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TEREZIA FILIP 

EMINESCU - SENSUL SACRU AL ISTORIEI 
 

 Într-un imaginar dialog cu însuşi regele dac 

Decebal pe care îl întâlneşte într-o simbolică lume subacvatică, în 

Valhalla guvernată de Odin, Eminescu îşi asumă o atitudine critică 

faţă de istoria poporului său. Fantasmatic, visul acestui excurs 

simbolic din poemul Odin şi poetul include de fapt o privire severă a 

poetului în istorie căreia îi relevă implicit sensul mistic şi sacru. Care 

sunt aspectele fără de care istoria însăşi n-ar exista sau ar fi caducă, 

încerc să argumentez în rândurile de mai jos.  

În simbolistica mării îngheţate poetul vede o lume divină, 

regală și poetică, onorată de intempestiva prezenţă a bardului ce vine 

tocmai de la Pontul Euxin, şi interesată de identitatea lui poetică. 

Bardul are ocazia de a-l întâlni aici pe însuşi regele Decebal 

petrecând în eternitate alături de zei. Dialogul lor exprimă nu doar o 

argumentaţie a atitudinii critice privind condiţia poetului şi a poeziei 

într-o societate pentru care arta serveşte doar circumstanţelor diverse 

şi intereselor de moment. Textul vizează deficienţele mentalitare şi 

culturale ale societăţii din care vine poetul, ceea ce schiţează implicit 

o filosofie și o sociologie eminesciană a istoriei. 

 Imaginara vizită în Valhalla îi circumstanţiază poetului 

proiecţia unei umanităţi, definite de reverenţă şi convivialitate, de 

interes şi gust pentru poezie, o lume care îl primeşte protocolar pe 

bard şi-i ascultă binevoitor mesajul. În acea lume boreală, în 

imaginara Valhalla, bardul şi cuvântul său poetic ar avea importanţă 

ţi semnificaţie maxime, prezumă poetul: Râzând Odin şi ridicându-şi 

cupa,/ M-ar saluta – şi-n scaunul nalt/ De piatră, cu sprijoanele lui 

nalte,/ Eu m-aş simţi că-s uriaş./ Şi zeii mângâind lungele barbe,/ 

Nălţând privirea-n bolţile antice/ Spre-a-și aminti/ dulci suveniri/ M-
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ar asculta spunându-le de lumea/ Cea de pitici, ce viermuieşte astăzi/ 

Pe ţărâna ce-au locuit-o ei…” (Odin și poetul).Eminescu adoptă o 

viziune hesiodică a istoriei, pe care o priveşte în degradarea succesivă 

a generațiilor de la o lume de zei sau de uriaşi la generația de pigmei 

a timpului său.  

 Contextul imaginarei întâlniri este pentru poet prilej de 

reîntoarcere în istoria vechii Dacii, întrucât în cortegiul zeilor 

Valhallei, bardul îl recunoaşte pe însuşi regele Decebal, ospătând 

colocvial cu zeii și interesat de soarta regatului său de odinioară: 

„Dar un bătrân ce sta–ntr-un colţ de masă/ Ridică cupa lui cu mied: 

– Ascultă,/Nu mi-i şti spune ce mai face ţara/ Ce Dacia se numea – 

regatul meu?/ Mai stă-nrădăcinată-n munţi de piatră,/ Cu murii de 

granit, cu turnuri gote,/ Cetatea-mi veche, Sarmisegetusa?” (Idem). 

În accepţia eminesciană, demnitatea căpeteniilor ilustre, regi și eroi, 

le aşează pe acestea în eternitate  alături de zei. Întrebarea lui Decebal 

este prilej pentru poet de-a da curs unei retorici violente la adresa 

neamului său iar această parte a poemului devine o satiră cu dublă 

sursă şi cu dublă ţintă. Pe de-o parte, critica este pusă pe seama lui 

Decebal, la adresa cuceritorilor romani ai regatului şi pământului 

dacic iar, pe de altă parte, discursul poetului vizează în stilul satiric 

cunoscut din Scrisori, pigmeismul ce domină viaţa publică și socială 

contemporană lui. Degradarea istorică, socială și morală este o temă 

mitică și romantică,recurentă în Eminescu, întrucât vizează 

umanitatea în general.  Există un sens mistic al istoriei și al existenței 

care, odată pierdut sau abandonat, face poporul respectiv să se 

rătăcească de la șansa  înălțării sale în istorie, de la adevărata menire. 

Eminescu își exprimă aici tranșant și incisiv opinia în ceea ce 

privește cultul originilor, importanța rădăcinilor istorice, a 

strămoșilor în viața și în spiritualitatea unui popor, în acest caz a 

românilor. Discursul poetic, amintind aici de tonalitatea din 

publicistică, prezintă o incisivă analiză a istoriei naţionale, a 

trecutului şi a prezentului neamului său carpatin. Poetul depistează 

cauzele decăderii de la demnitatea și statutul măreț al întemeietorilor 

la un prezent pauper în plan spiritual și moral. În eticismul său ardent, 

Eminescu percepe lipsa interesului și a respectului pentru vestigiile 

trecutului, absența venerației pentru eroii întemeietori și pentru 

adevărul istoric, ca absență  a  reperelor, o tară ce apasă grav asupra 

prezentului. Ignorarea, deliberată sau ba, a trecutului și a valorilor lui 

– specifică nu doar românilor, căci „toți oamenii pigmei sunt azi pe 

vechiul glob” – reprezintă în accepțiunea poetică un viciu funciar sau 

o maladie socială,  indiciu al indiferenței sau al mefienței față de 
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propria existență, și, în cele din urmă, cauză a stagnării. În opinie 

eminesciană o astfel de atitudine pasivă faţă de trecut afectează 

prezentul istoric și îl degradează neîncetat. 

Privind cu un ochi necruţător istoria şi societatea românească 

a timpului său, finalul de secol XIX, Eminescu minimalizează atât pe 

compatrioţii săi, cât și toată umanitatea care ar fi decăzut din măreția 

și din eroismul Antichității: „…Toţi oamenii/ Pigmei sunt azi pe 

vechiul glob…dar ei/ Între pigmei sunt cei mai mici/ Mai slabi, mai 

fără suflet, mai mişei./Romani sau daci, daci sau romani, nimic/ N-

aduce-aminte de-a voastră mărire” (Idem) – răspunde bardul la 

întrebarea lui Decebal.  

Poetul scrutează natura deficitară a cotidianului, identificând 

cauza nimicniciei şi a pigmeismului istoric ce-i atinge pe români. 

Orice popor care îşi respectă şi îşi conservă trecutul venerându-și 
eroii are viitor și, în perspectivă, atinge o anumită glorie și măreție 

sau o împlinire istorică. Aceasta, fiindcă, ținând de misterul creației 

și al întemeierii, geneza unui neam este considerată un moment 

istoric sacru: „Orice popor, oricât de prăpădit/ O piatră va găsi sau 

o bucată/ De fier, ori de-aramă, ca să sape/ Cu ea urmele adânci ce 

le-aţi lăsat –/ Voi oameni mari, ce staţi acum cu zeii/ Şi ospătaţi cu ei 

– în colbul negru/ Uitat şi-uşor al negrului pământ‖. (Idem). Așa se 

explică imaginara petrecere în eternitate a regilor de odinioară alături 

de zei. Acest scenariu e prezent atât în Memento mori cât și în 

poemul Odin și poetul. 

Absenţa vestigiilor,ignorarea sau îngroparea lor în uitare nu 

reprezintă nimic altceva decât indiferența, lipsa de respect şi de 

iubire pentru trecut. Or, trecutul este rădăcina vie,permanentă a 

ființei etnice, în istorie, şi el dă energie prezentului. Vigoarea 

genetică şi etnică vin din aura de glorie străbună ce,în viziune 

eminesciană, acționeazăca o forță ce perpetuează identitatea etnică și 
o modelează neîncetat, asigurându-i rezistenţa în istorie. Acest mesaj 

despre neamul său, îl transmite poetul regelui Decebal întâlnit în 

Valhalla. Mărirea şi gloria romană sau cea dacică s-au pierdut 

definitiv: „Romani sau daci, daci sau romani, nimic/ N-aduce-aminte 

de-a voastră mărire”‒  căci, indiferenți sau nevrednici, urmaşii n-au 

conservat urmele trecutului, mărturii ale propriilor origini: „Dar ei 

de-ar merge-n sud şi-n nord – nimic/ Sunt ca o laie de nomazi şi de 

lăieţi/ Ce stau deocamdată numai pe pământul/ Ce l-au cuprins spre 

a fi alungaţi/ De alt popor mai tare, iubitor/ De cele ce-au trecut, ce-

s rădăcina/ Şi gloria celor ce sunt”.(Idem). Dură definire, aspră 

critică! Vigoarea istorică a unui popor ar sta astfel, în viziunea 
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poetică, eminesciană, în permanenta amintire a străbunilor, adică într-

un cult al trecutului din care acesta își extrage permanent energia 

spirituală, culturală, etnică. 

Geneza și existența unui popor, ținând de misterul vieții și al 

continuității ființei în istorie sunt sacre. În spirit specific orfeic, în 

accepțiunea lui Eminescu,  nevrednicia neamului său ar veni tocmai 

din inabilitatea de a-i venera pe strămoşi ori din ignoranța vinovată 

faţă de aceștia. Conservând urmele sacre ale trecutului, se 

perpetuează în timp memoria rădăcinilor neamului, afecțiunea, 

prețuirea. Pasivitatea și ignoranța sunt vicii majore, când e vorba de 

lucrurile sacre ale existenței, precum creația, străbunii, geneza ‒  tot 

creație și aceasta ‒ , cum ar fi credința sau iubirea. Ele presupun o 

uriașă forță vitală care, în accepțiune eminesciană, se exprimă ca 

pasiune de-a trăi, pasiune de-a iubi, pasiune pentru frumusețea și 
farmecul vieții. Două aspecte vizate de poet relevă nevrednicia alor 

săi: pe de-o parte, inabilitatea de-a înţelege cântecul poetic în tot 

misterul şi în toată frumuseţea lui ‒  ceea ce s-ar putea interpreta ca o 

formă de inapetenţă pentru sacralitate şi mister, sau ca lipsă de 

vocație pentru valorile tainice  ale vieții. Pe de altă parte, Eminescu 

vizează ignorarea ostentativă ori lașă a trecutului, ceea ce, în egală 

măsură, constituie o culpă sau un mod de-a fi mediocru în istorie. 

 Ambele, aceste aspecte, înseamnă pierderea, ca individ și ca 

neam, a reperelor propriei istorii, a propriei existențe. Ambele 

aspecte ţin, în viziunea poetică, de inabilitatea de-a recunoaște și a 

perpetua sacrul. Pentru că a te instala în istorie ferm şi viguros, cu o 

identitate certă, asumată şi cultivată apoi consecvent prin secole și 
milenii, ţine de respectul pentru taina şi frumuseţea vieţii, pentru 

adevărul ei profund, ține de aderența la valorile vieții. Iar a exprima 

toate acestea poetic reprezintă un act de creație de un infinit mister. 

În ambele cazuri invocate aici de Eminescu este vorba de-o disjuncţie 

între individ şi valorile supreme ale vieţii şi ale creației – căci istoria 

este viață și creație, istoria este o construcție perpetuă a identității 
colective în timp, iar arta, ca și viața – asigură această perpetuare a 

ființei în plan virtual. Eminescu vorbește aici de-o decădere a 

neamului din demnitatea istoriei, ca individualitate şi colectivitate şi, 

ca urmare, de pierderea sacrului într-o formă sau alta. Or, sacrul este 

însăși esența inefabilă a existenței, sensul ei mistic și tainic ce se cere 

perpetuat. 

Ca oaspete al zeilor Valhallei, poetul are privilegiul de-a 

descoperi o nouă perspectivă asupra poeziei, o nouă vedere, de tip 
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odinic, asupra cântecului şi a condiţiei poetului. Mai întâi de toate, la 

întrebarea lui Odin – „De unde vii? – întreabă Odin blând.‖ –bardul 

pontic își detaliază identitatea poetică, arta sa, relevând implicit 

propria traiectorie biografică şi creatoare: „– Am răsărit din fundul 

Mării Negre./ Ca un luceafăr am trecut prin lume;/ În ceruri am 

privit şi pe pământ/ Şi-am coborât la tine mândre zeu/ Şi la consorţii 

tăi cei plini de glorii./ De cântec este sufletul meu plin.” (Idem). Doar 

zeii ar putea înțelege sufletul poetic de cântec plin – de aceea vizita 

sa e o simbolică ofrandă adusă mândrilor zei ai Valhallei. 

În al doilea rând, cântecul său dramatic şi sfâşietor nu 

reprezintă doar o notă personală, ci mai ales o artă de tip orfeic, cu 

rădăcini și motivații profunde în lumea din care vine bardul. Patetic şi 

purtând în el atât ecourile aspre ale iernii, „viscolind şi lunecând pe 

strunele de fier”, dar și în mistuiri ignice, curgând „în fluvii de foc şi-

n volbură de aur” la picioare de stânci bătrâne „într-o limbă veche şi 

aspră, dar clară şi înaltă…ca bolţile Cerului…”odinic, – cântecul 

astfel descris de tânărul „cu ochi din ceriuri‖ defineşte, de fapt, chiar 

eminescianismul. Căci iată cum îşi prezintă Eminescu propria creaţie: 

„De vrei s-auzi al iernii glas vuind/ Şi lunecând prin strunele-mi de 

fier,/ De vrei s-auzi cum viscoleşte-n arfa-mi/ Un cânt bătrân şi 

răscolind din fundu-i/ Sunete-adânci şi nemaiauzite,/ Ordonă numai 

– ...” (Idem). Evident, cântecul eminescian cunoaşte şi alternativa la 

nota aspră, viscolitoare şi iernatică, rostită în tonalitate înflăcărată, 

ignică, spectaculoasă și purificatoare: „...sau de vrei ca fluviul/ De 

foc al gândurilor mele mari/ Să curgă-n volbură de aur pe 

picioare/De stânci bătrâne, într-o limbă aspră/ Și veche – însă clară 

și înaltă/ Ca bolțile cerului tău, o, Odin,/ Spune-mi atunci...” (Idem). 

Cele două tonalități lirice extreme și antitetice exprimă 

patosul eminescian de tip orfeic ‒  iar acesta angajează plenar și total 

eul în creație, mistuindu-l sau „consumându-l‖, topind în poem 

identitatea celui care scrie. Cântecul răscolitor vine fie din străfunduri 

de istorie veche, fie din adâncul ființei creatoare. Un asemenea mod 

de manifestare poetică este angajant și suplicios, un fel de scriere cu 

sine, cu propriul eu, din toată ființa. Iată de ce a cânta poetic, ca și a 

viețui în istorie, înseamnă a perpetua valorile vieții, individul, 

colectivitatea, neamul, istoria, ceea ce reprezintă  un gest sacru. 
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                     IN MEMORIAM           
 MIRCEA POPA                                

UN SCLAV AL CĂRŢILOR – IOAN CHINDRIŞ 

 

 

Ioan Chindriş (21.03.1938, Sânmiclăuş, jud. Sălaj, azi Satu 

Mare – +25.06.2015, Cluj-Napoca), din părinţii Ioan şi Maria (n. 

Bârsan). Genealogic se trage din vechea familie de nobili 

maramureşeni Chindriş, alias Balea de Ieud, ce coboară în linie 

bărbătească de la voievodul Dragoş-Vodă, descălecătorul Moldovei. 

Istoric literar şi istoric al fenomenului cultural-religios. Urmează 

clasele primare în localitatea natală, iar gimnaziul şi studiile liceale la 

Carei (1949-1955), Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, 

(1957-1962). Doctorat în filologie în 1977, cu o teză despre Al. Papiu 

Ilarian, avându-l conducător pe prof. Iosif Pervain. Doctorat în istorie 

în 1994. Debutează cu reportaj literar în ziarul „Pentru socialism‖ din 

Baia Mare (1957). Redactor la Studioul de Radioteleviziune Cluj 

(1962-1985), apoi cercetător la Institutul de Istorie „G. Bariţiu‖ din 

Cluj-Napoca, publicând articole şi cronici în reviste ca „Vatra‖, 

„Flacăra‖, „Tribuna‖, „Familia‖. Preocupările sale îmbrăţişeazăşi alte 

genuri publicistice, precum reportajul-anchetă, eseul documentar, 

interviul etc. Colaborează atât la ziare şi reviste de provincie, cât şi la 

reviste specializate în valorificarea documentului literar, cum este 

„Manuscriptum‖, unde devine colaborator permanent. Redebutează în 

„Tribuna‖, cu schiţele Bărbosul şi Melchior (1967), dar părăseşte 

literatura în favoarea istoriei literare. Debut editorial cu vol. 

Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian (coautor Iosif Pervain), 

în 1972. Desfiinţarea studioului de radio din Cluj-Napoca, în 1985, îi 

hotăreşte definitiv destinul, devenind cercetător la Institutul de Istorie 

„George Bariţiu‖ din Cluj-Napoca, unde se specializează în 

identificarea şi publicarea de documente istorice inedite. Semnalează, 

transcrie şi editează  mai multe opere uitate sau rămase în manuscris 

ale reprezentanţilor Şcolii Ardelene, dintre care sunt de reţinut: 

Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein şi importanta scriere a lui 

Samuil Micu, Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, alături de 

ediţii din lucrările lui Petru Maior şi Gheorghe Şincai. Lui Ioan 

Chindriş îi aparţin iniţiativa, coordonarea, prefaţarea şi realizarea, cu 

o colaborare mai largă, a două ediţii critice monumentale: Biblia de 

la Blaj, aşa zisa „Biblie a lui Bob‖ (S. Micu), prezentată la Sf. Scaun 

Papei Ioan Paul al II-lea în anul jubiliar 2000, şi Biblia Vulgata. Blaj 
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1760-1761, unica traducere a Vulgatei în limba română realizată de 

către Petru Pavel Aaron, apărută în 2005. Împreună cu prof. I. 

Pervain a publicat corespondenţa lui Al. Papiu Ilarian, apoi pe aceea 

a lui George Bariţiu şi contemporanii săi (9 vol., 1973-1993), 

acoperind întreaga perioadă din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, 

prin informaţii dintre cele mai preţioase privind oamenii şi 

problemele cu care aceştia se confruntă. 

Este posesorul a mai multor premii şi distincţii, dintre care se 

pot aminti (selectiv): Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler‖ 

pentru realizări în domeniul ştiinţific (2010); Medalia jubiliară „Anul 

Creştin 2000‖, acordată de Scaunul Apostolic de la Roma în anul 

2001; Premiul „Nicolae Iorga‖ al Academiei Române pe anul 1976; 

Premiul de Excelenţă al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă pe 

anul 2008; Diploma „Meritul Academic‖ acordată în 2015.  

Vestea plecării neaşteptate dintre noi a lui Ioan Chindriş am 

primit-o la Oradea, unde mă aflam la festivităţile prilejuite de 

împlinirea a 150 de ani de la apariţia revistei „Familia‖. Nu mi-a 

venit să cred, întrucât cu câteva zile înainte fusesem în biroul său de 

la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, unde ne-am 

întreținut ca de obicei vreme de un ceas, pe teme foarte diverse. Părea 

într-adevăr mai blazat ca altădată, fiind oarecum afectat de faptul că 

urma să se retragă din postul de director al Bibliotecii.  

 

                     Ioan Chindriş 

  

Chiar cu puţin timp înainte avusese loc un concurs pentru 

desemnarea noului director, dar împrejurările au făcut să nu existe un 

câştigător declarat. Oricum, Ioan Chindriş urma să părăsească 

instituţia pe care o patronase cu debordantă energie timp de aproape 

nouă ani, după ce anterior lucrase ani buni la Institutul „George 

Bariţiu‖ al Academiei. Acum nu făcea decât să se concentreze asupra 
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domeniului de studiu predilect, cel al cărţii vechi, a istoriei cărţii şi a 

tiparului, a editării manuscriselor corifeilor Şcolii Ardelene. Se 

identificase aproape cu viaţa academică a Bibliotecii, îndrumând cu 

competenţă cele două mari departamente ale instituţiei. Aici îşi 

concepuse vastele sale lucrări privind recuperarea operei celor mai de 

seamă reprezentanţi ai Şcolii Ardelene. Iniţiase chiar o lucrare de 

proporţii, privind un Corpus exhaustiv al iluminiştilor transilvăneni, 

lucrare pe care ar fi urmat să o editeze sub coordonarea 

academicianului Eugen Simion. Cum ideea acestei enciclopedii luase 

proporţii neprevăzute iniţial, planul lucrării a fost pe moment amânat. 

Eu însumi am copiat timp de doi ani mai multe texte din manuscrisele 

păstrate în depozitele Bibliotecii, pe care ulterior le-a revăzut 

împreună cu prof. Niculina Iacob. Din munca aceasta devotată au 

rezultat în cele din urmă câteva ediţii de mare importanţă pe care le-a 

publicat împreună cu aceeaşi Niculina Iacob. Între acestea se numără 

operele lui Ioan Budai-Deleanu, Petru Maior şi Samuil Micu. În 

pregătire se mai aflau şi alte ediţii de aceeaşi anvergură, inclusiv una 

destinată lui Gheorghe Şincai. Munca de transcriere a textelor, de 

interpretare filologică, de adnotare şi indexare, de redactare a unor 

liste bibliografice, de alcătuire a unor indici de persoane şi localităţi, 

de alcătuire a unor glosare de termeni arhaici, de traducere de texte 

din latină, germană sau maghiară, l-au ţinut conectat în toţi aceşti ani 

petrecuţi în Bibliotecă, la o înaltă cotă de risipire de energie. 

Viaţa lui a constat în acest ataşament extraordinar faţă de 

complexitatea muncii depuse, iar bucuriile sale erau legate în ultimă 

instanţă de cărţile ce ieşeau periodic de sub tipar. Fără îndoială că 

acest efort prelungit a marcat şi sănătatea profesorului, chiar dacă el 

n-a lăsat să se întrevadă această suferinţă. În ultimele trei-patru luni 

acest lucru a devenit însă mai vizibil, deoarece, căutându-l de mai 

multe ori la birou în cursul lunii mai, mi s-a spus că se afla acasă din 

motive de sănătate. Totuşi, nici eu, nici colaboratorii săi apropiaţi n-

am crezut că era ceva serios. Muncitor, onest, colocvial, el a fost 

prezent în viaţa culturală şi academică clujeană până în ultima clipă. 

Neprevăzutul s-a produs în seara zile de 25 iunie anul curent. În urma 

sa a rămas o întreagă bibliotecă şi un teren de lucru pe care l-a 

defrişat cu competenţă. Dar despre ce a realizat Ioan Chindriş pe 

acest teren, vom marca câteva repere în continuare. 

Istoric al culturii, dar mai cu seamă editor şi recuperator de 

texte, Ioan Chindriş este printre puţinii specialişti cu program care îşi 

propune să investigheze metodic rolul şi dimensiunile scrisului 

românesc din Transilvania din epoca renaşterii noastre naţionale, 

precum şi locul ce i se cuvine în ansamblul literaturii române 
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moderne. Activitatea sa a vizat cu precădere arheologia istorico-

literară, întreprinzând pentru aceasta o laborioasă operă de investigare 

a celor două epoci de puternică afirmare politică şi socială: Şcoala 

Ardeleană din secolul al XVIII-lea şi mişcarea de înnoire spirituală 

produsă de revoluţia de la 1848. În spiritul tradiţiei interdisciplinare 

practicată în cadrul Universităţii clujene, el a încercat să judece 

creaţiile marilor scriitori transilvăneni în funcţie de dinamica epocii 

care le-a produs şi să le raporteze la curentele de idei ale vremii, 

situând analiza principalelor scrieri ale acestora la nivelul cerinţelor 

intelectuale actuale. A fost nevoie de o sistematică operă de defrişare 

şi ordonare a spaţiului acoperit de aceasta, de reaşezare şi 

reconfigurare semantică şi istorică a principalelor trasee ideatice. Un 

nou accent s-a pus pe coeficientul de literalitate conţinut de aceste 

opere la originile literaturii noastre moderne, scoţându-se în relief 

contribuţia lor la culturalizarea maselor şi la fundamentarea 

genurilor şi speciilor literare, prin recuperarea valenţelor fabulei, 

epistolei, cronicii, odei, elegiei şi discursului filosofic, a retoricii 

funebre sau a polemicii cu caracter ştiinţific, filonul disputelor, 

contestaţiilor şi încleştărilor de idei oferind un larg spectru de 

dezbatere creatoare, istoria şi filologia transformându-se acum în 

terenuri fertile de afirmare a originii şi continuităţii noastre. În mod 

obişnuit, Ioan Chindriş apelează la sursele primare care formează 

temeiul argumentativ al confruntărilor de idei, aceşti oameni ai 

începutului de drum producând o vastă ispitire a mijloacelor 

scripturistice ce le stau la îndemână. Bogata şi substanţiala afirmare a 

reprezentanţilor Şcolii Ardelene domină întreg secolul al XVIII-lea, 

prin discursul istoric de tipul analelor, prin investigarea filologică, 

filosofică şi teologică, foarte diversificată sub raport retoric, ceea ce 

face ca europeismul nostru să meargă mână în mână cu afirmarea 

unui autohtonism viabil, cu rădăcinile în istoria latinităţii şi 

romanităţii noastre, stimulând criticismul şi polemismul cu duşmanii 

declaraţi şi falsificatori ai istoriei noastre. Aici istoricul se întemeiază 

pe o re-lectură de adâncime a celor mai de seamă reprezentanţi ieşiţi 

din şcolile Blajului, începând cu Inochentie Micu-Klein şi continuând 

cu Petru Pavel Aaron, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, 

Ioan Budai-Deleanu şi alţii, deveniţi prin forţa lucrurilor eroii 

principali ai acestor reevaluări. Exemplul cel mai la îndemână poate 

fi socotit volumul Petru Maior, Scripta minora (1997), unde opera 

vestitului scriitor dobândeşte o altă perspectivă în funcţie de un alt tip 

de texte decât cele puse la contribuţie până acum, respectiv polemici, 

jurnale, corespondenţă sau mărturii de ordin personal. În această 

calitate, Ioan Chindriş a adus în faţa publicului aspecte necunoscute 
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sau puţin cunoscute ale acestui curent literar, etalând cunoştinţe 

dintre cele mai temeinice, cu raportări benefice la surse comparatiste 

diverse, sursologia şi arhivistica fiind bine slujite şi afirmate în sens 

superior. Erudiţia, pregătirea teoretică şi practică a cercetătorului îl 

mână spre munca de scoatere la lumină a documentelor, 

manuscriselor şi părţilor uitate sau ignorate de alţii, instituind o 

campanie de anvergură spre identificarea şi recuperarea a tot ceea ce 

poate să legitimeze cât mai exact cu putinţă drepturile şi libertăţile 

neamului, începând cu munca de întemeietor a lui Inochentie Micu 

Klein. Întemeierea domeniului Blajului, deschiderea şcolilor 

româneşti de aici, stimularea muncii de creaţie intelectuală, plăcerea 

descoperirii şi a traducerii Bibliei, opera didactică de creştere şi 

educare a tineretului, aduc în prim-plan o dârză generaţie de 

întemeietori şi luptători pentru cauza naţională, care îşi va formula şi 

un program politic propriu înscris în celebrul Supplex de la 1791. 

Toate aceste repere pe care se mişcă gândirea politică a veacului sunt 

surpinse de autor în câteva lucrări de sinteză, care reformulează în 

termeni noi şi adecvaţi întregul proces trăit de principalii corifei 

iluminşti ai Şcolii Ardelene, prin volume ca Naţionalismul modern, 

1996, sau Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene, 2001, 

dezvăluind faza constructivă a unei generaţii pilduitoare, care nu se 

lasă încătuşată de prejudecăţi. Lampadaforismul lui Micu, Şincai sau 

Maior, viziunea constructivă a lui Ioan Budai-Deleanu, Petru Pavel 

Aaron, Atanasie Rednic, Grigore Maior  atestă punerea în valoare a 

unui vast teritoriu de acţiune, pe care toţi aceştia se socotesc delegaţi 

să vorbească în numele neamului. Opera de re-ordonare a prestaţiei 

istorice, filologice, literare, teologice şi filosofice a scrisului 

generaţiilor ce aparţin Şcolii Ardelene a cunoscut un punct altitudinar 

prin reeditarea monumentalei Biblii de la Blaj din 1795 şi realizarea 

ediţiei princeps a Bibliei Vulgata. Blaj 1760-1761, ca manifestări de 

prim ordin ale unui energetism cultural de veritabilă afirmare 

creatoare. Ca editor coordonator al celor două lucrări, Ioan Chindriş a 

semnat totodată şi studiile introductive ale acestora, ce pot fi socotite 

adevărate monografii ale vieţii cultural-literare ardelene din secolul 

Luminilor. Prin bogata sa acţiune recuperatoare a trecutului cultural-

istoric, Ioan Chindriş se raliază concepţiei unor cercetători mai vechi 

(David Prodan, Pompiliu Teodor, Ion Breazu, Iosif Pervain, George 

Marica şi alţii), care au acordat generaţiei de la 1848 o atenţie sporită, 

văzută ca o continuatoare demnă de înaintaşii lor iluminişti. În cadrul 

acesteia interesul său s-a îndreptat înspre marile spirite creatoare de 

program şi de acţiune reformistă, precum Simion Bărnuţiu, George 

Bariţiu, Al. Papiu Ilarian, Timotei Cipariu, Al. Treboniu Laurian, 
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creatori ai curentului latinist şi etimologist. Prin ei militantismul 

transilvănean pătrunde şi în Academia Română, infuzând un spirit 

nou în activitatea acesteia şi oferind intelectualilor de peste munţi o 

punere în practică a iniţiativei implementate la început de secol de 

Gheorghe Lazăr. Ei sunt cei care poartă cu ei spiritul polemic al 

veacului, cu aprige confruntări pe tărâm ortografic, dovedind însă 

suficientă deschidere, căci în momentul în care înţelesul tiranic al 

sistemului etimologist începe să fie părăsit, generaţia aceasta îşi poate 

afirma mai deschis propriile aspiraţii de cultivare şi re-modelare a 

mentalului colectiv pe calea presei şi a asociaţionismului militant şi a 

programului revoluţionar paşoptist (Astra, Academia Română, 

Societatea pentru Fond de Teatru Român, Partidul Naţional etc.). Ea 

reuşeşte să dea epocii o altă configuraţie decât cea moştenită de la 

iluminişti, realizând o altă reintegrare europeană. Prin cele două ediţii 

însoţite de un amplu comentariu ale Discursului de la Blaj al lui 

Simion Bărnuţiu, Ioan Chindriş face cunoscut cititorilor un text 

politic de o mare profunzime programatică, cu o linie oratorică de 

elocveţă literară perfect adaptată temei în cauză, în care pot fi 

detectate reminiscenţe din marea retorică europeană a anului 1848, în 

care se înscrie la loc de cinste şi francezul Félicité Lamennais. 

Legături indisolubile între istoriografia momentului şi proza 

romantică sunt afirmate cu intuiţie sigură şi în lucrarea monografică 

cu titlul Ideologia revoluţionară a lui Alexandru Papiu Ilarian. Nu 

este neglijată nici valoarea epistolei, bogata corespondenţă rămasă de 

la principalii actori ai scenei sociale şi cultural-literare fiind 

recuperată în volume care îl onorează, cum sunt cele două seriale 

epistolare de mare efect: Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian 

şi corpusul de corespondenţă literară George Bariţiu şi contemporanii 

săi, lucrare colectivă de o valoare documentară inestimabilă, premiată 

de Academia Română, în care pot fi întâlniţi în posturi dintre cele 

mai onorante toţi marii protagonişti ai vieţii social-politice şi 

culturale transilvănene. Această operă de amploare readuce în 

preocupările contemporanilor genul corespondenţei literare, al 

memorialisticii comentate, a jurnalului intim şi a relaţiei de călătorie, 

văzute ca „o reprezentare epică a timpului‖ (Ion Vlad), „o gingaşă 

operaţie de sondaj în adâncimi nepătrunse‖ (Şerban Cioculescu). 

Trăirea imediată, pe viu, a reflecţiei literare, comunicarea directă, 

nudă, fără fasoane, uneori cu inflexiuni literare certe, trecerea ei 

printr-un filtru sentimental, mediat de lecturi, cultură şi gust de esenţă 

clasică sau romantică, constituie o atracţie irepresibilă, pe care pana 

acidă şi documentată a editorului ştie să o pună plenar în lumină. Prin 

punerea în circulţie a unor astfel de texte, el retuşează imaginea falsă 
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a unui Ardeal rudimentar, anchilozat şi incapabil de trăiri estetice 

majore, aserţiune preconcepută contrazisă de legătura durabilă cu 

filonul folcloric al cântecului de lume, şi de creaţia literară a lui Ioan 

Rusu, Vasilie Popp, Constantin Alpini, Timotei Cipariu, Atanasie 

Șandor, Iosif Many sau Nicolae Pauleti. Acesta din urmă beneficiază 

de o ediţie în premieră realizată cu mare competenţă de Ioan Chindriş 

(1980), prin care se demonstrează vechimea interesului pentru folclor 

în Transilvania, folclor care devine prima şcoală de proporţii privind 

trăirea sentimentală a tinerilor seminarişti blăjeni şi furnizează 

argumentele viabile pentru receptarea elementelor preromantice şi 

romantice care căpătau amploare în acel moment în literatura 

europeană, restituindu-ni-l pe scriitor în dubla sa ipostază: cea de 

culegător de folclor şi cea de cântăreţ romantic. Intrarea tot mai 

decisă în laboratorul de creaţie al scriitorilor epocii îl conduce pe 

Chindriş şi spre istoria cărţii şi a tiparului, mai ales din zona 

budapestană şi vieneză, semnalând numeroase lucrări ce lipseau din 

Bibliografia românească veche, între care şi câteva cărţi româneşti 

necunoscute cercetătorilor acestui domeniu, multe dintre ele 

prezentate pentru prima oară în adevărata lor dimensiune în scrierea 

sa Transilvanica. Între acestea, un loc important l-a acordat repunerii 

în circulaţie a poemului italianului Silvius Tannoli, Poemation de 

Secunda Legione Valachica sub Carolo barone Enzenbergio, datând 

din 1768, poem care exaltă vitejia grănicerilor noştri năsăudeni. 

Pasiunea pentru cartea românească veche, pentru cea iluministă şi 

paşoptistă este pusă în lumină prin mai multe ediţii care ni-l 

recomandă pe editorul Ioan Chindriş ca pe unul dintre cei mai 

importanţi valorificatori ai patrimoniului nostru naţional, scriitori ca 

Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu, 

Ioan Rusu, Simion Bărnuţiu, Timotei Cipariu, Ioan Marginai, fiind 

ofertaţi de el într-o nouă versiune editorială. Multora dintre aceştia, 

Ioan Chindriş le-a consacrat frumoase pagini restitutive în volumul 

Memoriale, 1998, cu aspect de „reportaje în trecut‖ (Şerban 

Cioculescu), în care stilul înflorat şi metaforic îl recomandă ca pe un 

stilist reprimat, deşi nu de puţine ori orgoliul de fi considerat primă 

vioară în toate ocaziile discutate, face ca el să lase în umbră, voit sau 

nevoit, munca altor cercetători din domeniu. 
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                     CRONICA LITERARĂ 

 
IRONIM MUNTEAN       
 

RĂTĂCITOR, CA ULISE 

 

  Cu al douăzeci şi treilea volum: Ritual de 

exorcizare, apărut, recent, după două decenii de la debut („Muntele 

cu zei”, 1995), Gheorghe Dăncilă rotunjeşte în acest an aniversar (75 

de ani de viaţă) un univers liric armonios ai cărui piloni îi 

configurează personalitatea creatoare în tripla dimensiune de poet 

religios, erotic şi cântăreţ al toposului originar), matricial, mioritic 

(cu ecouri blagiene). Ca şi-n volumele anterioare, recente („Vânare 

de vânt”, „Tăbliţe de lut”), simţim apropierea de vârsta şi 

înţelepciunea patriarhului, poetul – fiinţă efemeră, prins în Marea 

Trecere, resimte acut curgerea ireversibilă a timpului: „Zile se duc ca 

frunzele pe apă / Şi vine vremea când nu voi mai fi‖, dar solicită 

Divinităţii ajutor spre a lua Marea Plecare drept un joc senin de copil, 

spre a nu mai dramatiza excesiv încheierea firească a acestui „Ciclu 

biologic”: „Doamne învaţă-mă că se cuvine / Vesel să fiu când voi 

pleca la tine‖ (p. 67). Fiinţă duală: trup şi suflet, carne şi gând, omul e 

supus trecerii, are condiţia de damnat, doar aparent, căci Plecarea 

Mare e şi Eternă Reîntoarcere chiar dacă fiinţa vulnerabilă trăieşte şi 

aşteaptă sfârşitul cu „frică‖: „Şi va veni şi Marea Întâmplare / Şi 

Drumul Crucii cel mai greu şi trist / Şi plec spre starea de la început / 

Dar încărcat cu câte am făcut‖ (p.33). 

Viaţa ca Marea Trecere (în sens blagian) este o „Mare 

călătorie”, un „Drum spre centru”, „Spre Absolut‖, o călătorie 

iniţiatică presărată cu probe, cu încercări prin vreme: „Anii ajuns-au 

piatra lui Sisif / Prea grea e fericirea la tarif / Şi deznădejdea-n 

şubredul ei schit / Învaţă ascultări la nesfârşit / Ca ucenicii-n sihăstrie 
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duşi / Şi totul îl rezumă la cenuşi / Urmează ritualul cunoscut / Când 

voi pleca grăbit spre absolut‖ (p. 54). Drumul spre absolut are 

„culoarea infinitului‖ şi la el se ajunge „Când voi urca pe scara de 

albastru / Visând grădinile de veşnicii‖... şi, „Departe-i ţara unde des 

se moare / Aproape-i ţara unde-i Dumnezeu / Şi absolutul gându-mi 

luminează / Să nu mai fie taină şi incert‖ (p. 62). Moartea nu e cap de 

drum, deşi‖... are drumuri grele / Şi vine vremea să pornim pe 

ele,,,dar dacă‖... îţi sprijini mersul într-o rugăciune / Şi brusc 

despovărat de ce e greu / Atingi grădinile lui Dumnezeu‖ (p. 86). 

Viziunea asupra întâlnirii cu Dumnezeu este luminoasă, încărcată de 

lexic sacru: „Sătul de lume aş voi să fug / Să-mi fac un schit‖ .... 

„Vreau puteri cereşti cu pază să mă aibă şi să am / Pacea ca vindecare 

şi ca hram / Din turlă să privesc în zări visând / Şi s-aud psalmi rostiţi 

în brazi de vânt / Cerul deasupra şi păduri în jur / Tăcerile în miezul 

lor cel pur / Să îmi vorbească despre Dumnezeu‖ (p. 90) şi cu ecouri 

mioritice. Drumul spre cer este presărat de taine, mistere, este „scris 

în stele” şi înscris în „al lumii labirint” şi doar „Durează duhul cel 

suflat în noi? / Lumina necreată a pus oază / În suflet şi o cere înapoi? 

/ Atâtea straturi, Doamne, de mister /Când le-oi străbate voi ajunge-n 

cer‖ (p. 83). 

În această „Lume ca teatru” îşi joacă rolul hărăzit de Marele 

Păpuşar, într-o piesă bogată ca viaţa însăşi, cu urcuşuri şi coborâri 

tragice, după „Verdictul greu ce ne-a urmat prin veacuri‖, 

constrângeri, martiraj, ori fericiri mărunte, cu „Speranţa condensată 

în amintiri‖ şi visul mântuirii, chiar dacă „De-acum mă părăseşte 

inorogul‖ (p. 14). 

În lumea-n care „va sfârşi dezastruos / Sub vremuri grele, sub 

pedepse grele / Spectacol tragic e şi mă include / Istoria aici se va 

sfârşi‖, viaţa e ca o coridă în care: „Ovaţiile regelui mă dor / Nu-s 

glorios, ci trist toreador‖. Este un călător, un peregrin asemenea lui 

Ulise, angajat într-o aventură existenţială, pândit de ispite şi moarte 

„Pe marea în furtună şi uscat‖ (p. 78). Ciclul de poeme (vreo 7) din 

volum dedicate eroului grec surprinde nu numai povestea aventurii 

lui Ulise, ci mai ales semnificaţiile spirituale ale simbolurilor, 

insistând asupra similitudinilor dintre probele, încercările învinse de 

erou prin inteligenţă şi tenacitate şi pentru care „gloria cea mare e 

doar mit / Numai dezastrul stăruie sub stele‖ şi poetul care visează 

să-nşire, în carte „Povestea tristă-n care am intrat‖, rămânând „fixat 

în visul meu ceresc / Acolo-i dragostea, acolo-i casa / Tot ce-am lăsat 

în lume, destinul a-ntins plasa / Marile fericiri în cale-mi nu-s‖ (p. 78). 

Amândoi sunt rătăcitori înfruntând ciclopi nebuni, zâne mândre 

(magiciana Circe). Sirene, strâmtoarea dintre Scylla şi Charybda, 
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nimfa Calypso. Ulise va ajunge în final, cu ajutor de la regele 

Alcinous, tatăl Nausicăi, pe care o întâlneşte în rătăcirile sale în 

Ithaca natală şi la fidela, răbdătoarea şi iertătoarea soţie Penelopa. 

Poetul a „exersat tot ce e uman‖, a vrut „ispita ce e-n rătăciri / Nu era 

vreme de înţelepciune... / Când dragostea trăită-n vremuri bune‖, a 

exersat doar drumuri ca Ulise‖ (p. 98), iar acum, la senectute: „Din 

Odiseea mea exterioară / Frumosul vine vremea să-l exclud / Încă 

visez lumina de scăpare / Să las în urmă – al cărnii labirint / Şi cu o 

patimă mântuitoare / Mă tot înalţ spre ceruri prin cuvânt / Şi din 

peregrinări acasă-ajuns / Raiul să fie singurul răspuns‖. Aspiră ca la 

încheierea călătoriei să ajungă în „Ithaca mea cerească‖, să ancoreze 

„la ţărmul meu de cer” în „Helada mea cerească” dus de „Corabia 

mea albă de cuvinte” Poezia, prin rugăciune, obţinând sperata iertare: 

„Din rost şi tâlcuri se iviră stele / O Penelopă, s-a făcut lumina / Şi 

mă priveşte şi îmi uită vina‖ (p. 81). 

Liric al condiţiei umane Gheorghe Dăncilă pune în acest 

volum, mai mult ca-n altele, omul ajuns la senectute în relaţia sa 

armonioasă cu Dumnezeu implorându-i iertarea: „Tu, Doamne, nu 

mă trece la excluşi‖, convins de spusa „sfinţilor din zugrăveli / 

Iertarea creşte unde sunt greşeli‖ (p. 37) mila, bunătatea, pacea: „Mi-

e dor de pacea cea vindecătoare / De raiul cu ghirlandele de flori / Şi 

stoluri mari de îngeri vreau să zboare / Când tu peste iubirea mea 

cobori / Să mă trezesc din somn cu tine-n faţă / Şi trâmbiţele, sacre să 

le-aud / Că lumea doar tristeţe mă învaţă / Să mă dezbrac de carnea 

păcătoasă / Când înăuntru Mila ta mă lasă‖ (p. 39). 

Etern îndrăgostit continuă să admire feminitatea, să celebreze 

femeia, dar trecerea anilor, fără a-i domoli fascinaţia pentru formele 

trupului tânăr, îl fac pe poet să deseneze portretele seducătoare din 

amintiri, să rememoreze, dar mai ales să proiecteze prin vis angelica 

fizionomie: „Arată-te ca să promiţi minuni / Plină de înfloriri şi de 

ghirlande / Şi îngerii ce-n carnea ta-i aduni / Un rai de rotunjimi să-

mi recomande‖. Pendulează între dorinţă şi îndoială: „Mă tot gândesc 

în fiecare zi / Că visul meu absurd se va-mplini‖ (p.17). Poetul 

continuă să fie ispitit: „Eu te-am visat ca pe un Eldorado / Spre care 

sunt magii ce m-au chemat / Că ai în sânge ritmuri dulci de fado / Să 

cucerească foame-mi de bărbat / În carne ai exotice ţinuturi / Cu 

jungle verzi, cu soarele torid / Cu flori necunoscute şi cu fluturi / Ca 

să mă faci să  nu mai fiu lucid / Şi mă îndemni să fac ce nu se face / 

Mă-ncurajezi să cer şi tu oferi / Alaiurile dionisiace / De nebunatice 

şi vechi plăceri‖ (p. 19). Elanurile îi sunt cenzurate de propria 

înţelepciune şi de temerea de cele sacre, supunându-se unui ritual de 

exorcizare: „Biserica-mi tristeţii mele are / În rostul ei şi vechiul 
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ritual / Preoţii clipei fac exorcizare / Alungă acest demon visceral‖. / 

„În mările trecutului să fugă / Şi să dispară şi să nu-l mai am / Şi să-

mi miroase sufletul a rugă / Şi în cuvânt arhangheli s-aibă hram / Să 

intre blând lumina prin vitralii / Să crească pacea în ce-i efemer / .... / 

Şi Dumnezeu mă va muta în stele / Las vrerile şi voi uita de ele‖ (p. 

18). 

Prin rugă adresată lui Dumnezeu speră să alunge ispitele: „Tu, 

Doamne dă-mi putere să rezist / La ispitirile ce-mi ies în cale / Fă-mi 

din nădăjduire un toiag / S-ajung în faţa îndurării Tale / Şi înlăuntrul 

meu aşază pace / Prin ritual de exorcizare / S-ajungă sufletul curat şi 

tare‖ (p. 25). 

Suntem şi martorii unui paradox: cuvântul carne (lait motiv 

poetic, prezent de vreo 30 de ori în volum) este simbol al frumuseţii 

feminine şi agent al vrăjii, seducţiei, fascinaţiei, dar şi factor de 

alterare a sănătăţii, la senectute, alimentând tristeţea, singurătatea, 

deznădejdea, iar vindecarea o aduce „plângerea şi rugăciunea”. 

Există în volum un ecou răsturnat din balada „Domnişoara Hus‖ a lui 

Ion Barbu, care vorbeşte despre povestea unei iubiri pătimaşe cândva 

şi nefericite a eroinei tragi-comice, cadână „pezevenghe‖ ce-şi 

cheamă de pe lumea cealaltă prin descântec, iubitul care a uitat-o. 

În amintire (trecut), sau în vis (viitor) iubirea rămâne pentru 

poet o dimensiune esenţială a umanului, a prezentului etern şi 

surprinde erosul cu o anumită religiozitate, celebrând feminitatea atât 

în ipostaze angelice, spiritualizate, cât şi cele de senzualitate 

explozivă, de fascinantă seducţie a formelor, care stârneşte foamea, 

patima pentru carnalitatea triumfătoare. 

Poetul portretizează memorabil, individualizează prin 

metaforă: „Când văd pe umeri-ţi rotunzi / Plutind magii de vrăjitoare 

/ Şuviţe negre, şerpi dresaţi /  În jurul gâtului dansează / Şi ochii mari, 

iniţiaţi / La taina ta se vor da pază / Ei văd în tine sacrul foc / Ca-n 

vremuri dionisiace‖ (p. 6) le proiectează într-o geografie universală, 

simbolică: la Rio în alai de „carnaval şi samba”, într-o Africă 

tentantă pe corăbii genoveze în Islanda. „Şi-n jur e doar întindere de 

gheaţă / De geografia-ţi ochiu-mi se dezvaţă‖ (p. 52), incluse în 

tipologie diversă. 

Nu lipsesc din volum nici săgeţile satirei trimise asupra 

relelor unei lumi văzute ca „bâlci al deşertăciunilor” într-un „veac 

tragic”, surprins eminescian (ca-n Scrisoarea a III-a), dar pentru 

purificare este invocat nu Vlad Ţepeş, ci Dumnezeu însuşi este 

implorat: „Doamne, fereşte-ne de aspra vreme / Nu hidoşenii dă 

acestui neam / Tu dă eroi la luptă să ne cheme / Şi-ncredere-n victorie 

să am / Istoria cea tragică ne-ncearcă / Cerul să ne ocrotească  a ales / 
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Prin lacrimă vedem esenţă sacră / Când alţii put adânc a interes / Să 

fie tocmai cum a fost scris / Şi-n Ţara-mi să se nască Cel Trimis‖ (p. 

92). Volumul este dens (90 poeme), majoritatera pieselor sunt 

redactate în 2014. Lirismul este când interogativ, când confesiv, 

uneori dialogic, iar referinţele biblice, culturale şi mitologice sunt 

multiple şi radiografiază o lume tot mai desacralizată şi o fiinţă tot 

mai singură. Este psalmodiată Marea Trecere, ori tânguite, doruri şi 

nostalgii târzii, într-un registru expresiv când metaforic şi simbolic, 

când reflexiv, paremiologic. Se înalţă melodia gravă a unei poezii de 

sporită muzicalitate iscată de eufonii, aliteraţii rare, ori sinestezii cu 

iz simbolist, expresionist, într-un poem antologic / Esopică) prin 

buchetul din „Flori de mirt”, crini regali, trandafiri, lauri, maci, 

ghiocei, frezii, crizanteme „Şi câte-au fost le-am risipit pe drum / 

Târziu e să revin, nu mai e vreme / Şi numai mătrăguna clipei are / 

Esenţa ei etern otrăvitoare‖ (p. 59). 
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           INTERVIUL REVISTEI 

 
ELENA COSTACHE 
 

,,SUNT O FIINŢĂ UMANĂ CARE ÎŞI FACE TIMP SĂ SCRIE. 

ATÂTA TOT”  
 

  Elena Costache - Doamnă Aurelia Marin, 

cum vă caracterizaţi ca om? 

Aurelia Marin - O întrebare abruptă, incomodă. E ca şi cum 

mă obligaţi să păşesc alături de mine şi să mă observ, să mă studiez 

făcând aprecieri despre mine însămi. Dacă răspunsul ar suna aşa: sunt 

cea mai inteligentă, mai minunată şi mai frumoasă persoană din 

lume?  Moartă de prea multă fericire! Cum ar suna? Patetic. Pueril. 

Neverosimil. Vorba lui Henry Miller: ,,cred că voi, ăştia de pe-aici, 

sunteţi cam într-o dungă.‖ 

Dar  cum nu vreau să vă bagatelizez întrebarea – pentru că, 

totuşi,  sunt un om matur şi educat – voi încerca să dau câteva repere, 

evident, subiective. Până acum nimeni nu s-a gândit să îmi ia 

un interviu, dar nici eu nu mi-am înghiţit lacrimile de insatisfacţie, 

ciudă, ori lipsă de ―popularizare‖. Prin urmare, sunt o femeie 

obişnuită, căsătorită de mulţi-mulţi ani cu acelaşi bărbat, tatăl copiilor 

şi bunicul nepoţilor mei. Îmi place să cultiv trandafiri, iubesc 

animalele, nu dau bani la cerşetori, urăsc actele de violenţă sau 

cruzime, citesc cu nesaţ cărţile scrise pe hârtie, fac tot ce-mi stă în 

putinţă ca să ajut persoanele care au nevoie de mine; am opinii 

vehemente şi fixe. Pe cei care nu mă plac nu mă străduiesc să îi 

mulţumesc ori să-i conving de loialitate şi bună-credinţă. Părăsesc 

fără să stau la discuţii persoane care nu pot depăşi un anumit stadiu 

de înţelegere a lucrurilor mari şi mici,  a cursului evenimentelor, a 

firescului; îmi plac ironia şi autoironia subtilă; urăsc minciuna şi 
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prefăcătoria, prin urmare, nu îi cert pe copii pentru adevăr. Mă pot 

ghida singură pentru a lua cele mai bune decizii. Libertatea este ceva 

la care nu pot renunţa pentru nimic în lume, îndeosebi, libertatea de 

spirit. 

Ca scriitoare, mă simt în largul meu pentru că nu trăiesc în 

lumea celor care se ocupă cu scrisul. Eu sunt eu. Sunt diferită, sunt 

egoistă, sunt exotică;  sensibilă,romantică, egocentrică, lucidă; observ, 

intuiesc, admir, pândesc, judec, tac. Scrisul pentru mine înseamnă 

nevoie, permanenţă, refugiu. Viaţa femeii-scriitor presupune mai 

multe constrângeri decât a bărbaţilor, poate de aceea, după cum spune 

Heidegger, ,,logosul rămâne în esenţa lui obscur‖. Personal, consider 

literatura feminină vocea misterului şi a ambiguităţii. Joc în care poţi 

câştiga sau pierde. Atâta vreme cât creativitatea rămâne un out-of the 

box faţă de toate aspectele vieţii, se poate spera. 

E.C.- Dacă ar fi să realizaţi o linie a vieţii, care sunt 

momentele care v-au marcat existenţa, care au reprezentat o curbă 

sau un nou început?  

A.M. -   Începutul  începuturilor este naşterea într-o casă 

aproape de poalele pădurii; într-o odaie văruită, cu preşuri pe jos şi 

velinţe colorate pe pat şi pe perete; salteaua cu miros de fân, pernele 

umplute cu puf de raţă sau de găină; deasupra uşii icoana cu Fecioara 

ţinându-şi pruncul în braţe.  Era o noapte de februarie, probabil foarte 

rece; mă rog, în ciuda inimii calde şi primitoare mă consider o 

friguroasă, deşi perioada ―războiului rece‖ s-a instalat ceva mai târziu. 

Moaşă mi-a fost bunica din partea mamei, care m-a şi botezat Aurelia, 

după numele unei fete care îi murise; nu m-a deranjat; mai târziu, mi 

se spunea că semăn cu o soră a bunicului, foarte frumoasă, moartă şi 

ea. Prin urmare, mă împac destul de bine cu cei care au ales să 

―trăiască‖ în altă dimensiune; de moarte nu mi-e frică, terifiată sunt 

de boală şi zăcere. 

O copilărie într-un spaţiu şi timp social dominat de urmările 

năprasnice ale războiului. În primul rând sărăcia. Lucie. Tata s-a 

întors din prizonieratul de la ruşi  după patru ani  de la naşterea mea; 

se pare că a durat ceva timp până m-am obişnuit cu prezenţa lui în 

casă şi apelativul ―tătuţu‖, cum i se adresau fraţii mai mari. Nu am 

avut cu el o relaţie specială, era bolnăvicios, tăcut, sever. Suferise 

mult. 

Însă Domnul a avut grijă şi m-a recompensat cu cel mai 

autentic şi mai savuros loc în care să îţi petreci copilăria: pădurea la 

doi paşi, fâneţele împânzite de cicoare, sângele voinicului şi clopoţei, 

vacile întorcându-se cu ugerele pline de la păşunat, mirosul de otavă, 

cartofii şi porumbul şterpelite de pe ogoarele vecinilor, perpelite, apoi, 
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pe jarul încropit din câteva beţe şi paie. Şi râsul, şi verva, şi 

inventivitatea! Am profitat. M-am impregnat cu mirosuri unice, 

fabuloase, am învăţat denumirile constelaţiilor, m-am îmbăiat în 

lacurile sărate (unde era cât pe-aci să mă înec!), am parcurs cu 

piciorul zeci de km până la mănăstirea Crasna, am pus împreună cu 

mama cânepa la dospit în apă, am mers cocoţată pe căruţele pline cu 

fân. Am fost copilul spaţiilor deschise, pe care le consideram Regatul 

personal. 

Biografia mea a continuat palpitant din momentul în care am 

învăţat să citesc. Cărţile mi s-au urcat la cap cu o senzaţie de 

delectare, de bucurie, de perpetuă deflagraţie; un vertij care continuă 

şi în momentul de faţă. N-aveam cărţi în casă. Poate manualele 

fraţilor mai mari. Dar Slănicul avea o bibliotecă publică, în care doi 

angajaţi bătrâni (să fi avut 45-50 de ani!), soţ şi soţie, împrumutau 

cărţi celor care treceau pragul unei case cu pridvor şi un hol din care 

în stânga şi în dreapta se deschidea biblioteca lui Borges…Evident, 

pe atunci nu ştiam cine e acest Mare Domn, însă nici nu a fost 

nevoie  pentru aţâţarea cititorilor împătimiţi. Presupun că la sfârşitul 

clasei întâi citeam destul de bine; ghiozdanul meu din pânză de 

cânepă (folosesc o astfel de traistă şi acum, când vizitez Bookfest şi 

Gaudeamus) se umplea cam din zece în zece zile cu minuni…Ritmul 

părea atât de intens, încât domnul sau doamna Bălan (aşa se numea 

familia!) ne-au supus pe mine şi pe prietena mea cea mai bună  unui 

test...Surprizăăă! Cititoare fidele şi serioase, ani la rând am 

purtat sute de kilograme de cărţi, trei km dus, trei km întors…De fapt, 

ne îmbogăţeam pe gratis din Puşculiţa de aur a cunoaşterii. 

Am spus la început că mă pot ghida singură în a lua cele mai 

bune decizii. După ce am absolvit clasa a şaptea, mi-am anunţat 

părinţii că vreau să dau examen de admitere la Liceul teoretic din 

oraşul natal. N-au comentat. Ştiau că sunt o fire extrem de 

independentă şi îmi lăsau deplină libertate de mişcare. Am intrat. 

Liceu cu profil real, iar în privinţa matematicii intuiam dificultăţi 

grave. Am terminat cele unsprezece clase cu media cinci la 

matematică, nu-mi păsa, următorul obiectiv, o facultate în care să nu 

mai aud de cifre, ecuaţii, tangenţiale sau algoritmi. Pe atunci 

bacalaureatul era una dintre cele mai dificile cumpene ale vieţii: 

examen scris la română şi matematică, după care examen oral la şapte 

materii în aceeaşi zi, în alt oraş decât cel în care ai studiat; profesorii, 

la primă vedere. Aşteptam rezultatele. Note bune la toate materiile, 

matematica în suspans. A venit la mine preşedintele comisiei – se 

numea, cred, Constantin Mocanu şi era profesor universitar la ASE 

Bucureşti. M-a întrebat direct  ce facultate vreau să urmez. ―Ceva 
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unde să nu mai am de-a face în vecii-vecilor cu matematica!‖ S-a 

înduplecat. Dumnezeu să-l binecuvânteze acolo unde se află! 

Cu naturaleţea  şi aplombul adolescenţei mi-am surprins din 

nou părinţii, anunţându-i că în toamnă  plec la Bucureşti, să dau 

examen de admitere la facultate. Că de unde bani, ce fac singură într-

un oraş atât de mare, c-o fi, c-o păţi… Cârcoteli în care nici ei nu mai 

credeau! Am ales Istoria în contrapartidă cu Filologia. Ştiu că mama 

s-a împrumutat la o vecină pentru bani de tren. Mulţumesc tanti 

Maria, mi-ai purtat noroc! Am intrat cu notă mare. Când mi-am văzut 

numele pe celebra listă a admişilor, am ştiut că sunt o femeie cu 

destin şi  am înţeles că existenţa omului nu decurge la întâmplare. A 

fost clipa în care mi-am luat viaţa în propriile mâini. În februarie anul 

următor împlineam 18 ani. 

Anii studenţiei, cei mai frumoşi! Anii ’60 au rămas în 

dinamica mersului istoriei din perioada comunistă ca ―cei de 

deschidere― de speranţă, de înnoire. Aşa a şi fost. Cu cei 30 de lei 

care îmi rămâneau din bursă – după plata cartelei de masă şi a cazării 

– mă puteam delecta cu o savarină, parizer cumpărat de la un 

magazin celebru de delicatese, de pe bulevardul 6 Martie (acum 

Regina Elisabeta), sau plăteam 2,50 lei biletul la spectacolele de 

Operă, clădire ce  se afla chiar în spatele căminului studenţesc în care 

locuiam. Am studiat cinci ani istoria cu cei mai valoroşi profesori: 

Ion Nestor, Emil Condurache, Mihai Berza, Eugen Stănescu, Eugen 

Schileru (istoria artei), Ion Ionaşcu şi chiar bătrânul Constantin 

Giurăscu, abia ieşit din închisoare. În anul patru m-am îndrăgostit de 

viitorul soţ, care m-a şi cerut în căsătorie, imediat după ce mi-am dat 

examenul de diplomă. După terminarea facultăţii, el urmase doi ani 

Cursurile de relaţii internaţionale, pepiniera ce avea să scoată primii 

diplomaţi de carieră în Ministerul de Externe. 

Carieră, eu nu am făcut. Probabil aş fi devenit o bună 

profesoară. De data asta, destinul s-a situat aproape întotdeauna cu un 

pas înaintea propriilor mele decizii. Au urmat anii când a trebuit să 

îmi ―urmez‖ soţul în misiunile diplomatice din străinătate, au venit 

copiii;  la vârsta de 30 de ani pierdeam unul după altul, ca într-o 

tragedie greacă, tatăl, mama şi un frate. Am fost marcată profund; au 

urmat ani de depresie, boli inexplicabile, descurajare. Începusem să 

cred că Dumnezeu – căruia degeaba mă rugam – nu mai există. Şi-a 

întors din nou faţa către mine în 1984 când, printr-un benefic 

complex de împrejurări,  am fost angajată la Uniunea Artiştilor 

Plastici din România. Instituţie în care – cu excepţia directorului – 

toată lumea folosea apelativul doamnă/domnule. Am fost 

şocată. Fericită. Lumea vrăjită putea să producă fabule. Era lumea 
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mea, lumea artiştilor pe care îi vedeam în carne şi oase. Pictori, 

graficieni, sculptori, ceramişti, critici de artă, designeri! Prea mulţi ca 

să-i enumăr… Cu destui am rămas în relaţii de prietenie sau amiciţie, 

sunt fraţii mei. Ca scriitoare – deşi sunt membră a Uniunii Scriitorilor 

– mă simt în largul meu împreună cu plasticienii. Pentru că ei nu se 

ocupă cu scrisul. 

Linia vieţii continuă. Încă. 

E.C. - Aţi avut ocazia să călătoriţi mult. Ce a însemnat 

pentru d-voastră această posibilitate? Cum ar fi arătat literatura d-

voastră fără această dimensiune a explorării cunoaşterii? 

A. M. - Destinul mi-a purtat paşii în locuri rare, 

impresionante, la care copila născută într-un orăşel de munte, 

împânzit de case albe cu acoperişuri de ţiglă roşie şi nuci ―bătrâni şi 

eretici‖, nu s-a gândit, nu şi le-a imaginat. Aceste mari ostroave de 

timp petrecute în străinătate – intersectate cu oameni de toate naţiile 

şi soiurile  peste care s-au suprapus întâmplări cu bătaie lungă – au 

făcut să simt dureros că plecare înseamnă în primul rând pierdere. De 

nenumărate ori am murit câte un pic, de fiecare dată am renăscut într-

un poem! O femeie la pândă, cu simţurile în alertă, pentru a prinde 

esenţialul unui ceva aparte. Poate fi singurătatea, dorul, evenimente 

epocale sau periferice, Atlanticul, culorile, un chip drag, de neuitat. 

Într-un cuvânt, poezie. 

Daniel Cristea Enache spune în prefaţa la Gibraltar blues: 

―Fără Poezie nu există nicio adevărată călătorie‖. Evident, nu e vorba 

de ―a da o fugă la Berlin pentru shoping‖ şi a doua zi, inspirat de 

vitrinele marilor case de modă, poţi valida un poem. Pentru mine, 

poezia a fost leacul împotriva angoaselor, a relaţiilor convenţionale, a 

haosului intim legat de copiii  pe care, într-o anumită perioadă, nu 

aveam voie să îi luăm cu noi. (Ca o paranteză, toţi trei şi-au făcut 

studiile liceale şi superioare în România şi niciunul nu e plecat în 

străinătate). Educaţie? Patriotism? Eroare? Nu vă pot răspunde. 

După cum ştiţi, mi-am luat adio de la poezie prin publicarea 

în anul 2014 a antologiei cu titlul amintit mai sus. Ultimul volum de 

versuri „Albul miresei care se vedea în oglindă― a apărut în 2008; 

deja lucram la povestirile din ―Bing bang şi porţia de stele―. O carte 

de proză surprinzătoare, cu mare succes la public. 

 E.C. - Cum aţi ajuns să studiaţi istoria? 

 A.M. - Cred că am răspuns. Istorie, filologie, filozofie...Orice, 

fără matematică. Nu m-am gândit niciodată la drept sau jurnalism; 

sunt timidă, orgolioasă, nu-mi place să ies în faţă, tocmai pentru a-mi 

păstra libertatea. 
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E. C. - Ce ne puteţi spune despre pictură? 

A. M. - Eram talentată la desen. Dacă în liceu aş fi avut un 

profesor care să mă încurajeze ori să îmi dea un sfat util, cu 

certitudine aş fi urmat Artele plastice. Pictura mea? Violon d’Ingres. 

E. C. - Cum s-a născut gândul de a scrie? Care a fost 

începutul şi când aţi debutat? 

A. M. - Prin clasa a şaptea elementară am  compus o piesă de 

teatru cu titlul ―Ce înseamnă o cravată de pionier?‖ De epoca 

sovietică! S-a jucat cu mare succes la serbarea de sfârşit de an, în 

aplauzele colegilor şi părinţilor altora. Ai  mei habar n-aveau de 

preocupările mele. Mama abia ştia să se iscălească; dar mă iubea ca 

pe o comoară ascunsă şi îmi era de ajuns. Tata mă certa – pe bună 

dreptate – că citesc la masă,  în timp ce înfulecam ciorba sau tocăniţa 

din farfurie. Şi acum mi-e jenă de lipsa de bun-simţ. Le-am cerut 

iertare, rugându-i frumos într-un poem ca să se uite la noi din când în 

când. Pentru că îmi este foarte dor de ei. 

Pe când mă aflam la Köln, am scris un fel de roman care a 

ajuns în manuscris la „Cartea Românească―; doamna Geta Dimisianu, 

extrem de binevoitoare (îmi găsise şi un pseudonim), m-a sfătuit să 

mai încerc... Mi-am luat romanul (era într-adevăr prost) şi, după ce 

am străbătut Cişmigiul cu lacrimile pe obraz, am ajuns acasă unde am 

ars, fără pic de regret, foaie după foaie. V-am spus că sunt 

intransigentă cu mine însămi. 

Am debutat târziu, cu poezie. Probabil, încercarea de roman 

se infiltrase în memorie drept un eşec. Mulţumesc şi pe această cale 

profesorului Mircea Martin, cel care nu s-a sfiit să-mi dea un brânci 

în prăpastia poeziei, aşa cum sună dedicaţia la poemul  Canale 

secrete, pe care i l-am închinat cu mult drag şi recunoştinţă. 

E. C. - În familia d-voastră a mai existat cineva cu această 

pasiune a scrisului? 

A.M. - Din câte ştiu, nu. Poate e bine. Se scrie mult şi prost. 

E. C. - Cum aţi reuşit şi cum reuşiţi să dedicaţi scrisului 

timpul necesar?  

A. M. – Luptându-mă cu timpul biologic şi universal. Cu 

obligaţiile familiale, cu treburile zilnice, cu orele care mi se par din 

ce în ce mai restrânse, mai refractare. Categorice, chiar. Mă strecor 

cum pot printre zile bune şi zile proaste, idiosincrazii, hohote de râs 

pe care mi le smulg fără voia lor nepoţii, solicitări, obligaţii. Mai pe 

scurt, printre contradicţii care lezează creativitatea dar favorizează 

viaţa. Scriu greu, dar am şi momente când harul se descătuşează. 

Atunci profit. Deşi insomniacă, nu scriu noaptea pentru că a două zi, 

trebuie să fiu o persoană aptă oricărei solicitudini. Ceasurile benefice 
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scrisului sunt între 16 şi 20. Apoi, timp de două ore ascult cuminte şi 

uluită ştirile zilei; ori caut un film bun. Sunt o fiinţă umană care îşi 

face timp să scrie. Atâta tot. 

E. C. - În ce mod percep cei din jurul d-voastră, mai ales cei 

din familie, preocuparea pentru scris? 

A. M. - Fiinţelor dragi le sunt extrem de apropiată. Formăm – 

părinţi, copii, nepoţi – o familie numeroasă, unită, bine consolidată. 

Cărămizile acestui eşafodaj? Simplu: bun simţ, respectarea opiniilor, 

calm şi discreţie, încredere şi multă, multă iubire. 

 Preocuparea mea pentru scris? Cum o percep aceşti spiriduşi 

care se învârt în jurul meu ca acele pe cadranul unui vechi orologiu? 

Eu fiind mecanismul secret, misterios? 

Niciodată nu i-am întrebat pe copiii mei – de altfel, oameni 

maturi – dacă le place sau înţeleg întru totul ceea ce eu aştern în 

laptop şi apoi într-o carte. De ce nu o fac? Habar n-am! Probabil din 

teamă. Teama că între noi s-ar putea strecura ceva insidios, un soi de 

disconfort, o stânjeneală; ca şi cum tu, mamă făcătoare şi părtaşă la 

propriile istorisiri îi obligi a fi complice la o nedezlegare, la propriile-

ţi  frământări şi angoase, la mefienţă şi deznădejde, la întrebări şi 

răspunsuri mai mult sau mai puţin grave. Oricum există o criză a 

moralei, a ideologiei, a literaturii… Le percep şi ei… ohooo! 

Pe de altă parte, ar fi inechitabil să nu recunosc mândria 

copiilor mei că mama lor scrie, publică, lansează cărţi… Jur cu mâna 

pe inimă! 

E. C. - De ce poezie, apoi proză scurtă şi în final roman? 

A. M. - Am mărturisit. Mai întâi am fost 

dramaturg! (zâmbesc). 

E. C. - Daniel Cristea-Enache, în încercarea de a încadra 

poezia d-voastră într-o tipologie, o plasa undeva între ultimele 

generaţii literare. Cum o vedeţi d-voastră? 

A.M. -  Modernă. Fără anacronisme, of-uri şi 

brizbrizuri.  Dacă m-aş reapuca de poezie, aş menţine stilul. Însă 

autoarea a decis: Mă despart pentru totdeauna de poezie. O 

mărturisire unilaterală, sinceră, care nu va isca emoţii, ea nefiind 

indispensabilă celorlalţi. Despărţirea poate fi interpretată  fie din 

perspectiva unei carenţe a prezentului, fie a unei şoptiri pe care 

Timpul ţi-o picură insidios în ureche, pentru a restabili preţul 

eternităţii sale: moment de graţie sau protocolul unei 

atenţionări. (Cuvântul autoarei din Gibraltar blues). 

E. C. - În volumul de povestiri “Bing bang şi porţia de stele” 

aţi creat nişte personaje memorabile, delicate, pasionale. Cât de 
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mult vă îndrăgiţi personajele? Din finalul volumului rezultă o 

simpatie deosebită pentru acestea. 

 A. M. - Cum să nu îndrăgeşti ―nişte personaje memorabile, 

delicate, pasionale‖? ―Bing bang şi porţia de stele‖ s-a născut dintr-o 

imensă poftă de a transgresa propriile-mi limite. Am vrut să văd dacă 

sunt în stare să mai scriu proză. Nu sunt pe deplin mulţumită, deşi 

cartea se citeşte ―pe nerăsuflate‖, aşa cum mi-am dorit; însă 

ştacheta trebuia ridicată mai sus, atenţia la codurile şi principiile 

literare mai precaută, mai răbdătoare… A fost o imensă descărcare 

emotivă! Şi nu o regret. 

E. C. - Cum se împacă delicateţea d-voastră uzuală cu 

duritatea unor scene din proza scurtă? 

A. M. - Iată o întrebare care îmi place. Scriitorul vrea să îşi 

―exploateze‖ citititorul. Să-i pună percepţia şi forţa de înţelegere la 

încercare, să-l zguduie , să-l seducă, să-i reveleze lucruri… 

―Nu se face literatură bună cu sentimente bune‖ spunea Gide. 

Ficţiunea muşcă din realitate, se hrăneşte cu ea depăşind-o, căci are 

darul de a transforma nesemnificativul în fapt de cuvânt. Şi cuvântul 

scris rămâne. 

E. C. - Ce ne puteţi spune despre romanul la care lucraţi şi 

când va fi acesta publicat? 

A. M. - Forfotitor, aluziv, pasional. Cel puţin aşa mi-l doresc. 

Nu ştiu ce va ieşi. Dacă sunt sănătoasă şi iluminată, poate va apărea 

la sfârşitul anului viitor. 

E. C.  - Aşteptăm cu interes romanul d-voastră. Cât din el 

este autobiografie şi cât este altceva? 

A. M. - Nimic autobiografic. Poate anumite locuri. Acţiunea 

nu se petrece în România. 

E. C. - Pe când un volum autobiografic? Vă dorim multă 

putere de muncă! 

A.M. - Deocamdată, să duc la capăt ceea ce am început. Vă 

mulţumesc pentru urare, chiar am nevoie de putere de muncă! 
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                                                                               LOGOS 
TERESIA BOLCHIȘ - TĂTARU  

  

EMINESCU LA IAȘI 
  Onoarea, adevărul verde-n față. 

Deci ajungând în Aprilie 1874, Titu 

Maiorescu Ministru de Culte și Instrucție Publică îl numește pe 

Eminescu, la 23 august 1874, director al Bibliotecii Centrale din Iași. 
Eminescu a primit postul, cu mulțumire, după cum reiese din 

scrisoarea de mai sus. Prin mașinații murdare, îl scoate din funcție 

Dimitrie Petrino, un oportunist antipatic, țanțoș și fără talent 

numindu-se „poet‖, după Alecsandri, pe care l-a lingușit până la nu se 

mai poate, dar pe care l-a câștigat. Acesta apreciindu-i versurile, 

Petrino s-a înscăunat bine și în conștiința lui Kogălniceanu, care la 

înmormântare l-a numit pe Petrino, „bardul Bucovinei‖. Călinescu 

zice, în schimb, că dacă Petrino n-ar fi avut o purtare incalificabilă 

față de Eminescu, nici nu s-ar mai pomeni de el. După ce l-a scos de 

la Bibliotecă, mai are și „nedelicatețea‖ zice Călinescu, foarte fin, în 

loc să-i zică neobrăzarea să-l dea în judecată pe Eminescu pentru „o 

imaginară sustragere de cărți‖ (Călinescu). Cu o scrupulozitate 

exemplară, de contabil calificat, Eminescu face inventarul bibliotecii, 

cărți, mobilier, bani, registre, spre a-l depune la Minister. Despre 

cărțile lipsă îi spune într-o scrisoare, prietenului său, Samson 

Bodnărescu, că este o „cestiune încurcată‖ întrucât, inclusiv Petrino, 

nu va scăpa de urmărire, pentru că nici unul de dinainte n - a primit 

biblioteca în deplină regulă. „De această cestiune încurcată are să le 

fie lehamite și judecătorilor și nouă de pătărănia asta‖. Apoi mai 

spune că a numărat biblioteca de mai multe ori și de fiecare dată a 

găsit tot mai puține cărți lipsă și „că nici azi nu sunt convins că acele 

cărți lipsesc. Eu am numit sistemul de ținere al bibliotecii vicios, 
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pentru că sunt mai multe biblioteci conținând aceleași materii, încât 

ușor se poate pune o carte în raft fals‖. Dar, îl roagă pe Bodnărescu: 

„Când vei fi interogat, te rog spune adevărul. Nu evaziv, nu încurcat, 

căci toată responsabilitatea civilă e o copilărie alături cu urmările ce 

le-ar putea avea pentru mine un singur neadevăr ce l-ai spune. Un 

neadevăr ar fi în stare să mă nenorocească pe toată viața și să-mi 

răpească onoarea‖. Bunul său prieten, Ioan Slavici, pe care Eminescu 

l-a învățat românește și l-a „făcut‖ scriitor, notează, că: „ani de zile 

de-a rândul nu am publicat nimic mai-nainte de a-i fi citit și lui ceea 

ce am scris, căci mulțumirea mea era să-l văd pe el citind cu 

mulțumire cele scrise de mine.‖ Apoi despre poet: „n-a fost egoist, 

mai puțin a fost vanitos și stăpânit de ambiții (...) nimic nu era în el 

mai presus de simțământul de dignitate. Eminescu nu era în stare să 

mintă (dacă e adevărată legenda cu examenul de limba greacă, s-a 

adeverit și atunci) să măgulească ori chiar să lingușească pe cineva 

și-n gândul lui cea mai învederată dovadă de iubire și de stimă era să-

i spună omului, și-n bine, și-n rău, adevărul verde-n față‖. Aceeași 
trăsătură de caracter o dovedește omul Eminescu și în situația sa 

materială, disperată, se poate spune, când refuză totuși ajutorul 

propus de Vlahuță prin subscripție publică‖. Iată ce spune în 

scrisoarea din 26 ianuarie, 1887, trimisă de la Mânăstirea Neamțului: 

„Dragă Vlahuță, Nu te pot încredința îndestul cât de odioasă e pentru 

[mine] această specie de cerșetorie, deghizată sub titlul de subscripție 

publică, recompensă națională etc. E drept că n-am bani, dar aceasta 

e departe de a fi un motiv pentru a întinde talgerul în public. Te rog 

dar să desistezi cu desăvârșire de planul tău, oricât de bine intenționat 

ar fi, de-a face pentru mine apel la public. Mai sunt destule alte 

mijloace onorabile pentru a-mi veni în ajutor, iar cel propus de voi e 

desigur cel din urmă la care aş avea vreodată recurs. (...) rămân al tău 

credincios prieten M. Eminescu‖. Critica negativă făcută de 

Eminescu poeziei lui Petrino, susține exact prezentarea făcută de 

Slavici: „adevărul verde-n față. ‖Petrino, folosindu-se de politică și 
influiență, s-a răzbunat, scoțându-l pe Eminescu de la Bibliotecă și 
înscăunându-se el, dar nici un biograf nu intră mai adânc, cu 

întrebarea „de ce a fost dat afară Eminescu de la Biblioteca din Iași?‖ 

Desigur pentru că în textele biografiei poetului plutește 

„convingerea‖ după care Eminescu, ca adult, ar fi avut atitudinea față 

de muncă a copilului sau adolescentului față de școală, „chiulind‖, 

adică la fel și ca adult, „nu și-a făcut datoria.‖ Dar biografiile, nici ca 

și copil nu-l prezintă în adevărata lui fire, comportare și atitudine: el a 
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fugit de la școală, dar s-a instruit citind, ajungând la un nivel de 

cunoștințe, el cel cu doar două clase gimnaziale, să-i depășească pe 

liceenii blăjeni, sextani, de cls. VI, septimani,VII, octavani VIII și 
maturizați (de cls a X, XI, XII, după școala de azi din România), 

după cum îl prezintă Ștefan Cacoveanu, în amintiri. Eminescu a fost 

toată viața lui un școlar desăvârșit, un elev și student eminent, care n-

a încetat o clipă în a se instrui, doar așa se explică afirmația tuturor 

celor care l-au cunoscut mai îndeaproape, despre „extraordinara lui 

cultură generală‖ din care au avut de învățat, mulți, inclusiv Slavici, 

cât și Caragiale, iar Titu Maiorescu elogiindu-i personalitatea, spune: 

„Eminescu este om al timpului modern, cultura lui individuală stă la 

nivelul culturii europene de astăzi. Cu neobosita lui stăruință de a citi, 

de-a studia, de a cunoaște...‖ (Apud, Săluc Horvat).  

 

  Personalitatea artistului și personalitatea umană a poetului 

 

 Avem deja descrierea fizică și morală a poetului făcută de 

Ștefan Cacoveanu, de Slavici și Maiorescu. În continuare, 

Slavici  afirmă: „Adevărul este că el nu era un om așa zis normal‖ în 

sensul că în multe situații avea un comportament diferit de al altora, 

punea mai mult accent pe nevoile și bucuriile altora decât pe ale lui: 

„Judecat însă după adevăratul său fel de a fi, el a fost în toate 

împrejurările cel mai cuminte om. El a putut să săvârșească fapte care 

nu se potriveau cu felul de a vedea al altora, dar nu intra niciodată în 

conflict cu sine însuși.‖ Iacob Negruzzi și-l amintește de la prima 

întâlnire la Viena:„un tânăr slab, palid, cu ochi vii visători totodată,cu 

părul negru, lung, ce i se coboară aproape până la umeri, cu un 

zâmbet blând și melancolic, cu fruntea înaltă și inteligentă, îmbrăcat 

în haine negre, vechi și cam roase.‖Caragiale notează și el: „Era o 

frumusețe, o figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o 

frunte înaltă și senină, niște ochi mari – la aceste ferestre ale 

sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc 

melancolic. Avea aerul unui sfânt coborît dintr-o veche icoană, un 

copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor 

chinuri viitoare.‖ Iar Teodor V. Ștefanelli, prozator, memorialist, 

dramaturg și traducător, fost coleg de școală cu Eminescu la Cernăuți, 
scrie: „Noi, foștii săi colegi din Viena și mai cu seamă eu, care-l 

cunosc din cea mai fragedă tinerețe, am citit cu nedumerire tot ce s - 

a scris de vițiile lui Eminescu, dar am rămas un Toma necredinciosul. 

Înaintea ochilor mei păstrez încă icoana blândă, senină și inteligentă a 
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lui Eminescu, plină de viață și sănătate, precum era când ne-a părăsit 

din Viena. Și când, în toamna anului 1875, m-a vizitat la Cernăuți era 

același tânăr frumos, sănătos și plin de viață.‖ 

 De unde predilecția lui spre „părul lung până la umeri‖? Se 

pare că a avut și el un model, la fel după cum el a devenit exemplu și 
model, pentru generații! În publicistica sa, în articolul [La anul 1774] 

găsim următoarele: „La Putna un călugăr bătrân mi-a arătat locul 

înlăuntrul bisericii în care stătea odată aninat portretul original al lui 

Ștefan Vodă. După original el a fost mic de stat dar cu umere largi, cu 

fața mare și lungăreață, cu fruntea lată și ochii mari plecați în jos. 

Smead și îngălbenit la față, părul capului lung și negru acoperea 

umerii și cădea pe spate. (!) Căutătura era tristă și adâncă ca și când 

ar fi fost cuprins de o stranie gândire...‖ 

 

Revizor școlar 

 

 Totuși, Maiorescu nu l-a lăsat pe drumuri: la 1 iulie 1875 îl 

numi revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui. Chiar dacă 

Eminescu este mereu preocupat de depunerea doctoratului, reiese din 

mai multe scrisori, că se va reîntoarce la Berlin sau la Viena, în acet 

scop, îi mulțumește ministrului Maiorescu, după stilul său sincer și 
politicos, pentru numire. Și în această calitate Eminescu s-a dovedit 

un om capabil, foarte conștiincios, în inspectarea școlilor, semnalarea 

aspectelor bune ca și a celor negative, venind cu observații valoroase, 

concrete, de „modernizare‖ a învățământului primar, din 

Moldova/România. Astfel el scrie direct Dlui Ministru despre 

„abecedarul lui Creangă, Ienăchescu, Povățuitoriu la citire prin 

scriere, care espune metoda după care trebuie să se predeie scrierea și 
citirea în clasa I-a primară, e cel mai bun abecedariu românesc,‖ 

Eminescu pledează pentru un învățământ pe bază de intuiție și 
experiență și înlăturarea învățării mecanice, care duce la „dezgustul 

împotriva cărții pe care metoda mecanică o inspiră copiilor.‖ Pentru 

că motivează Eminescu: „Nici un om nu se întărește citind un tractat 

de gimnastică, ci făcând exerciții, nici un om nu se-nvață a judeca 

citind judecăți scrise gata de alții, ci judecând singur și dându-și 
singur sama de natura lucrurilor.‖ Se angajează pentru o retribuire 

corespunzătoare a învățătorului de la sat, ca să-i permită o viață 

demnă menirii sale, arătând cu durere că învățătorul X, de exemplu, 

din satul Y, este retribuit mai rău decât un vătășel. Eminescu a lucrat 

și ca profesor, suplinitor, la catedră în liceu sau la Universitate. Așa 
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de exemplu, la Institutul Academic din Iași, l-a avut  elev pe 

socialistul Vasile G. Morțun, prozatorul, autorul dramatic, gazetarul, 

editorul și prietenul de mai târziu, care pe timpul când își făcea 

studiile liceale la sus numitul Institut, a fost exmatriculat, ca implicat 

într-o grevă a elevilor împotriva severului lor profesor, Mihai 

Eminescu!... Iar după cum spune și Slavici, Eminescu a fost „un 

neîntrecut dascăl.‖ (Apud, Săluc, Horvat). Dar cu toată hărnicia și 
dăruirea sa pentru această muncă, politica murdară s-a ridicat 

deasupra. În 1876 căzu guvernul și odată cu asta și Titu Maiorescu ca 

ministru. Politica, această huidumă murdară, trage după sine un întreg 

ciorchine obedient sau nu. Eminescu este victima acestui „căzut de 

guvern.‖ Recompensa unei munci făcută cu dăruire și abnegație, este 

că cel în cauză este scos din pită!...Înafară de faptul că poetul rămâne 

pe drumuri, Ministerul avu nerușinarea să-i ceară înapoi și cei 100 de 

galbeni acordați de Maiorescu. Fără un rost și mijloace se aciuiază în 

bojdeuca lui Creangă, pe care îl cunoscuse ca revizor școlar și cu care 

a devenit prieten pe viață. Eminescu este scârbit de oameni, instituții, 
liberali, chiar și de dragoste! Veronica Micle i-a produs dezamăgiri. 

În dezamăgirea lui s-a exprimat; Călinescu zice: „va blestema:‖ „Nu 

i-ar putrezi oasele, cui au dat ființă acestor țări în care cuvântul nu-i 

cuvânt, amorul nu-i amor. Deci nu are dreptate în afirmațiile sale C. 

Dobrogeanu - Gherea, chiar de pe poziții marxiste fiind, privind 

contribuția mediului social la pesimismul lui Eminescu? (vezi mai 

jos). După cum e știut, Veronica-Eminescu este un capitol în sine, 

totuși amintim aici, că în această perioadă, Veronica se purta în 

public, față de poet, foarte rece, ceea ce pe foarte sensibilul Eminescu 

l-a afectat mult. Veronica era căsătorită cu profesorul Ștefan Micle, 

rectorul Universității ieșene. Ocupa deci o poziție înaltă în societatea 

urbei. Nu-și putea permite un scandal care să necinstească onoarea 

soțului ei, pe de altă parte căuta să evite un divorț, care sub aspect 

material ar fi fost absolut în defavoarea ei și a celor două fiice ale lor, 

Valeria și Virginia. Dar Călinescu, influiențat probabil de corul 

denigratorilor Veronicăi, n- a agreat-o. Rezultă din cele câteva 

rânduri ce i le-a acordat în lucrarea sa și din altele. 

 Care din biografii poetului îl prezintă în adevărata lumină a 

nenorocirii sale? Care dintre biografi pătrunde în bucătăria murdară a 

găinăriilor politice, a guvernelor „monstruoasei coaliții‖ care știa lovi 

unde nu trebuia, dar nu era în stare a lecui răni pe care singură le-a 

produs? Era capabilă a lăsa oameni de valoare pe drumuri, dar nu era 

capabilă a oferi un ajutor de trai, să nu - i zicem „de șomaj‖ căci nu 
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se cunoștea termenul. Există acești biografi iar dacă da, poate că nu-i 

cunoaștem noi? Da sau ba, ei n - au reușit să dea opiniei publice 

românești imaginea reală, crudă, a motivelor sărăciei în care a fost 

condamnat să trăiască geniul românesc. Eminescu, ca ultimul urgisit, 

fără un mijloc de existență, (după cât de „pierde-vară‖ era!...) își 
caută de lucru. În scrisoarea citată deja, trimisă lui Samson 

Bodnărescu, din Berlin, septembrie, 1873, Eminescu îi scrie: „...am 

decis să mă-ntorc înțară peste câtăva vreme și [să] m-arunc iarăși în 

valurile vieții practice. Mi-e indiferent cum – eu ș-așa nu mai pot fi 

fericit în lume; iar muncind nu-mi vor lipsi trebuitoarele de toate 

zilele precum [î]mi lipsesc adeseori azi. (...) Caută-mi o ocupație în 

Iași – ea poate fi foarte modestă și neînsemnată, căci nu sunt 

pretențios și știu a trăi cu puțin‖. Chiar dacă aceste rânduri sunt 

decalate ca timp,ele arată interesul și respectul pe care omul 

Eminescu l-a avut de întotdeauna pentru muncă, pentru baza 

materială,  care să-i permită un trai onest, fie acesta ori cât de simplu, 

căci zice poetul într-o misivă adresată Veronicăi: „suferințele se nasc 

din greutățile vieții.‖ Aceeași atitudine rezultă și din scrisoarea 

pentru Veronica, în 28 februarie 1882. „Iubită femeie, (...) Bolnav; 

neavând nici o poziție socială sigură prin care să-ți pot pregăti un trai 

modest și poate fericit alături de mine; sărac, precum știi că sunt, și 
având pururea grija zilei de mâine...(...) Tu ai fost și ești viața mea, 

cu tine s-a-nceput și s-a-ncheiat. Și dacă nu trăiesc pentru a gândi 

măcar ca tine, nu am la ce trăi. Dar nu te amăgesc cu asta. Nu văd 

nici perspectivă deocamdată de-a trăi împreună, pentru că nu mi s-a 

oferit până acum nimic în Iași cu care-aș putea duce o viață 

convenabilă cu tine, și în mizerie nu voi să trăiești.‖ Deci, conștiința: 

„...nu intra niciodată în conflict cu sine însuși‖. Se afirmă că același 
motiv al stării matriale l-ar fi făcut și pe Maiorescu să se opună 

căsătoriei lui Mihai cu Veronica deși erau cunoscute sentimentele lor 

sincere, curate și durabile. Există și aici o controversă serioasă, care 

poate, nu va fi elucidată nicicând. Veronica, prin căsătoria cu 

Eminescu, pierdea pensia de urmaș după soțul ei, pentru ea și fiice, 

obținută de la stat, de la huiduma politică, după patru ani de cereri și 
umilințe (1879-1883). Or, cum poetul nu-i putea oferi nimic pentru 

întreținerea unei familii, Veronicăi nu-i rămânea decât să se hotărască 

și dragostea și-a spus cuvântul, după cum a scris mai târziu fiica sa 

Virginia: „Veronica a preferat să rămână metresa lui Eminescu decât 

căsătorită cu un prinț!‖  
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Eminescu ziarist la „Timpul” 

 

 Eminescu încearcă să se mențină deasupra apei, intrând în 

ziaristică, la Iași, dar din conflicte de conștiință, – i se cerea să laude 

pe primar – și neînțelegeri, pleacă la București trimis de Maiorescu, 

în redacție la ziarul „Timpul‖. Aici s-a realizat, pentru un timp, 

triumviratul provinciilor și a literaturii române: Transilvania, prin 

Slavici, Muntenia prin Caragiale și Moldova prin Eminescu. Într-o 

scrisoare trimisă din București, 1882, unei persoane neidentificate, 

Eminescu scrie: „Tu trebuie să-ți închipuiești astăzi sub figura mea 

un om obosit de vreme ce sunt singur la negustoria asta de principii și 
peste aceasta bolnav, care ar avea nevoie de cel puțin șase luni de 

repaos pentru a-și veni în fire. Ei bine, de șase ani aproape o duc într-

o muncă zădarnică, de șase ani mă zbat ca într-un cerc vicios în 

cercul acesta, care cu toate acestea e singurul adevărat; de șase ani n-

am liniște, n-am repausul senin de care aș avea atâta trebuință pentru 

ca să mai pot lucra și altceva decât politică. „Quelle vie, mon Dieu, 

quelle vie!‖ (...) Să pot zbura pe trei zile la Iași, tare-aș veni. Dar mai 

mult de trei zile n-aș avea, pentru că eu nu am vacanțe, ci trebuie să 

trag ca și catârii, greu la vale și greu la deal. (...) Ei, dacă ai ști cum 

salahoria asta în care petrec, împreună cu boala și mizeria, mă apasă 

și mă fac incapabil de-a voi!(...) Folosul meu după atâta muncă e că 

sunt stricat cu toată lumea și că toată energia, dacă am avut - o 

vreodată și toată elasticitatea intelectuală s-a dus pe apa sâmbetei.(...) 

Eu rămân cel amăgit în afacere, căci am lucrat din convingere și cu 

speranță în consolidarea ideilor mele și un mai bun viitor. Dar nu 

merge. În opt ani de când m-am întors în România, decepțiune a 

urmat după decepțiune, și mă simt atât de bătrân, atât de obosit, încât 

degeaba pun mâna pe condei să-ncerc a scrie ceva. Simt că nu mai 

pot, mă simt că am secat moralicește și că mi-ar trebui un lung, lung 

repaus ca să-mi vin în fire. Și cu toate acestea, ca lucrătorii cei de 

rând din fabrici, un asemenea repaos nu-l pot avea nicăieri și la 

nimeni. Sunt strivit, nu mai mă regăsesc și nu mă mai recunosc‖. Mai 

e nevoie de un comentariu?... Ne mai permitem câteva rânduri de 

completare: o scrisoare adresată din București, 18 martie 1881, 

„Iubite Tată, (...) N-am răspuns numaidecât pentru că m-a apucat 

proclamarea regatului pe dinainte și-n asemenea împrejurări noi, 

„negustorii de gogoși și de brașoave,‖ (după părerea tatălui său) adică 

noi gazetarii, suntem foarte ocupați. Aș dori din toată inima să viu 

acasă să vă văd, dac-aș găsi vrun om de încredere care să-mi ție locul, 
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căci negustoria asta, pe lângă că n-aduce nimic, nici nu te îngăduie să 

închizi o zi două dugheana și să mai iei lumea- n cap, ci-n toate zilele 

trebuie omul să-și bată capul ca să afle minciuni nouă‖. (sbl.n). 

Totuși, cine a fost acest Eminescu? „Acest Eminescu a suferit de 

multe, a suferit și de foame. Da, dar nu s-a încovoiat niciodată: era un 

om dintr-o bucată și nu dintr-una care se găsește pe toate cărările.‖ 

Caragiale. La rândul lui, Slavici scrie în Amintiri: „Caragiale n - ar fi 

putut fi însă să fie ceea ce a fost dacă n-ar fi trăit o parte din viață 

împreună cu Eminescu, care pentru dânsul era o nesecată comoară de 

știință și de îndemnuri binevoitoare.‖ și care a contribuit la 

desăvârșirea personalității lui Caragiale, este de părere Slavici. Dar 

acest Eminescu, n-a avut și „vițiuri‖? Iubea femeile! Și cum nu? Ca 

bărbat normal și frumos, cu calități și poet, când și ele se dădeau în 

vânt după el? La Viena ca și la Berlin a avut o Rezi, căreia-i scria 

poezii și se plimba cu ea cu trenul de clasa a III-a. Dar în dragostea 

unică a fost statornic până la capăt, contrar bunilor săi prieteni și 
ocrotitori, Maiorescu și Creangă, chiar și Caragiale care se spune că a 

fost un tată și soț corect, ori ca și alții din jurul lui. 

 

Pesimismul, boala și moartea 

 

 Eminescu a fost un om de caracter pentru care onoarea și 
corectitudinea avea o deosebită valoare. Rezultă din scrisoarea 

adresată lui Iosif Vulcan, din București, în vara lui 1883 prin care își 
arată recunoștința față de editor: „Mult stimate d-le și amice! 

Mulțumesc pentru onorarul trimis – cel întâi pentru lucrări literare pe 

care l-am primit vrodată-n viață. În România domnește demagogia și 
în politică și în literatură; precum omul onest rămâne aici necunoscut 

în viața publică, astfel talentul adevărat e înecat de buruiana rea a 

mediocrităților, a acelei școale care crede a putea înlocui talentul prin 

impertinență și prin admirație reciprocă (România literară, 2014!). 

Iartă-mi, stimate amice, acest ton polemic, dar te asigur că a fost 

pentru mine o rară mângâiere de-a mă vedea remunerat dintr-un colț 
atât de depărtat al românimii, din Oradea Mare – când în țara mea 

proprie nu voi ajunge nicicând să însemnez ceva, escepție făcând de 

cercul restrâns al câtorva amici. Ș-apoi să nu fiu pesimist?‖... Se 

vorbește despre pesimismul poetului, pe care unii îl pun pe seama lui 

Maiorescu și a Junimii, ca și pe baza studiilor, cu precădere din 

Schopenhauer. Este o eroare a se susține așa ceva. Ca și despre 

pesimism se vorbește și de nebunia lui Eminescu, ambele fiind puse 
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pe bază ereditară, ba se face chiar afirmația după care nu este nici o 

îndoială că nebunia a fost o boală ereditară în familia poetului, ea 

putând fi urmărită la ascendenții din partea mamei, sau că pe lângă 

ereditate, boala s-a agravat datorită „vieții dezordonate‖ pe care a dus 

- o poetul, ca și cum acesta ar fi fost un mare destrăbălat. Iată din nou 

imaginea falsă și gratuită, creionată în tabloul vieții lui Eminescu. 

Din cât ne este cunoscut, din documente rezultă că nebunia poetului a 

evoluat pe linia cunoscută a acestei boli. Chiar dacă în familie au fost 

cazuri de alienație, de exemplu la cei doi frați, Șerban și Niculae care 

se sinucise din cauza unei boli, dar alta decât cea a lui Mihai. 

Dobrogeanu - Gherea este cel ce respinge părerile criticilor, care pun 

starea poetului pe seama filosofiei pesimiste a timpului, precum și a 

eredității. Chiar dacă criticul Dobrogeanu - Gherea explică 

fenomenul de pe poziții socialiste, marxiste, nu i se poate nega doza 

de adevăr: „Sfărîmarea iluziilor, corupția socială neauzită, mijlocul 

social păcătos, iată cauzele pesimismului poetului. Organizația 

fiziologică joacă un rol mai mult sau mai puțin important. Mediul 

social, însă, de care mai ales atârnă creațiunea socială și filosofică, 

înrâurind pe poet în sensul pesimismului, e natural ca poeziile sociale 

și filosofice să fie pesimiste.‖ (Apud, Săluc Horvat).  

 La fel, Slavici respinge afirmațiile unora după care: „poetul n-

a fost niciodată sănătos‖. Este cunoscut, că boala poetului s-a 

manifestat în iunie 1883. În anul următor, prin grija lui Maiorescu și a 

prietenului său, Alexandru Chibici Revneanu, a fost internat într-un 

sanatoriu particular în Austria, la Döbling în apropiere de Viena, 

unde a fost tratat și poetul german Lenau. De aici, Eminescu îi scrie 

prietenului său, la 12/24 ianuarie 1884. „Iubite Chibici, Nu sunt deloc 

în stare să-mi dau seama de boala cumplită prin care am trecut, nici 

de modul în care am fost internat aici în ospiciul de alienați. Știu 

numai atât, că boala intelectuală mi-a trecut, deși fizic stau îndestul 

de prost. Sunt slab, rău hrănit și plin de îngrijire asupra unui viitor 

care de-acum înainte e fără îndoială și mai nesigur pentru mine decât 

oricând. (...) Sufăr cumplit, iubite Chibici, de lovitura morală pe care 

mi-a dat-o boala, o lovitură ireparabilă care va avea influiență rea 

asupra întregului rest al vieții ce voi mai avea-o de trăit. (...) Eu aș 
vrea să scap cât se poate de curând și să mă întorc în țară, să mă satur 

de mămăliga strămoșască, căci aici, de când mă aflu, n-am avut 

niciodată fericirea de-a mânca măcar până la sațiu. Foamea și 
demoralizarea, iată cele două stări continue în care petrece 

nenorocitul tău amic M. Eminescu‖. Despre boala și moartea lui 
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Eminescu s-au scris pagini înduioșătoare. Mărturie cutremurătoare 

ne-a lăsat Alexandru Vlahuță: „După doi ani (de la îmbolnăvire) l-am 

văzut la Iași. Era de o tristețe și de o melancolie sfâșietoare, blând ca 

și înainte, dar silnic la vorbă, veșnic dus pe gânduri și lipsit de orice 

voință. Avea deplină aducere-aminte a oamenilor, a lucrurilor și a 

tuturor întâmplărilor din urmă(...). Apoi iar, ca și cum și-ar fi adus 

aminte de o nenorocire mare, se scufundă în gânduri și nu mai spuse 

nimic câte o jumătate de ceas. Numai își ridica ochii din când în când 

și, împreunându-și mâinile, ofta de te-neca plânsul (...). Avea 

convingerea că e pierdut, că pentru el numai e de trăit și că într-o zi 

are să moară de foame‖: „Tare-aș vrea s-adorm odată și să nu mă mai 

deștept‖. Hotărât că sub imperiul acestor sentimente a inițiat Vlahuță 

acea listă de subscripție publică pentru ajutorarea lui Eminescu pe 

care a publicat-o în ziarul „Lupta‖ și pe care poetul, chiar în starea 

materială mizeră în care se găsea a refuzat-o cu atâta demnitate. 

 În 1888 era la Botoșani îngrijit de Harieta, sora sa pe care o 

adora. Dar Eminescu se plictisea în „glodosul‖ Botoșani. În 

primăvară l-a vizitat Veronica propunându-i să-l ia la București. 
Eminescu a acceptat. Harieta dorea să-și mențină definitv fratele 

lângă lângă ea, mai ales că huiduma-politică, Parlamentul „era pe 

cale‖ în sfârșit, – după ce l-a chinuit o viață, mai stă la îndoială, – să 

voteze o pensie viajeră pentru poet. Acceptul lui Mihai de a pleca la 

București, cu Veronica, a supărat-o pe Harieta și de unde, odată îi 

arăta prietenie, acum s-a asociat corului bârfelor ce circulau pe seama 

Veronicăi exprimându-se, că: „a venit „berecheta‖, „Bălăuca‖, 

„îndrăcita‖ cu „o droaie de nespălați.‖ Suntem îndreptățiți să credem 

că aici Harieta a manifestat o bună doză de gelozie. La București 
Eminescu „se purtă o vreme normal‖ zice Călinescu „scrise câteva 

lucruri cuminți...‖, dar în primăvara lui 1889 boala a recidivat și 
prietenii au fost nevoiți a-l interna în sanatoriul doctorului Șuțu, unde 

după cum știm, a trecut la cele veșnice, joi, 15 iunie. Și aici, multe 

sunt controversate, inclusiv data, în unele locuri apare, 16 iunie, cât 

despre împrejurările morții, sunt o mulțime de versiuni. Sicriul a fost 

depus în biserica Sfântul Gheorghe, din București, unde, sâmbătă, 17 

iunie a avut loc serviciul religios al prohodului. Ziarele au consemnat, 

că la sfârșit, o doamnă a depus pe pieptul poetului o coroniță din flori 

albastre de „Nu - mă - uita‖. Era desigur, Veronica Micle. Pe o ploaie 

măruntă, Eminescu a fost dus la cimitirul Bellu unde a fost așezat pe 

veci între un tei și un brad. Se cuvine să depunem și noi, pe 

mormântul lui, un pios gând de rugăciune pentru odihna sufletului 
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său, prin versurile scrise de el: „Răsai asupra mea...‖ „Răsai asupra 

mea, lumină lină,/ Ca-n visul meu ceresc d-odinioară:/ O, maică 

sfântă, pururea fecioară,/ În noaptea gândurilor mele vină./ Speranța 

mea tu n-o lăsa să moară/ Deși al meu e un noian de vină;/ Privirea ta 

de milă caldă, plină,/ Îndurătoare-asupra mea coboară./ Străin de toți, 
pierdut în suferința/ Adâncă a nimicniciei mele,/ Eu nu mai cred 

nimic și n-am tărie/ Dă-mi tinereța mea, redă-mi credința/ Și reapari 

din cerul tău de stele:/ Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!‖ 

(Scrieri, 1990, p. 527-8). 
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CRONICA IDEILOR 

 
MARIAN NENCESCU 
 

NICHIFOR CRAINIC – FILOSOF SAU ESEIST? 

 

Odiscuţie mai aplicată asupra 

frisoanelor/complexelor culturale ale intelighenţiei româneşti ne 

conduce, inevitabil, spre ideea că, cel puţin în spaţiul autohton, eseul 

reprezintă, nici mai mult nici mai puţin, decât „fructul suprem al 

energiei spirituale‖ (Ion Dur, Cariatide, Sibiu, Ed. Psihomedia, 2007, 

p. 243). 

Funcţionând, aşadar, într-o cultură de eseişti, nu ne rămâne 

decât să analizăm cu atenţie structura acestui gen literar, ilustrat cu 

generozitate în spaţiul literar românesc, de la Neagoe Basarab, cel 

care în Învăţăturile către fiul său, Theodosie a formulat, incipient, 

ideea de eseist / autor literar, şi până în zilele noastre, cu un ocol 

substanţial prin Cantemir, Al. Odobescu, B. P. Haşdeu, până la 

generaţia lui Mircea Eliade, şi chiar în contemporaneitate. Evident, o 

primă observaţie este aceea că eseul, în formula sa modernă, 

reprezintă o asociere sui generis dintre literatură şi filozofie, până la 

urmă chiar o literaturizare a filozofiei, o construcţie ambiguă, de 

frontieră, o alcătuire unică ce implică o largă toleranţă a termenilor 

consacraţi, un mod cu totul  subiectiv de rostire al unor adevăruri 

radicale. 

Se poate spune chiar că moda eseului a contaminat cu totul 

exerciţiul ştiinţific, secătuind practic elanul clasic al atitudinilor 

sistematice şi sintetice româneşti. Exemplul suprem al acestui mod 

subiectiv de scriitură, ce înlocuieşte  savantul  cu literatul, îl oferă 

chiar mentorul Şcolii de la Păltiniş, Constantin  Noica, cel care, după 
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ce s-a desăvârşit ştiinţific prin Devenirea întru fiinţă, a deschis 

definitiv calea eseului ştiinţifico-filosofic, oferind un neaşteptat răgaz 

celor care, în lipsa unor opere sistemice, s-au exersat mai degrabă în 

încercări pe varii subiecte, lăsând deoparte filosofia şi amânând sine 

die seria elaborărilor personale.  

Funcţionând, aşadar, ca o creaţie autonomă, cvasi-populară, 

eseul a înlocuit articolul de gazetă, cronica sau prefaţa, biografia sau 

studiul critic, oferind intelectualului român iluzia creativităţii şi chiar 

a identităţii culturale. Cu atât mai acut, în contemporaneitate, mai 

mult decât în interbelic, când articolul de ziar ţinea loc de eseu şi 

chiar de program social sau filosofic, eseul este supus pericolului 

degenerării, al vulgarizării sau chiar al lăutărismului, câtă vreme este 

practicat mai cu seamă de braconieri culturali, seduşi mai cu seamă 

de „limbuţia scriitorilor‖, gata să dea ―noi întorsături aceluiaşi lucru‖. 

(A. Marino, Dicţionar de idei literare, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1973, 

p. 604). 

Constrânşi, aşadar, să analizăm eseul cultural ca pe un gen de 

sine, lipsiţi chiar de obligaţia minimală de a avea în spate o 

elementară informaţie ştiinţifică, nu ne rămâne decât să încadrăm 

acest gen în formula „excepţionalismului românesc‖, pentru a-l 

parafraza pe Mircea Eliade, şi să ne întrebăm, odată cu Ion Dur, dacă 

nu cumva eseul reprezintă, la români, o „boală‖, respectiv eseita, 

numită pe drept cuvânt „boala culturii române‖ (I. Dur, op.cit., p. 

247). 

Ajunşi în acest moment, nu putem decât să punem discursul 

filosofic al lui Nichifor Crainic, ce a generat în epocă adevărate 

dezbateri asupra marilor probleme ale culturii româneşti, în relaţie cu 

eseul, şi să ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă nu cumva eseul este 

chiar „expresia unei epoci şi a unei culturi din istoria omenirii‖ şi în 

ce măsură, într-o epocă a provizoratului şi a relativismului cultural şi 

poetic, eseul a fost chiar „provizoratul ce capătă demnitate‖ (Vasile 

Băncilă, Despre eseu, în rev. Gândirea, nr. 4, 135, p. 184). Cert este 

că, în epocă, Nichifor Crainic s-a impus, cel puţin în prima serie a 

Gândirii (1921-1926), prin eseu, gen cu totul tipic al epocii, într-o 

vreme când filozofie, ştiinţa, critica literară şi chiar politica au 

devenit, în bună măsură… eseuri (ibidem, p. 186).  

De altfel, ideea nu este nouă, câtă vreme Mircea Vulcănescu o 

sesiza într-un articol programatic, încă din 1940, constatând, de pildă 

că între modelele recente ale unei „filosofii vii‖ se află şi scrierile lui 

Nichifor Crainic, ce se înscriu „în mersul firesc al tradiţiei spirituale 

româneşti‖ contribuind la creşterea unei „creaţii originale‖ respectiv 

al unui nou mod de gândire cu vădite accente româneşti (M. 
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Vulcănescu, Pentru o nouă spiritualitate românească. Dimensiunea 

românească a existenţei, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1996, p. 223 şi 

urm.). 

La rândul său, un filosof contemporan, Andrei Marga, 

constata că între modurile de prezentare ale filosofiei, eseul de tip 

continental, practicat inclusiv de Nichifor Crainic, are un caracter 

„ordonator‖, putând fi asociat cu uşurinţă unui anume „conţinut 

filosofic‖ (A. Marga, Introducere în metodologia şi argumentarea 

filosofică, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1992, p. 36 şi urm.), versiune 

însuşită şi de academicianul Gh. Vlăduţescu ce afirmă că eseurile lui 

Crainic reprezintă „un mod de a filosofa autentic‖, cu alte cuvinte 

avem de-a face cu o altă filozofie de tip „sistem‖ (Gh. Vlăduţescu, 

Neconvenţional despre filosofia românească, Bucureşti, Ed. Paideia, 

2002, p. 11).  

Cu atât mai binevenită este în acest context cartea 

universitarului sibian Gabriel Hasmaţuchi, Structuri filosofice în 

scrierile lui Nichifor Crainic(Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 

2014, 210 p.), o încercare temerară de a readuce în discuţia publică 

originalitatea ideilor lui Nichifor Crainic, viziunea doctrinarului 

creştin Crainic despre spiritualitatea românească, ce a dinamizat 

efectiv societatea românească interbelică, şi care i-a adus în timp, 

suficiente şi adesea inconciliabile, contestaţii. Demersul, de tip 

academic, al lui Gabriel Hasmaţuchi nu este, din fericire singular, 

câtă vreme, recent, o serie de cercetători din generaţia tânără s-au 

pronunţat curajos în favoarea tezelor sale fundamentale, pornind de la 

discursul lui Crainic asupra raporturilor dintre tradiţie şi 

tradiţionalism, cu alte cuvinte dintre modernitate şi modernizare.  

Amintesc  în acest sens pe Viorel Cernica (O abordare filosofică a 

operei lui Nechifor Crainic, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, 

vol. I, Ed. Academiei, 2006, p. 223-242), Mona Mamulea (Nichifor 

Crainic şi modernitatea, în Revista de filozofie, 2005, p. 189-203), 

sau, mai recent, Constantin Stoenescu (Dialogul dintre teologie şi 

filozofie, Bucureşti, Ed. Basilica, 2009, p. 168-185), Viorel 

Marineasa, Ioan Lazăr, arhim. dr. Ioan Ică jr., sau părintele Teofan 

(Tudor Popescu), de la Mânăstirea Putna, autor al unui amplu studiu 

despre Teologia şi cultura în opera lui Nichifor Crainic. 

Toţi aceşti autori contemporani, cărora li se adaugă şi alţi 

cercetători de orientare creştină, precum Răzvan Codescu (Cartea 

mărturisirilor, Piteşti, Ed. Rost, 2014, 684 p.), Mihail Diaconescu 

(Prelegeri de estetica ortodoxiei, 2 vol., Iaşi, Ed. Doxologia, 2009) 

sau Ruxandra Dungaciu (Enciclopedia valorilor reprimate, Bucureşti, 

Ed. Pro-Humanitate, 2000, p. 352-404) au reanalizat, fără prejudecăţi, 
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opera şi ideile lui Nichifor Crainic redescoperind perspectiva 

filosofică a unei creaţii cu totul morală şi militantă, a cărei 

dimensiune preponderentă este cea sofianică. 

Deliberat, am evitat să evoc în această enumerare o serie de 

analişti ce l-au judecat pe Nichifor Crainic fie de pe poziţii exclusiv 

marxiste fie, mai grav, strict politice şi care au îngreunat, prin 

atitudinea lor, accesul publicului la unele elemente de natură 

filosofică ce meritau, cu siguranţă, expuse printr-un demers de tip 

analitic. La aceste neajunsuri se adaugă şi unele reeditări neinspirate, 

ce au modificat însăşi structura şi compoziţia iniţială a operei lui 

Nichifor Crainic, aşa cum este cazul volumului Puncte cardinale în 

haos (publicat în 1996 de Petru şi Magda Ursache la Editura 

Timpului, din Iaşi) considerat de Răzvan Codrescu „un caz regretabil, 

dar simptomatic pentru starea culturală actuală‖, pe considerentul că 

editorii „au recurs la sistematizarea arbitrară a materiei, complet 

străină de intenţiile şi spiritul autorului‖ ( v. art. N. Crainic. Schiţă de 

portret, în revista Rost, an II, 2004, p.5). 

Dacă însă principalele volume de eseuri au fost reeditate după 

1989 (respectiv Puncte cardinale..., 1996, Nostalgia paradisului, 

1997), cu efectele deja semnalate în plan public, nu de aceleaşi 

tratament s-au bucurat şi celelalte scrieri ale lui Nichifor Crainic, cu 

deosebire Poezii alese (1990), Cursul de Teologie mistică (reeditat în 

1993 sub titlul Sfinţenia – Împlinirea umanului, şi mai cu seamă 

memoriile (Zile albe – zile negre, 1991 şi Memorii, vol. 2, 1996) 

rămase în bună măsură în afara atenţiei publice. 

Născut, în mod simptomatic, cu exact un secol înainte de 

Revoluţia din 1989, respectiv la 22 decembrie 1889, în comuna 

Bulbucata,  în fostul judeţ Vlaşca, Nichifor Crainic (pseudonim 

pentru Ion Dobre) îşi va datora celebritatea în egală măsură operei, cu 

totul întinsă şi diversă ca tematică, cât şi pseudonimului fericit ales, 

combinaţie între grecescul nike-foros, purtător de biruinţă, şi 

arhaicul crainic, vestitor de nouă spiritualitate religioasă. Debutează 

publicistic în 1907, pe când se afla încă pe băncile Seminarului 

Central, din Bucureşti, în Sămănătorul, pentru ca, mai târziu, în anii 

războiului (1916-1918) să devină redactor permanent la Neamul 

românesc, publicaţie iorghistă de mare impact public. După război, 

fostul absolvent al Facultăţii de Teologie, îşi va desăvârşi studiile la 

Viena (1920-1921), precum Eminescu odinioară, iar odată revenit în 

ţară va începe colaborarea cu publicaţia Gândirea (seria clujeană, cu 

Cezar Petrescu la conducere). După 1926, scrie pagina religioasă la 

Cuvântul, pentru a trece mai apoi la Curentul. Nu părăseşte nici 
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Gândirea, al cărui director de facto este după plecarea lui Cezar 

Petrescu, publicaţie căreia îi va stabili definitiv direcţia ortodoxistă. 

Răzvan Codescu într-o Schiţă de portret (publicată în  revista 

Rost şi reluată în Cartea mărturisirilor, op. cit., p. 120 şi urm.) 

numeşte deceniul trei al secolului trecut drept „perioada cea mai 

bogată a scrisului său‖. Acum publică între altele, Cursul de Teologie 

mistică, dar şi principalele volume de poezie şi de eseuri, 

performanţe ce-i vor aduce un meritat fotoliu de academician (ales în 

1941 pe locul vacantat de Octavian Goga), dar şi renumele de creator 

al „naţionalismului constructiv‖, doctrină politică de dreapta ce „face 

osmoza dintre valorile tradiţionale şi problemele actualităţii‖ 

(Codescu, op. cit., p. 123). 

După război, trăieşte la polul opus al gloriei de odinioară. 

Judecat şi condamnat din motive politice ispăşeşte o pedeapsă de 15 

ani de închisoare (1947-1962), pentru ca, ulterior, să fie „încadrat‖, 

ca redactor la Glasul patriei, publicaţie oficioasă pentru românii de 

peste hotare. Moare la 20 august 1972, cvasi uitat, fără a reuşi să se 

impună măcar ca poet, dacă nu ca gânditor doctrinar (cu toate că, în 

1968, Nicolae Manolescu îi publicase 5 poezii, însoţite de o notă bio-

bibliografică în antologia Poezia română modernă). Dintr-o notă 

publicată în Memorii, vol. II, p. 10 (Ed. Muzeului Literaturii Române, 

Bucureşti, 1996, ediţie îngrijită de Al. Condeescu) reţinem dorinţa sa 

ca pe monumentul funerar (aflat la Cimitirul Sf. Vineri, din Bucureşti, 

n.a.) să i se scrie doar numele: „Aceia care vor să ştie cine am fost să 

mă caute în scrierile mele... Acolo sunt eu; sub cruce e doar un pumn 

de ţărână...‖ scria premonitoriu Nichifor Crainic. 

Dacă în ce priveşte poezia, locul lui Nichifor Crainic  rămâne 

temeinic fixat în istoria literaturii,  inclusiv în calitatea de poet al 

închisorilor – versurile sale „create mintal‖ în închisoarea de la Aiud, 

fiind  reproduse în volumul Şoim peste prăpastie, apărut postum, în 

1990, constituind adevărate mărturii despre un univers carceral de 

nereprodus –, nu acelaşi lucru se poate spune despre creaţia sa 

filosofică. Cel ce scria tulburătoarele versuri: „Căci vine din umbră 

cu muget sălbatic / Gâtlej fără margini de zmeu asiatic‖, rămâne, în 

partea sa cea mai substanţială, un teolog ortodox de prim rang, 

despre care L. Blaga scria, în iunie 1941, cu prilejul Discursului de 

Recepţie la Academia Română: „Teologia ortodoxă a devenit azi un 

fel de sare a culturii româneşti, datorată, precumpănitor, activităţii 

sale literare (L. Blaga, Discurs de recepţiune, Monitorul oficial, 

1941). 

Fără a avea neapărat intenţia de a analiza exhaustiv în acest 

cadru ideile filosofice ale lui Nichifor Crainic, expuse în opera eseistă 
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(cartea lui Gabriel Hasmaţuchi fiind în acest sens cu totul lămuritoare 

şi definitiv  convingătoare), voi sublinia  câteva accente  asupra 

calităţii lui Nichifor Crainic de estetician creştin, meritul său 

principal fiind, în opinia noastră, acela de a acorda un sens teologic 

frumosului în artă. De altfel, analiza problemelor estetice cu accente 

venite dinspre literatură şi filozofie, şi invers, nu constituia o noutate, 

în epocă, chiar Tudor Vianu abordând subiectul într-o lucrare 

distinctă (Gândirea estetică, ed. a II-a, Ed. Minerva, 1986). În acest 

sens, articolul lui Nichifor Crainic Sensul teologic al frumosului (în 

rev. Gândirea, 1932) vine să completeze conceptul de „frumos 

sofianic‖, cheia de boltă a „ordinii divine‖. Spre deosebire de mulţi 

dintre contemporanii săi, ce statuau estetica pe baze raţionaliste, 

Crainic deschide o nouă perspectivă asupra funcţiei şi finalităţii artei, 

plecând de la teza  că „frumuseţea nu este o idee, ci este înseşi 

existenţa relevată a lui Dumnezeu‖ (Crainic, Nostalgia paraclisului, 

Iaşi, Ed. Moldova, 1994, p. 103). Asupra acestei teze, Crainic revine 

şi subliniază: „Frumuseţea este Dumnezeu însuşi, Dumnezeu este 

frumuseţe absolută‖ (op.cit., p. 108). 

Pornind de la această teză, Nichifor Crainic fundamentează 

conceptul frumosului sofianic expus pe larg în capitolul Teologie şi 

estetică din Nostalgia paradisului. Analiza sa pleacă de la ideea că 

arta derivă din religie şi de aceea nu poate fi explicată pe baze 

raţionaliste. În consecinţă, Crainic propune o abordare de tip spiritual, 

pe principiul că „toate artele se reduc la teologie‖. Argumentele sale 

sunt „logice‖ şi aparent imbatabile: 1) religia, ca şi estetica, sunt 

fundamental „compartimente ale vieţii omeneşti‖; 2) arta este o fiică 

a religiei, mai precis o „mijlocitoare a culturii divine‖; 3) arta nu este 

o ştiinţă autonomă şi nu se opune spiritului creştin; 4) autonomia 

esteticii ar însemna instituirea „cultului estetismului pur‖. 

Încercând să răspundă la unele întrebări fundamentale ale 

esteticii, şi anume ce este frumosul şi care este legătura acestuia cu 

filosofia, Nichifor Crainic ajunge la concluzia, surprinzătoare, anume 

că primatul esteticii (estetica autonomă) reprezintă „o coborâre a ideii 

de frumos‖, pe temeiul că ar reprezenta „o trecere de la metafizică la 

fizică‖ (ibidem, p. 96). Aşadar, estetica reprezintă, în concepţia sa, 

„frumosul natural‖ – un concept particular, ce derivă din frumosul 

artistic. Argumentul suprem în sprijinul acestei teze îl reprezintă, în 

opinia lui Crainic, conceptul frumos sofianic (de la noţiunea de sofia, 

prezentă în scrierile Sfântului Dyonisie Aeropagitul, şi care desemna 

înţelepciunea Divină absolută, cauza producătoare oricărei 

înţelepciuni particulare, dar şi a oricărei formă de inteligenţă sau 

sentiment – n.a.).  



 

47 

După modelul lui Platon, şi Crainic acceptă ideea că 

frumuseţea e transcendentă, că fiinţa umană nu are acces la ea decât 

prin simţurile exterioare, în vreme ce adevărata frumuseţe se relevă 

exclusiv „în lumina nevăzută a divinităţii‖. Ca o concluzie, „frumosul 

este de esenţă divină‖ iar ceea ce numim în mod comun frumos nu 

este decât ceea ce Divinitatea ne oferă cu generozitate. „Ordinea 

lumii este un reflex al Frumuseţii celei necreate, devenită sensibilă în 

frumuseţea creată‖, este concluzia lui Crainic, formulată iniţial în 

articolul Sensul teologic al frumosului şi reluată în Nostalgia 

paradisului. Aici opiniile sale se întâlnesc cu acelea ale unui înalt 

gânditor creştin, Sfântul Dyonisie Aeropagitul, cel care vorbind 

despre manifestarea sofiei, spunea: „Inteligenţa divină pătrunde în 

toate lucrurile printr-o vedere transcendentă‖. Mergând pe această 

cale, Nichifor Crainic descifrează şi sensul expresiei nostalgia 

paradisului şi anume: „Dorul de patria cerească şi de spiritul 

nemuritor‖, concluzionând: „Întreaga creaţie omenească se naşte din 

nostalgia paradisului‖. 

Într-un sens mult mai larg, universitarul sibian Gabriel 

Hasmaţuchi vede în termenul  de nostalgia paradisului o posibilă 

soluţie pentru ieşirea din criza morală contemporană, asociind 

filosofia lui Crainic cu aceea a lui... Dostoievski, la fel de preocupat 

de salvarea omenirii, dar în cazul literatului rus, prin educarea 

copiilor în spirit creştin (Hasmaţuchi, Structuri filosofice, p. 129). 

Din fericire, teza lui Nichifor Crainic despre frumosul sofianic 

nu a lăsat urmări. Într-o amplă exegeză despre Estetica Ortodoxiei 

(Ed. Doxologia, Iaşi, 2009) profesorul Mihail Diaconescu reia în 

termeni contemporani, discuţia despre Frumuseţe ca atribut al 

Divinităţii (cap. Frumuseţea creaţiei are destinaţie liturgică, vol. I, 

op.cit., p.52), ajungând la concluzia că orice iniţiativă auctorială 

readuce, în termeni diferiţi, discuţia despre „imanent şi transcendent 

în creaţie‖. Contemplarea operei de artă, susţine M. Diaconescu, ne 

îndreaptă spre o imagine exterioară, în vreme ce fiinţa interioară ne 

proiectează spre transcendent, ―ilimitat şi etern‖. Omul superior 

(spiritual) contemplă opera de artă prin iluminare, la fel cum ştiinţa 

(episteme) se împlineşte prin credinţă. Concluzia lui M. Diaconescu 

este că „estetica îşi găseşte valoarea supremă când e absorbită de 

teologie‖ (ibidem, p. 54), teză foarte apropiată de cea a lui Nichifor 

Crainic. 

Fără a mai stărui asupra raporturilor dintre inspiraţie şi 

creaţie, chestiunea stilului, sau aspectele etice ale educaţiei, vom 

sublinia totuşi preocuparea lui Nichifor Crainic de a contribui la 

„salvarea morală a tinerei generaţii, prin apelul la o „credinţă 
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realistă‖ de natură să „echilibreze şi să îmbărbăteze natura umană‖ (v. 

art. Modelul teandric, în Gândirea, nr. 1, 1940, p. 3). 

Dincolo de discuţia dacă aceste teze şi idei, risipite de Nichifor 

Crainic într-o operă de vaste dimensiuni, încă insuficient cercetată şi 

asimilată de cultura română, aparţin filosofiei, sau reprezintă simple 

opinii, exprimate în stil eseistic, vom observa  că opiniile lui Nichifor 

Crainic despre tradiţionalism şi ortodoxie,  reprezintă, în cel mai înalt 

grad, dovada că „noua spiritualitate‖, de care vorbea generaţia 

criterionistă, reprezintă o realitate. De altfel, Mircea Vulcănescu îi 

recunoştea acest merit lui Crainic încă din timpul vieţii, afirmând, în 

studiul Filosofia românească contemporană (v. vol. Pentru o nouă 

spiritualitatea românească. Dimensiunea românească a existenţei, 

Bucureşti, Ed. Eminescu, 1996, p. 223) că autorul Nostalgiei 

paradisului face parte din „categoria gânditorilor care  filosofează 

fiindcă nu pot altfel‖. 

Amestec de „serafic şi teluric‖, după expresia lui Răzvan 

Codrescu, poet, gazetar şi doctrinar creştin, Nichifor Crainic rămâne 

în istoria culturii noastre încă un model de „nedesăvârşire‖, datorată 

în egală măsură omului dar şi „vremurilor‖ sub care a trăit.  
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FILOSOFIE 
CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ                              

                                      

GENIALITATE ŞI SFINŢENIE 

 

 

 Un sfânt este un „geniu‖ al celor 

duhovniceşti, iar un geniu este „un sfânt‖ al celor lumeşti. Din 

această cauză, încercarea de a-i compara pe cei doi, pare, la prima 

vedere, o imposibilitate; analiza comparativă pare a fi o activitate 

insurmontabilă, un domeniu aproape insondabil. Voi încerca totuşi, 

să fac unele diferenţieri sau asemănări acolo unde voi găsi, pe 

parcursul exerciţiului meditativ propus. 

Pentru început, cred că amândoi au trecut în diferite faze ale 

existenţei lor, printr-o anumită asceză, însă ceea ce diferă la ambii 

este tocmai dimensiunea teleologică a ascezei, adică finalitatea 

ascezei, cu ce scop au practicat cele două tipuri existenţiale, 

fenomenul ascezei. Cu alte cuvinte, ce anume l-a motivat pe geniu, 

respectiv pe sfânt, adoptarea unui anumit stil de viaţă ce presupune 

trăirea ascetică, ca efort al renunţării la plăcerile sensibile 

(senzoriale) ale fiinţării, şi mai ales, în ce mod au înţeles cei doi 

necesitatea ascezei?  

Pentru geniu, finalitatea ascezei ar reprezenta intuiţia maximă 

asupra unei probleme cultural-ştiinţifice (problemă de stil, de 

prozodie, de metaforă, de interpretare poetică a unui fenomen, 

aceasta la geniul poetic, sau, un alt exemplu, problema rezolvării unei 

ecuaţii dificile din punct de vedere matematic, de către un fizician, în 

abordarea unei dileme în fizica cuantică sau în cosmologie). În cazul 

sfântului, finalitatea ascezei devine dobândirea Harului Duhului Sfânt, 

adică întâlnirea în taină cu Dumnezeu şi totodată participarea 

solemnă la lucrarea soteriologică, pe care Dumnezeu o are în mod 

tainic pentru lume. 
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Rolul geniului este acela de a da un impuls şi o direcţie nouă 

culturii şi civilizaţiei umane, activitatea geniului fiind dimensiunea 

inovatoare într-un anumit domeniu, geniul având, într-un mod 

exemplar, proiecţii psiho-mentale îndreptate spre viitor, ceea ce din 

punct de vedere fenomenologic înseamnă o capacitate proiectiv-

anticipativă ieşită din comun (excepţională), în sensul unei 

intenţionalităţi deplin conştiente îndreptate asupra viitorului. Geniul 

are capacitatea specială de a proiecta noi semnificaţii, noi sensuri, noi 

înţelesuri şi de a da la modul cel mai autentic, noi direcţii într-un 

anume domeniu al cunoaşterii.  

Aceasta ar însemna, din punct de vedere epistemologic, faptul 

că geniul reprezintă acel subiect cunoscător fără de care n-ar fi 

posibilă creşterea şi evoluţia cunoaşterii, geniul având o conştiinţă 

critică prin excelenţă asupra prezentului, manifestând fie o nostalgie 

pentru adevărul tradiţiei care s-a pierdut undeva în negura istoriei 

(geniul devine aici însăşi manifestarea conştientă a acelei memorii a 

adevărului pierdut),  fie un dispreţ lucid faţă de decadenţa prezentului 

(geniul este, în acest sens, conştinţa unei crize profunde a valorilor 

prezentului, destinul său fiind tocmai „reevaluarea şi transmutarea 

tuturor valorilor‖, în sens nietzscean). 

Rolul sfântului este acela de a menţine trează în lume 

conştiinţa îndumnezeirii. Sfântul joacă în acest sens un dublu rol: mai 

întâi, lucrarea sa se face întru desăvârşirea personală, pentru 

obţinerea propriei mântuiri, dar fără a conştientiza vreun moment 

atingerea acestui ţel. În al doilea  rând, este vorba despre un rol pe 

care de obicei şi-l asumă în mod conştient şi fără de care n-ar fi 

posibil primul (acela al propriei mântuiri), acesta presupune 

activitatea de călăuzire a sufletelor rătăcite înspre mântuire. Însă, 

trebuie precizat faptul că acest lucru se întâmplă de obicei post-

mortem, cei vii urmează învăţăturile şi viaţa sfântului ca pe un ideal 

de convieţuire, lucrarea sfântului continuând în chip de taină, mai 

ales după plecarea sa la cele cereşti. 

Sfiinţii sunt, aşadar, repere cereşti ale pământenilor în drumul 

lor greu către desăvârşire. În calitatea lor de „prieteni ai lui 

Dumnezeu‖ sfinţii pot fi adevărate modele arhetipale în alegerea căii 

cele mai bune către mântuire. Ca şi cetăţeni ai raiului, sfinţii dau 

mărtuire pământenilor despre adevărata natură a libertăţii spre care 

tinde fiinţa umană robită păcatului, adică posibilităţii căderii. 

Geniul reprezintă promotorul unei elite culturale, în jurul 

căruia, sau după moartea căruia, se manifestă activ o adevărată 

mişcare de protest împotriva denigratorilor şi detractorilor 

autenticului, militând chiar cu preţul sacrificiului pentru ştiinţa şi 
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cultura tare, adică pentru proiectul civilizator autentic. Însă 

genialitatea nu trebuie confundată aici cu ideologizarea unei anumite 

mişcări (culturale, ştiinţifice, sociale, politice sau religioase), pe care 

un individ dotat cu deosebite capacităţi intelectuale, emoţionale, 

voliţionale sau chiar intuitiv-intenţionale, ar fi promovat-o. Esenţa 

genialităţii este deci discreţia, anonimatul, simplitatea, aşa cum în 

sfinţenie esenţială este smerenia, umilinţa, sinceritatea, fuga de slava 

deşartă.  

Totuşi, mişcări spirituale au fost realizate şi în cadrul sfinţilor: 

mişcarea palamită, paisistă, athonită, sinaită, însă în cadrul acestor 

mişcări spirituale, ce s-au născut în jurul unui anumit sfânt, este pus 

în joc, de fiecare dată, misterul, taina, iniţierea, mistagogia. Dacă 

esenţial pentru un sfânt este ascultarea de Hristos, Împăratul Slavei, 

pentru un geniu esenţială este ascultarea de glasul propriului ego, a 

propriului eu aflat în starea de extaz creativ.  

Şi geniul şi sfântul trăiesc extazul, însă pentru geniu extazul 

nu presupune contemplarea energiilor necreate, prin intermediul 

rugăciunii, aşa cum se întâmplă în cazul sfântului, ci pur şi simplu 

extazul geniului este mai mult o formă de iluminare a conştiinţei, un 

fel de umplere a intuiţiei, în sensul fenomenologic de intenţionalitate 

creatoare în care este vizat în special impulsul inovator. 

Sfântul nu doreşte să aducă nimic nou, ci din contra el 

urmăreşte să contemple veşnicia imuabilităţii divine, să trăiască, pe 

cât îi stă în putinţă şi pe cât i se permite, misterele paradoxale ale 

manifestărilor divine. Sfinţii sunt teofori, adică purtători de slavă şi 

mister divin, ei nu doresc o dezvăluire a misterelor, ci o potenţare a 

lor (în sensul metafizicii misterului în interpretarea lui Lucian Blaga), 

în sensul unei trăiri personale a tainei. Geniul doreşte intuirea 

excepţională a adevărului cuprins în misterul creaţiei, tocmai pentru a 

putea el însuşi, prin propria-i forţă, să ridice conştiinţa creatoare la 

rangul de descoperire a ceva nou, autentic. 

Geniul poate, de cele mai multe ori în mod inconştient, să 

realizeze o adecvare a adevărurilor cunoscute la acel adevăr prim, de 

necunoscut. Deci, din punct de vedere fenomenologic, intuiţia 

geniului şi extazul sfântului, aflat în stare de rugăciune pură, sunt, 

după terminologia lui Jean Luc Marion, „fenomene saturate‖. Tot în 

acest context teoretic, deosebit de interesantă mi s-a părut disputa 

filosofico-teologică între doi mari gânditori ai spaţiului Răsăritean: 

rusul Nicolai Berdiaev şi românul Nichifor Crainic. În scrierile 

filosofului rus, în special în lucrarea Sensul creaţiei, descoperim o 

opoziţie antagonică între geniu şi sfinţenie, autorul realizând o 
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apologetică a genialităţii umane, ducând, totodată, o războire cu 

vieţuirea ascetică consfinţită de creştinism.  

Însă, în spaţiul gândirii româneşti, promotorul 

„gândirismului‖, Nichifor Crainic, în lucrarea Nostalgia paradisului, 

nuanţează şi respinge interpretarea lui Berdiaev, realizând o distincţie 

importantă între ideea de chip şi ideea de asemănare: ,,Omul e chipul 

real al lui Dumnezeu prin creaţia divină, dar omul e asemănarea 

posibilă a lui Dumnezeu. Nu atârnă de om să poarte chipul lui 

Dumnezeu sau nu, fiindcă acest chip e dat în făptura lui, în structura 

lui spirituală, prin care se deosebeşte de toate celelalte creaturi. Dar 

atârnă de el să se asemene sau nu cu Dumnezeu, şi această 

posibilitate stă în libertatea voinţei lui, care are în faţă modelul de 

perfecţiune morală – Iisus Hristos. Astfel, conceptul de chip sau 

imagine a lui Dumnezeu are o accepţie general omenească, iar cel de 

asemănare una specific creştină. Gradul culminant al chipului lui 

Dumnezeu în om e geniul, care poate să fie sau nu creştin; gradul 

culminant al asemănării e sfântul, care nu poate fi decât creştin‖.  

Observăm că, după interpretarea lui Nichifor Crainic, nu 

există nici un fel de opoziţie între geniu şi sfânt, ambele atitudini 

coexistă fără să insinuăm ori să bănuim prezenţa vreunui conflict. 

Geniului îi este caracteristică revelaţia naturală care se finalizează 

în operele creaţiei culturale, pe când revelaţia supranaturală dată de 

Hristos, are ca finalitate lucrarea morală a sfântului. Ideea teandrică 

dezvăluie atât importanţa geniului, ca profet natural al unei ordini de 

perfecţiune superioară a lumii noastre, cât şi importanţa sfântului, în 

a cărui perfecţiune morală vedem perfecţiunea veşnică.  

Aşadar, cultura conţine un sens profetic, într-un deplin acord 

cu profeţiile creştine despre finalitatea vieţii în ordinea eternă. 

Occidentul a adus imaginea unei rupturi iremediabile între cultură şi 

religie, iar această realitate trăită cu acuitate în apus, devine obiectul 

obsesiilor lui Berdiaev şi al aspiraţiilor sale despre refacerea alianţei 

dintre cele două direcţii de manifestare ale spiritului uman, printr-o 

nouă survenire a evului mediu. Nechifor Crainic are ca punct de 

plecare constatarea inexistenţei acestei rupturi: nici ortodoxia 

românească, nici Biserica ecumenică n-au promovat un conflict între 

cultură şi religie, între ştiinţă şi credinţă. 

http://www.referat.ro/referate/Biserica_Ortodoxa_Romana_7144.html
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                                    PORTRETE LITERARE 
 

 

 

CEZAR VASILESCU 

 

                                              
 

ESEU CU …. AGATHA 
 

 Se spune că alfabetul marii poezii 

interbelice începe cu litera B: Bacovia, Barbu, Blaga. Al. Cistelecan o 

consideră pe soţia lui George (Vasiliu) Bacovia „cea mai feroce 

devotată nevastă din literele române‖, care i-a fost totodată 

proprietate, infirmier şi agent literar. Mai tânără decât soţul ei cu 14 

ani, i-a supravieţuit 24. S-au căsătorit în anul 1928, la vârste mature 

(el, 47 ani, ea, 33), în anul 1931 fiind născut unicul lor fiu, Gabriel. 

Viaţa Agathei a fost de acelaşi dramatism cu a poetului, la el printr-o 

formă de neimplicare („O să vină, o să treacă şi moartea aceasta‖), iar 

la ea ca un permanent zbucium, încă de la vârsta de 14 ani, când a 

rămas orfană în Mizilul de baştină. 

 

Tatăl, falimentat de fratele său, a fost nevoit să vândă o mare 

parte din moşie, pe care s-a descoperit apoi ţiţei.  Fără noroc în 

afacerile familiei, de ce ar fi avut în dragoste? Prima logodnă cu 

inginerul Mirea a durat doar o seară la Constanţa, a doua zi el plecând 

pe front, de unde nu s-a mai întors. La al doilea logodnic, ofiţerul 

George Popovici, deşi trecuse examenul datei, impus de armată, nu i-

a putut accepta totuşi existenţa unui copil din flori.  
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Cum părea să fie predestinată unor bărbaţi însuraţi „nefericiţi‖, 

privirea serafică a poetului George Bacovia a cucerit-o instantaneu, 

prima vizită la Bacău făcând-o în iarna anului 1923, când s-a 

plăsmuit acel „song‖ al iubirii, poemul „Decembre‖, în casa din 

apropierea abatorului, unde tânărul Bacovia se remarcase la vioară, 

desen şi gimnastică. Agatha fiind „bărbată‖, va clădi în anul 1933, pe 

un teren din Bucureşti, actuala casă memorială. De asemenea, îşi va 

desăvârşi studiile universitare, va profesa limba română şi va fi la un 

pas de a-şi da doctoratul cu Ovid Densusianu. 

 

Deşi volumul „Plumb‖, apărut sub tutela macedonskiană, e o 

replică viguroasă la simbolismul francez, existenţa autorului e extrem 

de discretă, la asta contribuind şi sănătatea-i şubrezită (încă din 1932 

fiind pensionar al Societăţii Scriitorilor Români). După război, noul 

regim socialist şi-l asumă şi asta îl va costa o pensie de merit de 2000 

de lei lunar. Modest a fost şi faţă de propria creaţie, căci reflecta 

Bacovia despre poezia sa: „Mă consideră simbolist decadent. Dacă 

zic ei aşa, conced şi eu. Nu mă consideră poet modern. Dar timpul 

rămâne a decide‖.  

 

Atât de rupt de lume era, încât în 1941, Al. Rossetti s-a 

adresat epistolar Agathei rugând-o să-i trimită fotografia şi facsimile 

din opera... defunctului soţ, pentru a fi incluse în monumentala Istorie 

călinesciană (aceasta cu 16 ani înainte ca el să-şi găsească liniştea 

absolută la cimitirul Bellu). Crezând că omul s-a născut pentru a fi 

singur, Bacovia se abţinuse de la orice comentariu literar: „Citesc din 

toţi, dar nu admir pe nimeni‖. Remarca lui Nicolae Manolescu, care o 

va supăra pe Agatha, e cât se poate de veridică: „e fantomă din lumea 

pe care a creat-o‖. 

 

Fără vajnicul lui agent literar, fragilul şi timidul Bacovia n-ar 

fi trecut nici de cordoanele de poliţişti, atunci când trebuia să ridice 

premiul Fundaţiei regale, fiind aşteptat de Carol al II-lea şi suita. 

După 1944 a scris şi mai rar: „Şi jalea de a nu face un viers.../ Sunt 

cel mai trist din acel oraş‖. De când George al ei i-a şoptit „Vi-ne-în-

tu-ne-ri-cul‖ (22.05.1957), Agatha s-a luptat, vreme de aproape un 

sfert de secol, pentru înfiinţarea casei-muzeu, ridicarea unei statui la 

Bellu şi la liceul din Bacău, reeditarea completă a operei, înfiinţarea 

unui cenaclu literar „G. Bacovia‖, numirea fiului Gabriel drept 

custode al casei-muzeu (băşcălia balcanică l-a plasat în umbra 

urieşescului Bacovia...drept Bacoviţelul?!).  



 

55 

În cele din urmă, s-a bătut cu George Călinescu în posteritate 

şi cu Petroveanu în antumitate, care nu i-au reflectat soţul cum se 

cuvine în critică. Până a închis ochii, Agatha a susţinut că nimeni n-a 

fost atât de valoros ca George (se acoperă astfel un secol de 

bacovianism: 1881, naşterea lui, 1981, moartea ei). De altminteri, 

bine susţinea Bacovia, „din jocul de-a poetul, nu poţi ieşi teafăr 

niciodată‖. 
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                                           COGITO ERGO SUM 
GEORGE BACIU                                                       

                                    
CIOBURI DE GÂND 

 

 La început am gândit lucrurile alcătuind 

propoziţii pline de interjecţii. A fost primul act de cunoaştere, o sumă 

de deveniri pline de osteneala inocenţelor perceptive. Apoi, cu 

tonalitatea plângăreaţă a judecăţilor, am încheiat un proces-verbal, 

spre a da ştire înclinaţiei despre infidelitatea contagioasă a limbajului, 

înflorind sterilitatea buzelor plecate fără rost să protesteze împotriva 

plictisului metafizic. 

 Şi am rămas măsură a tuturor lucrurilor, excitându-ne 

silabele la orice descompunere a voinţei – cu care umplem golul 

tragediei înnobilată de strâmbăturile Cerului. 

                                                   *** 

 Îmi simt liniştea lutului picurând pe degetele vremii şi sufletul 

rămas gol pe muchia de nisip a dealului de dinspre Niciunde. Ecuaţia 

curgerii mele – singura constatare neaşteptată – se poate rezolva 

folosind ca argumente ispita patului cu colţ de sprânceană şi poezia 

lucrurilor aţipite pe-o balustradă îndărătul nefinitei Lămuriri. 

                                        A trăi 

A trăi înseamnă să te rupi în tine de tine, făurindu-ţi biografia 

ca pe-o potecă mai la margine de pădurea cu copaci dezveliţi de 

frunze şi violaţi de viscole cu ochii spre cer şi călcâie eşuate în 

pântecul anotimpurilor cu chip de sfinţenie şi viciu. 

A trăi înseamnă a vieţui cu lucrurile bântuite de melancolia 

pietrelor cu inima zdrenţuită de uluirea certitudinilor cu luciditate 

afectivă şi înclinaţii de incest. 

A trăi însemnă a te construi în templu pe obsesia asasinată a 

faptei.  
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                                    ISTORIA TEATRULUI            

 

EUGEN VIRGIL NICOARĂ   

 

VOCAŢIA  DRAMATICĂ  A POPORULUI EVREU 

 

 Din cele mai îndepărtate timpuri, 

poporul evreu şi-a dezvăluit o profundă şi constantă vocaţie dramatică. 
Spunem „dramatică‖ şi nu „tragică‖, deoarece existenţa unui 

singur Dumnezeu şi credinţa consacrată acestuia, au scos existenţa 

seminţiei de sub imperiul loviturilor tragice. Astfel de lovituri sunt 

specifice unei umanităţi fără un cert reazem exterior şi, în consecinţă, şi 

fără alt sprijin lăuntric decât acela plămădit de propriile sale resurse – 

limitate şi supuse erodărilor de tot felul. În schimb, vocaţia dramatică 

presupune o situare în existenţă pe deplin asumată, de tot ce se întâmplă 

şi i se întâmplă fiind conştientă şi responsabilă. Evreul nu înfruntă 

niciodată oceanul existenţial, şi nici nu vrea să-l străbată, slujindu-se 

doar de propriile sale forţe fizice, el o face folosindu-se de 

ambarcaţiunea simbolizată de Dumnezeu însuşi, iar pânzele îi sunt 

umflate de suflul credinţei. Însăşi naşterea poporului evreu, o naştere de 

natură intelectuală, urmare a opţiunii spirituale a lui Avram, care s-a 

numit pe sine ivri(t), – adică Avram Ha-ivri („Avram evreul‖) (Geneza, 

XIV, 13) şi care a acceptat normele de viaţă sugerate de Domnul, 

devenind Avraam, părintele multor popoare, este un indiciu asupra 

caracterului aparte pe care l-a avut în rosturile lumii. Având vocaţie 

dramatică, poporul evreu a receptat viaţa ce i-a fost dăruită, ca fiind 

spaţiul pe cuprinsul căruia se înfiripă un necontenit dialog între om şi 

divinitate. Evreul n-are nici o clipă sentimentul singurătăţii, sentiment 

generator în atâtea cazuri de tragice prăbuşiri; faptul că poate să-l invoce, 

mai mult, să-l interpeleze pe Dumnezeu, conferă întregii sale existenţe 

certitudinea că este vegheată de Cineva pentru care viaţa lui contează, că 

el nu este niciodată un oarecare, ci un ales. Această conştiinţă îl avântă 

într-o luptă neîntreruptă cu propriile sale limite, realitatea care rezultă, 
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constituindu-se într-o autentică depăşire de sine. Iar un astfel de proces 

nu poate fi altfel decât dramatic. Să ştii că în ciuda tuturor progreselor 

făcute, te aşteaptă în continuare noi şi noi încercări, pe care nu ţi le 

impune nimeni altcineva decât tu însuţi, pentru a fi demn în fiecare clipă 

de preţuirea Tatălui Ceresc, este o caracteristică tipic dramatică. O altă 

trăsătură care îl plasează sub acelaşi orizont o constituie preocuparea sa 

constantă de a îmbina cele trei determinante ale oricărei naturi umane 

reprezentative – fapta, gândul şi cuvântul – într-o unică acţiune care să le 

oblige la totala convergenţă. De obicei, cine înfăptuieşte nu prea are 

preocuparea să şi gândească, şi cu atât mai puţin să le convertească pe 

amândouă într-o creaţie distinctă care se foloseşte de cuvânt ca de un 

mobil hotărâtor. Evreul ştie că fapta pentru a fi deplină trebuie neapărat 

să fie îmbogăţită de reflecţia asupra ei. Evreul ştie că gândul pentru a 

avea trăinicie trebuie axat pe o acţiune care să-i consume şi energiile 

fizice, altminteri apare riscul gravei îmbolnăviri mintale şi chiar 

sufleteşti. Evreul ştie că fapta şi gândul necontenit îngemănate au nevoie 

pentru a dura de cuvântul care să le exprime semnificaţiile multiple. 

Pentru că întotdeauna acţiuni ca acele întreprinse de evreu au multiple 

semnificaţii: sociale, individuale, culturale, psihologice şi mai ales, 

divine. O astfel de înţelegere etajată a existenţei nu poate fi altfel decât 

dramatică. Şi ca substanţă filosofică şi ca tipar receptativ. Realitatea 

spirituală a mai fost semnalată şi de alţii. Noi însă vom încerca să 

demonstrăm această vocaţie dramatică a poporului evreu pornind de la 

forme cărora Tora le-a dăruit un indiscutabil suport literar. Să ne 

explicăm. 

 Unul dintre numitorii comuni ai sacrei scrieri iudaice îl 

constituie lupta cu sine însuşi a evreului situată totdeauna sub semnul 

prezenţei Celui Binecuvântat. Este un spaţiu imens, dacă nu cumva chiar 

infinit, acest gen de luptă n-are alt sfârşit decât moartea insului. Uneori, 

ca în cazul lui Iacov, în luptă se implică şi Altcineva, iar învingătorului i 

se va spune Israel, biruitorul lui Dumnezeu. Era firesc ca astfel de 

existenţe să genereze forme dramatice. Din multitudinea lor desprindem 

trei tipuri de încleştări. Un prim tip îl reprezintă Psalmii regelui David, 

asociaţi de noi monodramelor, deoarece răspund normelor stabilite mult 

timp ulterior, care preconizează existenţa unui text, rostit de un actor 

singur, dar care are un interlocutor „absent‖. În cazul monodramelor lui 

David, acest raport îl reprezintă legătura instituită între rege şi 

Dumnezeul său. Un al doilea tip este întruchipat de ceea ce am numit 

„cosmicul teatru al iubirii‖, care se degajă din Cântarea Cântărilor.  

 În sfârşit, al treilea tip de implicare dramatică îl descoperim în 

Plângerile lui Ieremia, o veritabilă anticipare a teatrului existenţialist, 

atât de înfloritor în secolul XX. Sperăm ca pe parcursul şi la capătul 
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demonstraţiilor întreprinse,  cititorii să ne împărtăşească punctele de 

vedere referitoare la vocaţia dramatică a poporului evreu. Întreprinderea 

nu este uşoară. Atât Psalmii regelui David cât şi Cântarea Cântărilor lui 

Solomon sunt analizate, de obicei, în contextul literaturii universale. Iar 

Plângerile lui Ieremia fac obiectul unor studii de natură strict religioasă. 

Această situare nu este greşită. Primele două creaţii, prin majorele lor 

calităţi, se înscriu foarte bine în acest context. Ca şi a treia, de altfel. 

 Cursul nostru de istoria teatrului din perspectivă antropologică 

aspiră să le acrediteze valoarea de structuri aparţinând la fel de bine şi 

acestui teritoriu care are chemarea de a adăposti pe meleagurile lui tot ce 

este reprezentativ. Ne asumăm riscul de a fi etichetaţi în fel şi chip, 

ştiind că aceia care o vor face, vor recunoaşte, fie şi indirect, obtuzitatea 

lor faţă de nou, poate una dintre cele mai dăunătoare atitudini 

intelectuale. Convingerea noastră este că abordarea pe care o propunem 

este pe deplin justificată. Este o integrare, un gen de integrare, care poate 

determina o mai profundă înţelegere a poporului evreu care, pe lângă 

vocaţia sa dramatică indiscutabilă, mai are meritul de a fi fost un hărăzit 

deschizător de drumuri pentru întreaga umanitate. 
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                                                                   RESTITUIRI 
TRĂILĂ NICOLA 

 

SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (VII) 

 

  Contactul cu mediul universitar de 

artă este întârziat din cauza lipsurilor materiale, a greutăţilor de tot 

felul pe care le întâmpină copii satului, dar până la urmă se va 

produce, Romul Ladea desăvârşindu-şi formaţia în Bucureşti şi Cluj, 

manifestându-se prin soluţii personale. Atunci când existenţa sa va 

cuprinde realităţi bucureştene şi clujene, când drumurile îl vor purta 

prin centrele culturale ale Europei, sculptorul va păstra legătura cu 

orizontul regiunii natale, care, în esenţă va fi prezent de-a lungul 

întregii sale vieţi. Ne vom referi, de bună seamă, la incidenţele 

biografiei sale, vom puncta, mai târziu, principalele sale popasuri, dar 

vom urmări şi prezentarea directă a realităţilor culturale bănăţene în 

condiţiile în care Romul Ladea se manifestă în acest spaţiu. 

               În anul 1933, după câţiva ani de activitate la Cluj, unde se 

afla din 1927, ca profesor de sculptură la Şcoala de Arte Frumoase, 

Romul Ladea, dând curs permanentei chemări pe care o simţea pentru 

Banatul natal, se pune în fruntea unui grup de intelectuali, cerând şi 

obţinând mutarea la Timişoara a Şcolii de Arte Frumoase din Cluj. În 

felul acesta viaţa artistică din Timişoara, susţinută deja de Societatea 

Artelor frumoase ce activa în oraşul de pe Bega, ia un avânt deosebit, 

ale căror ecouri se vor statornici în timp. După revenirea, la Cluj, în 

1941, a Şcolii de Arte frumoase, la Timişoara rămâne totuşi o formă 

de învăţământ artistic – o Şcoală de Arte decorative, cu profil 

secundar – în aşteptarea revenirii învăţământului universitar de artă, 

în ultimele decenii.  

 Alături de Romul, Ladea, la Şcoala de Arte frumoase din 

Timişoara, în 1933 au venit profesorii Catul Bogdan, Al. Pop, Aurel 

Ciupe, iar din rândurile intelectualităţii locale, în noul centru 

universitar de artă s-au integrat Ioachim Miloia, Victor Vlad, Cornel 
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Liuba, Ion Muntean, Atanasie Popovici, Iuliu Podlipny, ridicând pe o 

treaptă nouă aşteptările şi realizările artistice din capitala Banatului. 

Se produce, acum, o maturizare a vieţii culturale, care se 

concretizează şi într-o serie de manifestări şi de iniţiative 

organizatorice.Pentru o bună definire a mediului cultural al Banatului, 

se cuvine să amintim înfiinţarea, în chiar anul mutării la Timişoara a 

Şcolii de Arte Frumoase, a ,,Altarului Cărţii‖, mai apoi a Asociaţiei 

Scriitorilor Români din Banat destinată ,,promovării culturii 

româneşti, în general, şi a literaturii în special‖. În această asociaţie, 

printre scriitori, artişti, compozitori, oameni de cultură care militau 

pentru independenţa artei şi culturii, întâlnim şi numele lui Romul 

Ladea. În ,,Societatea de mâine‖, în atmosfera efervescentă care a 

urmat înfiinţării acestei asociaţii, se consemnează prezenţa lui Romul 

Ladea, subliniindu-i creaţia sculpturală şi angajamentul 

social: ,,idealul de artă al sculptorului Ladea îl apropie complet de 

concepţia noastră specifică de artă. Are sădit adânc în spiritul şi 

sufletul său simţul formelor primitive, simple şi sănătoase. 

Caracterizarea şi stilizarea portretelor îl aşează definitiv în locul de 

iniţiator şi prim sculptor naţional. Genialitatea specific românească a 

sculptorului Romul Ladea ne arată că satul poartă în el reînnoirea 

forţelor intelectuale şi emotive ale poporului nostru(...). Acesta ar 

trebui să fie drumul pe care ar trebui să-l urmeze tineretul nostru 

artistic, drumul sculptorului Ladea; este unicul sens cu multă putere 

de viaţă şi de inspiraţie, el alimentându-se chiar din vitalitatea 

poporului român. 

                  În scurtă vreme, la Timişoara apar reviste de cultură şi 

edituri ce contribuie la dinamizarea vieţii culturale a Banatului şi, în 

acelaşi timp, la racordarea fenomenelor de aici la mişcarea cultural 

naţională. Astfel, în 1932, apare revista de cultură „Vrerea‖ a cărei 

redactor responsabil era Stoia Udrea, iar în 1935, apare revista şi 

editura ,,Luceafărul‖, conduse de A. Cosma jr. care se bucură de 

asistenţa grafică a pictorului Catul Bogdan şi a sculptorului Romul 

Ladea, cărora li se adaugă tineri artişti aflaţi în formare, şi, în 1936, 

se lansează revista ,,Colţ de ţară‖. Curând, în publicaţiile ce apar la 

Timişoara, putem citi astfel de comentarii consacrate vieţii artistice 

din Banat, remarcându-se prezenţa lui Romul Ladea: ,,O mişcare 

artistică cu manifestări destul de selecte, în ultimii zece ani, a avut un 

rol destul de important în viaţa culturală de dincoace de munţi. Acest 

fapt nu trebuie să-l judecăm numai sub raportul activităţii de grup, 

sub raportul în care această activitate a determinat dezvoltarea pe cât 

de valoroasă pe atât de necesară (...). Sufletul acestei mişcări l-au 

constituit desigur artiştii grupaţi în jurul Şcolii de Arte Frumoase din 
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Cluj (azi la Timişoara). Găsim aici câţiva artişti de veritabil talent şi 

printre ei pe sculptorul bănăţean Romul Ladea. ‖Lucru extrem de 

important pentru conturarea mediului cultural al Banatului, şi pentru 

evoluţia sculptorului, este, credem, consacrarea, în creaţia 

sculptorului Romul Ladea, a temelor legate de mitologia populară– 

acele opţiuni profunde care i-au adus renumele de ,,sculptor 

ţăran‖.Fireşte înclinarea sa pentru arhaic, pentru reprezentarea lumii 

satelor, pentru aspectele de durată a unei lumi ce înfruntă vremea 

„dovedindu-şi (cazul lui Brâncuşi, la care realităţile arhaice s-au 

dovedit, la începutul secolului al XIX-lea, de o extremă modernitate, 

salutată ca atare de criticii de artă ai vremii) actualitatea, s-a 

manifestat încă de la începuturi, în anii când îşi desăvârşea formaţia, 

când parcurgea primii ani ai activităţii sale de profesor în centrul 

universitar al Clujului, şi a constituit o preocupare permanentă şi mai 

târziu, în ultima perioadă, când drumurile îl poartă la Bucureşti, dar 

putem considera că perioada petrecută la Timişoara, ca profesor şi 

director al Şcolii de Arte Frumoase (ce va deveni, în 1934 prin 

decizia Ministerului Instrucţiunilor Publice, Academia de Arte 

Frumoase, directorul devenind rector) şi, în perioada 1940-1948, 

când Romul Ladea activează ca profesor la Şcoala de Arte Decorative 

de Grad Secundar, şi-a lăsat o amprentă hotărâtoare în opţiunile 

sculptorului pentru o artă legată de universul sătesc. În Banat, după 

stabilirea aici ca profesor de sculptură, în 1933, se înmulţesc lucrările 

care evocă spaţiul originii sale. Într-o expoziţie pe care o deschide la 

Timişoara, împreună cu profesorii şi studenţii Şcolii de Arte 

frumoase, expune „Ţăran din satul meu‖, care se bucură de o bună 

primire, anunţând una dintre permanenţele sculpturii sale. „Este o 

perioadă – notează prietenul său Dorin Grozdan, înregistrând 

momentul  când sculptorul, pornind de la portretizarea părinţilor săi, 

creează tipul ţăranului român din Banat‖. Caută, acum, să fixeze, 

totodată, motive şi simboluri care îl menţin în contact cu universul 

mitologiei bănăţene, cu spiritul artei populare. 
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CRONICA FILMULUI   

             
ROXANA PAVNOTESCU                                                             

                 
SOMNUL DE MOAETE AL SURDO-MUTULUI 

 

 Film Forum, New York, iulie 2015 prezintă 

Plemya (Tribul), un film ucrainian regizat de Myroslav 

Slaboshpytskiy – scriitor, scenarist, jurnalist, critic literar și autor de 

scurt metraje. Tribul este primul lung metraj al regizorului ce obține 

mai multe premii la Festivalul de la Cannes, 2014 printre care și 
Săptămâna Criticii, alături de alte premii elogioase la Festivalul de 

Film de la Tesalonic și la Festivalul Internaţional de Film de la Ghent. 

Tribul este un experiment artistic inedit ce se întoarce la originile 

filmului ca artă eminamente vizuală.  Este un film cu actori 

neprofesioniști surdo-muți, ce nu are titraj, bandă sonoră sau vreo 

modalitate de-a comunica dialogul. Elementul narativ se susține prin 

gest și un gen de pantomimă desprins direct din limbajul semnelor. 

Cuvântul, așa cum demonstra odinioară Chaplin în filmul Timpuri 

Noi, este de prisos acolo unde imaginea devine artă poetică.  Ȋ n 

frenezia și beția dansului, Charlot își pierde manșetele pe care e scris 

textul cântecului. Omulețul își continuă reprezentația într-o limbă 

babel, în care sugestia dansului, a mimei și a cuvântului inventat 

oferă o înțelegere superioară, transfigurarea actului artistic.  

 Pelicula te introduce brusc în universul celor care nu cuvântă: 

o școală-internat derelictă: pereții coșcoviți, ziduri cu graffiti, camere 

meschine reduse la câteva paturi și noptiere-dulap. O lume în care 

cuvântul este înghițit, înăbușit, icnit, o lume a tăcerii, fără muzică, 
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deci fără armonie. Haosul domină la nivelul conștiințelor, încăperilor 

sărace cu lucruri de prisos și produse de contrabandă. 

 Camera privește din spate și urmărește în timp real pașii 
eroului. Un elev de liceu căruia i se oferă un loc, deloc prietenos, în 

această lume aparte; Serghei este respins din camera unde este 

repartizat de direcția școlii, colegul de masă îi ia de sub nas farfuria 

cu mâncare, un altul tocmai trece și scuipă in ea. Ne aflăm în fața 

unui Bildungsfilm ce urmărește formarea și inițierea eroului pentru 

intrarea într-o lume dură, cu ritualurile și legile ei secrete. În fapt, 

acest univers al tăcerii, este o metaforă de trecere la maturitate; 

trecerea este cu atât mai anevoioasă, atunci când există apriori un 

handicap, o abatere de la legile firii. Protagonistul înțelege imediat că 

singurul mod de supraviețuire în acest context este să intri sub 

protecția șefului bandei, ce se ocupă cu furtul, prostituția și comerțul 

ambulant pe mijloacele de transport. Banda este girată de profesorii 

școlii; afacerea prostituției este condusă de profesorul de atelier, el 

transportă fetele și proxenetul de gardă în parcarea camionagiilor. 

  Obiectivul o cotește pe un culoar îngust cu deschidere către 

curtea interioară, unde toată școala este adunată – o festivitate cu 

premii, felicitări și coronițe, ce amintește de serbările de sfârșit de ani 

din școlile comuniste. Directoarea – o matroană filmată din spate –

ține un discurs impetuos săltându-se pe vârfuri și agitând din mâini 

ca un dirijor. Pelicula e structurată pe două planuri ce se suprapun: 

planul interior ce ține de universul mut și planul exterior ce conține 

zgomotele de fond ale unei realități cotidiene. Clopoțelul – cu 

virtuțile lui sonore - anunță vizual sfârșitul adunării, se aud pașii 
eroului pe dalele școlii și zgomotele naturii. Tocmai această 

suprapunere de planuri conferă peliculei o structură onirică: ea aduce 

un univers deformat, alienant așezat într-un spațiu real, în aceeași 
măsură în care absurdul visului se desfășoară într-un spațiu credibil, 

firesc cu personaje din lumea reală, chiar dacă poartă simbolic măști. 
Un alt element ce apropie pelicula de filmul mut este viteza de 

desfășurare: există o anumită efervescență, un ritm susținut al 

mișcărilor ce țin exclusiv de acea stare de agitație permanentă și 
alertă în care trăiește surdo-mutul. Gestul e angular, agresiv,  

mecanicist, grimasa eșuată în sunetul înăbușit e însoțită de o agitație 

excesivă a mâinilor. Cuvântul surd e articulat din toate mădularele, 

un balet al trupului, răsucit, smucit, ce nu-și găsește armonia pe care 

o poate aduce numai muzica;  personajele se împing, se ating, fag 

gesturi rapide și bruște, mișcarea e frenetică, dar lipsită de grație și 
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emoție. Scenele conflictuale de grup, bătăile, certurile se desfășoară 

cu repeziciunea unui film mut, ca o peliculă dată pe repede, ce prin 

derulare rapidă își pierde banda sonoră. 

 Excepție fac scenele de inițiere în dragoste ale eroului cu Ana, 

fata pe care o însoțește în fiecare noapte la locul prostituției. Iubirea 

– singura – e capabilă atranscende acest univers promiscuu și să 

așeze lucrurile în normalitate; trupurile se relaxează, gestul se 

rotunjește, brațul se înalță grațios și tandru într-o mângâiere. Oricât 

ar refuza iubirea, Ana este până la urmă prinsă în mrejele ei, sau cel 

puțin pelicula mută ne lasă libertatea s-o credem. Pare destinsă, 

fericită, răspunde gestului tandru și rodul iubirii se materializează. 

Scena avortului depășește în promiscuitate filmul lui Mungiu: 4 Luni, 

3 săptămâni, 2 zile. Grotescul împins la extrem ancorează în comic: o  

sfoară trecută pe după gât leagă picioarele fetei, priponite – ca pe 

niște scărițe de călărie – într-o poziție ginecologică.  Pe e o scândură 

deasupra căzii de baie se oficiază avortul cu instrumentele fierte pe 

aragaz într-o caserolă metalică. Moașa se mișcă cu o rapiditate și un 

profesionalism debordant. O față dură, fără expresie, asistă la 

suferința îngrozitoare a Anei chiuretată fără nici un fel de anestezie. 

Ultragiul mut se desfășoară în imagini plastice de o cruzime cumplită, 

amplificată de neputința eliberării prin strigăt: grimase sfâșietoare, 

icnete înăbușite, lacrimile ce se scurg surd pe fața emaciată de durere. 

 Foarte bine realizate sunt cadrele afectate prostituției; un 

periplu straniu în noapte într-o rablă de dubă condusă de profesorul 

de atelier, în care cele două fete își schimbă frenetic hainele de 

internat în ținuta deșănțată a străzii. O rutină ce se transformă într-un 

fel de ritual oficiat la perfecțiune de toți participanții. Destinația este 

mereu aceeași: parcarea camionagiilor unde însoțitorul de fete bate 

pe rând, cu putere, în geamurile din cabina șoferilor, pentru plasarea 

fetelor.  Apoi se întoarce la dubă unde așteaptă un timp bine definit 

pentru a le escorta înapoi la internat. Serghei preia funcția de 

proxenet când cel dinaintea lui este strivit lent și irevocabil, ca o 

insectă, de un tir care dă cu spatele. Sirena tirului sparge strident 

liniștea nopții pentru cine poate s-o audă. Transgresarea acestui 

spațiu e dificilă. Camera privește cu detașare, de la distanță, lumea 

cuvântătoare: prin ferestrele cu gratii ale birourilor de pașapoarte, 

prin geamurile tirurilor din parcaj, în spatele cărora se prostituează 

fetele de internat. 

 Tot iubirea este mobilul actului justițiar pe care eroul îl 

îndeplinește în finalul expunerii; iubirea pustiitoare devine feroce, 
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năprasnică și apocaliptică. Ȋ n lupta pentru supraviețuire, eroul deține 

poziții cheie în organizație, dovedindu-și încă de la început forța 

fizică și abilitățile de bătăuș. Dar, pe măsură ce iubirea crește în el, 

nu mai respectă legile nescrise ale tribului; în consecință este bătut, 

aruncat afară din cameră, umilit. Tribul este o lume a promiscuității 
în care crima, furtul, prostituția este la liber și proliferează – dar, 

chiar și aici, iubirea se cuibărește cu puterea sa devastatoare. Cu toată 

cruzimea și ferocitatea gestului, scena finală – un adevărat genocid – 

se impune. Tribul trimite la povestea Sodomei și a Gomorei ce 

trebuie șterse de pe suprafața pământului din aceeași rațiune biblică a 

iubirii de oameni.  

 Ȋ n viziunea lui Slaboshpytskiy, limbajul – ca element de 

traducere a realității în cuvinte – aduce o reprezentare monocromă, 

unilaterală ce diminuează transfigurarea și expresivitatea imaginii. 

Mai mult, dublat de banda de titraj, el arestează ochiul într-un colț 
nesemnificativ al cadrului. Prin urmare, poetica filmului vorbește nu 

numai despre întoarcerea la definiția lui ca artă vizuală, dar oferă o 

deschidere a interpretării ce dă frâu liber imaginației de-a modela o 

realitate previzibilă pentru fiecare. Scenele de dispută, altercația 

vehementă din camera fetelor (după ce Ana realizează că e  

însărcinată), desfășurate în limbajul semnelor, aduc un licăr de 

speranță. Ele sugerează  intenția Anei de-a abandona gândul plecării 

în Italia, poate chiar de a lăsa copilul, dar atracția vestului și teama de 

răzbunare a bandei prevalează. 

 Ultimele scene, de o violență atroce, ating dimensiunea 

psihologică a lui Lars von Trier în Dogville și aduc deopotrivă 

fizicalitatea și grotescul lui Tarantino. Preludiul flagelului constă în 

eliminarea profesorului de atelier; Serghei îl pândește să se întoarcă 

din periplul său de noapte. Construcția dramatică amintește de cuplul 

Niki și Flo din filmul lui Lucian Pintilie (Niki Ardelean, colonel în 

rezervă). Obiectul delict își face premonitoriu apariția cu mult timp 

înaintea crimei, în atelierul de școală, unde Serghei este instruit de 

profesor cum să meșterească o toporișcă de lemn. La fel ca și Niki, 

eroul privește semnificativ pe rând la instrumentul crimei, apoi la 

profesor. Aceeași ordine superioară de anihilare a răului (individual 

sau colectiv) îl împinge pe Niki, dezabuzat de atențiile cumnatului, la 

crimă. Cu toporișca realizată cu sprijinul victimei, Serghei îi va 

curma acesteia viața dintr-o lovitură scurtă și precisă. Violența 

survine din ambele părți: este bătut de bandă și țintuit cu capul în 

chiuveta plină cu apă, apoi urmează o izbitură năprasnică în cap; 
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băieții furioși nu au timp să aștepte să-și dea sufletul prin înecare. 

Dar eroul revine în simțiri și cu mersul apăsat și lent al lui  

Frankenstein o pornește prin dormitoare la ora la care surdo-muții 
sunt scufundați în somnul lor surd, de moarte.  Capii tribului sunt 

eliminați pe rând, metodic, printr-un act justițiar, rânduit de o 

instanță nevăzută, în care protagonistul se mișcă sigur și dezinvolt ca 

un erou civilizator al noii ordini. Măcelul începe cu dormitorul 

șefului și al acoliților lui, apoi urmează camera în care cândva a 

locuit și el înainte să-și piardă credibilitatea. Ȋ n aceeași postură de 

Frankenstein, eroul ridică noptierele masive deasupra capului și 
izbește pe rând, cu forță capetele celor adormiți. Fiecare victimă este 

masacrată temeinic și emblematic cu propria noptieră, ca și cum 

greutatea ei ar fi adevărata măsură a pedepsei. Victimele dorm duse 

în acel zgomot infernal al apocalipsei – dorm un somn liniștit și 
deplin ce alunecă imperceptibil în moarte. În aceeași măsură, 

plecarea lor brutală din această lume nu produce nici un strigăt de 

durere... 

 După ce masacrul se încheie, eroul încuie ușa ce dă spre 

culoarul dormitoarelor și dispare în spatele ei odată cu ultima imagine 

a acestei lumi. O lume damnată, închisă, inaccesibilă, pentru că ea nu 

mai există. Un generic în surdină se derulează sub ochii stupefiați ai 

audienței; aflăm cu această ocazie numele protagoniștilor: Serghei și 
Ana. Se aprinde lumina. Spectatorii rămân pentru o vreme nemișcați 
și muți pe locurile lor, în liniștea deplină a sălii. Nici un sunet nu pare 

să penetreze acel spațiu vid, apăsător, creat de vizionarea acestei 

bizare pelicule.    

iulie 1915, NY 
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                  SCRIITORI HUNEDORENI 

 
LIVIA FUMURESCU 

    
SCÂNTEIERI REVELATOARE 

 Cu discernământul celui care a valorificat 

contactele culturale din ţară şi de peste hotare, cu experienţa 

animatorului spiritual care a înţeles că avem datoria de a ne preţui 

valorile, Virgil Şerbu Cisteianu umple un gol, aducând la lumina 

cunoaşterii destine şi talente transilvane, care cândva au uimit nu 

numai naţionalii, ci şi personalităţi cunoscute şi mult apreciate în 

sfera europeană şi chiar internaţională. Autorul este conştient de 

faptul că demersul Domniei Sale presupune imensa responsabilitate a 

respectării adevărului, ceea ce l-a determinat să valorifice temeinica 

documentare care să-i permită motivarea demersului epic. 

Dedicată nepoţilor, cartea „Copilul minune de la Sebeş - 

Carl Filtsch” (Editura GENS LATINA, Alba Iulia, 2010) de Virgil 

Şerbu Cisteianu se doreşte un cumul informativ şi formativ, 

concentrat şi în moto-ul care sintetizează farmecul unic şi inegalabil 

al Veneţiei, „un volum de istorie şi artă complet, un atlas turistic 

desăvârşit”, care oferă nebănuite perspective cognitive. În precizările 

făcute În loc de prefaţă, Dumitru Moldovan aminteşte importanţa şi 

valoarea cărţilor publicate şi în curs de publicare ale autorului, care, 

cu talent şi cu disponibilitatea cercetării, contribuie la îmbogăţirea 

„patrimoniului cultural... publicând volume în care... sunt restituite 

documente inedite de o deosebită importanţă pentru istoria poporului 

nostru din secolele XVIII-XIX‖. În cuvântul de întâmpinare Către 

cititor, autorul aminteşte copii-minune şi genii născute pe 

meleagurile româneşti, care au dus peste ani faima locurilor şi a 

oamenilor din mijlocul cărora au plecat. Este şi cazul lui Carl Filtsch, 

stins prematur, pe care germanul Walter Krafft „l-a redat vieţii”, 
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organizând la Sibiu Festivalul Internaţional de pian Carl Filtsch. De 

15 ani încoace, la Biserica Evanghelică din Şebeş, unde fusese preot 

tatăl lui Carl, are loc Gala Laureaţilor acestei manifesări de răsunet, 

care reînvie Sebeşul muzical de altădată. Originala mixtură între 

reportaj, memorialistică şi evocare se deschide cu un titlu interogativ 

(„Moare Veneţia?”), pus sub semnul ameninţării lansate în urmă cu 

ani, motivată fie ştiinţific, fie din raţiuni turistice, cu substrat 

economic. Autorul subliniază cu citate din Dinicu Golescu, din 

germanul Goethe sau Thomass Mann grandoarea şi farmecul oraşului 

în care „esteticul capătă aici altă dimensiune, dincolo de vis‖. Cu 

rigoarea scriitorului documentat, care respectă adevărul istoric, Virgil 

Şerbu Cisteianu prezintă etapele formării oraşului, intercalând citate 

din vasta bibliografie studiată, pentru a arăta strategia de apărare a 

locuitorilor oraşului Aquileea, retraşi într-o insulă din mare, din faţa 

invaziei lui Attila în anul  452, fondând COMUNE VENETIARUM, 

care a favorizat dezvoltarea, în secolul al IX-lea, a noului centru al 

ducatului, Veneţia. Trecând sub dominaţie franceză, apoi austriacă, 

Veneţia e retrocedată Italiei, realizându-se statul unitar italian. 

Pavarea Pieţei San Marco a condus la concluzia că Veneţia e supusă 

unei scufundării treptate, fie din cauza topirii gheţarilor şi a creşterii 

nivelului Oceanelor, fie din cauza forajelor efectuate în vederea 

exploatării gazului metan şi a apei. Sistarea lucrărilor a scăzut treptat 

presiunea freatică. 

În anul 2010, autorul vizitează Veneţia (oraşul unic - Iorga, 

falnica Veneţie - Eminescu), asociind informaţia acelei „Civitas 

Venetorum‖ cu cunoştinţe de istorie (Ştefan cel Mare, Petru Cercel 

etc.), de literatură (cronicarii, Alecsandri, Eminescu etc.), de cultură 

generală (Iorga) sau muzicală (Enescu, Ciprian Porumbescu) etc. 

Impresiile vizitării Veneţiei din vaporeto pe Canale Grande, îi 

stârneşte imaginaţia, amintindu-i de costumaţia dogilor, sau de 

clădirea „în care a locuit şi a creat  Francis Bacon”. Pornind de la 

semnificaţia maximei acestuia („atât putem înfăptui cât ştim”), îşi 

imaginează o călătorie cu Marco Polo, pentru ca apoi să refacă 

biografia celebrului Casanova. În melanjul  original de cultură 

generală, al realităţii şi al imaginaţiei, scriitorul se mişcă dezinvolt 

printre obiective turistice (Biserica San Marco, cu altarul din aur, 

având „cea mai mare şi mai grea carte din lume‖ – Evanghelia lui 

Marcu, Palatul Dogilor, Palatul Barbarigo, amintindu-i de Tiziano 

sau Palatul Vendramin-Calergi, unde a murit Richard Wagner etc.) şi 

printre prieteni mai vechi sau mai noi, reali sau imaginari (Cristiano, 

Giovanni, Isabela etc.). Imaginându-şi participarea la renumitele 

festivaluri veneţiene, alunecă într-un „dialog dâmboviţean‖, 
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parodiind poezii şi romanţe, spre a motiva afirmaţia lui Boccaccio că 

„Veneţia este azilul tuturor relelor‖. O incursiune în viaţa culturală a 

Veneţiei (literatură, muzică, arte plastice) a fost posibilă în cele trei 

luni din cea de-a doua vizită a scriitorului în oraşul lagunelor. 

Curiozitatea îi poartă paşii în insula Lido, unde viaţa cultural-artistică 

palpită. Ajuns în mica insulă Isolda di Santo Christofor, între Murano 

şi Veneţia, este condus la  mormântul „marelui pianist, copil 

minune‖din Transilvania - România, pe a cărui placă de marmoră 

descoperă cu emoţie destinul conaţionalului Carl Filtsch, născut în 

districtul Sibiului, decedat la Veneţia: „Aici odihneşte artistul, ale 

cărui mânuţe au stăpânit ca nimeni altul clapele pianului, tonurile 

cântecului, ducând cu el dorul multor inimi. Binecuvântă şi cinsteşte 

numele lui”. 

„Preambulul veneţian‖ precedă biografia lui Carl, justificând 

titlul cărţii, pe a cărei copertă este medalionul copilului cu ochi 

expresivi, care a uimit cu talentul său publicul marilor capitale (Viena, 

Paris, Londra), dar şi personalităţi ilustre ale muzicii. Cu ani în urmă, 

de la Ioan Raica, directorul Muzeului din Sebeş, Virgil Şerbu 

Cisteianu, organizatorul cenaclului literar „Lucian Blaga‖, aflase 

despre viaţa muzicală a Sebeşului, care a culminat cu gloria 

europeană a pianistului-copil Carl Filtsch. Informaţiile se suprapun, 

se intersectează, se completează şi-l conving pe ziarist să scrie prima 

carte despre acest geniu, al cărui talent a uimit mari muzicieni, dar 

despre care au existat în limba română doar articole şi studii disparate. 

După o scurtă incursiune în istoria Sebeşului şi a vieţii muzicale a 

oraşului, dar şi a etapelor în evoluţia pianului, autorul dezvoltă 

aspecte biografice ale eroului cărţii, a cărui precocitate muzicală 

fusese evidentă încă de la vârsta de trei ani. Carl era mezinul familiei 

pastorului Iosif Filtsch, preocupat de educaţia muzicală a copiilor, 

mai ales că era şi „animatorul vieţii muzicale a oraşului”. La cinci 

ani, Carl este prezentat la un specialist de la Conservatorul din Cluj, 

unde impresionează prin talentul înnăscut şi cultivat. Sprijinul 

financiar al familiei Banffy permite familiei să-l ducă pe Carl la 

Viena, unde, la cei şapte ani, avea alte posibilităţi de studiu, de 

pregătire şi de lansare. Susţinut şi de fratele său mai mare, Sebi, dar şi 

de protectoarea şi admiratoarea talentului său, Jeanette Banffy, este 

introdus în lumea muzicală a Vienei, participând la concertele lui 

Franz Liszt, care i-a dăruit „prelucrarea pe care a făcut-o după 

serenada de Schubert cu dedicaţia: „Copilului minune al Sibiului”. 

La zece ani, Carl susţine primul concert public la Viena, fiind 

considerat de un renumit critic muzical „cea mai mare apariţie din 

domeniul muzicii”. Împreună cu fratele său Sebi, Carl se reîntoarce 
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acasă, iar fraţii dau primul lor concert în ţară, apreciat de mulţimea 

celor prezenţi, dar şi de critici muzicali, urmând apoi alte concerte la 

Cluj, unde interpretează piese de mare dificultate. Compoziţiile 

proprii, cu improvizaţii uimitoare sunt apreciate de publicul prezent. 

După concertele din Braşov, presa îi acordă lui Carl calificative 

elocvente pentru talentul său  („Micul Titan, Copilul fantastic, 

Marele artist”). La Salzburg, soţia lui Mozart este profund 

impresionată de talentul micului pianist. La Paris, Jeanette îi duce pe 

cei doi fraţi la Chopin, care, pregătindu-l pe Carl timp de un an şi 

jumătate e uimit de progresele băiatului, fiind convins că, peste puţin 

timp, îi va întrece în virtuozitate pe Liszt şi pe Thalberg, care, 

recunoscându-i talentul, îl va numi „micul meu mare artist”. După un 

succes răsunător, când a interpretat, la două piane, împreună cu 

Chopin, un concert în mi minor, merge la Londra şi este invitat la 

Curtea Regală, unde Regina Victoria îl recompensează pentru talentul 

său cu obiecte de preţ. Clima nu-i este însă prielnică, iar fraţii se 

întorc în Europa, la Baden-Baden, unde micul pianist îşi continuă 

compoziţiile proprii începute. Parţial refăcut, revine la Viena, dar 

starea sănătăţii lui se agravează, iar ziarele vieneze anunţă o pauză în 

activitatea lui. Revine pentru scurt timp în ţară, despărţindu-se 

dureros de familie, iar sub supravegherea generoasei Jeanette, ajunge 

la Veneţia, unde clima mai blândă îi priia. Totuşi, boala avansată l-a 

învins, iar micul pianist este înmormântat în cimitirul „Santo 

Michael‖, la funerarii participând fratele său Sebi şi protectoarea sa, 

care, a ridicat monumentul funerar pe cheltuiala familiei Banffy.În 

liniştea locului de veşnică odihnă a „copilului minune‖, puternic 

afectat de vitregia destinului care a frânt viaţa unui geniu şi meditând 

la perisabilitatea vieţii, autorul a tălmăcit emoţia sa prin versuri: „În 

liniştea din cimitire/ Unde morţii sunt singuri/Aud universul cum 

cântă/ Marea simfonie a tăcerii. Şi voi aţi fost ca noi/ Şi noi vom fi ca 

voi.‖ 

Se cuvine apreciată structura compoziţională a acestui volum, 

cu pendularea între impresii din Veneţia şi evocarea traseului 

existenţial al lui Carl, încheiat în Veneţia. Interesantă şi oportună este 

şi intercalarea în text a unor fragmente cu litere boldite din 

corespondenţa pianistului sau a celor din jurul său, precum şi 

reproducerea unor fragmente din presa vremii, care susţin aprecierile 

unanime despre genialitatea celui care a uimit prin talentul şi 

strădania sa nu numai publicul, ci şi personalităţi muzicale consacrate. 

Conform rigorilor ştiinţifice, scriitorul precizează la sfârşit 

bibliografia studiată pentru a scrie această carte, completată ingenios 
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cu fotografii şi gravuri, cu reproduceri convingătoare, care susţin 

evocarea, realizată cu sensibilitate şi talent epic.  

Prin publicarea acestei cărţi, Virgil Şerbu Cisteianu realizează 

un act de cultură, fiindcă, după cum afirma Zoe Dumitrescu-

Buşulenga „Nimic nu este mai preţios în istoria unei culturi naţionale 

decât păstrarea amintirii pioase a celor care au ilustrat-o”. Or, prin 

această carte, autorul reface drumul geniului de la efemer la eternitate, 

readucând în atenţia cititorilor strălucirea unui talent din Transilvania, 

unic în lume, dezvoltat prin muncă şi perseverenţă, al cărui destin 

vitreg s-a frânt nemilos înainte de a împlini 15 ani. Deşi nu este 

amintit în „Dicţionarul de  muzică‖ (Iosif Sava. Luminiţa Vartolomei 

– Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşri,1979), evocarea într-

un amplu articol a  copilului minune de la Sebeş apare în volumul 

„Copilăria unor mari muzicieni” de Theodor Bălan (Editura 

muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1970), în care se 

precizează că „micul pianist,copilul fantastic” (M.G. Saphir) 

„trecuse ca o cometă incandescentă pe cerul înalt al artei ... un 

fenomen pe care istoria muzicii nu l-a mai repetat”. 
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MUGURAȘ MARIA PETRSCU 

 

PASSIONARIA STOICESCU – PUZZLE SUNT EU… 

 

O extrem de fină observatoare a 

multiplelor aspecte ale vieții de zi cu zi, lucruri pe care noi le vedem, 

le auzim, dar trecem nepăsători pe lângă ele, arta Passionariei 

Stoicescu, atât în proză cât și în poezie este tocmai aceea de a ridica 

aspecte ale unui cotidian destul de banal, aspecte relativ minore sau 

aparent lipsite de importanță la un nivel de unicitate arhetipală, 

personajele ei înscriindu-se perfect în jocul ei de puzzle. Fiecare este 

acea piesă unică și mică, fără de care tabloul întreg ar fi știrbit, 

nemaiavând nici un fel de valoare artistică. Privite în ansamblul cărții, 
nici o proză scurtă nu este în plus sau în minus. Și atunci, de ce totuși 
Puzzle? Tocmai pentru că, citindu-i opera (poezia, scrierile pentru 

copii și proza) ai imaginea perfectă a acestui joc luat foarte în serios 

de autoare, pentru că seriozitatea vieții noastre trăită zilnic este 

deosebit exprimată atât prin inefabilul scrisului ei, cât și prin 

îmbinarea fără de greș a pieselor. Trebuie doar să reușiți să-i 

dezlegați codul secret al scrisului și veți fi fascinați de curgerea, 

limpezimea și firescul lui. Chiar dacă viața este complicată, 

Passionaria Stoicescu ne propune alternativa optimismului ei, ne 

propune o carte puzzle pentru că ea însăși prin tot ce a trăit și a creat 

până acum este un puzzle.  

Personajele ei sunt dintre cele mai variate și deosebite. Sunt 

personaje pestrițe, care trăiesc într-o viață și în împrejurări pestrițe. 

Dintre acestea, personajul principal nu este construit de autoare ca 

atare neapărat astfel, el rezultă fiind abia creionat ca să ajungă la 

această poziție de leader, în jurul lui se învârt acțiunea și toți ceilalți 
eroi care, la rândul lor, la un anumit moment al ei pot deveni și ele 

personaje principale, acțiunea însăși impunând poziția centrală din 

care pornesc ramificate față de cei din jur cu evoluțiile lor, 
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dezvoltându-se apoi diferit, amplificând intriga, pentru ca să revină 

din nou la poziția inițială, lăsând personajul principal singur, de sine 

stătător și mereu în mijlocul tuturor. Cel mai elocvent exemplu în 

acest sens este proza scurtă Cezar și Celocinci. Colonelul Cezar, 

iubărețul cocoșel ratat și cele cinci Cleopatre ale lui, este practic 

răstignit între ele: citind textul ajungem să ne dăm seama de schema 

folosită de prozatoare. Răstignit la mijloc el se află în centru. În 

stânga lui, Cleopatra unu (prima soție pe care o părăsește fără nici un 

fel de regret ,,pe chestie de păsărică’’ – p. 21 – Cezar și Cleocinci) 

pentru că în plus ,,fusese țeapănă, frigidă, revendicativă, zgârcită și 
sub tutela lui taică-său’’ – p. 25. În dreapta, desigur, simetric se află 

Cleocinci, cea de a doua soție cu care s-a însurat când ea avea peste 

patruzeci de ani și era ,,necăjită că rămăsese până la acea vârstă 

domnișoară.‖ Devenită din simplă moașă doamna colonel Monea 

reușește cu efort să schimbe total viața ei și a soțului ei, ajungând la 

mândria supremă de a ,,se plimba pe aleile parcului din spatele 

Circului la brațul colonelului‖, având o „mândrie caraghioasă în 

priviri și o călcătură sigură. Era doamnă. Doamna Colonel Monea. Și 

fericirea asta dură vreo doi ani.‖ – p. 29. Jos la picioare o ține pe 

Cleotrei, fiica Cleopatrei, care nu se știe cu cine este făcută, din punct 

de vedere biologic fiind deci copila tuturor și a nimănui. Un fel de 

personaj parcă de tranziție, Cleotrei îi ia ușor locul propriei lui fiice, 

rapacea Aldela, făcută cu prima soție. „Fata curviștinei o înlocuise în 

capul și-n sufletul lui pe propria-i fiică‖ – p. 26. Cleopatra trei nu 

cere nimic în schimb, pentru că își dorește să se identifice cu un tată 

biologic, pe care nu l-a cunoscut niciodată în viața ei. Poate de aici 

sentimentele de „tată și fiică‖ dintre cei doi. Rămâne să mai analizăm 

brațul superior al crucii destinului Colonelului. Cleopatra a doua sau 

Cercelata ,,libertină, dar devotată totuși toanelor lui și banilor lui, 

desfranată și a nimănui.‖ Aceasta este, de fapt, femeia vieții lui, o 

dameză de la Crucea de Piatră. Amândoi sunt unul pentru altul 

sufletul pereche. Se înțeleg de minune, se iubesc la nebunie și se 

acceptă așa cum sunt. Ea își părăsește, fără nici un regret, orice client 

pentru el, fiind efectiv fericită ori de câte ori îl vedea în camera ei, 

este femeia visurilor lui, ar fi putut să fie soția lui ideală, în ciuda 

condiției ei, pe care nu și-o ascunde, pentru că nici nu ar avea cum, 

dar pe care și el o iubește necondiționat toată viața, nemaiaplicând 

rigorile furcilor lui caudine folosite în cazul Cleopatrei unu sau patru. 

Ba chiar uneori o plătește regește, fără să se culce cu ea și va fi bun și 
proteguitor cu ea și cu fiica ei toată viața lui, chiar și atunci când 
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Cercelata va fi trecut în neființă. Dar și așa ea va trona tot de sus: 

tabloul ei va sta agățat pe peretele din dormitor deasupra patului 

conjugal împărțit de Colonelul Cezar și de cea de a doua lui soție, 

Dna Colonel Monea (Cleocinci). Ce vreți dovadă mai bună decât 

aceasta! 

Comicul de limbaj este exprimat fie prin cuvinte inventate de 

autoare pârțolină (p. 78), prepuelnică (p. 97), bebidol, ce ciudat sună 

(!) (Mireasa de la miezul nopții – p. 184), sau de cuvinte vechi a 

sudui (oare câți mai știu astăzi ce înseamnă acest verb?), scene care 

amintesc de piesa de teatru Gaițele scrisă de Alexandru Kirițescu 

(Coanamare), de pasaje în care naivitatea se împletește cu remarci 

hazlii (Rolul), cu tensiuni crescânde în atmosfera descrisă, sau prin 

alegerea numelor personajelor. De exemplu măreția lui Cezar și a 

Cleopatrei din antichitate, aici ajunge într-un derizoriu total. Numele 

Cleopatrei îl va urmări pe Colonelul Cezar, care se va zbate toată 

viața lui în ciuda unei străluciri demult apuse într-o predestinare dată 

de femeile lui fatale pe care le cheamă la fel: Cleopatra. Uimire? 

Stupoare? Surpriză?  

Numele sunt alese pe sprânceană, cu emfază, tocmai pentru a 

lărgi și mai mult prăpastia dintre așa-zisa, pretinsa, falsa măreție a 

unui apelativ care pare a fi de împrumut (Cezar și Cleopatra) și 
folosirea lui prin mahalaua Crucii de Piatră, cum erau, dacă vă mai 

aduceți aminte, kitch-urile expuse odinioară pe pereți și cumpărate de 

la dughenele de rame și oglinzi și care expuneau în acele ,,tablouri’’ 

de un prost gust total, dudui opulente, cu buze roșii, cu bucle lăsate în 

onduleuri mari pe spate, și care ronțăiau șăgalnic într-un dinte o 

mărgică rotundă albă din șiragul petrecut în jurul gâtului. Cu toate 

acestea, unicitatea numelui e un avantaj foarte mare: femeile nu pot fi 

încurcate pentru că toate se cheamă la fel: Cleopatra. Personajele 

descrise de autoare sunt dintre cele mai simple, ai spune chiar aparent 

banale: fostul colonel, tot aici îl avem pe Cupidon (fantele de mahala), 

întotdeauna băiatul preferat al unei mame care are o mare slăbiciune 

pentru el și care, cu bună știință și voință se lasă amăgită și 
exploatată până la sânge de fiul ei, Cioroiu Romică zis și Gură de 

Canal, tipul perfect al mitocanului și al mârlanului făcut inginer șef 

pe puncte și pe origine sănătoasă, un secretar de partid scârbos și 
libidinos, asa cum jalnic este și personajul în sine. Cu toții sunt 

oameni nătângi, proști, mitocani, răzbunători, răutăcioși, uneltitori, 

clevetitori, îmbârligători. Dna Aricescu, (p. 122 – Circul), 

Coanamare, scris într-un singur cuvânt. Și aici umorul Passionariei 
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Stoicescu este de neegalat. Hoțulete ,,un nume partinic’’ (Mama, 

copilul meu bătrân), ce nume! grandios, cu adevărat, pentru un 

reprezentant demn de așa partid! Personajele ei sunt, de regulă, 

oameni lipsiți de orice orizont și speranță; ele pot să bea de tristețe și 
obidă, dar mai ales de disperare. 

Unele proze scurte ale Passionariei Stoicescu amintesc de 

realismul filmelor italiene ale anilor ’50 pentru care femeia joacă, 

mai peste tot, rolul principal. Personajele lor sunt obscure, roase de 

meschinărie, de mărunțișuri și derizoriu, de neîmpliniri, complexate 

și, în general, sunt apăsate de o anumită neputință. În ciuda acestor 

evidențe ele se văd ,,buricul pământului’’ tocmai pentru că sunt atât 

de mici la suflet, atât ca spirit cât și ca poziție socială (p. 101 - 

Secretarul de partid) și în nepuținta lor își dau seama că nu își pot 

depăși limitele, lucru care le încrâncenează și le înnebunește și mai 

mult. Passionaria Stoicescu nu insistă prea mult asupra personajelor 

ei ,,sus-puse’’, cu un adevărat ștaif și clasă, pentru că ele nu au 

nevoie de prezentarea ei favorabilă. Valoarea lor vorbește de la sine 

în antiteză cu vârfurile de lance simbolice ale gloatei. Pe ele le 

înfierează autoarea, ele sunt cele biciuite, criticate, analizate. Este, 

dacă vreți, un alt fel de educație. 

Sunt însă și proze scurte în care tristețea este cu adevărat 

copleșitore. Cuibul, de exemplu, ne pune în fața dureroasei probleme 

a divorțului părinților și, pe cale de consecință, a poziției copiilor 

față de aceștia. Chiar dacă sunt mai mari, ei trebuie să aleagă între un 

tată, un om liber (mai mult în cuget decât în faptă), nedivorțat de 

Chița, dar nici la ea nu se mai întoarce și între o mamă care, ca 

răspuns fostului ei bărbat, își trimite fiica în vizită la tata. Concluzia 

este cea asteptată: Fulga simte lacrimile amare, datorate părinților ei 

despărțiți. Tatăl vorbește despre fosta lui soție numind-o „maică-ta‖, 

în timp ce mama ei îl numește pe fostul ei soț ,,tatăl vostru‖. Ca și în 

Cezar și Cleocinci există un personaj principal la mijloc, care trebuie 

să fie împărțit între celelalte personaje, de data aceasta, cele mai 

iubite din viața lui. Pe drept cuvânt Fulga se întreabă: ,,Oare voi v-ați 
iubit vreodată?‖ Pentru că în sufletul ei, cei doi sunt mai egali ca 

niciodată ,,De ce ne-ați facut?‖ Din prozele ei scurte transpare un fel 

de durere, de nostalgie după (oare?) ceva trăit sau pierdut, sau 

neîmplinit și pierdut dinainte de a se fi înfăptuit. Rezonezi cu ea, 

redescoperi anumite lucruri sau le vezi într-o altă lumină în care nu le 

analizaseși până atunci, te bucuri alături de ea, te întristezi cu ea, sau 

chiar plângi alături de ea (Mama, copilul meu bătrân). În Lecția de 
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logică,de exemplu, acțiunea se împletește în mod fericitcu un senzual 

care, deși pare a fi diafan sugerat și fără nimic trivial, este mereu 

prezent în destinul și în viața eroilor ei, care firesc, trăiesc și iubesc. 

Intelectualii Passionariei Stoicescu sunt ființe interiorizate, discrete, 

erudite, dedicate studiului, retrase, sensibile, taciturne, poate par chiar 

ușor șterse, dacă nu sunt întrebate nu vorbesc fără rost. 

Ele au claritatea cristalului ce le vine din logica scrisului ei, a 

prezentării lor precum și a modului în care acționează. Chiar dacă 

sunt niște inși anonimi, anodini, în micimea universului lor, fiecare în 

parte are ceva arhetipal.  

Sfârșitul prozelor scurte nu este nicidecum unul tragic sau fatal 

sau cu consecințe dezastruoase, așa cum s-ar aștepta cititorul. Chiar 

dacă el este neașteptat, realizat astfel, anume prin intervenția unui 

detaliu simplu, aparent insignifiant, Passionaria Stoicescu renunță la 

o schemă uzitată des în astfel de cazuri și nu distruge cu putere 

absolută destinul eroilor ei, soarta nemiloasă, implacabilă nefiindu-i 

pe plac, ea lăsându-și personajele să-și continue existența chiar și 
după ce se termină episodul lor de viață. Sunt și lucruri care pot 

căpăta o importanță majoră, ca un pachet din ziare rupte din care ies 

mai întâi baretele din piele neagră ale unei poșete al cărei conținut 

extrem de important se recuperează în totalitate! (Domnul Freud și 
poșeta). Sau gândurile Fulgăi, care bine că nu apucă să-și pună în 

practică intențiile criminale față de Chița, a doua soție a tatălui său 

(Cuibul). Sunt întotdeauna detalii strecurate de către autoare cu multă 

abilitate, ele reușind, la modul frumos și desigur întotdeauna 

neașteptat, să răstoarne, în mod surprinzător, întregul eșafodaj al 

acelei proze scurte.  

Și totuși de ce Puzzle? Pentru că opera însăși a Passionariei 

Stoicescu este un astfel de joc. Și așa cum jocul în sine creează emoții, 
pentru că nu poți să știi, o piesă așezată greșit într-un loc poate strica 

totul, la fel și cu scrisul autoarei, orice cuvânt folosit la voia 

întâmplării măcar, ca să nu mai vorbim de idei sau tehnici literare, ar 

putea strica armonia întregii opere. Dar în ciuda faptului că 

Passionaria Stoicescu pare o persoană cu care ușor poți stabili o 

legătură, în scris atitudinea ei este nemiloasă, tranșantă ca o ghilotină, 

fără rabat. Passionaria Stoicescu își controlează cuvintele, frazele și 
textele până în cele mai mici detalii, cuvintele ca și întreaga ei 

tehnică de a scrie trebuind absolut să fie aranjate la locul lor. Iar ele, 

la rândul lor, vor contura decorul, scenografia, indicațiile scenice, 

întâmplarea, miezul problemei în care se învârt, atomic, tot universul 
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ei, personajele. Ca cititor, este uneori foarte greu să spui ce te atrage 

cel mai mult în această carte: desigur varietatea subiectelor alese, 

tehnica scrisului așa cum am descris-o mai sus, arta ei. Poți să spui că 

îți pare bine când începi să o citești pentru că totul te prinde în jocul 

ei, dar îți pare rău atunci când, din motive obiective, mai trebuie să-ți 
întrerupi lectura. Este clar că Puzzle este o carte deosebită, variată, 

antrenantă, interesantă. Fiecare proză scurtă este un mini-univers, 

viața nu neaparat din acel moment, ci viața întreagă a acelui tip de 

personaje create de ea și care acționează sau sunt creionate cu 

mijloace literare puține, simple, dar extrem de bine mânuite, stăpânite 

și realizate. În această carte sunt cam vreo 19 proze scurte, un fel de 

cărți mai mici într-o carte mai mare, complexă pe care Passionaria 

Stoicescu le conduce ca pe niște marionete, ea acționând asupra 

eroilor ei ca un deus ex machina, aducându-le pentru un moment (cel 

al acțiunii) sub lumina reflectorului, făcându-le importante, vedetele 

clipei, pentru ca apoi să-le așeze frumos la locul lor, retrase în culise. 

Lumea creată de ea este cea a unei realități palpabile, cu trăsătură de 

particular, ce pleacă din generalul banal al lumii mari, în care adulți 
sau tineri nu sunt altceva decât niște bieți ,,copii ai unei lumi mici‖, 

ce-și clădesc iluziile, sau speranța zilei de mâine pe nimic. 

Personajele ei sunt acea lume insignifiantă, lipsită de orice 

perspectivă, dar care mimează nonșalantă minunea din ei ,,muști de-o 

zi pe-o lume mică ce se măsură cu cotul’’, ființând în nemărginitul 

lor orizont limitat.  

Frescă a societății, cartea trebuie citită neapărat, pentru că ea nu 

poate fi povestită, oricât de mult am vrea. Farmecul scrisului 

Passionariei Stoicescu, arta cu care ea mânuiește condeiul, concizia și 
puterea de a pătrunde în sufletul și în firea personajelor, claritatea și 
precizia în descriere, dar și arta de a le pune în anumite împrejurări 

date în care ele trebuie să se comporte cu naturalețe și firesc, fac din 

Puzzle un volum și mai plăcut și mai antrenant. Este într-adevăr o 

mare artă să te poți propulsa, de fiecare dată, în altă și altă proză 

scurtă, cu personajele ei diferite. Descrierile ei sunt deosebit de 

minuțioase, ai mereu impresia că vezi derulându-se prin fața ochilor 

scene de film: ,,E două noaptea, dar Dolóres nu poate dormi. Aprinde 

mica veioză de carte, veioza ei credincioasă la care a tot citit încă de 

când era copil și proiectează un fascicul de lumină pe fața lui Filip. 

Obrajii îi sunt supți. Nasul, puțin cam gros la bază, îi dă o notă de 

virilitate. Buza de sus, cam subțire, nu-l arată prea bun. În schimb cea 

de jos, groasă și răsfrântă, te face să te gândești la lăcomie. Ăsta e 
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soțul meu? Bărbatul ăsta care doarme aici lângă mine, în timp ce eu 

mă perpelesc? De ce l-oi fi iubind?‖ (p. 187)… ,,Pune veioza pe 

noptieră. Nu-i vine somnul. Se gândește că așa a sorbit-o și Filip, ca 

un ghiol, fără scăpare‖ (p. 190 – Mireasa de la miezul noptii). Iar 

detaliile scenice continuă: ,,În depărtare se zărește satul. Mai sunt 

case cu acoperiș de stuf, dar asta, aici, în margine. Cupola aurită a 

bisericii scânteiază în soare. E o clădire de-a dreptul monumentală, cu 

un aer trufaș, strivitor parcă, față de căsuțele din jur ...Pe cele două 

cupole mai mici ale bisericii se răsfață două cuiburi de barză. Într-

unul din ele, pasărea, sprijinită într-un picior, își dă capul pe spate și 
toacă aerul, clămpănind caraghios din cioc‖ (p. 194 – Mireasa de la 

miezul nopții). La toate acestea se adaugă mereu descrierea atitudinii 

și a gesturilor personajelor din film: ,,Dar Filip tace, se uită într-un fel 

caraghios, când peste gard, când la bagaje. Pe ea nici n-o bagă în 

seamă. Pipăie lemnul porții ca într-o mângâiere veche, găsește un 

ivăr știut de demult, deschide încet, se uită la veranda casei mari, apoi 

pe un brâu de piatră pășește spre casa cea mică‖ (p. 195 – Mireasa de 

la miezul nopții). Passionaria Stoicescu este un regizor perfect. Ea nu 

scapă nici un detaliu, conturându-și personajele cu minuție, doar din 

câteva tușe sau descrieri colaterale (v. Lectia de logică). 

Prozele ei scurte sunt tablouri în miniatură, tehnica ei este 

de ,,picture in picture’’, nefăcând decât să mărească numărul de 

tablouri din expoziția prezentată de ea sub titlul generic de Puzzle. 

Passionaria Stoicescu trăiește impetuos, atât la propriu cât și la 

figurat prin tot ceea ce scrie, dovadă prozele ei scurte de aici. O 

discreție a scrisului, deși ea le creează, autoarea nu intră cu forța în 

sufletul sau în psihologia personajelor ei, asumându-și doar calitatea 

de formator de caractere. Din acest punct de vedere, Puzzle este un 

strigăt de triumf al ei asupra vieții, cea mai recentă mândrie a ei de 

creator. Puzzle este o carte fără un început anume, dar și fără un 

sfârșit anume, care încă mai continuă acum și aici. 
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MARIA TOMA DAMȘA 

 
                   ROMÂNIA DE AZI, ROMÂNIA DE MÂINE 

 

 Impresionată de studiul Etică și politică în 

lumina provocărilor contemporane a d-lui Marian Nencescu cu 

pertinente opinii privind opera filozofului scoțian David Hume, în 

principal Discursuri politice, mi-am permis o investigare a 

interesantului volum al domnului Lazăr Plăcintă, preocupat sincer de 

soarta țării. 

 Din succintul C.V., aflăm că autorul – cu studii 

postuniversitare în domeniul științelor politice și administrative – 

este autor al unor lucrări privind economia conducerii și literatura 

politică, după ce a scris mai multe lucrări tehnice și a „muncit de-a 

lungul vieții pentru crearea câtorva mii de locuri de muncă pentru 

români‖ de care în lunga și nejustificata „tranziție‖ spre ce? „s-a ales 

praful‖.  

 În Cuvânt înainte, autorul argumentează de ce „cetățeanul 

român a ales rău‖: ... nu a avut un cadru adecvat în care să-și poată 

exprima corect opțiunea politică‖, „...a crezut în promisiunile 

mincinoase‖, „...tot mai mulți români se îndepărtează de Dumnezeu 

și se alipesc de cei care ne dezbină, pe față sau mascat‖. 

 Nota generală a ideilor încorporate în volum o constituie 

raportul dintre adevăr și fals, falsul dominând politica 

postdecembristă, din păcate!  

 Incitante sunt chiar titlurile capitolelor: Să vezi și să nu crezi, 

Ne trebuie o nouă Constituție?, Democrație versus partidocrație, 

Solidarismul – doctrina armoniei și Carta civică pentru 

modernizarea României. 
 Cartea se bazează pe o solidă bibliografie în domeniu (străină, 

în cea mai mare parte), bine selectată și valorificată creator, în sensul 

adaptării acesteia la condițiile României. Revenind la prima parte a 
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volumului, autorul, profund dezamăgit, surprinde obiectiv cum s-a 

produs „dezmățul pe avutul țării‖ după 1989, concretizat în 

„distrugerea industriei și agriculturii‖, „obligarea a 10 milioane de 

români să trăiască la limita subzistenței‖, „trimiterea în șomaj a 4 

milioane..., din care 3 milioane au luat calea pribegiei...‖, 

„bulversarea sistemului de educație și [...] de sănătate la fiecare 

alternanță de putere...‖. 

 Cu amărăciune, autorul constată că demersul său (comunicat 

tuturor forurilor superioare) a rămas un strigăt în pustiu, deoarece 

partidele opunăndu-se „acțiunii de modernizare a Constituției‖, iar 

Strategia de dezvoltare a țării, România 2030 a rămas doar o 

propunere, un ideal al autorului, „un strigăt în pustie‖, „pustia fiind 

România...‖, un stat nu democrat, ci „partidocrat‖. 

 În partea a doua, Lazăr Plăcintă încearcă să convingă pe „cine 

are urechi de auzit‖ despre necesitatea unei noi Constituții care să 

dovedească faptul că România este un stat de drept, nu un stat în care 

„autoritățile [...] s-au situat deasupra legii‖, în care „poporul a fost [...] 

neglijat în privința accesului la decizia suverană‖, „termenul la care 

se aduce la îndeplinire o decizie a poporului‖ este eludat, iar 

„suveranitatea delegată reprezentaților aleși‖ nu se realizează prin 

prezența majoritară la vot pentru alegerea parlamentarilor.  

 România nu este nici stat democrat, nici, mai cu seamă, stat 

social, deoarece articolul 47 (1) din Constituție nu este respectat, 

neasigurând cetățenilor „un trai decent‖. „Distrugerile și degradările 

[...] pot fi echivalente cu urmările unui război‖, micșorând „populația 

[..] cu peste 13% și [...] teritoriul cu circa 8%‖. 

 Solidaritatea românilor a fost făcută „fărâme‖ de către 

partidele politice, care nu armonizează „opiniile și interesele 

divergente din societate‖, ci le potențează. 

 Articolul din Constituție 16 (1 și 2) care precizează că 

„cetățenii sunt egali în fața legii [...], fără privilegii și fără 

discriminări‖ este frecvent încălcat, prin legea nr. 14/2003 a 

partidelor politice. La fel și articolul 16 (3) privind „egalitatea de 

șanse între femei și bărbați‖, iar articolul 21 (1) care prevede că 

„orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a 

libertăților și a intereselor sale legitime‖ este încălcat pentru 

cetățeanul de rând, care nu poate „ataca‖ la Curtea Constituțională „o 

lege‖ care încalcă Constituția. 

 Cât privește „responsabilitatea autorităților‖, prevăzută de 

articolul 54 (2), aceasta nu există, de aceea autorul cere înființarea 
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„Instituției Referendumului‖, care să gestioneze problemele abordate 

de către cetățeni.  

 În concluzie, „România are nevoie de o nouă Constituție‖, 

deoarece „modernizarea României ar trebui să înceapă cu 

modernizarea Constituției‖. Interesant este capitolul Democrație 

versus Partidocrație, în care, autorul vorbește – în prima parte – 

despre „democrație‖ și „factorii de stabilizare și modernizare a 

democrației‖, apoi despre „democrația participativă‖, prin 

referendum, aducând argumente privind ca model „sistemul politic 

elvețian‖ și „prevederi ale U.E. privind participarea cetățenilor la 

viața publică‖, pentru a se ajunge la „democrația reprezentativă‖. 

Pledoarii convingătoare pentru „depolitizarea partizană totală‖ sunt 

considerate „soluții‖, ca și „un guvern tehnocrat‖ (ca în Italia). Toate 

acestea, în numele LIBERTĂȚII, pentru a se putea elabora „strategii 

de dezvoltare și modernizare a României pe termen mediu și lung‖, o 

Constituție modernă și o „reorganizare administrativ-teritorială a 

României, care să corespundă criteriilor de integrare în U.E.‖, „să 

asigure o politică de dezvoltare regională a țării‖ agreată și de români.  

 Partea a patra, Solidarismul – doctrina armoniei pentru 

români, pledează pentru întărirea statului, dar și pentru „organizarea 

societății pe principiul cunoașterii formelor vii, naturale ale vieții 
sociale [...]‖, „conștiința descendenței comune, o limbă și o credință 

comună, interese economice comune, bazate pe muncă, cinste, 

obiceiuri comune...‖. 

 Autorul dezbate, argumentat, „solidarismul juridic‖, „politic‖, 

„social-economic‖, dar și cel „creștin‖, deoarece „religia creștină 

stinge ura din om și-l îndeamnă la îngădiunță, la iubire [...], la 

omenie‖. 

 Ultima parte a volumului se constituie în Carta civică pentru 

modernizarea României, folosind ca motto un gând al lui George 

Orwell: „Într-o epocă de minciună universală, să spui adevărul este 

un act revoluționar‖. 

 După ce prezintă Generalități (corupție, incompetență, 

ridicarea standardului de viață al poporului), autorul propune 

Modernizarea Constituției și a legilor prin câteva probleme de bază: 

forma de guvernământ (republică prezidențială sau parlamentară 

sau monarhie constituțională), organizarea administrativ-

teritorială (8-10 unități administrative, cu mențiunea județelor). 

Cere mutarea capitalei la Brașov, pentru a fi mai aproape de toate 

zonele țării, înființarea Instituției Referendumului, stabilind 
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strategii de modernizare a țării, „România 2030‖, pentru Parlament, 

Justiție, votul obligatoriu, confiscarea averilor dobândite ilicit, legea 

răspunderii parlamentare, ministeriale și în magistratură, separarea 

afacerilor de politică etc. 

 Urmează o convingătoare pledoarie pentru construirea 

Democrației, cu accent pe referendumul popular ca instrument de 

bază pentru funcționarea Democrației autentice prin crearea cadrului 

corespunzător „prin care poporul suveran să se pronunțe și să decidă‖. 

 Autorul critică modul în care s-a făcut politică după 1989, 

cum „alternanța la putere‖ a fost „un eșec politic‖, cum a scăzut 

nivelul de „performanță economică‖, iar libertatea prost înțeleasă a 

creat haos și dezordine. 

 Din această perspectivă, partidele politice nu urmăresc 

interesul național, acceptă incompetența și corupția, evaziunea 

fiscală, achiziții publice la supraprețși cu dedicație, „sistemul 

ticăloșit‖, dezbinarea cetățenilor. 

 În elaborarea strategiei pentru „România 2030‖, autorul are 

în vedere: o singură strategie națională, obiectiv al dezvoltării 

economice – crearea a patru milioane locuri de muncă, stabilizarea 

sistemului educațional, asigurarea unui nivel ridicat de asistență 

medicală pentru întreaga populație, reintroducerea spiritului de 

responsabilitate prin Constituție și legi și obligativitatea aplicării 

acestora, întoarcerea din migrație a românilor din diaspora prin 

crearea condițiilor la nivel european. 

 Capitolul În loc de epilogconține inițiativa unei cereri 

adresate Președintelui Tribunalului din București de către societatea 

civilă, prin care sunt chemate în judecată toate partidele care au fost 

la conducerea țării (P.S.D., P.N.Ț.C.D., P.N.L:, P.D.L., P.C., 

U.D.M.R.) pentru că au practicat și „practică politizarea partizană 

totală și generalizată în afara Constituției‖. Autorul cere dizolvarea 

acestora, conform Legii nr. 14/2003, art. 46, literele b, c, pentru că au 

format grupuri politice în Parlamentul României, decizând totul, au 

falimentat industria, agricultura, flota, pierzându-se patru milioane de 

locuri de muncă prin corupție și incompetență, au încălcat 

suveranitatea poporului român, au încălcat Constituția (vezi p. 128-

131).Pe lângă „dizolvarea partidelor politice‖ autorul cere și 
„recuperarea unei părți din daunele provocate...‖. 

 Lazăr Plăcintă afirmă: „propunerile sunt radicale, dar, ca să 

ieșim din starea de minciună generalizată în care ne zbatem, cred că 

nu se poate altfel‖. 
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 Demersul domnului Plăcintă este pe cât de îndrăzneț, pe atât 

de greu de realizat în condițiile „partidocrației‖, cum spune 

dumnealui. Cu atât mai greu de realizat, cu atât mai puțin, cu cât 

trebuie să recunoaștem că societatea românească este „prizonieră a 

ideologiilor partizane falimentare care au reușit să dezbine și să 

pauperizeze poporul român...‖ 

 Optimismul autorului am vrea să fie de bun augur, cu atât mai 

mult cu cât se bazează pe fapte și pe documente greu de contrazis, pe 

o experiență de „o viață de om‖, pusă în slujba românilor. 
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ILEANA LUCIA FLORAN 
 

 Capătul zorilor 

Pare că e ușor 

să mă înfrupt din singurătate 

când nepăsarea 

m-a bătut pe umăr 

cu aripa ei de cenușă 

și m-a preschimbat într-o stană de piatră; 

în schimb, 

eu îmi topesc tristețile 

și merg 

până la capătul zorilor 

doar pentru a fi 

parte din inima ta, 

coajă albastră  

pe trunchi de copac. 

 

Şi încă era dimineaţă 

 
Fiecare pas e o cădere în gol. 

Țipătul s-a pierdut; 

se mai aude 

doar în paharul 

din care apa sfințită s-a evaporat 

demult. 

Sunt un eu chinuit, 

lăsat în urmă 

pe-un mal înflorit din angoase. 
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Un biet sfert de oră 
 

Ca și cum existența mea 

s-ar fi oprit la fără un sfert, 

nu mai am curajul  

de-a cerși îndurare... 

Sunt la capăt de anotimp, 

iar gustul straniu al singurătății, 
de altfel orb, 

m-a găsit cu ușurință. 

Sechestrată printre atrii și ventricule 

oscilez 

între stângăcie și dezastru. 

Fluvii de sânge sălbatic 

mă străbat continuu, 

despărțindu-mi cuvintele, 

răsfoindu-mi zilele  

în nume propriu. 

În spatele meu, 

se așterne-o cărare de spaime. 

 

Inutila creaţie 
 

E-atât de ciudat 

cum propria-mi viață 

mă șantajează, 

încât o iau razna. 

Ajung un  

auto-plagiator 

care se zbate într-o mare de 

idei fără miez, 

ciudate și inutile, 

ca o pendulă cu capu-n jos, 

ce continuă să arate ora exactă. 

Derutant,  

totul devine inutil. 
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Dincolo de vreme, vremuri... 

 
De-o vreme încoace, 

nu doar degetele-mi sunt  

amorțite 

ci și sentimentele. 

 

Sunt într-o continuă stază, 

într-o durere latentă 

ce-mi ucide, perfid, neuronii. 

 

Așteptarea călătorește prin timp 

alături de mine, 

umăr la umăr, 

camarad încercat și fidel. 

 

Puținele dovezi 

ale umilei mele existențe, 

rămân stinghere 

între patru gânduri. 
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CAMELIA ARDELEAN 

 

 
 

              Oglinda sorţii 
 

Plouă peste lume cu adânci suspine, 

Iar speranța nouă tinde spre ocult, 

Așteptăm o rază care să ne-aline, 

Retrezind zglobie-al fericirii cult.  

 

Îngerii de ceară nu ne mai ascultă, 

Rugăciuni febrile tremură în van, 

Copleșiți de reguli și mâhnire multă, 

Aruncăm credința peste paravan. 

 

Suflete de gheață, ca-ntr-o bibliotecă, 

Zeci de pagini goale lin își răsfoiesc, 

Ofilita soartă-și plimbă pe potecă, 

Avansând rănită, zâmbetul grotesc.  

 

În oglinda vie ne privim cu teamă, 

Îngroziți de-abisul ce-l putem vedea, 

Respirând cuminte, ne-ndreptăm spre vamă, 

Croșetăm fantasme după o perdea. 

 

Stăm zidiți în ocne de singurătate, 

Îmbrăcați în straie de circari banali, 

Deghizarea-n iarnă n-am pus-o deoparte, 

Ne-am rămas, în viață, cei mai mari rivali. 
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        De m-ai iubi... 
 

De m-ai iubi, tăcut sau în cuvinte, 

N-ar mai conta, nu am nimic să-ți spun, 

Decât aceleași tandre jurăminte 

Rostite-n van, baloane de săpun. 

 

De m-ai iubi, ai rătăci cu mine 

Pe-un câmp de maci, desculț, deși n-ai ști: 
Acordurile dulci de violine 

Sunt clipe ce se-alintă, calde, vii. 

 

Și, fremătând, nu ai simți cum timpul 

Își zbate pleoapa peste amintiri, 

Nu te-ai mai teme, azi, de anotimpul 

Ce-adună gheața aprigă-n priviri. 

 

În ochii tăi ar crește nori de stele, 

Toți munții de uitare-ar dispărea, 

Ar înflori-ntre noi, iar, brumărele, 

Și lacrimile iernii ar seca. 

 

De m-ai iubi, aș cultiva noi vise 

Pe o câmpie fără de apus, 

M-aș agăța în dimineți promise, 

Aș inventa un soare nesupus. 

 

            Gustul nefericirii 

 
Am gustat nefericirea, ca pe mărul vinovat 

Otrăvit de vrăjitoarea deghizată, din palat, 

Și-am simțit otrava-i dulce, ca pe-un elixir de preț 
Care potolește setea unui ostenit drumeț. 
 

Dar, pe loc, gustoasa fructă, prefăcută în amar, 

S-a înfipt, precum harponul, drept în gândul meu hoinar. 

Am simțit, brusc, carapacea de constrângeri peste tot 

Și m-am pregătit în marea de iluzii să înot. 



 

90 

 

 

De-am putea, și la durere, să rămânem abstinenți, 
N-am mai fi, printre păcate,-aceeași veșnici penitenți, 
N-am mai căptuși tunelul inimii cu asprii spini, 

Am păstra zâmbetul clipei, chiar valsând printre rechini. 

 

Stropii de singurătate nu s-ar scurge ca un fum 

Prin arterele de jale, lăsând dâre moi de scrum, 

Nu ne-ar agasa trecutul cu-ai lui dinți de-aligator, 

Am pluti, suave frunze, pe al sorții blând covor. 

 

         Amurgul din mine 

 

Pășesc suavă prin tăcerea ta, 

Ca-ntr-un apus de palide cuvinte, 

Și mă-nfășor în fulgii moi de nea, 

Precum lumina-n raza ei fierbinte. 

 

Descopăr că, în timpul infinit, 

A-mbătrânit și iarna asta rece. 

Prin riduri noi, pe-un cer nedefinit, 

Un soare zgribulit abia mai trece. 

 

A-ncremenit un vis în ochii tăi – 

Speranța pentru noi și pentru mâine. 

Se-mbracă seara-n glas de zurgălăi, 

Amurgu-i ud și jalnic, ca un câine. 

 

Presimt acut iubirea-mbătrânind, 

Acea iubire, până ieri, fecioară, 

Și-mi amintesc de-obrazu-ți mirosind 

A flori de busuioc și-a scorțișoară. 

 

Troiene de tristeți mă copleșesc, 

În suflet se înalță noride gheață. 

Sub munții de-ntuneric ce-mi zâmbesc, 

Zac în a șovăielii fortăreață. 
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                Ultimul rondel 
 

Oriunde ai pleca, rămâi sculptat în mine, 

Mi-ai despicat voința, precum un măr prea copt. 

Mă lupt cu chipul tău ce pleacă și revine, 

În amintirea sumbră, pe care o adopt. 

 

Încerc să te urăsc, dar nu ai nicio șansă, 

Iubesc până și rama tabloului din hol, 

Cu zâmbetul tău trist, pierdut, ca într-o transă, 

Ori până și spătarul la scaunul cel gol. 

 

Îmi curg prin vene lent clepsidre înfundate, 

E-un timp ce nu se-ntoarce, rănit pe-un țărm târziu, 

Se sparg bucăți întregi din clipele blocate 

Pe-o stradă a speranței, într-un decor pustiu. 

 

Mi-e trupul un izvor cu râu ce curge-n lavă,  

Renaști în carnea mea încinsă de văpăi, 

Distanța n-a schimbat iubirea mea bolnavă 

De tremurul sălbatic, născut în ochii tăi. 

 

Mai am un singur țel și poate-apoi să vină 

Cumplita-nsingurare, ca un amurg fidel: 

Să-ți simt parfumul viu și gustul de-amandină, 

Dansând, prin nori de lacrimi, un ultim trist rondel. 
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MARIANA PÂNDARU-BÂRGĂU 
 

  RISIPITE AMINTIRI 

 

Ştefan nu se putuse abţine să nu vină astăzi aici. Era casa în 

care el trăise o viaţă şi astăzi, îi venise şi ei rândul. O armată de 

oameni erau deja urcaţi pe acoperiş şi trimiteau grăbiţi ţiglele, una 

câte una, într-o maşină gata pregătită. Două buldozere îşi aşteptau 

liniştite rândul. Toată lumea era veselă. O zi de vară, caldă şi însorită, 

dădea tuturor motive de voie bună. Numai Ştefan, cu ochii unui om 

bătrân şi neputincios, urmărea, de când răsărise soarele, cum i se 

dărâmă casa. Simţise o nemaipomenită forţă de atracţie să vadă, să 

urmărească, totul.  

Nopţi şi zile întregi văzuse cum se dărâmau casele din 

apropierea sa, dar i se păruse imposibilă ziua când va veni şi rândul 

casei sale. „Nu. Mai bine moartea!― gândea el. Ura atât de mult 

buldozerele încât îi venea adesea să se năpustească asupra lor cu 

pietre, cărămizi, orice, numai să dea, să lovească. „Ce caută ele în 

viaţa noastră? De ce nu ne lasă în pace? De ce ne mănâncă liniştea 

acum, la bătrâneţe?― aşa vorbea adesea cu vecinii. Auzi!; cartier 

modern! Nu avem nevoie de aşa ceva! Avem nevoie de casele noastre, 

că suntem bătrâni!― 

Se împotrivise până în ultima zi ca o fiară, dar degeaba. Îşi 

dăduse în cele din urmă seama că, de fapt, e un bătrân neputincios, de 

care nu se va împiedica nimeni… Şi atunci simţise un sfâşietor 

sentiment de înfrângere, de neputinţă. Obosit de-atâtea gânduri şi 

întâmplări, şi-a luat lucrurile şi a plecat, greu ca un bolovan, spre 

noua locuinţă: o garsonieră…  

Ah, cum reverberau în sufletul său alunecarea ţiglelor pe 

scândură. Vâj, vâj, ca nişte palme.  

Ştefan privea totul de pe partea liniştită a drumului şi prin faţa 

lui treceau tot felul de întâmplări trăire aici, între aceşti pereţi, pentru 

că aici se petrecuse întreaga lui viaţă, aici era trecutul cu amintirile 
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lui. Aici îşi reamintise de atâtea ori momente din viaţa zilnică. Tot 

ceea ce era în jurul său participa odată cu el la aducerea aminte; 

trecutul îi era aici. De acest lucru s-a temut Ştefan cel mai mult: să nu 

devină, la un moment dat, omul fără trecut. Şi uite că tocmai aici 

ajunsese. Ajunsese în noua locuinţă cu cele câteva lucruri de care nu 

se putuse despărţi pentru nimic în lume şi o parte din cărţile sale 

dragi...  Se simţise atât de singur, că nici somnul nu se prinsese de el. 

Zile întregi zăcuseră toate în mijlocul casei, iar Ştefan zăcea şi el 

alături de lucrurile acelea, prea puţine ca el să-şi mai poată găsi 

adevărata identitate.  

În nopţile de început, petrecute în noua casă, îl bântuise 

acelaşi şi acelaşi vis: El, în casa lui cea dintotdeauna, înnebunit de 

buldozerele care zgâriau şi mişcau întruna pereţii.  

Îşi aminti, într-o străfulgerare, cu câtă furie aruncase la gunoi 

sumedenie de fotografii din viaţa lui de actor. Ce să mai facă acum cu 

ele? Cui îi mai foloseau? Nu se putea înghesui totul dintr-o casă, într-

o singură cameră. Oprise doar câteva fotografii din rolurile sale cele 

mai dragi. Treptat se împăcase cu gândul că, pentru un bătrân, oricum, 

orizontul se închide pe zi ce trece, se desprinde de lucrurile din jur, 

nu-l mai interesează, nu-i mai spun nimic. „Rămâne doar ce ai adunat 

în sufletul tău. Aceea este adevărata bogăţie pe care nu ţi-o poate lua 

nimeni, niciodată.― gândea el adeseori.  

Şi oamenii aceia care demolau mereu şi mereu, care erau 

indiferenţi la ceea ce dărâmă şi care nici măcar nu-l luau în seamă, 

nebănuind că el a fost proprietarul acestei case. Prinşi cu treaba lor, 

nu se uitau în jur. Cotrobăiau prin casă, iar Ştefan avea sentimentul că 

prin sufletul lui cotrobăie. Ceea ce fuseseră odată ferestre, semănau 

acum foarte bine cu nişte ochi scoşi, iar uşile, guri triste şi ştirbe. 

Cineva zgâriase pe pereţi tot felul de cuvinte anapoda… „Sărmana 

mea casă!― gândi Ştefan, dându-şi seama că în momentul acesta el se 

identifica întru totul cu soarta casei sale. Rănile ei, erau şi rănile lui, 

moartea ei, însemna şi moartea lui. Nu se simţea capabil să reînceapă 

o altă viaţă.  

             Viaţa care i se oferise, pe care fusese forţat să o 

accepte, îl sufoca de pe acum. Măcar de-ar fi avut cu cine s-o împartă! 

Dar Else nu mai era demult. Ea se dusese în împărăţia cerurilor 

înainte de vreme. Iată de ce casa aceasta se lipise atât de mult de viaţa 

sa. Aici îi putea găsi oricând pe ai lui, pentru că fiecare lăsaseră urme. 

„Fotoliu acesta era al mamei. Aici se aşeza şi asculta cu mare atenţie 

cum se construieşte fiecare rol al meu. Era primul spectator, primul 

critic.  
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La pianul acesta tata mă obliga să stau ore întregi. Vroia să-l 

urmez, şi să devin mare pianist. A fost tare amărât când am ales 

actoria. La fiecare succes al meu îşi păstra o rezervă şi ţinea să 

sublinieze: Dacă ai fi fost pianist ai fi avut un succes mai mare.― 

Într-una din camere fuseseră, până nu de mult, sumedenie de 

tablouri. Else fusese pictoriţă şi-şi urmase menirea cu mare pasiune. 

O obsedaseră copacii, mai ales sălciile. Picta copaci în toate 

ipostazele, în toate anotimpurile. După o vară petrecută în deltă, după 

sumedenie de schiţe, descoperise şi crease celebrele sale sălcii roşii, 

care au devenit apoi aproape obsesie în toate tablourile sale.  

Într-o zi, după ce venise vorba de demolare, Ştefan a împărţit 

toate tablourile. Nu şi-a păstrat nici măcar unul. Era însă liniştit că 

încăpuseră pe mâini bune. Asta era important; şi-apoi se putea duce 

oricând să le vadă. Erau în casele prietenilor săi… 

Buldozerele muşcau acum lacome din pereţi. Ştefan se afla 

într-o adevărată panică. Îi venea să strige: „Mai încet oameni buni, 

mai încet, că e şi ea o casă, are şi ea un suflet.‖ Dar gura i se 

încleştase. I se părea că niciodată de-acum încolo nu va mai putea 

articula vreun cuvânt. Ele, cuvintele, alergau doar pe dinăuntrul lui, 

fără odihnă, într-o panică de nedescris. Căutau ieşirea înspre afară şi 

n-o aflau. Se precipitau, se aglomerau şi-i dădeau lui Ştefan senzaţia 

de înăbuşire.  

Jumătate din viaţă şi-o trăise pe scenă, intrând în pielea a 

numeroase personaje, dar cel mai greu i se părea să-l strunească pe 

cel care era acum, el, omul. Nu-şi imaginase niciodată că dispariţia 

casei sale se va petrece înaintea dispariţiei lui. În ordinea firească a 

lucrurilor ea ar fi trebuit să-i vegheze ultimele clipe. Ar fi fost mai 

uşor, cu mult mai uşor… 

Ştefan a rămas pe loc până seara târziu. Până când a dispărut 

şi ultimul semn de recunoaştere a ceea ce-i aparţinuse. Acum totul 

devenise un dâmb de moloz, care în întunericul serii i se părea a fi un 

mormânt. Un fior rece îi cuprinse întregul trup, pentru că, de fapt, 

avea sentimentul că ceea ce vede este propriul său mormânt.  

Se desprinse cu greu de acel loc; picioarele îi deveniseră de 

plumb, mişcarea înceată şi greoaie, ca a unui condamnat, dar înţelese 

că trebuia să plece. Acolo nu se mai afla nimic din ceea ce trăise, din 

ceea ce îi aparţinuse...   
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ADRIANA TOMONI 

 O poezie 

Am rugat un înger să mă ajute să-ţi scriu o poezie. 

M-a luat între aripile lui cu dragoste  

şi mi-a spus să iau un vers din ,,Psalmul de iubire‖, 

o rimă din ,,Cântarea cântărilor‖ 

şi lumina filtrată prin vitraliile catedralei. 

Caută candoarea din ochii copiilor, copilăria să o învii 

şi desprinde un voal din mătasea curcubeelor.  

Zorii dimineţii să-ţi împrospăteze versul, mi-a spus. 

Mireasma zambilelor îmbib-o în litere,  

roua lăcrămiorelor să-ţi cureţe cuvintele. 

Un trifoi cu patru foi, anină-l, să-i fie cu noroc. 

Între versuri, fă o pauză, să asculte acordurile lui E. Cortazar. 

Deschide-i cărări printre mestecenii argintaţi,  

lângă izvoarele clipocind, priveşte zborul porumbeilor  

şi cutezanţa şoimilor cu aripile întinse, delicateţea rândunelelor. 

Ţine un fluture în palmă şi simte-i fâlfâitul aripilor, ca şi fiorul 

iubirii. 

Privirea caldă, vorbitoare, plină de taine, ascunde-o, în vers. 

Zâmbetul fugar, ce aduce atâta fericire,  

şoaptele ce fac să cânte sufletul ode de bucurie.  

Până şi tăcerilor, mi-a spus să le dezleg misterele. 

Valsul petalelor merilor, să îl privesc  

ascultând valsul lui G Marradi şi să-l adaug în vers. 

Înălţarea nufărului din mâl şi înflorirea. 

Mi-a amintit de cuvintele frumoase spuse de tine,  

când alergam desculţi prin ploile verii.  

De concertele mierlelor cântându-şi dorurile, 

despre magnoliile şi liliacul înflorit,  

sub care ne plimbam ţinându-ne de mână. 

Mi-a spus să încep să scriu şi-mi va mai dicta... 
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            Atât de curată 

Atât de curată, de pură, 

de rouă, de anafură, de rugă,  

de candoare îngerească 

şi zbatere de aripi de pasăre,  

de ireală, de ecou,  

de curcubeu aruncat peste vise, 

speranţe învietoare, cristalul vieţii, 

lumină, este iubirea noastră. 

 

               Copilul soarelui 

Când mă priveşti, mă simt copilul soarelui, 

răsfăţata stupului, cu lăptişor de matcă pe buze.  

Mă transformi în lumină binefăcătoare 

şi simt că-mi cresc aripi de îngeri pe umeri. 

Şi zbor... 

 

               Ai venit 

Este real? 

Ai venit dintr-o buclă a timpului, poate. 

Ai trecut hotare de curcubee,  

înveşmântându-te în culorile lor. 

Încerci să mă faci să înţeleg  

frumuseţea necuprinsului,  

să aud simfoniile astrale. 

Îmi deschizi porţile închise muritorilor,  

cu cheile sufletului tău, 

chei descoperite doar prin iubire. 

Îmi presari praf de stele. 

Mi-e teamă. 

Să te urmez?    
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            VORBEŞTE BASARABIA                                            

 
VICTORIA FONARI 
 

NINA SLUTU-SOROCEANU ȘI CATEDRALA DIN VERSURI 

 

 Insensibilitatea, artificialul, automatizarea, 

consumismul sunt doar câteva repere care caracterizează secolul 

nostru. Cum apare poezia în marca globalizării? Francezii au inventat 

o alternativă – mondializarea. Scriitorii pentru a reflecta timpurile 

sale recurg sau la mascarea caustică a ironiei, a macabrului, sau la 

ipostaza de nihilism, elogierea mașinăriei scrisului în multiplicarea 

viciilor ca o formă de evadare, sau mai rămân fideli frumosului în 

cuvânt, în logos. 

       Timpul nostru disociază șocantul și în acest cub al 

pereților mutilați de șablonuri. Arta pare și ea că emană oboseală, 

angoasă, incertitudine. Poeta Nina Slutu - Soroceanu exclamă în 

întreaga sa creație că omului și calităților sale umane, fiind în 

opoziția cu antiumanul, îi e specific mirarea, admirația pentru 

frumosul naturii redescoperită în răsărit de soare, în primăvară, în 

flori și muguri, în logos. 

       Poezia Ninei Slutu - Soroceanu se formatează pe vers, 

rimă, strofă. Ea preferă cuvinte într-un aranjament ordonat ce le alege 

cu grijă drept cărămizi pentru catedrala sa lirică. O admiratoare a 

frumosului adună spicele literelor pentru a depista poezia din propria 

cunoaștere. E o luptă continuă cu indiferența (vezi: „Oameni 

paraleli‖). În tot păstrează semenția sublimului în artă. Poezia, 

deseori uitată, neglijată în industrializarea performantă de a percepe 

totul într-un calapod economic: marfă, se opune agoniei vremelnice: 

„Era frumos... / Căci armonia / Umbla desculță-n zori, prin rouă... / 

Era... / Ce e?/ E agonia...‖ (p. 12). Poetul are misiunea de a nu lăsa 

omenirea să fie capturată de automatism, de indiferență, deși natura 



 

98 

își are inelele sale ciclice, parabola existențială rămâne unică: „Părea 

că e pe sfârșite vecia... / a salvat-o poezia‖ (p.35). Poezia este părtașă 

a veșniciei. Devine un izvor energetic ce alimentează crezul poetei, 

veșnicia este cadrată în speranță, iubire și bunătate: 

 

Atunci când alții, împietriți de ură, 

Ar vrea să nimicească tot ce-i viu, 

Poeții mor cu dorul lor la gură, 

Ducând un vis de paradis cu sine în sicriu. 

    („Poeții rămân poeți!‖) 

 

           Poetic autoarea nu acceptă estetica urâtului și chiar ultimul 

vers, care corelează „sicriul‖ cu „paradisul‖, imaginația divulgă o 

continuitate – corpul, perceput ca un sicriu, are forța prin alegoria 

visului poetic să-și trăiască sufletul în altă formă: „Cuibu-n care-am 

fost cândva lăstuni‖ (p. 12). Eul liric se identifică cu pasărea ce-și 
alege drept cuib labirintul stâncilor, dar trăiește dinamic libertatea 

vântului, fără frica de valurile apelor. Lăstunii și-au înfipt adânc 

aripile în literatura noastră, grație scriitorilor ce au trăit pe malurile 

Nistrului, Vladimir Beșleagă, fiind unii din acei care au inclus o 

paralelă dintre lăstun și pericol, lăstun și „Zbor frânt‖, lăstun – 

amintire, lăstuni – gloanțe de război, lăstuni și stihia apelor ce vrea 

viață de om. În versurile Ninei Slutu lăstunul este firul Ariadnei spre 

copilărie, unde o dominantă este zborul. Cuvântul „zbor‖ fie din verb, 

fie din substantiv, revine în multe texte „Zbor din zbor‖, „În lumea 

amintirilor‖. 

 Prin titlul volumului „Catedrală‖ (apărută la Editura Tipo 

Moldova, Iași, 2015) observăm predilecția pentru tot ce-i 

monumental: catedrală, cetate, poarta raiului, pragul casei. Inițierea 

cuvântului este perceperea primăverii: „Înmuguresc cuvintele în gura 

unui prunc‖. Începutul luminează în alura icoanei: „Muguri de 

cuvinte – / Imnuri limbii sfinte, / Veșnica-inviere / A limbii materne‖ 

(„Muguri de cuvinte‖). 

 Responsabilitatea limbii constă în inițierea frumosului, 

sublimului, armoniei, logosului. Nu întâmplător cuvântul logos 

insistă în versurile sale. Soclul poetic rezidă în ordine, simetrie, 

corectitudine, emoția sugerată curează imaginile anotimpurilor, ale 

muzicii, ale păpădiei. 

 Elementele aeriene, care constituie decoruri, determină 

conceptul artistic al unui edificiu. În acest sens apar semințele 
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păpădiilor, îngeri, aripi. Aceste ornamente o stipulează ca pe un 

optimist incorigibil, ca o personalitate ce crede în forța cuvântului ce 

poate înălța, are forță să modifice lumea în dăruirea sa de frumos. 

Pentru că „ierburi mirositoare‖, curcubeile, luna, „țărână de stele‖ 

trebuie să înmugurească lumina bunătății, a împlinirii, a bunătății, a 

iubirii în tot de ce se atinge în privire, în ritm, în aromă. Frumosul are 

forță asupra „pajiștea lumii, otrăvitoare‖ (p. 105). 

 Revenind la ideea de globalizare versus de mondializare poeta 

trăiește cataclismele social-ecologice empatic: „Nu noi ne năruim... / 

Planeta plânge./ Ea șterge lacrima-i de sânge‖ (p. 97). Pământul 

trăiește respirația luminii și suferă din cauza violenței, a distrugerii, a 

certitudinii doar în forțele malefice. Sunt versuri din partea a II-a a 

tripticului „Catedrală‖, ce e întitulată „A doua naștere‖ – o rugăciune 

pentru întreaga omenire. Generalul lucrează particular în poezia 

Ninei Slutu-Soroceanu: „Mă rog pentru cel mai umil păcătos:„Să-i 

dea Domnul un vis frumos! / Să-i nască un dor de lumină atât de 

mare / Încât să uite de tot ce doare(p. 97)‖. Nereușitele, neîmplinirile 

rar când lucrează benefic, sunt văzute similar cu deșeurile ce 

propulsează obsesii. Eul liric propune o depășire, o descompunere a 

acestora prin perceperea estetică a lumii, a luminii, a vieții. 
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NINA PLĂCINTĂ 

 

              Cenaclului „Magia cuvântului” - Chişinău 

 

 

 

 

     Ca floarea… 
 

Cafloarea care s-a-nchinat 

Pământului, 

În asfințitul ce-a tăiat 

Suflarea vântului; 

Ca floarea care s-a-nchinat 

Neluminată, neudată, 

Ca floarea eu m-am închinat 

Și-s veștezită toată.  

Ca floarea care-a ridicat 

O lume în picioare, 

Ca floarea eu m-am ridicat 

Și am zâmbit spre soare. 

Ca floarea ce i s-a tăiat 

O lume sub picioare… 

A amețit, s-a închinat, 

Rămâne a fi tot floare. 

 

Perfectul compus în negații 
 
Te-am așteptat… e ceas târziu,  

O stea pe cer a apărut. 

Mă apără… De ce? Nu știu. 

Te-am așteptat – tu n-ai venit. 

Lumina și-a pierdut, se pare, 

Luceafărul ocrotitor 

Și de amar de așteptare 

Nu mai văd capătul de dor. 
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Te-am așteptat, dar nu-i târziu… 

Abia de zorii s-au ivit… 

Mă apără… De ce? Nu știu. 

Te-am așteptat – tu n-ai venit. 

 

          Testament  
 

Palatul din care-am domnit mi-i Iubirea –  

Vi-l las tuturor, să-l împărțiți; 
Rămână doar cioburi din măreția-i, 

Dar nu încetați să vă iubiți. 
 

Coroană pe cap mi-i Demnitatea –  

Vă rog, în picioare să nu mi-o striviți; 
Când veți încerca a trăi nedreptatea,  

De mine atunci să vă-amintiți. 
 

Copiilor mei le rămână Credința, 

Să îi învețe ce n-am reușit; 
Poate târzie îmi e pocăința 

Și mult din pricina-mi au suferit. 

 

Pentru prieteni, am pus deoparte 

Tot ce din plin au meritat: 

Speranță, Încredere, Loialitate 

În tot ce există și-a existat. 

 

Se-ntunecă cerul, nu încercați 
A vă ascunde de ploaia ce vine, 

Că-ci n-ați fi în stare să evadați 
De viață, de ceea ce-nseamnă destine. 

 

Eu toată averea-mi v-o dăruiesc… 

Vă fie un stimul în ziua de mâine, 

Doar cu regrete am să răpesc 

Dușmanilor mei Amicul din mine. 
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               Eu văd clipa 
 

M-am pierdut în lumea mare… 

Vreau să mă găsesc și eu: 

Nu am umbră, nici culoare, 

Dar simt dor în pieptul meu. 

 

Parcă nu mă vede clipa, 

Dar eu simt cum ea se scurge; 

O icoană vede lumea 

Și-un nor palid, care plânge… 
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CORINA  GATEA    

 

 
   JOCUL ŞI POEZIA LUI ION ANTON 

   

 

 

 

 

 

 

E evident faptul că în literatura pentru copii, 

poezia ocupă un loc important, fiind o modalitate de a exprima un 

mesaj artistic cu ajutorul imaginilor poetice, al unui limbaj 

preponderent reflexiv, spre deosebire de cel ce aparține științei, care 

se distinge prin tranzitivitate. Astfel, operele scrise pentru cei mici 

valorifică, în structuri inedite și originale, resursele inepuizabile ale 

cuvântului. 

Apropierea copiilor de poezie se explică prin influența 

pozitivă a ritmului, a jocului duios al rimelor, al onomatopeelor și 
prin asocierile nebănuite de cuvinte. Am cunoscut personal poetul Ion 

Anton, rămânând profund încântată de jocul artistic al poeziei pentru 

copii. E scriitorul veșnic așteptat la cenaclul „Magia cuvântului‖ de la 

Biblioteca Centrală BM „B.P.Hașdeu‖, Chișinău. 

Jucătorul şi poetul actualizează aceste trei constante într-

un ,,text lingvistic şi actanţial‖, continuă acelaşi autor. Un alt 

teoretician al conceptului de joc, olandezul Johan Huizinga, specifică: 

„Activitatea poetică e născută în sfera jocului, fiind îngemănată cu 

ludicul, iar poiesis este o funcţie ludică, care se desfășoară într-un 

spațiu de joc al minții, într-o lume proprie pe care și-o creează mintea, 

o lume în care lucrurile sunt legate între ele prin alte legături decât 

prin cele logice‖ (p. 69).  

Creaţia poetică este un joc care constă în găsirea cuvintelor 

potrivite, a rimelor, a asonanţelor, în împărţirea metrică şi ritmică a 

discursului, în construcţia artistică a frazelor, în ascunderea 

înţelesurilor. Astfel, textul jocului are o plasticitate morfo-lingvistică, 

o sonoritate plăcută, iar cuvântul are un conţinut convenţional, în care 

sunt prezente asocieri neprevăzute şi invenţii lexicale, care fac jocul 

comparabil cu poezia. Drept exemplu ne servesc versurile poetului 

Ion Anton, în care articolele vestimentare demonstrează greutatea 
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firească a iernii, în care până și gândurilor acordăm o „apăsare‖ 

simbolică: „Vai, e greu paltonul / Ca piatra de moară... / De-ai veni 

odată, / Blândă primăvară, / Să scap de-o povară!‖ (Paltonul). 

Poezia şi jocul aduc cu sine destindere şi bucurie, au în comun 

un limbaj simbolic expresiv, diferit de formele uzuale, au o putere 

mare de sugestie, toate acestea demonstrând capacitatea comună a 

copiilor şi a poeţilor de a transpune realitatea şi de a o imita. Acest 

lucru i-a reușit și lui Ion Anton, în poezia „Sandalele‖, în care 

întrezărim, cu ușurință, starea de bucurie pe care i-o provoacă 

copilului purtarea unor sandale: 

Țup! la deal 

Și țup! la vale: 

Vara aleargă 

În sandale. 

Vară, uită-te la mine, 

Am sandale ca și tine. 

Frumușele, ușurele, 

Nu pășesc, ci zbor cu ele! 

În poeziile pentru copii, limba este plastică, imaginile sunt 

expresive, versurile sunt armonioase, or acestea sunt condițiile unei 

bune creații literare pentru cei mici, deoarece copilul învață din 

fiecare carte citită cum să-și îmbogățească vocabularul, cum să 

găsească imaginile cele mai potrivite pentru a-și comunica gândurile. 

Așadar, rolul jocului în poezia pentru copii este același ca și al 

literaturii în general: educarea și transformarea omului.Poezia 

„Năframa‖, scrisă de poetul Ion Anton, implică copilul în proces de 

învățare a lucrurilor care ne înconjoară și a elementelor care ne sunt 

de folos. În acest caz, cel mic învață cum arată o năframă: 

-Sunt de cânepă 

Sau in, 

De bumbac 

Sau de mătase, 

Pânza mea-i 

Un cer senin 

Ori un câmp 

Cu flori frumoase... 

Știi tu oare 

Cum mă cheamă? 

-Știu: năframă! 
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Toate formele poeziei: forme prozodice (măsura, ritmul, rima, 

asonanța), mijloace poetice (repetiția, inversiunea, alternanța, 

refrenul, eliziunea), forme de exprimare (lirică, epică, dramatică), 

precum și motivele își au originea în joc. Realizăm faptul că limbajul 

poetic are un evident caracter ludic. „Ceea ce face cu imaginile limba 

poetică este un joc. Ea le clasează în serii elegante, introduce în ele 

taine, așa încât fiecare imagine constituie dezlegarea unei enigme‖ (p. 

76). Limbajul poetic se deosebește de limba obișnuită, deoarece 

apelează la imagini speciale, pe care nu le pot înțelege decât inițiații, 
cunoscători ai codului poetic și înzestrați cu forță imaginatorie. De 

aceea, de-a lungul anilor, limba poetică și-a păstrat coloratura ludică, 

deoarece acțiunile ei s-au manifestat, de regulă, într-un context ludic. 

Privind lucrurile astfel, nu e greu de înţeles cum jocul de copii 

poate fi o sursă de inspiraţie pentru poezie. Mulţi scriitori au apelat la 

joc şi l-au transpus în literatură, conferindu-i sensuri noi, originale. 

Preluat ca atare ori doar pretext pentru textul literar, jocul de copii 

devine un motiv însemnat în poezie. Farmecul versurilor, bogăţia 

aliteraţiilor, imaginile neobişnuite, structurile ritmice specifice au fost 

transpuse într-o literatură de valoare, plină de inocența copilăriei, 

care păstrează sensibilitatea şi gingăşia jocurilor de copii. 

Prin intermediul jocului, copilul își îmbogățește viața afectivă 

și, în același timp, dobândește, în mod progresiv, capacitatea de a-și 
stăpâni emoțiile. Jocul modelează procesele afectiv-motivaționale și 
stimulează funcțiile intelectuale, prin intermediul cărora se realizează 

cunoașterea realității obiective. De aceea, jocul are nevoie de 

libertatea de a visa şi de a inventa lucruri noi, neobişnuite, devenind 

important în dezvoltarea intereselor de cunoaștere și a curiozității 
celor mici. 

 

Referinţe: 

Huizinga Johan. Homo ludens: o încercare de determinare a 

elementului ludic al culturii. (trad.: H. R. Radian), Bucureşti, 

Humanitas, 2003, 326 p. 
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                                                                CATHARSIS 
 

PASSIONARIA STOICESCU 

 

               Alta 

Recitind propriile poeme: 

femeia care mă îngădui a fi 

se teme… 

Scrisul meu atestă dovada, 

umblu pe urmele alteia 

ca poliţistul  uimit 

de cât de vicleană e prada. 

Sunt şi nu sunt eu 

ba fericită, ba disperată, 

altcineva scrie cu scrisul meu, 

când zăcând ignorat, 

când izbucnind în afară 

ca gestul ploii de vară 

ce lasă mireasmă de fulger 

şi gust de praf înmuiat. 

În fiece carte 

sentimente-junghere 

mă  hăcuiesc înroşindu-şi prăselele 

cu imnuri de viaţă 

şi plânsuri de moarte 

despre iubire în iadul aproape, 

despre trădare în raiul departe, 

un fel de coborât în fântână 

să văd în plină zi stelele… 

Da, le zăresc, 

da, mă văd: 
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o alta mă locuieşte, 

pe alta o dă afară din suflet gândul, 

o alta-mi rugineşte suflarea, 

o alta-mi învolburează marea, 

o alta-mi ucide cuvântul, 

o alta-l învie, 

o alta suie zidiri din ruine… 

Scriu,  scriu 

sau o alta mă scrie, 

să aflu  odată cine… 

 

   Autobiografică 

Mama a fost o mare povestitoare, 

tata – un mic neascultător; 

eu, o parte din „opera‖ lor, 

mă povestesc şi nu ascult 

decât ce-i şoaptă sau tumult... 

 

        Într-un cer 

Există cuvinte care mă dor, 

nu-şi pot umple făptura... 

Doar atât – le rosteşte gura 

şi gol e destinul lor. 

Pe dinafară dibace 

îmbrăcând acel sec mincinos, 

pe dinăuntru găoace 

cu golul melodios... 

I-auzi:  „milă‖, „iubire‖, „pace‖. 

E plină viaţa de ele 

ca noaptea spuzită de stele,  

adică de focuri abia văzute, 

pâlpâind într-un cer, 

amintitor de tărâmuri pierdute, 

nici nu luminează, nici nu-ncălzesc, 

până pieri, până pier... 
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           Maladia 

Ce  jalnică minune – 

să mângâi astăzi lucrurile 

ca ele să reflecte, 

să sune! 

Hai, mângâie telefonul,   

obrazul lui de plastic lucios – 

să se audă vocea duşmanului, 

a trădătorului dându-ţi bineţe, 

ba chiar a  celui drag, 

care prin viu grai 

nu ţi-ar şopti o gingăşie, 

ca şi când l-ar opri un  misterios prag  

la urechea ta dornică de tandreţe, 

de poezie... 

Hai, mângâie şi calculatorul – 

să apară pe sticlă 

scene şi fapte 

pe care nu le poţi verifica, 

dar îţi pot picura otrava îndoielii 

în gândul, în carnea, în imaginaţia ta, 

ca şi când din buricele degetelor 

ar ţâşni şi-ar intra în mincinosul ecran 

nebunia acestei lumi terminate 

din nimic şi din toate 

înghiţite de-un virtual paravan. 

Toate se mângâie azi aiurea 

batjocorind natura 

dintr-o iubire de sine cu falsităţi de expert,   

dar de fapt dintr-o imensă lipsă de iubire 

pe care n-am cum s-o iert, 

invidiind pisica 

prin casa pustie bântuitoare, 

freacându-se de piciorul scaunului inert 

de una singură, 

miorlăitoare,  

când îi vine ei, când are ea chef... 
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                 Bref! 

În această lume spre stingere, 

fără dragoste dar plină de ură, 

de avariţie şi impostură, 

de gratii şi colivie 

sunt cea bolnavă de fărăatingere, 

de fărămângâiere, 

pentru că ştiu să rămân eu însămi, 

pentru că exist prea vie... 

Prin cardul de sănătate doctorul îmi cere 

să-mbrăţişez un copac sau un pom 

aparent ţeapăn dar fremătător 

cu propriile frunze şi flori, 

să nu cred în om,  

poate doar într-un copil, 

poate doar într-o pisică sau într-un câine... 

N-am să mă fac bine vreodată,  

dar în visarea mea colorată  

„ieri‖ zboară spre „mâine‖, 

şi dormeza vorbeşte: 

„Sunt a domnului Freud, 

vestita lui canapea, 

a celui care de iubire se temea, 

părăseşte-mă şi dansează, 

ritmul eliberează, 

îţi spală sufletul de rugină, 

mângâie-te de aer şi de lumină, 

de laserul neputinţei celorlalţi din ochi, 

dansează, dansează cu disperare, 

nu-ţi fie de deochi!‖ 
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VIORICA CAZAN sau pelerinajul prin cuvinte  
 

 
  Întrebări 

Calc pe pajişti de lumină 

Pe un drum ce duce nicăieri, 

Nu ştiu în faţă ce-o să vină 

Când azi o să devină ieri. 

Lumina m-a învelit cu grijă 

În haină strălucind prin nopţi 

Mi-ai dat un drum, 

O călăuză, 

În faţă mii şi mii de porţi. 

…Dar care-i poarta fermecată, 

Unde e viaţă, unde e bine, 

Departele de după poartă 

Când se apropie de mine? 

                 

   Autoportret 

La hotar de lacrimă, 

Hohot spart de patimă, 

Răstignirea dorului 

Sub pleoapa norului. 

Inimă bolnăvicioasă, 

Trup şi casă, 

Degete sfielnice, 

Lunânări în sfeşnice… 

 

Când suntem oameni 

Când suntem oameni 

râul  din noi 

curge prin timpul fără sfârşit; 

în corăbii de vânt 

avem cu toţii destine de cenuşă 
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până când devenim păsări, 

păsări zburătăcind prin Univers, 

până când devenim stele, 

până când cerul se străduieşte 

să ne găzduiască puţin, 

           … trece vreme … 

 

 

 

Pe cărarea îngerilor 

Pe cărarea îngerilor 

nepământeana mea iubire 

dădea să moară. 

Valul din clepsidră 

ieşise afară; 

în furtună a rămas 

năluca iubirii omorând visul, 

lăsând să mă anchilozeze 

plictisul. 

 

Departele 

Departele era aproapele, 

eu eram tinereţea întruchipată, 

eram fericita sărutată la poartă;                 

aproapele a zburat pe aripile vântului 

spre departe 

să-mi amintească 

de amurgul cuvântului 

şi de moarte. 

 

 Versul 

Un vers călătorea 

Căutându-şi poezia. 

Suspina de singurătate. 

Nici un poet nu-l descoperise … 

În rămurişurile gândurilor 

L-a întrezărit Cineva: 

În lumină s-a arătat în toată splendoarea. 

În sfârşit! Se vor odihni 

Pe prispa casei cuvintele toate: 

Poetul i-a dat o identitate! 
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Timpul urcă dealul 

Timpul urcă dealul 

la irişii gândirii, 

trosneşte umbra, 

zboară încolo şi încoace 

iubirea… 

dincolo de digul nopţilor 

soarele din mintea mea 

trage câte un pui de somn, 

apoi dealul cu misterioasa iarbă 

e numai bun de cosit. 

 

Eu sunt trezită din neant 

Eu sunt trezită din neant, 

dormeam acolo de o vreme, 

un porumbel m-a deşteptat 

şi mi-a pus soarele sub gene; 

unde să plec? 

În lumea mare 

Eu, curioasă arătare, 

m-am strecurat prin necuprins 

şi-am devenit deoadată VIS… 
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DUMITRU MĂLIN 
 

 
 

DIAVOLUL DIN DÂMBUL CRUCII (III) 
 

Un pic după miezul nopții se strigă cinstea, urmă jocul 

miresei la care și Ana se antrenă cu foc, dar apoi, imediat primii 

dintre cei mai grăbiți nuntași începură să se îmbrace și s-o cam 

grăbească la trap către casele lor. Ana își aminti cum și maică-sa la 

plecare îi poruncise să nu stea mai mult decât până când va da cinstea 

și apoi, imediat, s-o apuce dorul de patul său de-acasă: „Că numai 

curvele stau până dimineața, alea pe care le poartă hăndrălăii în sculă 

pe lângă cămin, iar ele se urcă pe dânsa ca mâța pe prun. Tu să nu-mi 

fii din acelea, că ne omoară taică-tău, și pe tine și pe mine. Că va zice 

că așchia nu sare departe de trunchi și că pe-acolo pe unde-o sărit 

capra, mai presus va sări iada. Doar știi bine că atunci când îl apucă 

dracii și-l scutură pentru ceva, din curve nu ne scoate nici pe tine, nici 

pe mine‖. „Mai de grabă pe tine‖, scânci Ana, să se-audă doar ea pe 

ea. „Bine mamă, lasă că cel mult pe la trei noaptea voi fi acasă, c-o 

să-i fie somn, cu siguranță, și lui Virgiluț. O să mă tragă el, fără grijă, 

de rochie, să venim acasă‖. Într-adevăr se săturase și Virgiluț de cât îl 

scuturase bicicleta aia toantă, toată noaptea, că i se încălziseră roțile 

și farul de-atâta vâjâială, dar nici acum nu se îndura s-o lase din mână, 

o ținea de ghidon, cu pedalele lipite de genunchi săi, și cădea de 

somn uitându-se cu drag la ea. Când veni Ana și-i spuse scurt: „Hai, 

că mergem acasă‖, Virgiluțmai mângâie o dată soneria bicicletei, o 

făcu să sune de câteva ori, până când Oacă și Guzul apărură din 

întunericul unde-și sugeau țigările și-și luară bicicleta în primire. Le 

mulțumi pentru cât îl lăsaseră să se dea cu ea, dar Guzu șuieră printre 

dinți, ceva ce Ana nu avu cum să priceapă: „Lasă, că ne mulțumești 
puțin mai târziu!‖. 
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Drumul spre casa Anei era cel principal, drumul de țară cum i 

se zicea, printre case și grădini, cu porți descuiate zi și noapte, tot la 

doi pași. Mai erau, încă, rare lămpi aprinse atârnate de tavane 

înnegrite de fumul de la petrol, deci nu avea de ce să-ți fie frică sau 

urât să te întorci acasă la orice oră. Și totuși, la un moment dat, acest 

drum principal trebuia părăsit și, cotind-o prin fața morii satului, care 

și aceea funcționa mai tot timpul, de multe ori chiar și noaptea, iar 

morarul bătrân era chiar bunicul Anei, ajungeai să treci pe lângă 

valea și iazul ce aducea apa la scocul și la roata morii și să ajungi 

într-un mic crâng format între vale și iaz,un tăpșan verde și înflorit 

primăvara și vara. Acest tăpșan era înconjurat, jur-împrejur, de 

pâlcuri de tufe de alun, muri și zmeuriș, dar și arini înalți, legănându-

se foșnitor pe marginea văii. 

Aici o așteptară, cu pupăturile lor, Oacă și Guzu, pe Ana. 

Fetei nici nu-i păru bine, dar nici nu se sperie prea rău când îi văzu pe 

cei doi, mai mult două umbre cernute din întuneric, ieșind dintre arini 

și punându-le lanterna în ochi. Recunoscu bicicleta lui Guzuși apoi 

chica netunsă demult a lui Oacă. N-avea de ce se teme de cei doi, 

erau colegi de-ai ei de școală, mai mari cu câțiva ani, dar colegi 

oricum și consăteni. „Ce faceți, măi, cățeilor noaptea la trei prin 

Crângul Morii? Culegeți mure și zmeură acum când tufele de-abia 

dacă au înflorit‖, îi luă la rost Ana, de cum se dumiri cine erau cei doi 

haiduci. „Da am cules o găleată plină pe care ți-o facem cadou, dacă 

nu te grăbești și mai stai, cinci minute, și cu noi. Că la nuntă nu prea 

ne-ai băgat în seamă, te-ai făcut că nu ne cunoști. Ai jucat mai tot 

timpul cu chiorul lui Popricău și cu scheletul de al lui Strâmbu‖. „Păi 

voi ați stat mai mult pe-afară, măi bursucilor, și cam tot cu sticla de 

bere la gură. Vi se usca limba ori vi se făcea rău la lumina lămpii, 

nu?‖. „Păi, mie cel puțin, nu-mi prea place să joc, eu le am mai 

degrabă cu pupatul și strânsul fetelor în brațe, uite așa‖, făcu Guzu, și 
o luă pe Ana de mijloc, o ridică în sus ca pe-o mănușă de cânepă 

topită și o puse jos pe tăpșanul de iarbă verde, sărutând-o îndelung, 

gospodărește. Ana îl împinse cât putu de deasupra ei, dar, „rușinos și 
drăgălaș‖, cum zice poezia, „mai nu vrea, mai se lasă‖, 

(Eminescu). Oacă în acest timp îi pune lui Virgiluț bicicleta sub șezut 

și-i dă un brânci la portbagaj să plece la plimbare. Ana nici nu băgase 

de seamă când dispăruse fratele său cel grijuliu. Sau dacă observase 

că pleacă i se păruse și ei că-i mai nimerit s-o lase Virgiluțpuțin 

singură cu oacheșii ăștia că știe ea cum să-i potolească. Nici prin cap 

nu-i trecea că cei doi berbeci sunt în stare s-o forțeze să facă ce nu 
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vrea. Iar de puțină lingogramăparcă-i ardea și ei după atâta 

zbenguială și pipăială la joc. Nimic mai mult însă. Niște mușcături 

tandre de buze din partea lui Guzu, că de Oacă nu-i plăcea deloc, pe 

el îl vedea doar în rolul de-a ține lumânarea, cum se zice. Numai că, 

pe când gemea plăcut sub mângâierile lui Guzu, simți alte două mâini 

vrăjmașe și aprige strecurându-se hotărât pe sub rochia ei până în 

dreptul taliei și smulgându-i chiloții. În vremea asta Guzu o înăbușea, 

de-acum nu cu sărutări, ci cu palma mare și grea apăsată pe gură, ca o 

pernă. N-apucă, deci, nici să țipe, nici să înțeleagă prea bine ce fac 

ăștia, când se simți încălecată și spintecată în două, ca o scândură 

forțată cu toporul să-și biruie îndârjirea și să permită tăișului ascuţit 

să intre tot mai adânc, mai adânc în fibrele fragede, arzătoare și 
mătăsoase ale cărnii ei de lemn. Guzu o ținea mai departe cu o mână 

de gură și cu cealaltă de brațele firave cu care încerca să lovească și 
să se apere, pe când Oacă o pătrunse cu ceva, ca un corn de vită 

fierbinte, provocându-i la început o durere ascuțită în pântece, iar, o 

clipă după aceea, pe măsură ce o mângâia, înainte și înapoi, cu vâna 

aceea necunoscută, s-o apuce pe Ana așa un urcuș şi un coborâş de 

puzderii de pulbere albastră și dulce prin văile sângelui, un vuiet, din 

ce în ce mai plăcut, furnicături și opărituri prin tot corpul  și-o țâșnire 

dogoritoare în cele din urmă undeva în miezul întregii sale făpturi 

încât nu mai simți când cei doi schimbau hangerele, nici care era 

diferența de dintre ele, nici de câte ori o inundase scuturătura 

aceea năpraznică, binefăcătoare, adâncă și arsă ca o săgeată. 
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ADRIAN IOAN POPA 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                Rana 

 

De astăzi  

Am toate rănile la activ –  

Le port la vedere ca pe un tatuaj! 

(Nu de alta, 

Dar mi-e imposibil să le mai ascund –   

Astea nu ţin cont de haine: 

Trişează şi ies rânjind la lumină...) 

Sunt numai bun de dus  

În faţa unui amfiteatru  

Plin ochi cu studenţi la medicină, 

Să-şi dea care mai de care cu părerea  

În ceea ce le priveşte: 

— „Uite,  

(Să spună unul)   

Rana asta face parte  

Din clasa X, 

Cealaltă din clasa Y.‖ 

— „Dar asta, mare cât toate la un loc, 

Din dreptul inimii, 

Din ce categorie de răni face parte,  

Reputate profesor?‖ 

(Să întrebe altul)  

— „Tinere, 

(Îi va răspunde bătrânul gârbovit de la catedră) 

Rana asta 

Asupra căreia îţi îndrepţi curiozitatea  

N-a fost încă inclusă  

În nicio categorie. 
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Are o singură caracteristică de bază – 

Ne e comună nouă tuturor 

Şi se numeşte simplu şi concis:  

MOARTE.‖ 

 

 Analize 

Deunăzi, 

Făcându-mi nişte analize de rutină, 

Medicii din oraş  

Mi-au găsit în sânge 

O predispoziţie stranie  

Spre comiterea de fapte antisociale. 

A constituit o ştire de necrezut 

Pentru toţi apropiaţii mei, 

Cât despre subsemnatul  

Ce să vă spun – eram şocat, 

Căci, mărturisesc sincer, 

Mă privisem de multe ori 

În oglindă 

Şi nu-mi păruse niciodată 

C-aş aduce măcar în treacăt  

C-un exemplar 

Dintre cele ce i-au adus faima  

Maestrului Cessare Lombrozo... 

S-a constituit repede o comisie 

De aşa-zişi specialişti — 

Unul şi unul, aleşi pe sprânceană, 

Şi, adus fiind în faţa lor,  

Erau gata-gata 

Să mă trimită după gratii 

...Aşa preventiv... 

Însă decanul de vârstă 

Al celor ce mă examinau 

A cerut o ultimă probă — 

Să-mi fie analizaţi ochii la microscop. 

Apoi, cu faţa transfigurată, 

A strigat: 

(În timp ce-mi ţinea irişii pe lamelă) 

— „Lăsaţi-l în pace, neghiobilor, 

Ăsta are căpruiul 
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Atât de curat, 

Că n-ar putea nici măcar 

Să insulte pe cineva, 

Decum să facă altele mai grave!‖ 

Şi-ntr-adevăr 

A avut dreptate bătrânul,  

Căci la repetarea analizelor  

S-a constatat 

Că mi se încurcase proba recoltată 

Cu cea aparţinându-i 

Unui ucigaş. 

 

 Jonglerii 
 

Introduc aţa în ac 

Cu ochii închişi 

Şi degetele tremurânde. 

Dezgheţ calota polară 

Printr-o singură aprindere  

A brichetei. 

Tai cu unghiera 

Metri liniari de tablă. 

Codific la minut 

În limbaj morse 

Literatura clasică rusă. 

Sting incendiile forestiere 

Cu apa acumulată 

În scobiturile stâncilor. 

Ţin săptămânal  

Lecţii de dicţie 

Având limba cusută în gură. 

Ies cu capul pe umeri 

De sub cuţitul ghilotinei. 

Ridic edificii durabile 

În mijlocul mlaştinii. 

Pedalez pe carosabilul umed 

Cu ghidonul bicicletei  

Zgâlţâindu-se între mâini. 
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Escaladez Everestul 

Atârnat la capătul 

Unui fir de păianjen. 

Toate aceste jonglerii 

Ale minţii mele  

Mă fac să par 

Un tip nefrecventabil 

Pentru apropiaţi. 
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LUCA CIPOLLA 
 

     Stupore 

Si ritrasse per un istante 

e si vide trafitto da un raggio 

ad altezza di stomaco, 

del timido poeta non restava nulla, 

un muni lo invitò ad osservare 

e a capire 

e per rispetto, a tacere. 

Si levò le scarpe 

e il tappeto già aveva speso la sua forma: 

sotto di lui tutto parve illusione, 

le ore si disgregavano e diventavano sabbia, 

quanti granelli o similgocce, 

tutto era sparso nell'etere, 

una clessidra rotta, 

tutto era gioco, già, una prova, 

gli attori si tolsero i costumi di scena 

e lo spettacolo alla sua naturale conclusione 

comunque da festeggiare, 

né vincitori né vinti 

soltanto.. 
 

Stupoare 

Se retrase pentru un moment 

şi se văzu străpuns de o rază 

la înălţimea stomacului,  

nimic nu mai rămânea din poetul timid, 

un muni îl invită să observe  

şi să înțeleagă 

şi din respect, să tacă. 

Se descălță 

şi covorul consumase deja forma lui: 

sub el totul păru o iluzie, 

orele se dezagregau şi deveneau nisip, 
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cât de mulți grăunți sau cvasi-picături, 

totul se răspândiseîn eter, 

o clepsidră spartă, 

totul era joc, tocmai, o probă,  

actorii îşi scoaseră costumele de scenă 

şi spectacolul concluziei lui naturale 

oricum de sărbătorit,  

nici învingători nici învinşi 
doar... 

 

 

L'ultima profezia (a Peter Deunov) 

Non cadrà un capello dalla testa del giusto, 

la schiena del gatto 

rivolta a oriente, 

fragole al desco 

dell'ultima profezia 

stravolta dal nonsense, 

una scheggia di vetro 

ora diamante 

che saprà recare 

effetto farfalla 

il vento a favore, 

setoso di sabbia. 

 

Ultima profeție (lui Peter Deunov) 

Nici un fir de păr nu va cădea din capul 

neprihăniților, 

spatele pisicii 

îndreptat spre orient, 

căpșuni la masa  

ultimei profeții 
răsturnate de nonsens, 

o schijă de sticlă 

diamant acum 

ce va ști aduce 

efectul fluture 

vântul favorabil, 

mătăsos de nisip. 
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Terzo occhio 

E dal cancello entrava 

polvere di gesso, 

nuvole di luce all'ingresso, 

pigne abbandonate sulla credenza 

e da quest'ingombro 

ricavo silenzio 

e tutto pare adesso 

libero dalla quarta dimensione.. 

fogli di quaderno a righe 

volan dalla finestra 

sopra un rigido platano; 

soglie erbose 

riportano al calore 

d'una mano che s'allontana 

e notte si scolora 

dipinta dalla rosa 

divina che accompagna all'uscita  

dell'ultima illusione. 

 
 

Al treilea ochi 

Și din gard intra  

pulbere de ghips, 

nori de lumină la intrare,  

conuri de brad părăsite pe bufet 

și de sarcina aceasta 

obțin liniște 

și totul arată acum 

lipsit de dimensiunea a patra.. 

foi de caiet cu linii 

zboară prin fereastră 

peste un platan rigid; 

praguri ierboase 

readuc la căldura 

unei mâini ce se îndepărtează  

și noaptea se decolorează 

pictată de trandafirul 

divin care însoțeștela ieșirea 

ultimei iluzii.  
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Blu 

Palpitano i minuti 

nel pomeriggio essudato, 

fiori di cicoria 

coloran l'aria  

e secca nella gola 

l'ultima goccia di vișinată. 
Agata blu il cielo 

che dalla stanza s'apre 

e spiega il ruolo 

che una vita ci diparte. 
 

Albastru 

Palpitează minutele 

în după-amiaza asudată, 

flori de cicoare 

colorează aerul 

și se usucă în gât 

ultima picătură de vișinată. 

Agat albastru cerul 

care din odaie se deschide 

și explică rolul 

care o viață ne desparte.  
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MARCEL MIRON 
 

 

 

 

                                   Două perechi de urme… 

 
Sunt urme ancestrale 

a două persoane 

care vin de nicăieri către noi. 

Locul de unde au plecat 

după atâtea veacuri de înserări 

și-a schimbat coordonatele. 

Se văd doar urmele desculțe 

cu degetul mare 

ușor apăsat 

întors spre călcâi. 

Pașii aceia 

nemuritorii primi pași 
au împietrit întrebându-se 

unde mergem 

și când ne vom întoarce? 

Hai bărbate 

hotărăște-te și întoarce răspunsul 

nu vezi că urmele necălcate 

sapă în noi? 

Bărbate 

încep să mă doară șalele 

simt că nasc viitorul 

și tare mi-e frică. 

Eu vreau să ne întoarcem 

voi lupta eu cu balaurul 

mă las înghițită și Bel va crăpa 

femeia are totdeauna o rezervă 

de grăsime și cânepă netoarsă. 

Te rog Adame privește în urmă 

niciodată nu ne-am văzut tălpile 

și ce frumos arată pe nisipul moale 

numai că tu ai unghiile cam mari. 

Hai înapoi bărbate 

în față fiarele urlă și smochinii foșnesc 

deja râurile sfinte s-au blocat 

și umplu valea fericirii noastre 

iar acum ne aleargă cu valuri furioase. 
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Înapoi, hai înapoi 

să-l salvăm pe bunul Dumnezeu 

care ne-a trimis să luăm 

în stăpânire pământul 

iar acolo în viroaga sfântă 

de atâta apă se poate înneca 

sărăcuțul creator 

și tare mi-e drag. 

Îți aduci aminte când a zis 

părintește mi-a zis 

că-i sunt dragă 

că sunt singura lui fiică 

și semăn cu el 

am ceva din chipul lui 

mai ales am ochii albaștri 
ca privirea lui. 

Când se uita spre noi 

norii torceau fire albăstrui 

așa era barba tatălui meu 

și glumea că-i place 

că sunt goală. 

Acum sunt plină de Cain și Abel 

iar aceștia se bat să iasă 

afară din haina mea de piele 

pe care stăpânul mi-a dat-o de zestre. 

Trag nădejde să-i nasc 

înainte de a se devora 

ca puii de rechin 

în mijlocul placentei oceanului planetar. 

Dragul meu 

hai să ne oprim 

pe ultimele noastre urme 

vom sta acolo 

ca în două paturi de piatră 

eu în urma ta 

și tu în sufletul meu 

poate va veni cineva 

să descopere 

singurele urme 

dinspre Eden către Terra. 
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Peste deal de noi … 

Peste deal de noi soarele privește insistent 

în valea în care curge un pârâiaș 
el vrea să ne spună nouă ceva 

acolo câțiva peștișori se joacă în unda molcomă 

iar soarele se uită mai atent la noi 

și ne invită 

să vedem cum se joacă peștișorii 

din unda molcomă. 

Noi nu-i vedem 

dar el se uită pieziș la noi 

că nu ne bucurăm cu el. 

Dar între noi și valea cu pești 
este un deal 

iar el se uită 

în valea de dincolo de noi. 

 

Prietene 

Prietene 

e timpul să mai faci un pas 

ești prea greu pentru raza de lumină 

în spate-i istoria 

în față-i neantul 

în dreapta un înger 

și-n stânga un drac. 

Pășește către steluța din ochii tăi 

sub tălpile desculțe 

aricii aducerii aminte 

te vor iubi 

și nu vei greși. 

Ești urmărit de zmeii ce-ți vor pieirea 

aruncă pieptenul 

și oglinda 

în păduri de gânduri se vor pierde 

și în râuri de lacrimi se vor îneca. 

Prietene 

nu ai cărare 

nici drum 

drumul se face mergând. 
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GEORGE TERZIU 

 
PROZA DE LA GARĂ 

 Nu ştiu ce aş putea spune despre gări. 

Poate că ar trebui să încep cu ceea ce am citit undeva, 

referitor la gări.  

Unele sunt impresionante, adevărate oraşe în miniatură. 

De exemplu, Gara Hauptbahnhof din Berlin, cea mai mare din 

Europa. 

Finalizată în 2006, gara principală din capitala Germaniei are două 

etaje, 14 peroane şi aproximativ 80 de magazine. În fiecare zi mai 

mult de 1.100 trenuri şi 350.000 de pasageri tranzitează gara. 

Probabil acolo s-au pus bazele unor căsătorii trainice sau s-au 

petrecut dureroase despărţiri. 

Dar, poate, aceste despărţiri au fost doar începuturi. 

Am auzit de experienţe sexuale deosebite în trenuri, dar 

nimeni încă nu mi-a povestit detaliat ceva. 

Oricum, ce mai contează. 

Important e că  totul a început într-o gară. În gara oraşului 

meu. O gară nesemnificativă dintr-un oraş nesemnificativ. Dintr-o 

ţară nesemnificativă. Etc., etc… 

Pe la ora 5 dupa amiază, ora despre  care  statistica spune că 

se fac de  trei ori mai multe contacte sexuale după căsătorie şi alea 

plictisite şi când oamenii plictisiţi  se întorc la casele lor plictisite, o 

familie plictisită, gravitând în jurul unei  femei  plictisite, ei bine, în  

gara  mea au apărut două persoane suspecte.  

Nu ştiu de ce le numesc suspecte dar, cred că erau aşa pentru 

că s-au aşezat una pe peron şi alta în afară, privind aproape nemişcate 

pe cei care trec. Păreau nişte oameni care aşteaptă pe cineva, dar tot 

la fel de bine, ofiţeri sub acoperire. Şi apoi, erau îmbrăcaţi  la fel, cu 

pulovere gri şi pantaloni negri. 

Nimeni nu a observat aceste amănunte, doar eu, pentru că am 

ochiul format. Încă din copilarie.Tatăl meu era un om dificil, ascuns, 

nu ştiam niciodată ce reacţie ar fi putut să aibă când venea acasă, aşa 
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că eram mereu cu ochii deschişi, atent, în alertă. Mi se formase un fel 

de instinct de autoapărare. Cred că, datorită acestui fapt am devenit 

mai atent în viaţă şi nivelul meu de inteligenţă a fost mereu în 

creştere. 

Interesant era că, cei doi, erau bărbaţi. Păcat. Regula de bază a 

suspecţilor este să nu fie depistaţi uşor, adică ar fi fost bine să fie un 

bărbat şi o femeie sau măcar două femei, pentru că, în general (în 

spionaj mai ales), femeile nu dau de bănuit. 

Ele sunt mereu banale şi trec neobservate. 

Aşa că, cei doi priveau trecătorii destul de fix, adică fără 

expresie sau culoare, cum vreţi să ziceţi. 

Pentru o clipă am uitat însă de ei, cei ce treceau prin gara mea 

meritau, totuşi, puţina atenţie. Mergeam de multe ori la gară, fiind 

singurul loc unde oraşul meu părea că are viaţă, era dinamic. În rest: 

prăfuit şi cenuşiu. Ori de câte ori doream să cred în dinamismul 

oraşului meu, mergeam, cum am spus, la  gară. 

Acum să fim puţin atenţi, se poate? 

Uite, trece o femeie şi un bărbat. Femeia are o plasă de plastic, 

colorată. E supărată puţin, încruntată. Cum s-ar spune, nu e în apele 

ei. Ajung la mine frânturi de cuvinte, discuţia era începută de mult. 

-Cu ce am greşit acum? 

-Păi e normal să greşeşti, tu tot timpul greşeşti, eşti femeie. 

Evident, din bun simţ încerc să nu mai fiu  atent, respect 

femeile, ele  nu trebuie judecate după fapte, ci după vorbe. Cuvintele 

lor sunt miere pentru noi bărbaţii. 

 Acum trec doi prieteni, tineri între 18 şi 25 ani.Nu ştiu de ce 

spun prieteni, pentru faptul că merg alături? 

-Mă, tu ştii, că pe unde am lucrat eu, toata lumea a dat 

faliment? 

-Hai! 

Reamintesc, suspecţii  privesc parcă în gol, fără culoare. 

Interesant. Să nu uitam nicio clipă acest fapt. 

-Mă, zice prietenul numarul doi, pentru că e normal să zică şi 

el ceva, (în proza mea toate personajele sau gândesc sau  vorbesc, 

adică se manifestă, zic ceva), mă, zice el, tu ştii  că am fost la curve 

vinerea trecută, uite una dintre  ele! - şi arată la depărtare trei fete. 

-Du-te, şi ai plătit tu femeile? Ai plătit să faci sex? 

-Asta crezi tu, mă. Păi atunci când mergi la curve nu le 

plăteşti nici serviciile, nici plăcerea, ci tăcerea. Asta ar lipsi, să ştie 

nevasta, ha, ha, ha! Da, mă, dar pe una a arestat-o, ştii? 

-De ce? 

-Cică recruta proxeneţi minori să-i ducă la Istanbul!!! 
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-Da, am auzit că e un proiect de lege: căsătoria pentru o oră, 

alternativă  la legalizarea prostituţiei! 

-Şi acum unde mergi? 

-Undeva! 

-Deci, tu mergi undeva, ca să ajungi undeva? 

-Da. 

-Bine,vin şi eu. 

Vedeţi, aceşti oameni comunicau. Era un moment important, 

ori de câte ori se comunică, comunicare. 

Fiţi atenţi, stop, trece o femeie, spune şi ea ceva. Nu se aude 

prea bine, parcă bolboroseşte. 

Uşor disperată, uşor şoptită. Nu avea o voce de femeie 

pierdută, ci de femeie găsită. 

Dar, bărbatul, da, bărbatul de lângă ea vorbea hotărât. 

-Trebuie să faci ce îţi spun eu, în timpul liber poţi să fii şi 

femeie de casă! Ţi-am spus, trebuie să vopsim casa.Şi culoarea va fi 

―brotăcel plin de viaţă‖. Înţelegi acum? 

Hopa! Prin gară trece un popă! Cu zâmbetul tâmp de bunătate 

profesională şi costum negru. Lângă el un tânăr şi el negru, probabil 

ţigan. 

-Şi, ca să zic aşa, ştii cum îl facem pe Dumnezeu să râdă? 

Ţiganul dădu din cap, era prea greu. 

-Povestindu-i  planurile noastre de viitor! 

Între timp se aude un tren, buluc de călători ies pe peron. Sunt 

greu de urmărit, dar şi mai greu de ascultat. Se perindă frânturi de 

conversaţii, se perindă chipuri. 

Acum un tată şi o fiică: 

-Dar, de ce? 

-Pentru că secretul unei căsătorii perfecte, rămâne un secret! 

-Şi secretul vieţii? 

-Ei, fiica mea, secretul ăsta e mare: să fii bun în ceea ce faci, 

chiar dacă nu ştii ce faci… 

Un om bătrân se întoarce de undeva: 

-Mie nu-mi vrea nimeni răul, ştiu, toată lumea îmi vrea numai 

bunurile. 

-Bine, tata, dar… 

A apărut ziarul local. Pe prima pagină este un titlu 

mare: ,,Ministerul Sănătăţii va dezveli un monument dedicat 

pacienţilor care au murit în spitale.‖ 

Sau alt titlu: ,,S-a constatat că la penitenciar, gardienii iau pe 

ascuns notiţe de la vameşii aflaţi în arest‖. 
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Sau: ,,Şocant: inspectorii OPC au descoperit vitamina C în 

legumele de la… ‖ 

Acum trece prin gară un tip bine îmbrăcat. Lăngă el, o 

doamnă îndesată, apetisantă; 

-Ştii, draga mea, după ţigara electronică, se zice că va apare şi 

sticla de bere electronică! 

Râsete. 

Rumoare în gară: trei politişti alergând după nişte tineri, 

îmbrăcaţi. 

-Ce-i, ce-i? 

-Naiba ştie, am auzit că nişte hackeri din oraş au atacat o 

femeie şi au violat-o! 

Precizez că violurile au crescut în rândul intelectualilor şi a 

celor de la salubritate. 

Am uitat de cei doi indivizii, numiţi suspecţi care controlează 

gara prin mişcări oculare rapide. 

-Ai auzit tu, negocierile pentru Ardeal, cică continuă… 

Ungaria a făcut o ofertă, dar România ţine de preţ!!! 

-Mă, tu îl ştii pe Nicolae Guţă? 

-Da’ cum nu? 

-Mă, a intrat în Cartea Recordurilor? 

-Hai? 

-Da, e primul manelist din lume care a apărut pe scenă cu 

ochelari de vedere. 

-Ce chestie!… Da’ am auzit că Aurelian Temişan a dezvăluit 

că el este adevăratul vinovat în atentatele de la 11 septembrie. Am zis 

eu ca românii sunt foarte deştepţi. 

-Da, da… 

Două bătrâne trec prin gară: 

-Auzi, tu! 

-Da, aud… 

-Cică patriarhul Daniel a reuşit să fiarbă două ouă moi, doar 

cu puterea minţii ! 

-Mare e puterea lui Dumnezeu!... 

-Da, mare! E un om sfânt. 

Ceva s-a întamplat: cei doi suspecţi  se privesc  în ochi, subit 

şi dintr-o dată, parcă de comun acord părăsesc  gara. 

Trebuie sa decid. Am decis. Încep să-i urmăresc.Traversează 

parcul Romei şi se îndreaptă spre colţul cu strada Lucaci. Nu vorbesc, 

nu fac mişcări bruşte, doar merg  alături. Se opresc  în faţa unei case. 

Acum am sesizat, era o plăcuţă nu prea mare, pe faţadă, ceva cu: 

INSTITUTUL PENTRU CERCETARI VECTORIALE. 
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Interesant, nu am văzut plăcuţa niciodată, părea că se născuse 

peste noapte. Cei doi intră. Dar, din toate părţile, ca într-un film  

ciudat vin  doi câte doi  suspecţi (mi-e mai uşor să-i definesc dacă zic 

aşa) şi intră în clădire. Apoi, tăcere. Am stat la circa 10 metri de 

clădire cam o oră. Nu s-a mai întâmplat nimic. Absolut nimic. 

Neavând nicio idee, mi-am propus să revin şi am plecat acasă. 

Aveam şi eu casă. 

Azi dimineaţă am primit un material pe calculator la mesaje 

spam: STUDIU SOCIOLOGIC COMPORTAMENTAL. Poate nici 

nu l-aş fi citit, dar aruncându-mi ochii la subsol am observant autorul: 

INSTITUTUL PENTRU CERCETARI VECTORIALE. Wow! 

Am citit pe nerăsuflate: ,,Oameni, oameni, copii, femei, 

îndrăgostiţi, priviri ciudate, cuvinte fără sens, manifestări, repetarea 

unor gesturi, etc.‖ 

Şi o concluzie: ,,În urma analizelor comportamentale ale oamenilor 

din Satu Mare, roboţii noştri, analizând toate datele şi prelucrându-le 

pe 102 parametri, etc., au concluzionat: ÎNCĂ SUNTEM UMANI.  

Şi bipezi. 

Datele vor fi comparate cu cele din Comunitatea europeană, dar un 

lucru era clar: Noi românii… 

Buimăcit, mi-am băut cafeaua repede şi m-am dus din nou la 

gară. M-am plimbat peste şine, am privit trenurile, am privit 

oamenii… 

Aşa e cu gara. Oamenii vin şi pleacă. Socializează, asigură 

frânturi din MAREA socializare. Gara e un fel de sărbătoare a 

recoltei. Prin gară trec trenuri. Cel mai bun loc unde ţi se poate 

întampla ceva, e gara. Aici oamenii vin şi pleacă. Aici oamenii 

aţipesc pe scaune colorate şi se sprijină de pereţii murdari. 

Cred că încet, dinastia gărilor va dispare. 27 de gări şi halte 

din Prahova au rămas fără energie electrică din cauza datoriilor de 

peste 76 milioane de lei către Electrica. Gara. MAREA TRECERE. 

Chiar şi curentul electric o ignoră. 

Eu cred că, într-o viaţă anterioară am fost o gară părăsită. 
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                             UN AUTOR, O 
 

 

 

 

IULIU PÂRVU 

 
ÎNVOLBURĂRI ȘI VREMUIELI POLITICE 

 

   Deunăzi, am descoperit cu emoție, în cutia 

poștală, cartea pe care încerc să v-o prezint. Citindu-i și dedicația 

care o însoțea, emoția a sporit copleșitor. De Sergiu Pavel Dan ne 

leagă amintiri dintre cele mai plăcute încă din vremea studenției, 

când  ne-a fost profesor. La seminarii, comunicam ireproșabil. Îi 

admiram eleganța, probitatea profesională, ironia fină prin care 

amenda, întotdeauna corect, și mediocritatea veselă, și prețiozitatea 

juvenilă cu fard intelectual. Trăiam senzația că Dumnealui avea 

încredere în devenirea mea. După absolvire, am urmărit cu atenție 

modul cum și-a edificat opera de istoric și critic literar, până a ajunge, 

astăzi, unul dintre cei mai importanți specialiști români pe domeniul 

fantasticului în literatură. Este numai vina mea că nu am fost destul 

de receptiv și la un alt aspect al creației Domniei Sale, cel care 

vizează eseul politic, afirmat mai cu seamă în ultima vreme.  

Volumul   Învolburări și vremuieli politice (apărut la Editura Școala 

Ardeleană) este al patrulea, în ordine cronologică, într-o serie din 

care mai fac parte Republică și uzurpare (2007),Cărările diversiunii 

(2009), Răstimpul dezlănțuirilor politice (2012).  E o deosebit de 

plăcută surpriză pentru noi a-l descoperi pe autor și în această 

ipostază în vremurile de profunde învolburări politice pe care le 

traversăm. Simțim cu toți nevoia ca intelectuali de prestigiu să iasă 
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din expectativă și să-și afirme răspicat atitudinea față de fariseismul 

generalizat din politica românească. 

Sergiu Pavel Dan este nu numai literat, are și o temeinică 

pregătire de istoric. Se mișcă ușor prin meandrele istoriei universale, 

din antichitate până în modernitate, dar stăpânește la fel de bine și 
istoria națională. Cunoaște desfășurarea și tâlcul acelorvremuieli la 

care se referă. Și-a format gândirea politică nu plecând de la situații 
de conjunctură, ci urmărind fenomene sociale pe o lungă perioadă de 

timp. Nu a fost și nu este un om politic activ, ci un intelectual cu o 

cuprindere largă a vieții publice românești. Se trage dintr-o familie 

prestigioasă, care și-a pus amprenta asupra formației sale. Fiu al 

ilustrului scriitor Pavel Dan și nepot al unui distins preot greco-

catolic din părțile Clujului, s-a impregnat, din copilărie, de etica și 
rigoarea românismului Școlii Ardelene. Atitudinea sa civică a fost și a 

rămas fermă, incapabilă de compromisuri. Un om care emană 

distincție pretinde și celor din juru-i aceeași ținută. Nu ezită niciun 

moment să-și afirme clar opțiunea politică. Sergiu Pavel Dan este un 

monarhist convins. Vede în monarhul constituțional nu numai 

conducătorul de stat ideal, ci și un simbol atestat printr-un lung 

parcurs istoric. De pe această poziție veștejește prestația președinților 

de republică postdecembriști, mai cu seamă a doi dintre ei, Ion Iliescu 

și Traian Băsescu. Dimensiunea pamfletară nu lipsește în eseurile de 

actualitate politică, dar nici nu se rezumă la asta. Autorul are curajul 

să spună lucrurilor pe nume și perspicacitatea să descâlcească ițele 

numeroaselor diversiuni care au intoxicat societatea românească de 

astăzi până a o aduce în situații disperate. Un președinte cu apucături 

de autocrat care își subordonează instituțiile de forță ale statului este 

periculos, sugerează autorul, nu numai în perioada mandatului său, ci 

și în continuitatea istorică. O dată pervertite, aceste instituții greu își 
mai revin, astfel că democrația pierde unul din sensurile sale majore. 

În perspectiva aceasta, monarhul luminat, educat de copil pentru 

funcție, este singurul capabil să asigure echilibrul între puterile 

statului și liniștea în societate. El nu are cum fi nici mârlan, nici insul 

cu educația precară a mahalalei sordide, ci doar omul distins, model 

de cultură și civism, care impune respect prin personalitatea sa. Nu-s 

mai blânde nici observațiile autorului față de numeroasele decizii sau 

indecizii aberante ale justiției aservite politic, încât te întrebi, firesc, 

în ce așa-zisă democrație trăim? Și culmea fariseismului, uneori, toate 

acestea sub oblăduirea unor guvernanți din democrații occidentale 
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consolidate, ale căror interese strategice primează în fața decepției 

românești aproape generalizate. 

Istoricul Sergiu Pavel Dan cuprinde în acest volum și câteva 

eseuri de politică, să zicem, retro, pe subiecte franceze. Deloc 

întâmplător. Distanțându-se de actualitatea imediată, nu face decât să 

adune, indirect, argumente pentru viziunea sa privind învolburările 

politice de azi. Primul moment la care se oprește este Blocada 

continentală antibritanică instituită de Napoleon în 1806, pe care o 

consideră o aberație istorică. Trebuie precizat de la început că autorul 

nu-l simpatizează pe celebrul împărat. Autocratismul său, de 

inspirație plebee, îl decepționează. Unui spirit de sorginte clasică îi 

vine greu să-și asume exuberanțe romantice, de orice natură ar fi. 

Admiră, în schimb, spiritul englez, demnitatea acestuia, echilibrul său, 

vocația sacrificiului. El s-a format și s-a consolidat în jurul ideii de 

monarhie, al tradiției monarhice... Al doilea moment istoric , de 

anvergură mai redusă, se referă la „cronologia tumultoasei afaceri 

Dreyfus‖, pornită în 1894, care a ținut trează atenția societății 
franceze aproape un deceniu. Caz tipic de diversiune naționalistă, în 

care interese politicianiste și o justiție coruptă își etalează precaritatea 

morală în toată splendoarea ei. Expresie, sugerează autorul, a 

manifestărilor unui regim republican, care, ieșind din chingile unui 

autoritarism sufocant, dacă nu are instituții publice credibile, dă curs 

unui liberalism deșănțat, ce poate inspira orice samavolnicie. Chiar 

dacă nu rostește părerea direct, autorul dă de înțeles că societatea 

românească, în evoluția sa modernă, a fost cam pripită luând de 

model regimul republican francez. Poate că ar fi fost mai potrivit să 

se fi ținut de modelul englez, în spiritul tradiției monarhice. Multe 

dintre cele prin care am trecut și trecem nu ar fi cauzat atâtea 

învolburări generatoare de crize  de identitate. 

Ultimul capitol din volum, Gânduri despre nuvelă, cuprinde 

eseuri  circumscrise, aparent, strict domeniului literaturii. Sergiu 

Pavel Dan vede în nuvelă „specia mișcărilor epice viguroase‖. 

Etimologia termenului ar sugera lucrul acesta.Novella, în italiană, 

înseamnă „noutate, veste sau știre‖. Specifice nuvelei i-ar fi fost, deci, 

încă de la început, „acumulările narative antrenante, cu complicații 
incitante și adesea cu răsturnările finale descumpănitoare‖. De la 

Giovanni Boccaccio până în epoca modernă, specia așa a evoluat în 

exemplarele sale cele mai reprezentative. Demonstrația e făcută pe 

texte din opera lui Cervantes, Guy de Maupassant, Cehov, 
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Dostoievski, Pirandello și, nu în ultimul rând, a scriitorilor români 

Pavel Dan și Vasile Voiculescu. Nu profunzimea abisurilor 

psihologice a personajelor îl interesează pe autor, ci evoluția tramelor 

epice prin grila enunțată, care justifică autenticitatea primordială a 

speciei. Deci comportamentul personajelor, gesturile, atitudinile lor, 

care devin exponențiale pentru felul de-a fi, pentru modul de-a gândi 

al unor inși comunitari dintr-o anumită epocă.  Și astfel, indirect, 

ajungem tot la politică, pentru că orice comportament e determinat, în 

mare, de ambianța socială în care se manifestă. Strălucitele episoade 

epice din nuvelele Priveghiulși Înmormântarea lui Urcan Bătrânul 

ale lui Pavel Dan ori din Chef la mănăstire a lui Vasile Voiculescu 

sunt semnificative, în acest sens, pentru ceea ce a însemnat 

manifestarea capitalismului primitiv în satele românești din perioada 

interbelicăsau facila convertire a religiosului la români în 

pantagruelice desfătări bahice.  Spiritul critic al lui Sergiu Pavel Dan, 

subtila sa ironie nu pot lăsa nesancționate asemenea devieri de la 

norma etică, de la statutul civic, în consens, firește, cu atitudinea 

prozatorilor față de propriile personaje. 

Volumul de eseuri Învolburări și vremuieli politice este, de 

aceea, o carte unitară, prin tematica sa, prin atitudinea autorului față 

de problematica abordată, în ciuda unui aparent eclectism. Se citește 

cu plăcere, pentru că eseistul are un stil elegant, e franc în opinii, 

polemic numai cât trebuie, fără ezitări în a spune ce este de spus la 

adresa cui merită. Avem mare nevoie de asemenea cărți, astfel încât 

societatea românească să poată copleși politicianismul gregar din 

sânul său printr-o atitudine civică dezinhibată, care să stimuleze 

afirmarea valorilor politice autentice, într-o lume stabilă, cu vocație 

creatoare. 
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ANCA SîRGHIE 

MUZICOLOGUL COSTIN POPA, UN GLOBTROTEUR 

ROMÂN ALSCENELOR LIRICE DIN ÎNTREAGA LUME 

 

 Mișcarea lui Costin Popa printre 

interpreții de frunte ai scenelor de operă româneștiși străine este 

dintre cele mai firești. Ubicuitatea sa a devenit de mult timp o tradiție 

și este receptată ca o certitudine a competenței. Admirabilă inițiativă 

este cea a redactării unor volume, ca necesară sinteză a consemnării 

evenimentelor scenice, riscând altfel să se piardă în presa culturală a 

momentului, fie că avem în vedere revista „Cultura‖, blogul personal 

în „Adevărul‖ sau  adresele site-urilor cu „cronici. cimec‖, pe care 

autorul le practică, perfect adaptat la căile de circulație a informației 

în perioada contemporană. Ceea ce uimește la muzicologul Costin 

Popa în anotimpul cultural postdecembrist este ritmul susținut în care 

oferă publicului volum după volum cu notațiile sale pertinente de 

observator împătimit al fenomenului liric actual. 

Noua carte, Opera măiastra, surprinde plăcut, de data aceasta 

cu irizările ei brâncușiene din intitulare, dar care în convergența ei 

este la fel de inspirată ca și cele ce au precedat-o, prin puterea  cu 

care transmite starea sufletească emulativă, ce naște acest întreg 

corpus. Admirația pentru un gen de spectacol cu totul special este 

tema muzicală centrală care nutrește o structură logică, de deschidere 

simfonică a cronicilor și interviurilor  realizate  într-un răstimp clar 

delimitat, mai exact în anul din urmă. O prestație uluitoare, vor zice 

unii cititori ai noului volum, anume cei care nu s-au edificat încă 

asupra ritmicității fenomenale a activității criticului în ultimul 

deceniu, care a publicat Opera live, 2002, Opera viva, 2004, titlul 

preluat după cinci ani de Simpozionul de la Cluj-Napoca, la care el a 

participat, Opera în direct, 2008, Ludovic Spiess, 2009, Opera eterna, 

2010, Opera divina, 2012 și Opera în portrete, 2013. Mai mult decât 
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oricare altul, noul volum aprofundează analiza fenomenului liric, 

criticul lăsând impresia că este el însuși un om al scenei, încă unul 

atotcunoscător al tehnicilor interpretării. Pentru că n-am cum miza pe 

niște antecedente artistice scenice, l-aș încadra pe criticul muzical 

Costin Popa între spectatorii, tot mai rari în timpul nostru,cu înaltă 

expertizăștiințifică, amintindu-i pe cei care audiau cândva muzica 

clasică, așezați în sala de spectacol cu partiturile în față, urmărind cu 

exigență maximă executarea fiecărei note. Tempi passati! Numai că 

criticul Costin Popa pare că poartă toate acele partituri în mintea lui, 

bine depozitate, oricând gata să fie activate, așa cum numai dirijorul 

Florentin Mihăescu de la Cluj-Napoca mi-a mai dovedit că este 

capabil.  

Gondolier al scenelor românești și străine, criticul Costin 

Popa ne poartă pe valurile spectacolelor operei lirice, ghidajul lui 

oferind o lecție de interpretare, utilă în egală măsură inițiaților și 
celor novici. El se dovedește un comentator avizat, ridicând de la 

prima filă a noului volum ștacheta comentariului. Astfel, cele trei 

dive din Concertul de Crăciun de la Sala Radio 2012, unde se 

plasează în timp kilometru 0 al traseului urmat, sunt apreciate de un 

profesionist al domeniului, atent cu obiectivitate  la fiecare amănunt 

al frazării, nu numai cu ceea ce este admirabil, ci, după caz, și cu tot 

ce criticul socotește a fi fost imperfect: „Am regăsit în cântul pur al 

Teodorei Gheorghiu plăcuta muzicalitate, broderia lejeră de sunete 

frumos înlănțuite, apetența pentru desenele nuanțate, chiar dacă în 

vocaliza ultraacută a Gildei din aria „Caro nome‖ (Rigoletto de Verdi) 

atingerea celei mai înalte note ar fi putut fi făcută cu mai multă 

preciziune. „Numai un muzicolog care stăpânește perfect partiturile 

pieselor lirice interpretate și nu mai puțin calitățile stilistice solicitate 

de interpretarea lor ar fi reușit, ca autorul articolului, să sesizeze 

faptul că în cabaleta Ah! Non giunge uman pensiero din Somnambula 

belliniană soprana din acel spectacol „a emis un superb contra- Mi 

bemol acut puternic, strălucitor și perfect intonat, ca o încoronare a 

calităților de frazare fluidă și modelată.‖ Nu va lipsi din comentariu 

nici dirijorul „docilei Orchestre Naționale Radio‖, care ―a rămas 

dator― în interpretarea celor două piese alese, chiar dacă virtuțile lui 

Tiberiu Soare îndreptățesc încrederea în împlinirile viitoare. O anume 

temeinicie care îl caracterizează va face ca fiecărui spectacol 

prezentat să-i fie comentate toate contribuțiile semnificative, cu 

numele fiecărui actant.Cartea devine un document de certă valoare, 

nu numai propriul jurnal profesional.  
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Muzicologul Costin Popa ilustrează un model rarisim de 

responsabilitate profesională asumată.  Seismograf sensibil al 

freamătului muzical românesc și al celui internațional, autorul 

păstrează în noua sa lucrare structura deja cunoscută, pornind de la 

spectacole de operă din București și continuând, într-un grupaj anume, 

cu o veritabilă cronică a Festivalului Internațional George Enescu, 

ediția a XXI-a, 2013. Este o inițiativă inedită cu totul remarcabilă și 
ea, mai ales că acest eveniment muzical major poate fi socotit „unic 

în lume‖, drept care în aprecierea lui Ioan Holender „Festivalul de la 

Salzburg va fi gelos‖ pe el. Da, acesta este „cel mai important brand 

de țară al României culturale―, confirmat de opinia lui Costin Popa. 

În cuprins, urmează o incursiune pe la teatrele de operă și filarmonici 

din țară, ca evenimentelor operei lirice din străinătate să i se închine, 

ca totdeauna, un capitol interesant, intitulat Meridiane și bazat pe 

propria experiență de musical globe-trotter neobosit, plecat în 

căutarea operei, pe care o savurează și o studiază pe viu. Volumul se 

încheie cu capitolul Carte-Audio-Video, fără să omită tradiționalul 

Album foto, care cu trecerea timpului va spori uluitor ca valoare, 

împreună cu textele pe care le ilustrează. 

Autorul cunoaște generațiile succesive de soliști, care s-au 

afirmat de-a lungul timpului pe scena românească, tot astfel cum 

urmărește și fenomenul  liric internațional, cu competența  

profesionistului.  Între cele mai spectaculoase apariții ale momentului 

este cea din concertul lui Cezar Ouatu, făcând cu vocea lui de 

contratenor o impresie strălucită la București unde a abordat  în 

compania Orchestrei Radio, condusă de dirijorul foarte tânăr Gabriel 

Bebeșelea, un repertoriu handelian de o rară frumusețe barocă. În 

plus, Costin Popa are memoria intactă a istoriei vieții muzicale, astfel 

că o nouă abordare a unei partituri își dovedește rațiunea și are 

valoare numai dacă este comparată cu cele anterioare, așa cum se 

întâmplă cu Don Carlos din debutul Anului Giuseppe Verdi la 

bicentenar.  

Detector de tinere talente, ca preocupare permanentă, nu 

numai când la Opera Națională din București semnalează Debuturi în 

Rigoletto, criticul muzical oferă lectorilor un tratat de teorie muzicală 

aplicată, împănat cu elemente de istorie a operei lirice universale. 

Atent la ceea ce se întâmplă în pepiniera de talente românești, criticul 

oferă în paginile volumului un curs practic, aplicat și face o școală de 

stilistică interpretativă pentru tinerii soliști ai scenelor, pe care îi 

observă în evoluția lor. Comentând în revista „Cultura― din 4 iulie 
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2013 spectacolul cu Don Giovanni de la Opera Națională din 

București, unde baritonul Ionuț Pascu a debutat, Costin Popa 

stimulează și alți cântăreți distribuiți în acel spectacol: „Față de 

prestații anterioare, am notat progresul baritonului Cătălin Țoropoc 

(Leporello), mult mai sigur pe el în expunerea vocii sale rotund 

timbrate. Cred că trebuie să urmeze exemplul lui Ionuț Pascu în 

italienizarea frazării, pentru evitarea monotoniei de expresie. Și 

tenorul Augustin Hotea (Don Ottavio) a fost în bună formă. A cântat 

fluid, cu derulare omogenă a desenelor melodice, cu moliciuni și 
delicatețe „floreziană―, dacă mă gândesc la renumitul tenor peruan 

Juan Diego Florez‖. Departe de a rămâne la nivelul unor observații 
sterile, criticul consiliază tinerii cu bună credință, așteptând 

ameliorări în drumul lor spre evoluții strălucite, conform exigențelor 

pe care le comportă etaloanele de platină ale genului.  

Cartea Opera măiastra cuprinde un calendar convingător și 
instructiv al vieții scenelor lirice românești din ultimul an, prin care 

au trecut cu brio evenimente ca bicentenarul Verdi-Wagner, Ziua 

Culturii Naționale, Richard Strauss la 150 de ani de la naștere, 

reluarea ciclului „Vă place opera?‖, aniversarea baritonului Dan 

Iordăchescu la 84 de ani și Grigore Constantinescu la 75, cea de-a 4-a 

ediție a Festivalului Internațional de Canto VOX ARTIS la Sibiu, 

sărbătorirea basului Theodore Coresi la Filarmonica din Bacău, 

Brașovul – capitala europeană a liedului românesc, inaugurarea 

Operei Române la Craiova, despre care criticul a mai scris și în 

volumul precedent etc.  

Spirit dinamic, muzicologul reușește să încredințeze 

cuvântului scris sarcina de a exprima farmecul inefabil al muzicii. 

Termenii tehnici trec din sfera informaticii în cea muzicală atunci 

când – vom lua un singur exemplu – Opera Națională din București 
își găzduiește marile talente revenite din diaspora, oferind publicului 

un spectacol liric similar celor de pe marile scene ale lumii, iar 

comentariul criticului  se oprește asupra managementului lui Răzvan 

Ioan Dinică, despre care se poate spune: „Are hardware-ul la 

dispoziție. Dar software-ul? Va reuși? Să vedem‖. Comentatorul are 

proprietatea termenilor neologici de ultimă oră (demers crossover, 

Regietheater, cu implicațiile conceptului în spectacolul cu Rigoletto 

la București, streaming optim, mare ductilitate, un challenge pentru 

operă, o fraseggiatrice, baghetă sau voce emergentă etc.) și pune 

expresivitatea metaforei și epitetului (arc melodic, pictura sonoră), 

folosite cu deplină cumpătare, în slujba exactității unor idei care apar 
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astfel clare, edificându-ne asupra mesajului ce se vrea transmis. Nu 

vom stărui asupra termenilor muzicali atât de proaspeți și exacți în 

acolada deschisă de la cabaletta, belcantist, ambitusul vocii la 

expresia familiară „glas de buzunar‖.  

Una dintre temerile care amenință viitorul acestui gen muzical 

este inadaptarea spectacolului la nou, la modernitate, de unde o 

rezistență istorică. Din comentariul lui Costin Popa se desprind și 
unele inovații scenografice ale spectacolului de operă, inovații care în 

prezent se doresc modernizant-refrișante. Așa este acel one-woman 

show cu soprana Catarina Coresi Lal, artistă totală, care a spart în 

spectacolul liric de la Teatrul Nottara din capitală tiparele clasice ale 

genului prin colajul de text și muzică. (Pentru deschiderea de evantai 

a actului critic, să precizăm că nu lipsesc din acel comentariu nici 

referirile la prestațiile de viitor apropiat ale sopranei pe scena 

vieneză.) Din alte pagini aflăm că s-a realizat o formulă concertantă, 

cu unele proiecții electronice, (ce-i drept, neconvingătoare), că 

Rigoletto s-a jucat la București printr-o translatare în perioada 

americană a lui Al Capone a anului 1929, în spiritului Regietheater, 

spirit în care s-a realizat și puternicul spectacol Otello, al Verei 

Nemirova din Festivalul Enescu. Sau se promovează opera comică 

pentru copii, consemnându-se evoluția Corului Academic Radio și 
cea a Orchestrei Naționale. Venind de la Maria Callas în conlucrare 

cu regizori ca Visconti și Zefirelli, Regietheater, ca trend, a fost 

încercat și la Viena în spectacolul verdian Attila, unde apar în scenă 

trotinete și fotolii cu rotile. Nu lipsește o anume rezervă în 

consemnare la acel Don Carlos în care din spirit inovativ s-au 

introdus scene cu pizza-boy și rațe „arse‖ în cuptor. Importantă 

pentru echilibrul viziunii criticului este și reluarea unor capodopere, 

precum Faust de Gounod în regia lui Alexandru Tocilescu la Opera 

bucureșteană, dacă ar fi să ne oprim numai la un singur exemplu de 

restudiere la nivelul întregului complex solistic și la cel scengrafic, 

ceea ce a constituit o provocare. 

Între parametrii evaluării la Costin Popa, poate cel mai 

interesant pentru lectori este cel al evoluției și  clasării interpreților. 

Aflăm că între sopranele de traseu internațional, tânăra Anita Hartig, 

originară din Bistrița, are o voce, o stilistică și o emoționalitate care 

sunt „bijuterii de aur‖. Mezzosoprana Ruxandra Donose are „prestații 
la nivelul marilor teatre ale lumii, unde este oaspete obișnuit‖. 

Incitantă este și notația demnă de paginile unei critici de întâmpinare: 

„Apropo, a auzit cineva de Valer Barna-Săbăduș, născut la Arad, care 
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– la 27 de ani – a sedus Franța și Germania?‖ La Elena Moșuc ca 

„belcantistă renumită pe marile scene internaționale‖ criticul 

apreciază printr-o triplă superlativizare „întreaga sa măiestrie, 

importantul său bagaj tehnic și desăvârșita cultură de stil‖. 

Mezzosoprana Cecilia Bartoli, cercetătoare împătimită a partiturilor 

uitate în arhive italiene, a interpretat la Haus fur Mozart din Salzburg 

rolul „teribil‖ al Normei din opera lui Belinni, cântând „pictural, 

emoționant, răscolitor‖, dar – Helas! – fără a o egala pe Maria Callas, 

care atinsese absolutul în acest rol de neuitat. Important este de știut 

că Elena Moșuc, intrată în pleiada marilor soprane ale lumii și 
recunoscută ca maestră mozartiană, a fost aplaudată cu frenezie și pe 

scene românești.  
În noul său volum, criticul muzical apropie lectorului neinițiat 

nume mai puțin cunoscute din lumea operei pe diferite meridiane ale 

lumii. În spectacolul Don Carlos, pus în scenă la Salzburg, între 

veterani, basul finlandez Matti Salminen în rolul Regelui Filip, 

baritonul american Thomas Hampson interpretând pe Marchizul Posa, 

nelipsit, de altfel, în ultimul sfert de veac de la Salzburg,basul 

britanic Robert Lloyd în rolul Călugărului, ca și basul Eric 

Halfvarson, au de luptat în prezent cu restriștile vocale ale vârstei mai 

înaintate. Nu alta este soarta lui Placido Domingo în ultimele evoluții, 
altfel cu totul notabile. 

  Opera măiastra vine după o carte dedicată de Costin Popa 

portretelor de artiști ai scenei lirice. Acest fapt explică de ce 

interviurile sunt de data aceasta mai puțin abundente. Între interviuri, 

cel cu mezzosoprana lirică Liliana Nikiteanu, amintind de 

colaborarea ei cu celebra Cecilia Bartoli, conduce spre concluzia că 

artista româncă a interpretat 80 de roluri în 30 de ani. Cel mai 

consistent și extins este interviul dat de Alain Surrans, directorul 

Operei din Rennes. Realitatea este că albumul foto este așteptat cu 

interes la fiecare nou volum al lui Costin Popa. Oricum l-a conceput 

el ca personalizare, acest segment ultim al volumului oferă o altă, 

necesară fațetă de prețuire a oamenilor operei, când artiștii coboară 

de pe scenă, apărând în momentele de după aplauzele spectacolelor, 

mai destinși, de cele mai multe ori chiar cu paharul de șampanie în 

mână. Cât de valoroase vor fi asemenea imagini peste câteva decenii 

ca remember! 

Este vorba de un nou volum  de critică muzicală, scris nuanțat 

și expresiv, care nu se citește în flux continuu, ca un roman, ci Opera 

măiastra se abordează în liniște, spre a se savura pagină de pagină, ca 
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lectură ce îmbogățește mintea și sufletul, deopotrivă. Asistăm la o 

maturizare a metodei de abordare, într-un crescendo ce trebuie salutat. 

Așadar, o carte care instruiește și clădește în spirit. Ferit de formula 

savantă a tratatului de istoria muzicii, ciclul celor – deja! –șapte 

volume, diverse în abordarea lor, chiar dacă o anumită structură de 

fundal rezistă, este o istorie vie a ultimului deceniu muzical.Este 

istoria vie a participării artiștilor români pe mari scene ale lumii și a 

prezenței unor soliști străini pe scene din țară.Tocmai de aceea, acest 

summum  de cronici și interviuri, deloc formale în alternarea lor, va 

rămâne o contribuție de referință în domeniul spectacolelor de operă 

lirică, mai ales acum când ea are nevoie de consemnare și sintetizare, 

are nevoie de promovare prin comentariul autorizat al unui expert.  

În mod cert, mereu încântat să revină în săli de operă și să 

respire „aerul unic, vibrant, al unui spectacol‖, Costin Popa prezintă 

fenomenul muzical situându-se în centrul lui, nu privindu-l din 

exterior.  El nu-l preia din surse secunde, ci îl receptează „în direct‖, 

chiar dacă muzicologul nu omite consultarea website-urilor de la 

teatrele din țară și din străinătate, care pentru el este un instrument 

curent de informare. Visul său este ca la Operă, seară de seară să fie 

atmosferă de încântare, pentru că menirea spectacolului liric este să 

pună în ecuație „arta‖ cu „bucuria‖ sufletelor. Și nu s-ar putea afirma 

că în anotimpul turbionar al zilelor noastre care înghite cultura în loc 

să o încurajeze, nu  este lipsă de un asemenea model de prestație 

conștientă, responsabilă, ce ne încredințează că opera lirică este vie 

tocmai pentru că este perenă. 
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MARIA TOMA – DAMȘA 

 
THEODOR DAMIAN – SINGURUL DINCOLO 

 

 Preot prin vocație, intelectual de înaltă clasă, 

poet, autor al unor lucrări de exegeză teologică, director al revistei 

„Lumină lină‖ din 1996, inițiatorul și conducătorul Cenaclului Literar 

„Mihai Eminescu‖, de la New York, adevărată elită a diasporei 

românești, Theodor Damian ne încântă cu versurile volumului 

Singurul dincolo.  
 Românii din New York se înfruptă copios din poeziile 

numeroaselor sale volume: Liturghia cuvântului, Lumina 

cuvântului, Dimineața învierii, Rugăciuni în infern, Calea 

împărăției, Ispita rănii, Poesias, Semnul Isar, Stihiri cu stânjenei, 

dar și din volumele de eseuri și critică literară Rona cărților și 
Pasiunea textului.  

 Versurile distinsului teolog, filosof și sociolog sunt pătrunse 

de un fior sacru, abordând toate fațetele existenței umane, evocând, 

adeseori, „copilăria Botoșanilor‖ natali, Brașovul, Bucureștii – altfel 

spus, ȚARA, învățând „crucea cum s-o porți‖. 

 Volumul cu titlul simbolic, Singurul dincolo, apărut la 

Editura Rawex Cons, București, 2015, deși restrâns cantitativ  (13 

poeme – o cifră fatidică!), încorporează o varietate de teme și motive 

poetice, nelipsindu-i fiorul sacru – firul roșu al liricii talentatului poet. 

 Poemele pendulează între În plecare rămâi („... nu trebuie / 

să pleci, / dar în plecare rămâi‖) și Între minus și plus („a fi [...] / și 
nu-s / [...] suspendat / între minus și plus‖), realizând o impresionantă 

„corală de minuni...‖.  

 Versurile-confesiuni („... i-e sete cuvântului meu / de tăcerea 

dintâi‖) alternează cu unele, mai puțin numeroase, cu caracter 

obiectiv („Fericirea e ca două cercuri / concentrice [...] / ca două 

picioare de plai / pe o gură de rai...‖). 
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 Motivul dorului„străbate‖ mai multe poeme: „Dorul se trage 

spre Albastru / nu lucrează cu jumătăți de măsură‖ (Fiecare stea...), 

„Orice ușă e frumoasă / pentru că pe ea poate / dorul să intre și să 

iasă...‖ (Singurul dincolo), „în tăcere / se mistuie dorul / înșelător‖ 

(Abyssus  abyssum) și nu întâmplător, pentru că, deși împlinit, 

românului „plecat‖ i se reamintește: „mănânci pe pământ străin [...] / 

te scufunzi în tine însuți / ca să te întristezi de cine ești‖ (Ca-n 

anamneză), „săraci pelerini pe drumuri străine...‖ (Singurul 

dincolo), „...fiecare întâlnire/ în loc să stingă aprinde/ alt dor...‖ 

(Îngerul). 

 Ca răspuns la ipostaza celui plecat departe de țară, poetul 

dovedește că Singura scăpare-i poezia, ca „joc cu focul‖, „joc cu 

pustia‖ care „te frige la inimă [...]/ și-ți risipește tăria‖, dar „din 

pustie iese cu adevărat poezia [...]/ Când pustia de-afară se/ mută-

năuntru/ ești rug aprins‖ și „trăiești cum trăiește/ necuprinsul în 

cuprins‖, „...este aripă învolburând/ pustia și universul...‖. 

Impresionant rămâne, în acest context, simbolul ușii: „Purtăm ușa cu 

noi / ca pe-o relicvă/ săraci pelerini pe drumuri/ străine/ ușa e 

singurul dincolo / care ne trebuie / pentru a muri și a învia / cum se 

cuvine‖ (Singurul dincolo).  

 În sprijinul convertirii în artă a realității, poetul valorifică 

simboluri biblice: „prorocul‖, „Cain și Abel‖, „picioarele Domnului‖, 

„botez‖, „Adam‖, „biserici‖, „Îngerul‖, „Maria‖ etc., pentru că 

„atunci pentru tine se creează / lumea din nou‖, „prin tine istoria își 
crucifică drama‖, „să vedem cum sistemul binar / este validat sau 

invalidat / de Sfânta Treime‖. 

 Simbolul „izvorului‖ este o altă sursă a poeziei lui Theodor 

Damian („Să fii aproape de izvor/ însetat...‖, „apa lui sclipește 

înșelător...‖, „apa izvorului neatinsă/ va sclipi îndelung / în ochiul tău 

resemnat‖, „apa e ca magnetul viu‖, „izvorul niciodată nu seacă, / dar 

câți vor reuși / să se-adape‖), ca și simbolul „drumului‖ („...drumul / 

atât ți-a mai rămas / acolo-i speranța / și sensul [...] / că numai așa s-

ar putea / să ajungi / în locul de unde-ai pornit / și de care ți-e dor‖, 

„drumul orașului vechi‖, „...ziua de noapte / pe drumul acesta / nu se 

distinge‖ (Abyssus abyssum). Drumul îl poartă pe poet prin lume: 

„în Porto‖, „prin Caimbra / [...] „Fatima‖, „la Casa Diocezana de 

Vilar‖ (Ca-n anamneză, Porto). 

 Viața este văzută – poetic – drept O stea sau minune, „un fel 

de  tertium non datur / în care se ascunde / nevinovatul șiretlic‖, 

pentru că „...filosofia vieții e să-ți cunoști timpul / și locul...‖, „să 
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vedem cum sistemul binar / este validat sau invalidat / de Sf. 

Treime...‖. 

 Poetul este „atras de ochiul alb / al pustiei‖, „Ca un marinar / 

îndrăgostit de fata morgana‖, care „când te prinde / [...] ți se dă în 

totalitate‖ – simbol al idealului (Ochiul pustiei). El vede „fericirea 

[...] ca două cercuri / concentrice / [...] ca două picioare de plai / pe-

o gură de rai / ca două metafore/ într-un vers‖ (Ca două picioare de 

plai), conviețuind „în casă cu îngerul / [...] un pic aerian / și normal‖, 

înger „ca o chemare de taină / ca o mireasă gata de nuntă / și de mire‖ 

(Îngerul). 

 Poetul este atras de „două astre gemene‖ și „nu știi originalul 

/ și clona, / dar le vezi fulgerul / șurubat în cremene‖ care „cheamă, / 

visul [...]albit de teamă‖, „singurul drum / pe care poate / s-o 

apuce‖ (Între minus și plus). 

 Idealul poetului – arta sa poetică – este atins prin „proba de 

foc‖, prin „jocurile vieții‖, când „poemul fuge / ca izvorul focului‖, 

„să se nască o stea / în fiecare vers‖, căci „drumul e dulce / ca apa 

izvorului‖, iar „fulgerul / ca un  cuțit / cu vârful de oțel / și mânerul 

de lut‖, deoarece „...i-e sete cuvântului [...] / de tăcerea dintâi‖.  

 Structurile poetice sunt moderne, descătușește de rigorile 

versului clasic, din care mai păstrează doar, arareori, rime „la 

distanță‖, precum în Singurul dincolo, Singura scăpare-i poezia, 

Abyssus abyssum etc., dar măsura versurilor și ritmul sunt extrem de 

variate. 

 Adecvate și sugestive sunt ilustrațiile grafice ale lui Liviu 

Șoptelea, care sporesc misterul simbolistic al poemelor, conferindu-le 

aură. 
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SEMNAL             
MARIA MUGURAŞ PETRESCU  

          

Florica Bațu Ichim – Grădina cu îngeri și sfinți 

A apărut Grădina cu îngeri și sfinți, carte 

scrisă de Florica Bațu Ichim, Editura Vremi, 

Cluj-Napoca, 2015, 526 p. Sponsorizată de 

„Romanian Brotherhood‖ of Romanian 

Orthodox Episcopate of America and 

Canada cu o prefață scrisă de Nathaniel, 

Arhiepiscop al orașului Detroit și al 

Episcopiei Ortodoxe Române a 

Americii,îngrijită de Anca Tanase, cu o 

grafică semnată de Stela Roman și Aurora 

Dabacan, cartea Floricăi Bațu Ichim este o 

expresie a unei credințe de suflet exprimată prin gânduri împărtășite 

și împărțite în cele 12 luni ale anului (potrivit sărbătorilor religioase 

din lunile respective), gânduri transmise cititorilor, dar și un dialog 

permanent de întrebări adresate părinților și copiilor lor, redate și din 

perspectivele unei adevărate mame și preotese.  

Partea a doua a cărțiicuprinde ,,splendidele poezii ale Floricăi 

Bațu Ichim, expresie a inimii și a sufletului ei, prin care părinții se 

împărtășesc din adâncimile iubiriiei materne. Tăria credinței 

și„așteptarea a ceea ce poate să aducă viitorul‖ n-au părăsit-o 

nicioclipă. Nu există liniște în ceea ce privește „mâine‖ înscrisulei, 

nici auto-compătimire, ci doar o de neabătută bucurie de a trăi și o 

determinare de neclintitîn a le reaminti părinților că nu există nimic 

mai important decât credința în Dumnezeu și că în această credință 

trebuie să trăim și conform preceptelor ei trebuie să ne educăm 

copiii‖ (Nathaniel, Archbishop of Detroit, Romanian Orthodox 

Episcopate of America, Florica Bațu Ichim, născută Bațu: Maica 

Preoteasă, Prefață, pp. 8-9). 

Grădinacu îngeri și sfințieste un fel de catechism modern de 

educație creștină.  
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CETATEA CULTURALĂ 
 

O SĂRBĂTOARE A ROMÂNILOR DE PE 

CÂMPUL ROMÂNESC, HAMILTON, CANADA - 

EDIŢIA 2015 
 

După doi ani, ne-am reîntors într-un loc mirific, ,,piciorul de 

plai‖ românesc situat în inima îndepărtatei Canade. Pentru cei care 

încă nu au avut ocazia să viziteze Câmpul Românesc de la Hamilton, 

Ontario, dar cărora le-o dorim din tot sufletul, am vrea să le spunem 

că descrierea lui, oricât de inspirată ar fi, va rămâne mereu săracă. 

Așa cum le-am mai prezentat deja, peisajul canadian în general și 
acest loc din Hamilton în special, vor fi ceva cu totul aparte. Greu îți 
vine să crezi că ești în inima Canadei, pentru că nu lipsește nimic din 

tot ceea ce amintește de casă, de România. Geografic vorbind, locul 

acesta este atât de departe, dar foarte aproape prin sufletul pe care 

conaționalii noștri canadieni îl pun neprecupețit pentru a menține aici 

vie flacăra românismului, pentru a otransmite, așa cum au preluat-o și 
ei de la înaintașiicopiilor lor. Este ca un fel de mesaj nescris, dar 

simțit din inimă. Să nu uităm că la Hamilton avem o Românie în 

miniatură. La Câmp există spații de cazare în câteva rulote, unde 

putem sta un timp anume și un lac al ,,codrilor albaștri’’ eminescieni. 

În sala socială se organizează evenimente de tot felul (nunți, 
botezuri, revelioane, seri de discotecă, spectacole de muzică ușoară, 

sau populară, serbări de Halloween, reprezentații teatrale la care vin 

artiști din țară). 
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Putem consulta în biblioteca impresionantă de aici cărți 
valoroase și vizita un muzeu etnografic, gravuri vechi care vin să 

confirme încă o dată istoria existenței neamului românesc pe aceste 

meleaguri. 

La bisericuța ridicată sus pe deal în stil maramureșean, de la 

copii doar de câțiva ani până la cei maturi, se aude rugăciunea Tatăl 

nostru. Dar mai presus de orice, întâlnim câțiva români de suflet, 

veniți parcă să reprezinte aici întreaga hartă a țării.PreotulDr. 

Dumitru Ichim (Dărmănești, Comănești, jud. Bacău),unul dintre cei 

mai mari poeți contemporani nord-americani, Dl. ing. Dumitru 

Răchitan (Gura Văii, Oltenia), Președintele Asociației Culturale 

Române, cel care gândește, organizează și dirijează toate activitățile 

Câmpului Românesc de la Hamilton, Dna Emilia Răchitan, 

economist (Turnu-Severin), Dna tehnologist Neli Cornea (Turnu-

Severin), care ne-au răsfățat cu bucate alese și gustoase,,ca la mama 

acasă‖,Dl. ing. Aurel Olteanu (Giurgiu-București), Dna prof. Anca 

Olteanu (Sibiu), fiul lor, Daniel Olteanu (pe care l-am lăsat acum doi 

ani în urmă elev la un liceu francez, iar acum îl găsim student la 

University of Western Ontario,Facultatea de Știință), Dl ing. Dan 

Manolescu (București), Dna. ing. Mihaela Moisin (București), Dl. 

tehnician mecanic Alexandru și Dna economist Olivia Colceriu 

(ardeleni). Ei au grijă ca totul să funcționeze impecabil.Împreună cu 

alții, activează în cadrul Câmpului Românesc numai în calitate de 

voluntari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuria revederii a fost imensă, căldura sufletească, politețea, 

solicitudinea, prietenia și dragostea cu care acești oameni te 
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înconjoară sunt de-a dreptul impresionante. Ai sta aici printre ei la 

nesfârșit.  
Săptămâna Câmpului Românesc are loc în fiecare an la 

începutul lunii iulie. Dacă ați ști câte au românii de aici de povestit 

despre tot ceea ce a însemnat și mai înseamnă acest loc pentru ei, 

precum și Asociația Culturală Română, care s-a înființat în 1957! Cât 

de mult iubesc locul acesta care face parte din inima și viața lor, din 

însăși ființa și rațiunea de a fi în Canada. Dragostea și ,,legătura cu 

țara‖, sentimentul că nu sunt dezrădăcinați, îi animă permanent, 

pentru că și ei aparțin acestui loc minunat și de referință. Sunt mulți 
conaționali care au venit aici și știu de Câmpul Românesc de la 

Hamilton, din Canada. În cei cincizecișiopt de ani de existență 

neîntreruptă pe aceste meleaguri, ei au făurit o nouă istorie a întregii 

comunități românești, muncind și afirmându-se cu mândrie și 
demnitate.De aceeaau multede povestit, pentru cădețin atâtea 

documente, fotografii, care le atestă contribuția la viața socială și 
culturală, integrarea lor în țara de adopție. 

Întregul complex al Câmpului Românesc a fostvisat, 

gândit,ridicat din greu, cu banii lor. Tot ce vedem și admirăm aici 

este concretizarea crezului lor și al înaintașilor lor (Dl. George Bălașu, 

Dl. Tudor Murgoci, Dl. Nicolae Pora, Dl. George Donisan, Dl. Bill 

Asceniuc, Dna Mihaela Moisin, Dl. Florin Săndulescu, Dl. Dan 

Manolescu). Desigur că din tot acest colț românesc, neuitat de lume, 

nu puteau lipsi sculpturile lui Nicapetre, care a realizatbusturile unor 

mari bărbați ai neamului românesc: Mihai Eminescu, Nae Ionescu, 

George Donev, Horia Stamatu, Mircea Eliade, Aron Cotruș, Vasile 

Posteucă, Vintilă Horia. 

Prea puțini sunt cei care mai cunosc astăzi istoria acestui loc. 

Proprietatea a fost cumpărată în 1967, iar în 1968 s-a sfințit locul 

capelei. Anul 1976 a marcat apogeul activității românilor de aici, prin 

apariția ziarului lunar ―Cuvântul românesc‖, publicație a Asociației 

Culturale Române, care a apărut neîntrerupt până în 2005 șicare l-a 

avut ca director pe George Bălașu. Ea a fost considerată «vârful de 

lance»  în lupta anticomunistă a diasporei românești din întreaga 

lume, reușind prin ampla-i răspândire să reunească toată emigrația 

românească din Canada până în Australia. Românii de aici sunt 

mândri de ei. Și au și de ce! 

Programul Săptămânii Culturale a debutat luni 6 iulie 2015. 

Moderator a fost Dna Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie, care, în cuvântul 

de deschidere, a relevant importanța evenimentului.Jurnalistul 
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cultural Muguraș Maria Petrescu, membră a Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din Româniaa transmis mesajul de salut al Dlui Doru 

Dinu Glăvan, Președintele acestei Uniuni, precum și mesajul 

scritoarei Mariana Pândaru, Președinta Asociației Scriitorilor din Jud. 

Hunedoara, redactor șef al revistei ,,Ardealul Literar‖: 

 

PREACUCERNICE PĂRINTE DUMITRU ICHIM, 

STIMAŢI DOMNI, DUMITRU RĂCHITAN şi 

DUMITRU PUIU POPESCU 

 

 Dragi români, prezenţi astăzi la sărbătoarea de suflet a 

domniilor voastre,  ce se desfăşoară pe atât de frumosul şi 

binecunoscutul de-acum, CÂMP ROMÂNESC de la Hamilton, 

 Cu emoţie în inimă, cu bucurie în gând şi cu cele mai alese 

sentimente româneşti, noi – scriitorii hunedoreni, membri ai 

Asociaţiei Scriitorilor din jud. Hunedoara şi Colectivul de redacţie al 

revistei „Ardealul literar― –  vă adresăm salutul nostru, cu prilejul 

mult aşteptatei dumneavoastră sărbători întru spirit şi grai românesc.  

 De câţiva ani încoace ştim şi noi despre minunata săptămână 

de la începutul lunii lui Cuptor, trăită cu cele mai înalte sentimente de 

neam şi grai, ce se desfăşoară la Hamilton pe pământ canadian, dar pe 

atât de frumosul numit Câmpul Românesc, unind pe toţi cei cu trăire 

spirituală românească din diaspora. O adevărată efervescenţă de 

cultură românească. 

 Astfel, trăiţi în bucurie, sentimentul de neam şi dorul de 

rădăcina de acasă. Laolaltă cu dumneavoastră, întru susţinere, vibrăm 

şi noi, cei din patria mamă. Şi astfel oceanul se făcu fluviu iar 

Câmpul Românesc, pod peste el! 

 O parte dintre dvs ne sunteţi cunoscuţi, unii chiar temeinici 

colaboratori, – cum sunt preacucernicul părinte Dumitru Ichim, 

domnul prof. Sebastian Doreanu  – dar prin intermediul celor două 

bune prietene, prof. univ. dr. Anca Sîrghie şi ziarista şi traducătoarea 

Muguraş Maria Petrescu, reuşim de fiecare dată să trăim şi noi, cu 

ochii minţii, alături de dumneavoastră, la această mare sărbătoare 

românescă de peste ocean.  

 Consideraţi deci, că suntem în mijlocul Dvs. şi trăim cu toată 

emoţia sentimente înălţătoare, numai de noi – românii – cunoscute, 

înţelese şi preţuite. Căci dvs v-aţi asumat misiunea de a întreţine şi a 

duce mai departe flacăra românismului acolo unde aţi ales să vă trăiţi 

viaţa, dar purtând în suflet, adânc, pecetea rădăcinii de unde aţi 

purces la drum. 
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 Vă îmbrăţişăm cu toată dragostea de fraţi întru cuvânt şi trăire, 

pentru că arătaţi lumii, profunzimea şi frumuseţea sufletului 

românesc şi-i pregătiţi pe urmaşii dvs. să facă la fel.  

 Dumnezeu să vă ajute şi să vă păstreze mereu în suflet dulcea 

povară a dorului de neam românesc. Ceea ce demonstraţi, cu 

prisosinţă, în această săptămână de binecuvântare românească.  

 Gânduri bune şi prietenie din partea,  

 

 

         ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR din JUD. HUNEDOARA 

                        şi a revistei ARDEALUL LITERAR 

                                     Preşedintă şi redactor şef  

                                     Mariana Pândaru Bârgău 

 

În continuare, redăm mesajul scriitorului Virgil Șerbu 

Cisteianu, Director General al revistei ,,Gând Românesc‖, de la Alba 

Iulia: 

 

PREACUCERNICE PĂRINTE DUMITRU ICHIM, 

STIMATE DOMNULE DUMITRU RĂCHITAN, 

 

Președinte al Asociației Culturale Române din Canada, 

STIMATE DOMNULE DUMITRU PUIU POPESCU, 

Director al ziarului ,,Observatorul’’ din Toronto, 

 

FRAŢI ROMÂNI PREZENŢI ASTĂZI LA MINUNATA 

SĂRBĂTOARE DE PE CÂMPUL ROMÂNESC 

 Cu mândrie am aflat de la traducătoarea şi prietena Muguraş 

Maria Petrescu despre admirabilul gest, că în fiecare an, în luna iulie, 

organizaţi această sărbătoare a sufletului românesc pentru diaspora 

noastră din întreaga lume, pe Câmpul Românesc, cumpărat din banii 

voştri, pe pământul care odinioară a fost al triburilor amerindiene și 
unde s-au născut mai târziu poeți şi romancieri canadieni precum: 

Claudine Bertrand şi  romancierul savant Saul Below, câştigătorul 

premiului Nobel. Aţi confirmat prin aceasta proverbul 

românesc,,unde se aşază românul sfinţeşte locul‖. 

 Sărbătoarea organizată de cucernicul părinte şi ilustru poet 

Dumitru Ichim, împreună cu Dl. Dumitru Răchitan și întreaga echipă 

de la Hamilton demonstrează încă odată că Biserica a fost, este şi va 

fi „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea 



 

152 

limbii şi unitatea etnică a poporului‖,cum spune marele poet naţional 

Mihai Eminescu. 

 Această sărbătoare de suflet românesc dovedeşte că Biserica 

Românească domneşte puternic şi dincolo de graniţe, pretutindeni 

unde sunt stabiliţi românii. 

 E minunat că elementul moral şi estetic al culturii, portului, 

obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor româneşti îşi păstrează trecutul şi 

aici în Canada, unde converg  razele limbii române din toate direcţiile 

vieţii. 

 Vă îmbrăţişez cu toată arderea inimii mele, chiar dacă nu ne 

cunoaştem, fiindcă ştiu că sunteţi români şi sunteţi mândri de numele 

ce-l purtaţi şi de România, curând, din nou DODOLOAŢĂ. 

 Cu cele mai înalte consideraţiuni, urări pline de prosperitate, 

sănătate şi fericire tututor. 

 În numele colegiului de redacţie al revistei lunare de cultură, 

ştiinţă şi artă ,,Gând Românesc’’ de la Alba Iulia, 

 

                                                        VIRGIL ŞERBU CISTEIANU                                                                                                    

                                                             DIRECTOR GENERAL                                       

ALBA IULIA,  la 28 iunie 2015  

   

 

                                               *** 

 

Apoi s-au prezentat următoarele lucrări: 

 Muguraș Maria Petrescu – Passionaria Stoicescu,Puzzle sunt 

eu… 

 Ing. Florin Ene, Kitchener, Canada – Originea cuvântului 

 Ing. Dan Groza, Hamilton, Canada – Eterna poezie a lui Lucian 

Blaga 

 

Marți 7 iulie 2015: 

 Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie – Radu Stanca, poet baladist și 
Cercul Literar de la Sibiu 

 Mircea Ștefan, din Ohio, SUA – Vasile Voiculescu – doctorul 

fără de arginți. 

 Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie – prezentarea monografiei lui Ștefan 

Străjeri, Românii de la Marile Lacuri 

 În finalul serii moderatoarea, împreună cu Muguraș Maria 

Petrescu au recitatun grupaj de epigrame recent premiate, selectate de 



 

153 

Prof. Silvia Popescu din Cluj-Napoca. Ele au făcut deliciul publicului 

prin aspectele extrem de actuale ca tematică. 

 

Miercuri 8 iulie 2015: 

 Masă rotundă. Studentul Daniel Olteanu, Toronto, Canada- 

Tendințe noi și tehnici de cercetare în domeniul geneticii. 

 

Seara de conferințea cuprins: 

- Sandu Sindile, Kitchener, Canada - Mereu același - Lucian Blaga 

- Prof. univ. Dr. Anca Sîrghie, Sibiu - Lucian Blaga și misterul 

inspirației poetice.   

- Film documentar - Lucian Blaga în amintirile ultimei sale muze, 

Elena Daniello, regizor Anca Sîrghie. 

 

Joi, 9 iulie, 2015:  

 

 Masă rotunda cu tema Sensuri ale metaforei în poezia 

contemporană- Dumitru Ichim, Maria Muguraș Petrescu, Mircea 

Ștefan, Sebastian Doreanu, Anca Sîrghie, Prof. Univ. Dr. Nicholas 

Andronesco 

 ora 17.00, Vecernie, Pr. Dan Chirtu 

- Prof. Sebastian Doreanu, Denver, Colorado, SUA - Conservarea 

tradițiilor în era globalizării Junii Brașovului. 

- Prof.univ. Dr. Nicholas Andronesco,Fiziografia lui Eminescu 

- Prof. Sebastian Doreanu – Prezentare de carte: Amintirile unei muze 

despre Lucian Blaga de Anca Sîrghie. 

- Lia Lungu, interpret de muzică tradițională, New York - Timișoara 

- Ritualuri de nuntă, moment artistic. 

- Film documentar  ―Constelația Sibiu― – regizor Al. G. Croitoru, 

scenariu Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie 

 

Vineri, 10 iulie, 2015: 

 

 ora 9.00 - liturghie la Capela ,,Sf. Maria‖ de la Câmpul Românesc, 

Hamilton 

 Din programul Săptămânii Culturale nu putea lipsi tradiționala 

excursie la Niagara, unde ne-am plimbat cu vaporașul pe sub 

impresionanta potcoavă de apă a cascadei.   

Seara de conferințe a cuprins: 
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- Pr. Prof. Univ. Dr. Cezar Vasiliu, Sherbrooke University of 

Montreal – Aspecte creștine în lirica eminesciană 

-  Muguraș Maria Petrescu - Sublim și  tragic în poezia lui Dumitru 

Ichim. 

-  Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie, prezentare de carte, Mircea Ștefan, 

Prefix 101.   

- Dexbatere pe tema publicațiilor diasporei române din America. Au 

vorbit: Maria Muguraș Petrescu, Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie, Prof. 

Sebastian Doreanu. 

 Pe parcursul săptămânii au fost expuse tablouri semnate de fetița 

SOPHIA LEOPOLD. 

 

   Sâmbătă, 11 Iulie, 2015:  

 

Banchetul de închidere cu începere de la ora    13:00.  

 Moderatorul programului artistic a fost Dl. Dumitru Puiu 

Popescu, Editor & Publisher al ziarului ,,Observatorul’’ din Toronto. 

Cu acest prilej Dl. Dumitru Răchitan, Președintele Asociației 

Culturale Române a decernat diplome de onoare conferențiarilor la 

Săptămâna Internațională a Culturii Românești și în cuvântul lui a 

evocat câteva momente, nu lipsite de dramatism, din activitatea 

volunarilor, care s-au implicat plenar în rezolvarea unor probleme, 

cum ar fi cea a dezastrului creat de ice rain din decembrie 2013, când 

clădirea a fost afectată, iar căile de acces complet blocate. Astăzi, cu 

atât mai mult ne bucurăm că în urma sacrificiului acestor voluntari, 

Câmpul Românesc și-a recăpătat strălucirea care i-a dus faima în 

toată lumea. 

 Au cântat și au recitat membri ai Cenaclului Nicapetre. 

Cleopatra  împreună cu mama ei și bunicul poetul basarabean Iacob 

Cazacu, interpreta de muzică populară Lia Lungu, poeta Dora 

Lovejoy, Mihai Colceriu și Dan Predescu. Au mai recitat poeții 
Mircea Ștefan și Nicholas Andronesco. 

 Un moment emoționant l-a creat Sofia Loepold, pictorița de 6 

ani, care de pe acum se dovedește a fi un artist înnăscut.  

 Până după miezul nopții, petrecerea a fost animată de muzică, 

dans și multă veselie. 

 Săptămâna Câmpului Românesc de la Hamilton, Canada s-a 

dovedit și în această ediție a fi una dintre cele mai prestigioase 

manifestări culturale ale românilor de pretutindeni. Desfășurat sub 

semnul unei înalte trăiri patriotice, evenimentul s-a bucurat de 

prezența unor personalități din țară și din străinătate, conferențiarii 
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susținând teme de un larg interes, ca rod al unor cercetări asidue și 
îndelungate. Participanții au rămas cu certitudinea că splendidul 

Câmp Românesc este și va râmăne și pentru tinerele generații care se 

ridică, un spațiu al românismului adevărat, păstrător al limbii și 
tradițiilor neamului nostru.  

 

Anca Sîrghie și Muguraș Maria 

Petrescu, 

Jurnaliști culturali, 

Membri UZPR 

 

 

 

 

 

Aspecte din timpul sărbătorii de la Hamilton 
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                         ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR! 

 

 Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate 

şi corectate de către dvs. respectând următoarele: 

1.  format  JIS B5 

2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â) 

3. font titlu: Times New Roman, caractere de 12 Bold (Aldin) 

4. font ,,nume autor‖: Times New Roman, caractere de 14 Bold 

(Aldin) 

5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin) 

6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm  Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,  

7. text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10 

 Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o 

fotografie. 

 Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, 

fie le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât 

mai clară.  

 Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile 

de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu le 

recunoaşte programul Word nu vor fi publicate.  

Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă 

responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. Această 

responsabilitate, revine autorilor.  

        Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON prin 

rezervare anticipată. 

        Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL 

NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 august 2015 

MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 10 

august 2015 INCLUSIV. 

       Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui 

abonament anual fiind de 150 lei, plus 50 lei taxele poştale. Nu se fac 

decât abonamente anuale.                             

         ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3, Bloc B1, 

ap. 30, judeţul Alba. Telefoane: +40734/198447 sau +40741/721601  

Adresa Internet;  virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com 
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                                       INTERVIUL REVISTEI     

       Elena Costache, Interviu cu Aurelia Marin / 22 
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                                                  FILOSOFIE        
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                                                  PORTRETE LITERARE 

       Cezar Vasiliu – Eseu cu… Agatha / 43 
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