard. Clujul și o bună parte din arealul său, tocmai acela 

în care șoimii au fost deosebit de activi, au căzut sub ocupația 

autorităților horthyste. Iuliu Hațieganu, Marele Tribun, s-a 

văzut obligat să plece în refugiu la Sibiu, împreună cu 

Universitatea, astfel că Organizația Șoimii Carpaților își 

încetează activitatea. Cei rămași acasă au avut de îndurat 

sălbatica prigoană a invadatorilor. Ioan Toșa nu vorbește 

despre ea, dar în memoria colectivă a rămas vie multă vreme. 

Părintele Ștefan Răcășan din Sâncraiul Almașului, bunăoară, a 

fost batjocorit cum greu se poate închipui numai pentru vina că 

a condus celebrul său cor, nelipsit de la nici una din marile 

festivități naționale de care am vorbit. Nu a avut un alt păcat 

decât că și-a asumat o trăire profund românească într-un sat 

curat românesc. Marele Iuliu Hațieganu, mentorul mișcării, a 

scăpat de prigoana horthystă, nu însă și de cea stalinistă. 

Revenit la Cluj, după război, a fost scos din funcția de rector și 

profesor la Facultatea de Medicină, ostracizat, câțiva ani, ca 

Lucian Blaga și alți iluștri intelectuali clujeni. Nu-i de mirare, 

deci, că, după aceea, el a eludat, în biografia sa, această 

legendară acțiune de educație civică românească din perioada 

interbelică.  
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„Totul pentru națiune, nimic pentru tine, nici câștig, nici 

glorie!”. Cât de straniu sună, astăzi, această deviză! Mai că nu 

ne vine să credem că zeci de mii de tineri au acționat, odată, 

sub impulsul ei. Așa s-a plămădit tăria sufletească a multora 

dintre părinții noștri, cei ajunși acum la vârsta senecturții. Așa 

au putut rezista unor vremuri sălbatice și unor regimuri 

politice descreierate. I se cuvin, de aceea, toate omagiile 

marelui intelectual Iuliu Hațieganu și toate laudele 

colaboratorilor săi, cunoscuți ori anonimi, care au știut să fie 

români fără emfază, numai din dragoste de neam, într-o 

perioadă istorică de excesiv materialism, asemănătoare cu cea 

pe care o parcurgem și noi astăzi. 

Cartea lui Ioan Toșa este, fără îndoială, o carte de mult 

așteptată, care, prin bogata și autentica informație oferită, 

repară o nedreptate istorică. Lumea ar fi trebuit să cunoască și 

până acum ce a însemnat activitatea Organizației Șoimii 

Carpaților în această parte de țară. Puține surse, însă, a avut la 

îndemână. De aceea, bine că aceasta a venit mai târziu decât 

niciodată. Modelele, încă o dată se confirmă, nu pier, cel mult 

se recuperează. Se vor găsi întotdeauna oameni de bună 

credință să le scoată la lumină, chiar dacă nevolnici le-au dosit 

bine în cămările întunecoase ale istoriei. 
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LUDMILA MOTRICALA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POETUL CARE TRUDEŞTE LA OCNA 

CUVINTELOR... 

 

 Către finele lunii februarie curent, am avut bucuria 

unei frumoase întâlniri cu scriitorul Petre Popa, care, 

actualmente îşi desfăşoară fructuoasa sa activitate literar-

culturală în oraşul Soroca. Organizată în cadrul Clubului de 

dezbateri „Bartolomeu Anania‖ de la Biblioteca „Alba Iulia‖, 

aceastză întâlnire cu poetul Nicolae Popa, dar şi cu interpretul 

de muzică folk, Anatol Rudei, cu actorul Gheorghe Ciolpan a 

fost una deosebită. Tineri, adulţi, copii, mulţi dintre ei, 

originari din oraşul Soroca au avut bucuria unei frumoase 

comunicări cu protagonistul care a adus cu sine şi a prezentat 

cărţi pentru auditoriul de toate vârstele prezent în sală.  

Mulţumim din suflet organizatorilor acestei fantastice seri de 

poezie şi cântec, de discuţii şi lecturi. În continuare vreau să 

mă opresc, puţin, la creaţia scriitorului sorocean. Poezia lui 

Petre Popa este un popas la porţile dorului de unde cititorul îşi 

alimentează setea de copilărie, de iubire, de mamă, de neam, 

de moralitate etc. Versul poetului completează, dezinvolt, şirul 

de sfaturi vierene „Fiule, / să calci frumos...‖ Citind acest gen 

de poezie, orice cititor cu spirit critic n-are cum să nu observe 

frecvenţa lexemului timp. Nu prea îmi vine a crede că, pentru 

maestru, a fost un scop în sine? Poate că prea des aude de la 

noi, prezentul, că ne plângem că nu avem timp. Ba mai mult, 

avem tupeul să spunem: „Şi dacă am mai fi avut o oră / o zi, 
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Doamne, câte am fi făcut!” Oare? Or, pentru maestru timpul 

este un (ano)timp. Să fie vorba de anonimat? Poate fi, dacă 

anonimat este sinonim cu dimensiunea cosmică, cu „dincolo 

de...”. Aici, pe pământ, totuşi, timpul aminteşte omului că are 

o datorie - cea de a trăi frumos şi sfânt. Drumul existenţial are 

un şir de factori distractori: invidia, orgoliul, făţărnicia etc. 

Însă acestea pălesc în faţa unui suflet curat. Chiar dacă se va 

pomeni, de unul singur, prins în vâltorile vieţii, omul creştin 

nu e solitar. El e faţă-n faţă cu rugăciunea „semn că mai sper, 

semn că mă tem”. Şi atunci nici o deznădejde nu-l mai 

cuprinde. „Lăsaţi, copiii, să vină la Mine!‖ Ei nu numai că 

aduc voia-bună, ci şi vor duce, mai departe, învăţătura Tatălui 

nostru carele este în ceruri, dar şi a tatălui care este aici, pe 

pământ. Drumul vieţii fiecărui călător poposeşte pe la multe 

răscruci. Pe mulţi, acest drum îi frustrează şi îi debusolează. 

Însă, pentru poet tocmai „la răscruce, lumea e frumoasă‖. 

De ce? Deoarece e plin de gălăgia infernală a copiilor. Şi 

pentru ei, poetul se aşează cuminte şi tăcut în miezul 

cuvântului. Şi de aici, din bogăţia limbii, creatorul 

plăsmuieşte, modelează şi trimite în lume Cuvântul de lumină, 

de pace, de credinţă, de iubire, de iertare etc. Poetul Petre Popa 

şi-a plămădit cuvântul în „lumea cu erori enorme”, rămânând 

fidel crezului artistic, de a transmite setea de Adevăr, Dreptate, 

Frumos. Numai un condei binecuvântat cu harul Cuvântului 

caută semne ale binelui, iubirii şi credinţei. Apoi, dulcea 

osteneală, o adună într-un colţ al foii pentru fiu ca „să nu se 

rătăcească printre poeme” ale vieţii. Pornindu-l la drum, ca 

un tată grijuliu îi aminteşte îndemnul „Fiule ,/ Nimic, / Fără 

iubire / Şi răbdare un pic...”  

Cuvântul din poezia maestrului readuce pe Fiul risipitor la 

casa Tatălui. Oare nu suntem noi fii risipitori? În ziua a şaptea, 

în loc s-o petrecem în Casa Domnului, noi, ca nişte „gânduri 

ştrengare‖ ieşim pe geamul larg deschis. Plecăm în lumea 

mare şi ne risipim tinereţea pe nimicuri. Atunci când ajungem 

împovăraţi de păcate, ne amintim de Casa Tatălui. Şi abia de 

reuşim „să ne rostogolim” peste pervazul ferestrei prin care, 

odinioară, am sărit şi am fugit. Şi cine ne vine în ajutor? 

Bineînţeles, anafura şi semnul Crucii ne adună în jurul mesei, 
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curaţi şi spălaţi, iar gândul - Stăpânul ne aminteşte de Domnul. 

Nu e lipsă de modestie faptul că autorul se defineşte „sunt 

depozit de semne şi forme‖. Poezia scriitorului are forma 

unui joc. Oare n-o fi vorba de îndemnul de a ne trăi viaţa după 

regulile jocului din copilărie, care, vorba sfătosului bunic din 

Humuleşti, „este simplă, veselă şi nevinovată‖. Jocul „De-a 

călimara” („Ce fel de cerneală este în călimara ta?”), devine 

un mijloc subtil şi demn de exprimare a indignării şi revoltei 

faţă de „ochiul străin‖, care îşi ia, fără scrupule, o călimară în 

care îşi adună răul. În pofida faptului, că gândul artistului e 

înconjurat de alb şi negru, de griji şi bucurii, el totuşi „naşte 

tot curcubeie”. Şi lumina acestuia cuprinde şi mângâie cu 

stropi de pace şi fericire pe fiecare - fie săraci, fie bogaţi. 

Timpul e un concept. Când omul se detaşează de el, atunci e ca 

un copil - zburdă, şuieră, aleargă... Atunci când îi devine un 

vector existenţial, omul caută semne şi le pune pe unde va 

trece, ori, poate, nu va trece nimeni. Şi peste cine ştie cât timp 

un cineva îşi va aminti de răsunetul paşilor tăi?! Oricum, ce nu 

se va întâmpla, nu-i demn, nu-i drept, nu este bine să uităm că 

„o prescură muiată-n vin ne ţine de fraţi” şi „ca-ntr-un strop 

de lumină suntem adunaţi‖ în Cuvântul Iubire. 

Vă invit, cu mult drag, la Biblioteca „Alba Iulia‖ de la 

Buiucanii Chişinăului, dar şi în alte biblioteci din urbe, să 

căutaţi poezia lui Petre Popa şi să o citiţi. Veţi avea parte de o 

revelaţie aparte. 
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GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   UN CÂNTEC AL SUFLETULUI 

 

      Versurile din Cartea vieţii Mariei Tofan-Bâlici sunt un 

Cântec al Sufletului. Rostit cu multă pioşenie, asemeni unui 

psalm, o invocaţie şoptită cu patimă şi însoţită de un cuminte 

şi delicat dramatism. 

           Îmi amintesc ziua pasului ei de început când mi se 

adresă cu un buchet de poezii pe care le şi cânta. Spiritul ei 

vibra. Asemeni unei taine care-şi deschide geamul, razele 

izbucnind dinspre interior şi care râvneau înţelegere, 

coparticipare... Altruism, multă deschidere spre lume emanau  

cuvintele ei cântătoare. Le-am tot citit, le-am tot zbuciumat 

împreună aranjându-le, răvăşindu-le şi iar dezmierdându-le... 

             Surprinsă atunci de capacităţile-i investigative, de 

îndârjirea-i, râvna de care dădea dovadă, i-am sugerat că ar fi 

bine să meargă spre studii. A ascultat şi a realizat: la cei 51 de 

ani parcurge programul universitar la filologie. În paralel, 

direcţionate spre compozitori, versurile ei au devenit cântece 

interpretate cu har de cei mai îndrăgiţi artişti ai meleagului. 

Dar astfel, încât, audiate în cadrul Consiliului Artistic de la 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova‖, sunt atestate cu nota 

cea mai înaltă. Actualmente Fondul de Aur – patrimoniu 

muzical concentrat în Fonoteca Radio Moldova – numără circa 
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40 de piese pe versurile Mariei Tofan-Bâlici, piese semnate  

componistic de cei mai înzestraţi compozitori şi care au pornit 

în alcătuirea melodiei (am deplină certitudine) mai mult 

dinspre abscons-ul celor destăinuite în catrenele rotunjite abil 

de autoarea versurilor. Or, forţa energetică interioară a 

vocabulei, în policromia nuanţelor sale, comportă, prin 

versurile Mariei Tofan-Bâlici, faţete inovatorii, de factură 

polisemantică – în pofida aparenţelor ce realizează trimiterea 

spre statutul de simplitate, claritate, lejeritate. Aici lucrează 

fiorul lăuntric, cel care-şi mobilizează eforturile în spectrul 

sincerităţii, al îngândurării, al concluziilor, rostite pe cât de 

direct, pe atât de aluziv. Drept confirmare vin şi cărţile „Flori 

pentru mama‖ (poezii pentru copii) şi „Taina primului fior‖ 

(versuri pentru cântece). 

         Prezenta culegere întruneşte strădaniile literar-artistice de 

până acum ale autoarei – versuri pentru maturi, texte pentru 

cântece, poezii pentru copii, file de album... E linia de 

concluzie pentru perioada de activitate pe tărâm literar-artistic 

şi care, tot aluziv, dar cu fermitate, ne vorbeşte despre treptele 

viitoare. Citeşti şi înţelegi că felcerul Maria Tofan-Bâlici şi-a 

propus prin formulă indirectă, utilizând valenţele spiritului 

(nostalgia, invocaţia, speranţa...) vindecarea rănilor sufletului. 

Ea plasează în examen inima cititorului, propunându-i nu 

numai ideea originală, dar şi o rezolvare inedită. Programul  de 

ordin general al verbului iradiază nuanţe vibratorii care prind 

cititorul într-o atmosferă melodică îndeosebi de curioasă. 

Ritmul propus direct fuzionează cu un altul, interior, creându-

se astfel câteva voci de mister, paralele, care se susţin reciproc. 

Ansamblul poate fi recepţionat doar de urechea antrenată – am 

în vedere arta scrierii unui text literar pentru cântec. E o artă 

aparte, bazată pe multe legităţi despre care am scris în repetate 

rânduri şi pe care o posedă cu adevărat puţini, foarte puţini 

dintre cei care cutează să scrie pentru muzică. Mariei Tofan-

Bâlici îi reuşeşte: citind, la un moment dat începi să cânţi. 

             Întru susţinerea acestor afirmaţii evidenţiem câteva 

titluri: „Ani de şcoală‖, „Nucii‖, „Vorbeşte-mi de dragoste‖, 

„Plouă amintirile‖, „Taina primului fior‖, „Trandafirul roz‖, 

„Nu te mai uita prin geam‖, „La o ceaşcă de cafea‖, „Bătrânul 
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nuc‖, „Nu te întrista‖, „Salcia‖...  piese bine cunoscute de 

publicul meloman. 

         Cu privire la poezia pentru copii – ingenioasa autoare 

urcă îndeosebi de convingător spre vârstele inocente ale 

copilăriei. Sinceritatea, abilitatea expresiei, poantele curioase, 

capătă valenţe cu adevărat incitante. Rândurile se înşiruie 

astfel, încât par o undă duios vorbitoare, blajin 

dezmierdătoare. Se întâmplă un fel de diriguire a simţirii pe 

făgaşul înţelepciunii, cel care învinge prin bunătate, prin 

lumina razei benefic ondulate. 

            Nu voi evidenţia anume titluri: toate poeziile sunt 

scrise cu multă dragoste pentru viaţă, soare, pentru Cerul 

atoatevăzător. Voi sublinia capacităţile plenare de 

transfigurare artistică a autoarei: Maria Tofan-Bâlici trăieşte 

activ, profund, cu uitare de sine fiecare vers. Ea re-trăieşte 

stările verbului căruia i se supune, le macină, le plămădeşte, le 

coace la focul propriei respiraţii. Ea cântă. Pentru că iubeşte. 

Iar cântecul de dragoste e starea de vibraţie interioară a 

Cuvântului, a Totului. Trebuie să-l auzi, să-l înalţi, să-l rosteşti 

astfel încât cei care ascultă să-ţi creadă, să-ţi preia verbul, să-l 

cânte, să rostească: viaţa e frumoasă. 

          Poeziile Mariei Tofan-Bâlici sunt cântate. Care altă 

fericire pentru un creator de sublim?! 
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ION BABALĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerbi întunecaţi 

 

Gând fugind, grăbindu-se-n van, 

Dispare într-o lume a umbrelor dresate; 

Patetic vorbind, devin monstru sentimental, 

Gonind ca cerbii întunecaţi, în cârduri săltăreţe. 

Curge timpul – risipă de moment, 

Risipă de fiinţă, pierdută în reflecţii periculoase. 

Gândul plânge, devine tiran, 

Căutând să zdrobească eternul efemer. 

 

Umbre la înălţime 
Mi se ridic umbre la cap –  

Îmbrăţişat de ceaţa incertitudinii. 

Privesc în urma trecutului străveziu, 

văd ploi de întrebări. 

O negaţie ludică a prezentului  

se uită la mine, la un ghem,  

de noduri sentimentale. 

Pe când viitorul vesel mă ia 

în derâsul firavului conştient. 

Mi se ridic umbre la cap – 

Îmbrăţişat de gândul 

inexistenţei unei umbre nestatornice. 
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Timpul, uită? 

 

Dacă aş şti că timpul uită, 

Nu aş mai iubi pe nimeni. 

 

Dacă aş şti că timpul uită, 

Nu aş mai face bine nimănui. 

 

Dacă aş şti că timpul uită, 

Amintirile, aş vrea, iluzii să devină. 

 

Dacă aş şti că timpul uită, 

Amabilitatea în veci aş surghini-o. 

 

Iar dacă aş şti că timpul uită, 

Nu aş mai vrea 

să vieţuiesc pe-această lume... 

 

Prima ninsoare 

 

Noaptea:  

Când, întunericul afară, 

Bântuie, printre case şi copaci, 

Şi inspiră frică trecătorului uitat; 

Când, stelele întristate şi luna palidă 

Se ascund după norii fioroşi, 

Ce îţi par că vor să-nghită 

Satul stăpânit de-o linişte, 

Ce înspăimântă şi sufletul amorţit 

Al vieţuitoarelor ghemuite 

În scorburi, în cuşti, în găuri; 

Când gerul şuieră prin hornuri, 

Sfredeleşte până-n temelii 

Şi răcneşte de se-aude 

Peste valea toată; 

Când, iscusit meşter, 

Împodobeşte orice fereastră 
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În dantele şi flori de argint; 

Când, hogeagurile ca harnice bunici, 

Ce torc fire lungi-prelungi de fum, 

Ce gâdilă cerul prin căldura lor 

Şi-l fac să plângă cu stele îngheţate, 

Eu mă uit pe fereastră 

Şi văd ca prin sită. 

Mi-e somn şi casc. 

Un ochi e închis, 

Altul – pe jumătate deschis, 

Aş vrea să plec la culcare. 

Deodată un punct 

Ce cade-ncet, apoi sare-n sus, 

Fuge ba la stânga, ba la dreapta 

Parc-ar fi un băieţaş jucăuş; 

Alb e făurit, din mătasea Dumnezeiască. 

Cade lin, apoi tresare,  

Parc-ar fi un punct cu viaţă. 

Şi ridicând ochii în sus, 

Vai! Infinte hore se dezlănţuie, 

Parc-ar fi un vis cu stele albe, 

Ce cad din cer fărămiţate 

Şi s-adună aici, pe Pământul obosit,  

Într-o plapumă gigantă, 

Peste-ntregul plai. 

Iar satul, amuţit a fost, 

Acum de lumini e-mpânzit. 

Străzile de copii sunt invadate. 

Fericire la ei în inimă. 

Şi la fiecare pas,  

Se înalţă omuleţi de zăpadă, 

Ce-ţi dau din mână, ţie! 

Ce dau din mână iernii, 

Eu, stând în casă la fereastră, 

Admir prima ninsoare. 
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MĂDĂLINA GHIAUR 

 

 

 

 

 

            ...21 GRAME 

  

Mai ascuțite decât lamele 

sunt cuvintele înjunghiate în 

21 grame de suflet!.. 

Mai vizibil decât invizibilul 

văzut în fapte aparține celor 21 

grame de suflet!.. 

Mai sărate decât valurile 

unei mări pot fi lacrimile care spală în șiroaie 21 grame de 

suflet – aceleași lacrimi pot fi și dulci, dar mai rar - de 

bucurie!.. 

Nimic nu doare mai mult decât loviturile în 21 grame de 

suflet!.. 

Nici un îngheț nu e mai rece decât atunci când îngheață 

într-un om 21 grame de suflet!.. 

Nimic nu cântărește mai greu ca tonele de fier decât 21 

grame de suflet târâte după tine zilnic!.. 

Și nu cântărește mult, doar 21 de grame are un suflet, dar e 

de necrezut câte pot să încapă în el: oameni, alte 21 de grame 

de suflet, fapte, idei, durere, speranță  dragoste, zâmbete, 

suferință, răutate, vise și credință. 

...dar din cele 21 de grame , 1 gram e de fericire – atât de 

puțin și atât de esențial pentru un suflet!... 

 

                            Spectacol într-o ceașcă de cafea 

 

    Dacă ar ști cât îl iubesc probabil m-ar îneca adânc de tot 

într-o ceașcă de cafea.  

   Aș pluti și m-aș dizolva odată cu zahărul în fiecare linguriță 

și tot nu și-ar da seama. 
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Înecată aș dansa cu demonii lui pe o margine de ceașcă, iar el 

i-ar aplauda.                   

Praful. Stă praful pe oglindă în dimineața asta și nu mă văd 

bine. 

  Jos stau niște cioburi de sticlă și îmi taie călcâiele care 

sângerează. S-au spart toate cuvintele adunate și aruncate la 

întâmplare în bibelouri de iubire, azi dimineață. Toate. Cioburi 

mai mici, mai mari au împăinjenit podeaua. 

  Azi plouă, a plouat și ieri. Plouă încă de astă noapte. De 

mâine va fi soare, .... trebuie să mă trezesc chiar dacă n-am 

dormit nimic. 

  Am stat toată noaptea la măsuța din colțul camerei cu o cafea 

în față, foi albe și ceva de scris, ca să mă condamn singură la 

momente de solilocvii.. Mi-era dor!.. 

Ceasul din dreapta mă urmărea ca nebunul amenințându-mă 

parcă cu fiecare oră fixă până dimineață. 

Ploaia începu și ea să-mi țină echilibrul și să spele în șiroaie 

geamul de care mă sprijineam. 

Noaptea păstra și  ea liniștea pe care am spart-o cu melodia 

preferată de pe vinil. 

Timpul,...orele.... fugeau ca nebunele. Fiecare tic și fiecare tac 

alergau rătăcite în galop în jurul ceasului parcă grăbindu-mi 

toate gândurile în amalgamuri. 

  Amintirile, criminalele, țintesc pe la spate în mine, mi-au 

prins tăcerea în plasă și mi-au trimis gândurile departe, la o 

margine de lume, acolo de unde se naște dimineața la un capăt 

de mare. 

  Noaptea s-a strecurat ușor în pânza răsăritului. Cafeaua era 

rece, s-a răcit încă de astă noapte, n-am băut nimic. 

Foi pe măsuță, foi pe jos și cerneală pe sufletu-mi. 

  E frumos, e prea frumos, e al naibii de frumos să crezi în 

religia asta......... și tot n-ar fi destul doar să crezi......pentru că 

Dragostea nu are nevoie de nimic, dar în același timp vrea 

totul. Din nimicurile scârboaselor hominide ea crează tot, ea 

oferă tot și fiecare suflu îi poartă amprenta sub numele de 

viață. 
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  Se aud pași grăbiți dincolo de ușă. Privesc la tabloul camerei 

și-mi dau seama că toată starea asta cântărește 21 de grame, și 

toate îmi încap într-un singur suflet, ca într-o fiolă de licori 

amare rătăcită într-o trusă de medicamente, pe podea. 

Scârțâitul brusc al ușii mă trezi din toată starea, parcă așa cum 

ar trebui să mă fi trezit deșteptătorul în dimineața asta.  

Aceeași pași împiedicați,  aceeași privire pentru prima dată 

mă întrebă grăbită: 

-  Ceai?... cafea? 

-  Dragoste, vă rog, trei lingurițe! 

-  De ce trei? 

- Una e pentru mine, a doua e pentru tine și a treia e pentru 

amândoi ca să-ți aplauzi demonii. 

-  Ş i cât zahăr să-ți pun? 

-  Nu beau cafea! Nu ți-am zis asta niciodată?....Straniu!.... 

 Despre el......un  zbor de gând și mai mult nimic în dimineața 

asta, mi-e prea obosit dorul ca să-mi fie doar dor.   Îmi 

sângerează călcâiele, toată noaptea am alergat cu gândul la el 

printre cioburi. Distanțele dintre fiecare tic și fiecare tac mi-au 

condamnat emoțiille. Și-a uitat parfumul în părul meu și 

privirea țintită în albastrul ochilor mei. 

 Închise ușa repede și plecă, n-a mai zis nimic. Era el, un actor 

grăbit. Îl așteptau și alte roluri. 

Continuam să privesc pe geam ploaia care nu mai încetă. Era 

nouă și un sfert, întârziasem deja, până la fix oricum mai e 

mult, așa că nu avea nici un rost să mă grăbesc. 

N-am stat niciodată pe o scenă să joc un rol, decât doar să 

dansez, iar el era actor. 

Dincolo de geam, după toată pânza ploii, mă așteapta lumea,.. 

o nouă zi,.. aceeași oameni,.. culori împrăștiate,.. foi pe 

măsuță,.. foi pe jos și cerneală pe sufletu-mi!.. 

Cât spectacol ar încăpea într-o ceașcă de cafea!.. 

 

 

 

 

....  
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                                   Gânduri de buzunar!.. 

 

E greu să cunoşti un om cu adevărat!.. 

Unii... cu cât mai mult cunosc un om, cu atât mai mult îşi dau 

seama că nu-l cunosc deloc sau poate nu l-au cunoscut 

niciodată.. 

Unora nu le-ar ajunge nici o viaţă întreagă să cunoască pe 

deplin un alt om. 

Relaţiile dintre oameni sunt create din aparenţe.  

Fie că e o relaţie de o bună prietenie, colegială sau oricare alta, 

aparenţele sunt primele care ne descriu în faţa cuiva. 

Cu cât mai mult sau mai puţin sunt siropoase aceste aparenţe, 

s-ar putea tot pe aceeaşi lungime de undă să susţină diferenţele 

a ceea ce suntem cu adevărat... 

   Iar ceea ce suntem cu adevărat ştim doar noi, fiecare în parte. 

Pentru că fiecare dintre noi este unic. Nimeni nu gândeşte în 

locul tău, nimeni nu se roagă, nimeni nu ascultă, nimeni nu 

greşeşte şi nimeni nu iubeşte această lume cu inima ta decât 

doar TU singur, cu propriile tale trăiri şi frânturi de gânduri. 

Fiecare dintre noi e unic. 

Fiecare dintre noi îşi ciopleşte speranţa în fel şi chip propriu. 

Fiecare dintre noi duce lupte pe care nimeni nu le ştie. 

Fiecare dintre noi există pentru cineva. 

Fiecare dintre noi se regăseşte în singurătate în fel unic. 

Fiecare dintre noi are o definiţie proprie a cuvântului 

"fericire". 

 ..Şi totuşi, chiar dacă suntem unici, singuri, fericiţi, atât de 

diferiţi şi nu ne cunoaştem existăm unii pentru alţii!.. 
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VALERIU RATA 

 

 
 

Familie 

Mamă, 

tată... 

Totodată, 

bunici, 

sănătoşi şi voinici, 

fiice 

ferice, 

fii 

grijulii, 

şi, desigur, 

nepoţi... 

Aceştia toţi 

fac 

o familie. 

Casa lor – 

ca o bastilie, 

sufletele –  

flori de lilie... 

 

La vatră 

 

Mai vin câteodată la vatră, aici,  

Pe unde cândva mă jucam cu vreun pici,  

Mai vin câteodată în satul din vale, 

Căci casa bătrână m-aşteaptă cu jale. 
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Pe pragul de piatră al casei, zâmbind,  

Mă-ntâmpină mama şi tata pe rând.  

Ce bine-i că ziua e caldă, frumoasă  

Şi faţa părinţilor mei luminoasă. 

Cu tata vorbesc despre oameni din sat  

Şi mama îmi spune ceva întâmplat,  

Pe plită se fierbe o zeamă în oală,  

Iar luna pe cer rătăceşte ovală.  

La oră târzie cu greu se opresc  

Părinţii să-mi spună, o! cum să trăiesc.  

Sărmanii mai cred că-s acel de odată –  

Şi tânăr, şi crud – ruşinos ca o fată. 

Adoarme şi mama, şi tata, şi eu…  

Şi pază ni-i chipul cu nimb – Dumnezeu. 

De somnul meu dulce se bucură casa  

În care crescusem zglobiu ca sfârleaza. 

Dar iată mă scol: vreau ceva să lucrez, 

Căci munca îmi este un cult şi un crez. 

Măicuţa se-ndură: „Da cît se mai poate?!  

Ajunge că noi alergăm ca pe roate...‖ 

Cât soarele urcă pe cer cu paradă 

Eu mătur şi fac ce mai fac prin ogradă, 

Apuc un hârleţ şi-n grădină mă-ndoi, 

Şi dau de mâncare la capre şi oi. 

Când ziua se trece, un moş – Onofrei – 

Mă cheamă la poartă şi-mi spune de-ai mei... 

Îl ştiu de demult, cum s-ar zice, de-o viaţă 

Şi spusele lui totdeauna învaţă... 

Pe urmă-l poftesc pe cumătrul vecin: 

„Hai intră să bem o cănuţă de vin...‖ 

Dar dă pe la noi şi mătuşa Ileana: 

„Mai vii, Valerică, la tata şi mama?...‖ 

Din satul acesta cu oameni oneşti  

Mă-ntorc la oraş cu o traistă de veşti –  

Voi scrie cu drag, se prea poate, o carte, 

Cu doruri de ţară ce-s până la moarte.  

Mai vin câteodată la vatră să văd  

De cade-n cărare acelaşi omăt,  
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Mai vin câteodată în sat de armindeni 

Aceeaşi verdeaţă să văd pretutindeni. 

 

Mamă, tată, vă iubesc! 

 

Mă-nvăţaţi să fiu cuminte, 

Pentru asta mulţumesc, 

Sănătate înainte, 

Mamă, tată, vă iubesc! 

Mama e un înger care 

Vine-n visul meu mereu, 

De-ar fi drumul cât de mare 

Zbor la dânsa când mi-e greu. 

Tata-mi este gospodarul, 

Doar cu sfatul lui la ţanc 

Trec prin viaţă – mi-e pumnalul 

Caracterul lui cel franc. 

Dac-ar fi să fie datul 

Le-aş da zece vieţi pe loc, 

Să nu ştie însă satul 

Că s-ar face-atuncea foc.  

Mama-mi este cea mai bună, 

Dar şi tata – e firesc. 

Chiar de mă mai ţin în strună 

Nu mi-i bai – mă mai călesc… 

Dac-ar pune-n socoteală 

Truda mare de părinţi, 

Nu încape îndoială: 

Aşeza-i-ar printre sfinţi. 

Fie binecuvântarea 

Să vă mângâie plăcut, 

Vă iubesc cu toat-ardoarea 

Pentru câte aţi făcut. 

 

Mă țin de ei 

 

De mamă şi de tată 

Mi-i jale câteodată – 
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De parcă fac armată. 

Atât de mult aşteaptă 

Să treacă ziua – treaptă 

Spre o mai bună soartă. 

Ce tânguieşte oare 

În sine fiecare  

Fiinţă arzătoare? 

Ei sunt ca o lumină, 

Mai pot să intervină – 

Încrederea-i deplină. 

În clipe relaxante 

Nu vor nici diamante, 

Nici titluri importante. 

Au bunătate rară – 

Aşa se întâmplară 

Că nu au dat în bară. 

De au o suferinţă, 

Salvarea-i în voinţă, 

Bazată pe credinţă. 

În urma lor le creşte, 

O brazdă ca-n poveste, 

Sclipirile celeste. 

Un dor ce se revarsă 

Mă duce înspre casă  

Cu datoria-ntoarsă. 

Îmi venerez părinţii, 

Prevăzători cuminţii – 

Mă ţin de ei cu dinţii. 

 

Sensibilitate 

 

Stelianei Grama 

Publicistică, literatură, 

Teatru, muzică şi alte arte – 

Din pruncie s-a ţinut de carte 

Ajungând la cea dezinvoltură. 

O plăpândă, suferindă-n parte, 

General-umanul concepură:  
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Publicistică, literatură, 

Dansul, cinema şi alte arte. 

Erudită, de copil matură, 

Zâmbetul o situa aparte, 

Prezenta ades o garnitură 

La reala-i sensibilitate – 

Publicistică, literatură, 

Arte plastice şi multe alte... 

 

Înfloresc lalele 

 

Pragul casei mele. 

Înfloresc lalele. 

Ochii lor – mărgele,  

Licărul de stele. 

Globuri pe undrele...  

Nalte, frumuşele...  

Când mă uit la ele,  

Parcă-s chip de lele.  

Pragul casei mele.  

Înfloresc lalele. 

 

 

 

Ninsoarea din flori de cireş 

 

Ninsoare – pe drum, în ogradă, 

Ninsoare din flori de cireş... 

Petalele-s o miriadă – 

Se face pământul un preş. 

Pătrunde şi-n casele-nchise 

Ninsoarea din flori de cireş, 

Străbate, cum nu se-ntâlnise, 

În camere fără vreun greş. 

Pe mesele mele,-n sertare 

Ninsoare din flori de cireş, 

Când plec obosit la culcare 

Şi-n vise îmi vine ades. 
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COSMINA MARCELA OLTEAN 
   

  

 
 

DIN IAŞUL DE ALTADATĂ… 

 

Fiecare oraş are o istorie proprie, un trecut care a mai lăsat 

încă semne în edificiile pe care le adăposteşte. Acestea, sau 

măcar unele dintre ele care au depăşit testul timpului şi încă se 

ţin pe temelii, şi-au schimbat aspectul treptat, unele destinaţia 

pentru care au fost construite, altele mai există doar în 

fotografii vechi şi diferite documente păstrate în arhive. Însă 

cele pe care le mai putem admira azi ascund în zidurile lor 

istorii interesante, care merită rememorate ori aduse la lumină 

pentru cei care nu le cunosc încă. Trecem zilnic pe străzi, pe 

lângă edificii a căror arhitectură ne poate fura pentru câteva 

clipe atenţia. Şi asta pentru că ele ne vorbesc, au puterea de a 

ne face să ne întrebăm referitor la scopul existenţei lor, pentru 

că este cât se poate de clar că nu se află întâmplător acolo unde 

sunt, ci au apărut din iniţiativa cuiva, pentru a comunica ceva 

despre oamenii vremii, despre nevoile şi aspiraţiile lor. Mi-am 

propus astfel să construiesc o imagine a Iaşului de demult, prin 

intermediul a patru clădiri reprezentative, cu intenţia de a-i 

evidenţia farmecul pe care încă nu l-a pierdut.  

 

 

 



159 
 

                          Palatul vechi şi nou  

Şi voi începe construcţia acestei imagini cu edificiul-simbol 

al Iaşului, cu o veritabilă bijuterie arhitectonică. După aproape 

două decenii de lucrări, suspendări şi reluări ale construcţiilor, 

la data de 11 octombrie 1925 a fost inaugurat Palatul 

Administrativ şi de Justiţie Iaşi. S-au aniversat anul acesta 

90 de ani de atunci, eveniment sărbătorit de ieşeni luna trecută  

prin numeroase activităţi artistice. Construcţia în stil neo-

gotic flamboyant, îmbogăţit cu motive heraldice, a început în 

1906 din ambiţia regelui Carol I. Vechiul Palat Administrativ, 

construit pe ruinele fostului Palat Moruzzi, a fost distrus de un 

incendiu la sfârşitul secolului XIX. Pe ruine se va ridica 

actuala clădire proiectată de Ion Berindei.  

Eliberându-se de funcţiile administrative de dinaintea şi de 

după cel de-al doilea război mondial, din 9 iunie 1955 acesta a 

devenit  

Palatul Culturii din Iaşi. 

Chiar dacă există un contrast 

evident între stilul său 

arhitectural şi cel 

moldovenesc al Cetăţii 

ieşene, acest lucru nu l-a 

împiedicat să devină 
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principalul simbol al oraşului, cu recunoaştere naţională şi 

internaţională. 

Palatul adăposteşte în  interiorul său trei mari muzee: 

Muzeul de Artă – înfiinţat în 1860, Muzeul de Istorie (1916) 

şi Muzeul Etnografic al Moldovei (1943), care laolaltă 

formează Complexul Muzeal Moldova. În timpul lucrărilor de 

restaurare, care continuă până anul viitor, săpăturile au 

relevant ruinele de sub Palat. S-a constatat că Palatul 

Administrativ a fost construit pe fundaţia clădirii anterioare, 

iar ulterior pe a doua fundaţie susţinută de prima s-a ridicat 

Palatul pe care îl putem admira azi. Lucrările de restaurare au 

mai adus la lumină şi pictura originală, foarte frumoasă, 

ascunsă sub alte straturi de vopsea. Pictorii restauratori 

muncesc să o reîntregească spre a spori valoarea artistică a 

Palatului, care îşi aşteaptă vizitatorii începând de anul viitor. 

 

                     Palatul Dogilor din Moldova 

 
Dornici de frumos şi inedit, ieşenii şi-au dorit o gară 

frumoasă şi au apelat în acest scop la arhitectul austriac 

Johan de Wachter, căruia i-au cerut să se inspire în proiectare 

din faţada Palatului Dogilor (foto dreapta) din Veneţia. 

Loggia gării imită o parte din loggia Palatului Dogilor. 

Construită în stil neo-gotic veneţian, una dintre clădirile-

simbol ale Iaşului este veche de aproape 145 de ani, perioadă 
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în care a fost greu încercată de intemperii. Gara a fost ridicată 

în cadrul unui plan complex gândit la mijlocul secolului XIX, 

în timpul domnitorului Mihail Sturza, pentru legarea României 

într-o reţea feroviară. Planurile iniţiale au fost abandonate rând 

pe rând din lipsa resurselor financiare. Lucrările sunt 

finalizate, iar gara e inaugurată în iunie 1870, pe atunci fiind 

una dintre primele staţii de călători din România, a treia de pe 

teritoriul actual al ţării, după cele din Bucureşti şi Giurgiu, 

inaugurate în 1869.  

În 1932 gara a trecut prin cea mai mare cumpănă din istoria 

sa, în timpul celui mai mare dezastru natural care s-a abătut 

asupra Iaşului – o revărsare de ape la 26 iunie, după 21 de zile 

de ploaie continuă. Cutremurul din 4 martie 1977 a avariat 

grav clădirea gării, slăbindu-i structura de rezistenţă. În 1979 

s-au început lucrările de restaurare şi restaurare a edificiului, 

lucrări care nu s-au încheiat în totalitate nici în prezent. În 

timpul reconstrucţiei aspectul iniţial a fost modificat 

substanţial, loggia veneţiană fiind înlocuită cu un balcon cu 

trei deschideri în arc gotic. În locul ceasului amplasat într-o 

ogivă central sprijinită de alte două laterale, mai mici, a fost 

ridicat un turn de zidărie care adăpostea un orologiu cu patru 

cadrane. Dar cele 140 de tone de zidărie au afectat serios 

structura vechii clădiri la cutremurul din 1977, fapt care a 
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determinat demolarea lui în 1988, odată cu debutul lucrărilor 

de consolidare coordonate de arhitectul Munteanu.  

 

               Vechea clădire a Academiei Mihăilene 

 

Demolată abuziv la începutul anilor 1960, Academia 

Mihăileană a fost prima instituţie modernă de învăţământ 

superior din Moldova (1835-1847), inaugurată la Iaşi sub 

domnia lui Mihail Sturza, prin implicarea decisivă a lui 

Gheorghe Asachi şi a altor învăţaţi români ai vremii. 

Academia a fost şi sediul Pinacotecii înfiinţate odată cu 

Şcoala de Arte Frumoase, la 25 octombrie 1860. Alături se 

afla şi clădirea teatrului evreiesc, demolată odată cu Academia. 

Precursoare a Universităţii şi a Colegiului Naţional, Academia 

a funcţionat în casele Cazimir şi Voinescu, unite printr-un 

pasaj sub formă de arc. 

Arcul Academiei Mihăilene, construit în 1890, a fost un 

element arhitectural caracteristic Iaşului din a doua jumătate a 

secolului XIX. Arcul s-a construit din necesitatea legării 

clădirilor ce adăposteau Academia Mihăileană: casele lui 

Petrache Cazimir, cu sălile de clasă şi casele Voinescu, în care 

se afla internatul. Arcul a existat până în 1890, când a fost 

demolat pentru a permite lărgirea străzii şi construcţia Liceului 

Naţional. Cu ocazia expoziţiei Luna Iaşilor, din primăvara 
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anului 1936 în Parcul Expoziţiei, a fost construită o replică la 

scară redusă a arcului, construcţie ce există şi azi.  

Universitatea din Iaşi 

Construit pe locul fostului Teatru Naţional, Palatul 

Universităţii a fost inaugurat în 1897. Ca instituţie modernă 

de învăţământ, a fost fondată la 26 octombrie 1860.  

Universitatea este continuatoarea simbolică a vechii Academii 

Vasiliene, înfiinţat de Vasile Lupu în 1640, urmată la 1707 de 

Academia Domnească. În mod direct, Universitatea se trage 

din Academia Mihăileană.  

 

 

În noua sa formă e inaugurată la 7 noiembrie 1860 în 

prezenţa domnitorului Al. I. Cuza, al cărui nume îl poartă din 

acelaşi an.  

Bineînţeles că acestea nu sunt, nici toate edificiile 

posesoare de istorii, nici toate secretele lor, iar ceea ce am 

prezentat până acum nu înglobează decât foarte puţin din 

valoare artistică şi puterea lor de fascinaţie. Însă nicio 

descriere vreodată nu va fi suficientă pentru a vă transpune în 

acea stare de totală cunoaştere a lor şi nu se poate trăi astfel 

sentimentul întâlnirii cu trecutul decât atunci când păşeşti pe 

holuri şi în încăperi născute din el. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

PAS DE TROIS CU ALESSANDRA FERRI 

( TRIO CONCERTODANS, NY JOYCE THEATER ) 

 

Alessandra Ferri aparține unei 

categorii  de balerine pe cale de 

dispariție. A fost numită Prima 

Ballerina Assoluta  a teatrului Scala 

din Milano (1992-2007).  Are o 

formație clasică, de o coloratură 

esențialmente dramatică, în 

continuă explorare a unor noi 

formule artistice şi cu o amplă 

deschidere către baletul modern şi 

improvizație. La invitația lui 

Mikhail Baryshnikov, Alessandra 

Ferri a  fost prim-balerină la 

American Ballet Theater până în 2007.  Se reîntoarce în lumea 

dansului la 52 de ani animată de aceeaşi pasiune pentru arta ei 

desăvârşită ce nu s-a vrut subminată de neajunsurile înaintării 

în vârstă, după un hiatus de 6 ani. Balerina depăşeşte 

prejudecățile formulei clasice şi revine cu o nouă expresie şi 

sensibilitate, realizând că sensul existenței ei rămâne dansul 

despre care mai are multe încă de spus, fie el clasic sau 

modern. Cam în acelaşi timp, o altă balerină de talia şi 

inspirația ei, Sylvie Guillem îşi ia rămas bun de la scenă într-

un tur de 9 luni în jurul lumii - Life in Progress, în coregrafia 

lui Akram Khan - ce trece şi prin New York,  la City Center în 

mai 2015.  Sylvie Guillem se reorientează către dansul modern 

încă din 2006. Putem oare spera şi în acest caz într-o 

miraculoasă revenire? Dansul modern interpretat de o balerină 

clasică e adesea un spectacol inedit în măsura în care readuce 

acea emoție pierdută sau minimalizată de tehnicile dansului 

modern, atunci când ele transgresează  esteticul în favoarea 

unei maniere sau unui manifest ce îndepărtează actul artistic 

de la funcția sa.  Cu un fizic luminos, puternic şi fragil în 
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acelaşi timp, ce aminteşte de Martha Graham, balerina 

copleşeşte prin emoția pe care o pune în fiecare mişcare, 

studiată până la refuz, în căutarea perfecțiunii. Este o prezență 

de aer şi de foc şi mai mult decât atât o prezență de iubire 

pentru arta sa căreia i se dedică cu toată ființa.  

Tema esențială a  dansurilor cuprinse în spectacolul de 

balet de la Joyce Theater, Trio ConcertDance  este iubirea 

concretizată într-o suită de fragmente muzicale. Printre ele, 

patru pas de deux – formulă clasică ce degajă acel fluid 

armonic  menit să lege un sentiment sublim de cea mai  

estetică reprezentare a lui - dansul. Cuplul Alessandra Ferri şi 

Herman Cornejo (argentinian, prim-balerin la American Ballet 

Theater)  demonstrează ideea de integrare, de identificare pe 

care o aduce sentimentul iubirii. Dansul devine dincolo de o 

sublimă bucurie estetică, o filozofie, o stare exemplară de a fi. 

O dimensiune intrinsecă a acestei structuri o constituie 

interpretarea muzicală, aşa cum sugerează numele seratei: un 

ménage à trois  amalgamat într-un creuzet artistic în care linia 

melodică şi coregrafică se susțin şi contrapun într-un soi de 

magnetism magic. Pianistul Bruce Levingstone este un artist 

particular ce interpretează lucrări clasice şi moderne într-o 

manieră originală degajând o sensibilitate aparte. Talentul lui 

este în primul rând unul creator; arta interpretării ce dă un ritm 

interior, deosebit, de esență poetică, oricărui recital al lui, 

transformă orice piesă într-o nouă şi desăvârşită creație. 

Îngemănarea dintre muzică şi gest este atât de izbutită, încât te 

întrebi dacă dansul urmăreşte îndeaproape sau anticipează linia 

melodică, dacă pianul este cel ce se străduieşte să transpună în 

sunet grația şi armonia dansului sau pur şi simplu muzica este 

cea care curge prin venele dansatorilor. MusicWeb 

International  defineşte interpretările lui Bruce Levingstone ca 

sublime, referindu-se la albumul său Still Sound. O suită de 

şase dansuri formate din două solo-uri (Momentum, Pavane) şi 

patru pas de deux (Flair, Senza Tempo, Entwine, Pas de deux 

from le Parc) este structurată muzical; fiecare dans este urmat 

de câte unul sau două solo de pian  (antracte) ce urcă impetuos 

prin întunericul aşternut peste scena goală. Ele par a fi o 

continuare armonică şi eliberatoare a tensiunii acumulate în 
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dansul care le precede. Deşi muzica baletului şi cea din 

antracte nu au aparent nici o legătură, interpretarea 

extraordinară a pianistului le aşează inevitabil într-un suflu 

comun, oferind audiției  o gamă atipică de corespondențe 

muzicale: Maurice Ravel (Pavane pour une infante défunte) şi 

Erik Satie (Gnossienne No. 4) urmată de Preludiul în B minor 

de Bach;  Ligeti (Musica Ricercata) şi Philip Glass (Etudes); 

Phillip Glass (Metamorphosis Two) şi o Nocturnă de Chopin.  

O scenă goală, într-un colț, un pian cu coadă. Există o 

intimitate ce se creează între balerina ce intră în scenă din 

culise şi improvizează un moment de reculegere, nu lipsit de 

senzualitate, cu pianistul; un gest al comuniunii muzicii şi 

dansului. Prima piesă Flair (Musica Ricercata, György Ligeti) 

se desfăşoară sub semnul umbrei ce uneşte în conul ei trupurile 

dansatorilor; cuplul execută aceleaşi mişcări în decalaje 

spațiale şi de lumină. Trupurile se desfac şi se întrepătrund, 

umbrele lor se unifică şi se dezbină în mişcări ample şi 

unduitoare, precum fazele imprevizibile ale iubirii.  

Musculatura brațelor se mişcă pe valuri, brațele devin aripi 

protectoare, senzația de pulsație sau vibrație la temperaturi 

înalte a iubirii este reliefată cu multă ingeniozitate şi cu o 

tehnică desăvârşită de designerul de lumini Clifton Taylor.  

A doua piesă este dedicată lui Cornejo; un Momentum, pe 

muzica lui Phillip Glass în care balerinul descrie salturi şi 

execută piruete prin aer, un solo ce degajă energie, virtuozitate 

şi o mare sensibilitate a gestului artistic ce se vrea dezbărat de 

impetuozitate şi gravitație.  

Urmează Entwine, pe muzica lui Phillip Glass 

(Metamorphosis Two), unde două trupuri, două sensibilități 

aparte, se pliază în îngemănări fetale. Alessandra Ferri execută 

piruete pe gheață ce sfidează gravitatea susținută de Cornejo 

care prin eleganță şi precizie pare să ascundă acea latură de 

suport şi propensiune a partenerei, creând senzația că se mişcă 

în apă sau în vid.  

Ultimul pas de deux (Pas de Deux from le Parc, Mozart, 

fragment (Adagio) din Concertul în A major,) în coregrafia lui 

Angelin Prejlocaj constituie momentul serii. Uniți 

imponderabil printr-un sărut, cuplul execută rotații prin aer în 
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care trupurile lor, 

unul în prelungirea 

celuilalt, par să 

leviteze în cerul 

scenei ca în celebrul 

tablou al lui Chagall 

(Aniversarea). În vria 

zborului, se resimte 

acea forță centrifugă 

ce încearcă să 

despartă iubiții, dar 

sărutul îi ține 

iremediabil legați – 

într-o respirație 

comună. Trupurile 

aleargă prin aer ca 

nişte volburi, o 

energie nelumească, 

onirică (ca în tabloul 

lui Chagall) învăluie 

scena şi se disipează 

perceptibil în acorduri 

mozartiene.  

Alessandra Ferri este o prezență de aer şi oțel în acelaşi 

timp. Lejeritatea mişcării, senzația lipsei oricărui efort (în 

ciuda vârstei avansate a balerinei) în combinație cu precizia şi 

perfecțiunea mişcării aşează reprezentația în sfera nefirescului 

dar şi a particularului, pentru că nu este vorba de o perfecțiune 

în sensul rigorii de formă a unor figuri tipice de balet clasic, ci 

de inefabilul gestului poetic. Pasul imponderabil se frânge, se 

arcuieşte, se năruie, glisează sau devine zbor. Gestul vibrant, 

friabil, irizat până la descompunere, derulat cu încetinitorul, 

accelerează subit şi devine lamă de oțel, săgeată, fulger sau 

lumină, ca să se curme în final într-o poziție statuară. 

Frustrarea de-a fi spectator în primul rând, de-a menține 

capul într-opoziție inconfortabilă şi de-a pierde în câteva 

rânduri elemente esențiale ale dansului, mi-e răsplătită de 

şansa unică de-a urmări îndeaproape expresia de pe chipurile 
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balerinilor. O stare de iubire autentică, de vrajă, de comuniune 

şi integrare conferă momentului acel inefabil pe care-l degajă 

arta în scopul de-a se auto-propulsa, de-a ridica interpretul 

deasupra ei. E vorba de acea stare de comunicare cu 

divinitatea ce nu poate fi obținută decât la temperatura înaltă a 

iubirii. Schimbările de expresie şi intensitate de pe figurile 

balerinilor constituie un balet în sine; un balet de stări, lumini 

şi umbre. Stările se succed şi aleargă pe rând de la un partener 

la altul: bucurie, iubire, pasiune, extaz, uimire, admirație, 

împlinire, elevație. O experiență nouă e adusă de dansul 

ochilor ce stenografiază mişcarea cu însemnele ei spirituale. 

Ferri îşi priveşte cu pasiune partenerul pentru că el face posibil 

zborul, levitația în sferele înălțătoare ale iubirii. Zâmbetul ei 

transpus, ce trădează o bucurie absolută, erotizează mişcarea 

creând un fel de intimitate dincolo de gestul coregrafic. 

Senzualitatea se degajă grațios din toate variațiile de pas de 

deux ale programului şi-şi atinge apogeul în posturi statuare în 

care cuplul eşuează pentru câteva clipe - rămâne înlănțuit - 

maithune ce imortalizează dansul în mudrele lui emblematice.  

Precum Persefone  ce revine ciclic din tărâmul morților 

după şase luni pentru a oficia riturile înnoitoare de primăvară 

alături de mama ei, Demeter, Alessandra Ferri se întoarce după 

şase ani la  ritualul scenei şi al dansului concretizat în formule 

estetice noi, continuând să ne uimească prin harul ei hărăzit de 

zei.    
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DANA ANADAN 

 

 

                                                8 MARTIE, 

SĂRBĂTOARE A FEMEILOR ŞI FESTIN AL CĂRŢII  
 

La Centrul Socio-Cultural „J.L. 

Calderon‖ din sectorul 2 al capitalei, 

Cenaclul „Octavian Goga‖ a avut ca 

învitaţi pe Anca Sîrghie şi Marin 

Diaconu, realizatorii unei ediţii de 

excepţională valoare, Radu Stanca - 

Profil spiritual, tipărită în 2015 de 

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi 

Artă din Bucureşti. Prefaţatorul cărţii a 

fost acad. Eugen Simion, care la 

lansarea din 8 martie a încântat 

asistenţa cu comentariile sale asociative, de vastă cultură, şi cu 

proiectele literare, la fel de curajoase în trecut ca şi cele de 

viitor. Imaginea complexă pe care o oferă noua carte, 

completând volumul Dăltuiri din 2012, a precizat Marin 

Diaconu, vine în ajutorul celor care pregătesc mult aşteptata 

ediţie de Scrieri ale lui Radu Stanca. În cele două volume se 

găsesc toate instrumentele de lucru şi materialele necesare 

completării portretului interior al scriitorului şi al operei lui, ca 

rezultat al unei cercetări ce depăşeşte un deceniu de căutări în 

presa românească. 

Cartea care a stârnit cel mai viu interes a fost Lucian Blaga şi 

ultima lui muză, semnată de Anca Sîrghie. Apărută în 2015 la 

Editura Technomedia din Sibiu, cartea are o prefaţă de Ovidiu 

Drimba. Prezentarea „dialogului în trepte‖ realizat de Anca 

Sîrghie cu Elena Daniello, urmat de unul imaginar cu Blaga 

însuşi, aduce în atenţie pe femeia inteligentă care i-a 

reînsufleţit lui Blaga inspiraţia poetică în cel mai dramatic 

deceniu al vieţii sale, ultimul, de altfel. El activa ca bibliotecar, 

după ce ca profesor universitar fusese expulzat din facultate. 

Era autor interzis şi ca academician era scos din înaltul for al 

ţării. Medic stomatolog cunoscut la Cluj, Elena Daniello a 
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păstrat numeroase documente şi caiete de creaţie 

dactilografiate şi încredinţate ei de Blaga, spre a le feri de 

pericolul percheziţiilor securităţii comuniste. Filmul 

documentar Amintiri despre Lucian Blaga, realizat de Anca 

Sîrghie a augmentat ideile prezentărilor făcute de Eugen 

Simion, Paula Romanescu şi Geo Călugăru. Luând cuvântul, 

autoarea a mărturisit că a fost o mirabilă întâmplare aceea din 

1996, când la o sesiune ştiinţifică dedicată la Cluj-Napoca 

marelui scriitor, octogenara Elena Daniello a ascultat-o 

vorbind despre Lucian Blaga şi şi-a manifestat dorinţa de a o 

invita în aceeaşi zi de mai la ea acasă, spre a prelungi 

comentariul pe aceeaşi temă. Ani buni dialogul lor a continuat, 

adică ele au rămas prietene până la moarte Elenei, survenită în 

2010, când ea împlinea 100 de ani. Filmarea pe care la un 

moment dat a realizat-o cu ajutorul unui profesionist de la TV 

Cluj-Napoca a îndreptăţit-o să realizeze un film documentar. 

Dar pentru că pe  acea peliculă nu apăreau toate aspectele 

relevante ale dialogului lor, Anca Sîrghie a decis să scrie 

cartea de faţă, o carte document, cu unele aspecte inedite, 

privind „obsedantul deceniu‖ în viaţa şi creaţia scriitorului. 

Este pentru prima dată când, înainte de a aşterne imaginea pe 

hârtie, ideea unei cărţi s-a întrupat într-o reprezentare filmică. 

O altă noutate, este că traseul lansărilor cărţii a început nu în 

ţară, ci în America, din Colorado şi California, în Michigan şi 

Ohio, apoi Canada, unde prezentări s-au făcut în comunităţile 

românilor din Windsor şi Hamilton. Periplul a continuat în 

România, din Sibiu şi Deva, la Cluj, Bistriţa, Tg. Mureş şi 

acum la Bucureşti. Fără îndoială, că dintre toate cele peste 30 

de cărţi la care a lucrat până în prezent, fie ca autor, fie ca 

prefaţator sau îngrijitor de ediţie, aceasta este ―cea mai 

plimbată‖.   

Recitalul poetic susţinut cu afecţiune a rotirii de actriţa Doina 

Ghiţescu a cuprins o selecţie din versurile inspirate de Elena 

Daniello poetului Lucian Blaga şi de poeme ale lui Radu 

Stanca. Interesanta reuniune s-a încheiat cu un moment 

muzical, susţinut cu sensibilitate de soprana Ana-Maria 

Bărăscu şi pianistul Vlad Gânţă de la Universitatea de Muzică 

din Bucureşti. 
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