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La mormântul lui Aron Pumnul 

 

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, 

Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta; 

C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină 

Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, 

Se stinse-o dalbă stea! 

 

Metalica, vibrânda a clopotelor jale 

Vuieşte în cadenţă şi sună întristat; 

Căci, ah! geniul mare al deşteptării tale 

Păşi, se duse-acuma pe-a nemuririi cale 

Şi-n urmă-i ne-a lăsat! 
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Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt şi mare, 

Col? unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor, 

Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare 

Şi-ţi împletesc ghirlande, cununi mirositoare, 

Cununi de albe flori! 

 

Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare, 

Te plânge-n tânguire şi locul tău natal; 

Căci umbra ta măreaţă în falnica-i zburare 

O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare 

Ce-i simţ naţional! 

 

Urmeze încă-n cale-ţi şi lacrima duioasă, 

Ce junii toţi o varsă pe trist mormântul tău, 

Urmeze-ţi ea prin zboru-ţi în cânturi tânguioase. 

În cânturi răsunânde, suspine-armonioase, 

Colo, în Eliseu!... 
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ 

 

 

 

MIHAI EMINESCU  

(1850-1889) 

ERUDIT TEORETICIAN AL TEATRULUI 

 

Nimeni nu-l egalează, printre români, pe Mihai Eminescu, ca 

teoretician al teatrului. Iar dintre străini, destul de puţini îi pot sta 

alături. Sfera lui de cuprindere vizează teatrul în totalitatea lui. Iar 

cunoştinţele lui în domeniu sunt cele ale unui adevărat erudit. 

Opiniile lui au o asemenea elevare şi profunzime, atâta 

substanţă de excelentă calitate, şi o formă de exprimare atât de 

actuală încât ar fi un sacrilegiu să nu i le redăm întocmai. Ceea ce ne 

aparţine este doar sistematizarea lor potrivit exigenţelor didactice ale 

acestui curs. Aşadar... 

  

                               Teoria teatrului 

 

„Drama are ca obiect şi ţintă reprezentarea caracterelor 

omeneşti curăţite de neconsecvenţa vieţii şi cugetării zilnice, a 
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caracterelor omeneşti, consecvente, în toate momentele aceleaşi, 

pentru a căror manifestaţiune se aleg situaţiuni interesante.‖ 

„... caracterele autentice se lovesc unul de altul în dezvoltarea 

lor, din asta se naşte înnodământul, iar din învingerea unui 

principiu şi căderea celuilalt deznodământul dramei.‖ 

„... lupta sufletească se reprezintă prin simţăminte exprimate 

în mod plastic şi intensiv...‖ 

„Materialul în care se manifestă această luptă este limba ...‖ 

„Caracterele să fie reale; căci oamenii boiţi cu alb şi negru nu 

înseamnă caractere.‖ 

„Situaţiile (trebuie să se nască) din caractere.‖ 

„Trei elemente pot fi într-o dramă care să constituie valoarea 

ei. 

Unul, caracterele, acestea fac ca ea să fie frumoasă; al doilea 

situaţiunile (deci planul), acesta interesează; al treilea, limba care 

poate avea un farmec liric.‖ 

„În opul dramatic nu există întâmplare. Drama arată ce se 

lucrează de cutare sau cutare caracter conform predispoziţiei sale 

naturale. De aceea, ea implică în sine o vină tragică. Nu o vină 

pedepsită de codul penal, ci aceea care se naşte din ciocnirea unor 

caractere deosebite.‖ 

„Toate soiurile de scriere dramatică se împart numai în două 

genuri, din care unul e mai înalt, celălalt mai de rând: drama de 

caractere şi drama de intrigă.‖ 

„Genul întâilea arată caracterele în toată curăţenia şi 

consecvenţa lor, al doilea le admite fiind cunoscute, iar conflictele 

se nasc din planuri premeditate, ca să zic intelectuale, a două părţi 

opuse.‖ 

„În cel de întâi gen conflictul trebuie să se nască cu 

necesitate, ca între două puteri elementare aduse în contact, 

precum urmează cu necesitate esploziunea dacă arunci o scânteie 

într-o magazie de praf‖ (de puşcă, n.n. – E.V.N.). 

„Aduse o dată în contact, caracterele se dezvoltă repede şi 

energic, privitorul rămâne uimit, nu de ceea ce se întâmplă, căci o 

poate ghici mai totdeauna, ci de espresia curată, străvezie a 

caracterelor omeneşti, care-n viaţa comună se ascund sub masca 

convenţiilor sociale.‖ 
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„...în tragediile lui Sofocle ştim de mai înainte ce are să se-

ntâmple, dar caracterele sunt cristalizate şi ne uimesc prin teribila 

lor consecvenţă, până sunt înfrânate prin ele înşile, urieşi ce cad 

sfărâmaţi sub propria lor greutate.‖ 

„Drama de intrigă consistă nu atâta în conflictul a două 

caractere, ci în acela a două planuri opuse. Aicea publicul 

priveşte cu mult mai mare interes desfăşurarea, căci el poate 

gândi ce se petrece în inima unui om, nu însă ce se petrece în 

capul lui.‖ 

„Tot ce se abate de la aceste norme generale este greşit.‖ 

„Scrierile dramatice se deosebesc în două: în cele care 

interesează prin caractere şi cele cari interesează prin planul sau 

fabula lor. După a noastră părere numai acestea din urmă pot fi 

prefăcute în vodeviluri.‖ 

„În drama adevărată persoanele nu sunt scornite de minte, ci 

reale.‖ 

„Vodevilu-i poveste în cari întâmplările şi încurcăturile sunt 

lucruri de căpetenie, drama nu-i poveste, ci viaţă reală, simţită.‖ 

„Dramele de bulevard, date pentru a asigura existenţa zilnică a 

teatrului vor fi plăcut la mulţi; noi însă am dat seama despre ele 

numai întrucât observasem pe ici, pe colea câte un caracter mai bine 

desenat.‖ 

„Altfel aceste ne-au lăsat în deplină apatie şi nici cu mult mai 

mult decât figurele pe care le formează un caleidoscop.‖ 

„Fabula piesei (bulevardiere, n.n.– E.V.N. ) o formează o 

crimă monstruoasă, persoanele sunt unele şi aceleaşi şi seamănă 

între ele ca figurele dintr-un joc de cărţi.‖ 

„Reţeta pentru comiterea unei asemenea piese e foarte 

uşoară: iei o ingenuitate, un tată nobil, o mamă iubitoare, un 

amant frumos, un intrigant cu pălărie mare şi ochii boldiţi, un 

pahar cu apă în care se toarnă sare, un pumnar, le amesteci toate 

bine, le dai cinci clocote, ca să iasă cinci acte şi în sfârşit te duci 

acasă mulţămind Domnului că toate relele din lume sunt 

trecătoare.‖ 

„... mare parte din public – din cel ce se crede cult chiar – are 

nevoie de asemenea drame, în cari, după un distich clasic, «virtutea 

s-aşează la masă, după ce viciului i s-au aplecat.»‖ 
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„acest soi de repertoriu, necesar din cauze reale, e un 

adevărat pericol pentru inima şi creierii actorului, un pericol ce 

nu se poate neutraliza decât printr-un repertoriu ales, care să-i 

readucă pe nefericiţii martiri, torturaţi în piesele de bulevard, într-

un aer mai curat, la măsură mai dreaptă, la caractere adevărate, c-

un cuvânt un repertoriu, care să prefacă temniţa şi spitalul în 

teatru.‖ 

„Situaţii pline de viaţă dramatică, o intrigă interesant şi 

totdeauna bine condusă, un ton cuviincios, depărtat de orice 

trivialitate, sunt calităţi care ne fac a uita lipsa de adâncime şi de 

poezie.‖ 

„Caracterul e nimerit de minune, căci arată un om în care 

patimi foarte deosebite formează o energică unitate.‖ 

„Toate tonurile de colori sunt bine păzite.‖ 

„O piesă de teatru e esteticeşte un întreg ca şi un tablou, sau 

o simfonie. Fie tabloul cât de frumos dacă o figură din el va fi 

caricată, impresia totală se nimiceşte.‖ 

„... arta este senină şi veşnică. Dramele lui Shakespeare şi 

comediile lui Molière se vor putè reprezenta şi peste mii de ani şi 

vor fi ascultate cu acelaşi viu interes, căci pasiunile omeneşti vor 

rămâne în veci aceleaşi.‖ 

„Dar a pune pe scenă împrejurări şi oameni, cari azi sunt 

pentru a nu mai fi mâine, înseamnă a da unui institut de cultură 

sufletească caracterul frivol al unui café-chantant.‖ 

„Să nu se uite un lucru: arta e senină.‖ (Revenire, cu surplus 

de argumente). 

„Moartea la creştini e un schelet, la cei antici e un geniu cu 

făclia întoarsă. Adevărată e şi o imagine şi cealaltă, dar cea din 

urmă face o impresie senină!‖ 

„... boala, schilodirea, c-un cuvânt defectele fizice nu fac o 

impresie senină, ci penibilă.‖ 

„... tot ce vine din afară, precum sărăcia, întâmplările care nu 

sunt izvorâte din propriul meu caracter, toate acestea n-au a face cu 

scena.‖ 

„Înainte de toate, persoanele unei piese trebuie să fie 

sănătoase atât trupeşte, cât şi la minte.‖ 

„Mai târziu pot nebuni, dar în partea expozitivă a piesei 

trebuie să fie sănătoase, să aibe forme normale, să vorbească ca 
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oamenii, în sfârşit în dramă n-avem a face cu anormităţi fizice sau 

morale.‖ 

Pentru a nu lăsa neacoperite afirmaţiile sale drastice, 

Eminescu analizează admirabil una din capodoperele antichităţii 

eline: 

„Să luăm o tragedie antică, spre exemplu pe Regele Oedipus 

a lui Sofocle. 

Oedipus e un caracter violent. 

În Theba domneşte ciuma, din cauză că zeii sunt mânioşi 

pentru uciderea nedescoperită a predecesorului lui Oedip. 

Oedip mişcat de rugămintea poporului, hotărăşte pedeapsa 

cea mai aspră pentru omorâtorul regelui Laios. 

Poporul tot e încununat cu ramuri verzi de întristare, de pe 

altare se înalţă fumul jertfelor către zei, această solemnă durere 

publică e impunătoare în antica ei simplitate. 

Oedipus, fără să ştie că el însuşi e omorâtorul lui Laios, 

promite poporului – şi promite sieşi în fundul conştiinţei, că va 

afla prin stăruinţă pe ucigaş. 

Să nu se uite că fabula despre Oedipus era cunoscută 

întregului popor grecesc şi că în momentul când gura lui Oedipus 

osândea pe omorâtor, tot poporul ştia că el e omorâtorul. 

Demosul antic ştiind aceasta asculta c-o adevărată spaimă 

tragică cuvintele eroului piesei. 

Vine preotul Tirezias, chemat să ghicească care-i omorâtorul. 

Tirezias nu voieşte să vorbească, speriat de adevărul pe care-l 

ştie. 

Oedipus îi impută rea credinţă, până ce preotul spune în 

sfârşit. 

Toată scena e tragică. 

În fine vine păstorul care descoperă toată fabula. 

Efectul e cumplit. 

Regina stă înmărmurită. Oedipus o întreabă ceva. 

Ea nu răspunde nici un cuvânt, ci iese din scenă şi se 

sinucide. 

El, văzând adâncul mizeriei sale sufleteşti, ştiind că şi-au 

ucis pe părintele său, că s-au căsătorit cu mumu-sa, îşi scoate 

însuşi ochii, care să nu mai vadă o lume a cărei privelişte îl doare 

şi pleacă, dus de mână de un copil al său în exil. 



12 
 

Este ceva măreţ şi senin în toată concepţia aceasta. 

Dar în această scenă nu este nimeni bolnav, nici schilod, nici 

sărac. 

Sunt oameni normali care espiază crime, ce au răsărit din 

însuşi caracterul lor‖. 

  

                              Teatrul  românesc 

 

 „Teatrului românesc îi trebuie un capital de piese bune, 

actorilor un capital de roluri potrivite cu talentul şi fizicul lor.‖ 

„... răul de căpetenie este următorul. În toate ramurile 

activităţilor publice n-a fost şi multă vreme încă nu va fi stabilitate. 

Precum în viaţa statului fiecare urmaş strică jucăriile pe care şi le 

făcuse predecesorul său, tot aşa şi în teatru vedem succedându-se 

direcţii cu totul deosebite.‖ 

„Într-un an vedem tendenţe mai curate, într-altul ne trezim din 

nou  

cu offenbachiadele, iar o parte din public, aceea căreia îi mai place un 

repertoriu ce nu-i dă nici de gândit, nici de simţit, încurajează adesea 

piese la cari un tată de familie nu-şi duce bucuros nici nevasta, nici 

copiii.‖ 

„Întrebarea, dar este dacă teatrul românesc are destulă putere de 

viaţă ca să cristalizeze în mijlocul nestorniciei împrejurărilor 

noastre.‖ 

„Cu toată sfiala, ce ne-o impune fizionomia intelectuală a 

României, vom răspunde totuşi da.‖ 

„În privirea comediei ne-am format de mult convingerea. 

Comedia ar putea să aibă la români un viitor foarte însemnat, din 

cauza voioşiei cu care se joacă, mai ales când piesa se petrece în 

cercuri sociale bine cunoscute de actori.‖ 

„... în comedie nu e pericol. Ea poate să aibă un viitor, şi dacă s-

ar începe a se juca deocamdată piesele mai uşoare ale lui Molière, în 

bunele traduceri vechi, s-ar pune începutul unui repertoriu comic 

statornic.‖ 

„Arta dramatică n-are în România nici un singur azil, în care 

să se poată dezvolta în liniştea şi cu maturitatea ce i se cuvine.‖ 
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„Neavând fonduri statornice, teatrul românesc e avizat la 

nestatornicia gustului publicului celui mare, căci atârnă de la 

încasările serale.‖ 

„... nestatornicia lui materială are drept efect şi nestatornicia 

artistică.‖ 

„De o jumătate de secol putem zice că se joacă teatrul şi cu 

toate acestea până acum nu s-au cristalizat încă un repertoriu 

statornic, care să nu se învechească niciodată.‖ 

„Lipsa de capital bănesc e cauza lipsei unui capital artistic, 

teatrul n-are repertoriu statornic, actorii n-au o seamă de roluri 

studiate din piese de caracter, cari să nu se învechească niciodată, 

ci siliţi a interesa publicul şi a-l atrage oricum la reprezentaţii, 

actorii schimbă rolurile care cum îi vine.‖ 

„... piesele se schimbă foarte repede încât abia se mai 

repetează de două sau trei ori‖. 

„... atârnarea de publicul cel mare e cauza de căpetenie 

pentru care nici repertoriul nu-i de samă, nici actorii n-au vremea 

materială ca să-şi studieze «con amore» rolurile.‖ 

„Şi nici e cu putinţă ca teatrul să se ridice la gradul unei 

instituţii de cultură.‖ 

„În teatrul central al unei naţii de peste zece milioane de 

suflete se dau Orfelinele cu sala plină, iar de s-ar da Zgârcitul lui 

Molière sau Hamlet al lui Shakespeare, suntem siguri că sala ar fi 

goală. 

O asemenea împrejurare se explică, se scuză chiar – dar nu se 

justifică.‖ 

„Ar fi drept ca un popor atât de numeros ca al nostru să aibă 

măcar un singur teatru model c-un repertoriu model şi nu ne 

îndoim că acest teatru şi-ar creşte publicul. 

Azi ar veni puţini, mâni mai mulţi, poimâni şi mai mulţi, 

încât peste zece ani singurul teatru care ar fi totdeauna plin ar fi 

cel bun. 

  

                           Repertoriul naţional 

 

„În genere noi nu suntem pentru traduceri, ci pentru 

compuneri originale; numai aceea voim, ca piesele, de nu vor avè 

valoare estetică mare, cea etică să-i fie însă absolută.‖ 
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„Ni place nouă şi gluma mai bruscă, numai ca să fie morală, 

să nu fie croită pe spatele a ce e bun.‖ 

„Ni place nouă şi caracterul vulgar, numai corupt să nu fie; 

onest, drept şi bun ca litera evangheliei, iată cum voim noi să fie 

caracterul vulgar din dramele naţiunale.‖ 

„Sunt binevoiţi autorii, cari chiar cu talent mai neînsemnat îşi 

dau o silinţă onestă de a scrie solid şi sănătos fără jignirea moralei 

şi a cuviinţei – adeseori autori de aceştia sunt mai de preferat 

decât aceia cari strălucesc prin luxul bogat al fanteziei, prin verva 

cea plină şi strălucitoare a spiritului; tot aşa precum adeseori e 

mai de preferat apa cea vie, curată, proaspătă, care constituie o 

condiţiune neapărată a vieţii, înaintea chiar a parfumatelor vinuri 

ale orientului.‖ 

Ajungem astfel la una din preocupările majore ale geniului 

eminescian preocupare al cărui nume nu-i altul decât 

 

                                        Modele 

 

„Când iei în mână operele lui Shakespeare, geniala acvilă a 

Nordului, cari par aşa de rupte, aşa de fără legătură între sine, ţi 

se pare că nu e nimica mai uşor decât a scrie ca el, ba chiar a-l şi 

întrece chiar prin regularitate. 

Însă poate n-a esistat autor tragic care să fie domnit cu mai 

multă sigurătate asupra materiei sale, care să fie ţesut cu mai 

mare conştiinţă toate firele operei sale, ca tocmai Shakespeare; 

căci ruptura sa e numai părută, şi unui ochi mai clar i se arată 

îndată unitatea cea plină de simbolism şi de profunditate, care 

domneşte în toate creaţiunile acestui geniu puternic.‖ 

„Shakespeare nu trebuie citit, ci studiat şi încă astfel ca să 

poţi cunoaşte ceea ce-ţi permit puterile ca să imiţi după el …‖ 

Ar fi nefiresc să nu inserăm tot aici admirabilul portret făcut 

aceluiaşi Shakespeare care, prin tainicele jocuri ale eternităţii, se 

dovedeşte a fi şi un extraordinar autoportret. Poezia, intitulată şi 

ea simbolic premonitor – Cărţile – îşi răspândeşte lumina de 

parcă ea ar veni de pretutindeni: 

 

„Shakespeare! adesea te gândesc cu jale, 

Prieten blând al sufletului meu; 
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Izvorul plin al cânturilor tale 

Îmi sare-n gând şi le repet mereu. 

Atât de crud eşi tu, şi-atât de moale, 

Furtună-i azi şi linu-i glasul tău; 

Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe 

Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. 

De-aş fi trăit când tu trăiai, pe tine 

Te-aş fi iubit atât – cât te iubesc? 

Căci tot ce simt, de este rău sau bine, 

– Destul că simt – tot ţie-ţi mulţumesc. 

Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, 

M-ai învăţat ca lumea s-o citesc, 

Greşind cu tine chiar, iubesc greşeala: 

S-aduc cu tine mi-este toată fala‖.     

 

„Un dramaturg, care întrunind mărime şi frumuseţe, 

curăţenie şi pietate adevărat creştină, se ridică cu totul din 

cercurile esclusive nu numai ale unor clase ale societăţii până la 

abstracţiunea cea mare şi puternică a poporului. 

Pe popor în luptele sale, în simţirea sa, în acţiunea sa, 

demonică şi uriaşă, în înţelepciunea sa, în sufletul său profund 

ştie a-l pune pe scenă Victor Hugo şi numai el. 

Adoratoriu al poporului şi al libertăţii, el le reflectă pe 

amândouă în conture mari, gigantice, pe care adeseori, puterile 

numai omeneşti ale unui actor nici că le poate urmări cu 

espresiunea. 

Pe acest bard al libertăţii îl recomandăm cu multă seriozitate 

junimii, ce va vrè să se încerce în drame naţiunale române.‖ 

„Dacă cineva se simte anume dispus să trateze materie 

tragică, ori comică din poporul ţăran, îi recomandăm de model 

pentru cea întâi sublima dramă a lui Frederic Hebbel: Maria 

Magdalena, pentru cea de-a doua din comediile cele poporale ale 

poetului danez Holberg. 

Nu să le imiteze, nu să le traducă, ci numai să le aibă de 

măsurariu pentru ce va scrie în acest gen.‖ 
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                                    Actorul 

 

„… un actor e dator să gândească nu numai cu autorul, dar 

adesea şi în locul lui.‖ 

„Câte piese nu datoresc succesul lor – nu valorii lor interne –, 

ci jocului bine meditat al actorilor.‖ 

„Sunt două soiuri de actori, unul care primeşte condiţiuni şi 

altul care impune condiţiuni directorului. În interesul teatrului 

nostru noi am dori cât mai mulţi din aceştia din urmă.‖ 

„…actorul simte când are să înfăţoşeze caractere adevărate şi 

când imaginare. Într-un caracter adevărat e la el acasă.‖ 

„…actorul să nu fie numai un talent, căci talentele se găsesc 

uşor, ci să rămâie neatins de toate obiceiurile rele, de manierile 

stranie, de rutina viţioasă a celor mai mulţi artişti.‖ 

„Este elementar într-un teatru că toţi actorii să aibă un 

diapazon statornic.‖ 

           „Meritul şi adevăratul talent sunt mai presus de nevoia 

reclamei…‖ 

„…actorul să interpreteze atât de bine rolul greu, încât să-ţi 

râdă inima ascultând frumoasele versuri.‖ 

  

                                     Slăbiciuni ale actorului 

 

„… afectarea exagerată şi încrederea neascunsă în talentul 

său.‖ 

„… se suie pe coturnul tragic chiar când nu e vorba de a 

înfăţoşa caractere înalte, pasiuni adânci…‖ 

„…juca bătrânul general. Însă de multe ori uita de bătrâneţele 

sale şi gesticula cu cârja, pe care trebuia să se sprijine cu toată 

îndemânarea unui tinerel. 

Iritarea şi violenţa dă o putere juvenilă extraordinară, dar cu 

toate acestea în to ate împrejurările de emoţiune am trebui să 

recunoaştem pe gârbovitul bătrân.‖ 

„… ceea ce constatăm cu părere de rău este că afară de doi-

trei, ceilalţi nu ştiu a vorbi. În teatrul românesc ţi se pare a auzi 

citind pe cineva într-o limbă pe  care el n-o pricepe…‖ 
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„… multe scene s-au jucat aşa încât părea că un actor 

vorbeşte din pivniţă şi altul din podul casei; iar când vorbeau mai 

mulţi era şi mai ciudat.‖  

                                                           * 

             Ideile lui Eminescu sunt mult mai numeroase. Noi n-

am făcut decât să le desprindem pe acelea care au în mai mare 

măsură legătură cu formarea unui tânăr actor. Acesta găseşte în 

masivul tezaur eminescian al teoriilor despre teatru o cale spre 

roluri, dar mai ales spre sine însuşi. Este o descoperire de sine 

comparabilă cu caratele diamantelor. În ambele cazuri, valorile 

sunt nepreţuite şi nepreţuibile. Ca tot ce se referă la formarea 

armonioasă a unui tânăr. 

Închei amintind un alt gând al lui Eminescu: „Un început bun 

e adesea lucrul de căpetenie.‖ 

Aşa să fie. 
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TEREZIA FILIP 

O METAFORĂ EMINESCIANĂ, UN MOMENT 

DE CRIZĂ EXISTENŢIALĂ ŞI POETICĂ 

Există o cale și o posibilitate de-a atinge 

biografia sufletească și spirituală a poetului, 

atunci când, citind poezia, reflectăm asupra 

unor metafore. Această cale e desigur alta 

decât traseul pur biografic și calendaristic 

dictat de cursul timpului, al istoriei, e 

posibilitatea de decriptare simbolică a 

sensului ascuns în metafore. Căci simbolul 

este mereu complice unui sens tainic. Cu o 

putere aparte, el reprezintă inclusiv codul 

impulsurilor sufletești care au inspirat sau au dictat poetului metafora.  

În câteva eseuri publicate anterior în paginile revistei de față, 

comentam simbolismul floral eminescian și semantica lirică a acestuia 

intuitiv sau voluntar insinuată de poet cuvântului floare. Încă de la 

debutul său poetic, petrecut cu exact 150 de ani în urmă cu poema De-

aș avea, în bine-primitoarele paginile ale revistei Familia, Eminescu 

învestea simbolul floral cu o semantică poetică ambiguă dar extrem de 

relevantă, ce va deveni o recurență în lirica sa.  

Mult-visata „floare mândră-dulce-răpitoare” din această creație 

lirică de început, cu o amprentă feminizată, naiv-sentimentală 

reprezenta, în fond, un ideal poetic vag conturat ce putea sugera atât 

iubirea și feminitatea, cât și creația năzuită de bardul animat de idealuri 

înflăcărate, în stilul unei epoci romantice încă neîncheiate pe meleaguri 

românești. În Criticilor mei însă, după 10 ani de la debut, Eminescu 

insinua cuvântului floare o a altă valență simbolică decât cea incipientă, 

ușor facilă. Floarea și înflorirea reprezintă manifestare, creație, 

frumusețe și sens la un loc, în poema Criticilor mei. Eminescu creează 

aici un trop ce opune creației mimate, lipsite de substanță, o poezie 

autentică, plină de sens, antinomie a florilor deșerte întruchipând 

poezia facilă, mimetismul literar destul de răspândit și în acea epocă. 

Poetul viza probabil în acest chip, metaforic, atât poezia facilă a vremii 

cât și pe detractorii săi. Floarea purtătoare de rod reprezintă creația 

autentică stând sub semnul esenței, al Adevărului adică, înveșmântat 
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estetic pe măsura demnității pe care această instanță o merită 

întodeauna. Clasic în esența sa, Eminescu transpune în simbolul său 

atât perfecțiunea formei, cât și substanța poeziei. Cel care ascultă glasul 

realității – „doruri vii și patimi multe‖, ce, „ca și flori în poarta vieții,/ 

bat la porțile gândirii” (Criticilor mei) și pretind înveșmântare în 

cuvinte – „cer veșmintele vorbirii‖, este nimeni altul decât bardul cu 

misiunea de-a enunța adevărul, inclusiv în numele neamului său. Vizat 

de năvala realului asupra gândirii și percepției omenești, el este chemat 

să dea expresie sentimentelor, patimilor în flori de cuvinte. De-a lungul 

creației eminesciene, simbolismul floral intervine și ca element de 

decor în estetica unor ambienturi romantice ori în fastuoase peisaje 

lirice, dar și ca simbol al unei condiții divine sau regale excepționale. 

Acest rol îl îndeplinește, bunăoară, floarea de aur, ce poate reprezenta 

un dar divin, inspirație, har, idee. 

Ca orice alt poet, Eminescu a avut și el nu de puțineori momente 

de criză sufletească, de criză a inspirației poetice sau de eșec în 

șlefuirea perfectă a versurilor. Imaginarul unor poeme conține secvențe 

ce indică eșecul contemplării poetice, sau al captării ideii în cuvinte. Și 

tot simbolismul floral exprimă și în acest caz  momentul de criză a 

inspirației, o absență ori o frustrare sufletească ce lipsește viața de 

farmec și poezia de sens. În astfel de cazuri poezia rămâne doar o 

tentativă eșuată de-a aşeza adevărul în ţesătura textului, căci enunțul nu 

reușește a încropi un mesaj, iar textul nu devine mai mult decât un 

discurs steril, o simplă înşiruire de cuvinte fără esenţa adevărului în ele. 

Aceasta e teama poetului. În astfel de momente poema nu se încheagă 

iar jocul imaginilorrămâne o reverie sterilă. Eminescu exprimă simbolic 

acest moment de criză într-o poemă publicată postum și mai puțin 

comentată de critica literară, Ce-mi șoptești atât de tainic. 

Textul conectează, ca toate celelalte poeme, imaginarul liric la 

propria biografie a poetului sau la starea sufletească de moment: „Ce-

mi șoptești atât de tainic,/ Tu, izvor de cânturi dulci?/ Repezind bălaia 

undă,/ Floarea țărmului o smulgi/ Și o duci, o duci cu tine/ Vâjiind 

încet pe prund;/ Ale tale unde floarea/ Cine știe unde-ascund?/ Astfel 

trece și viața-mi,/ Dar o floare-n valuri nu e./ Nici nu spun ca tine 

doru-mi/ Nimăruie, nimăruie./ Ci eu trec tăcut ca moartea,/ Nu mă uit 

la vechii munți,/ Scrisă-i soarta mea în creții/ Întristatei mele frunți./ 
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Numai acolo unde teiul/ Lasă floarea la pământ,/ Eu încep să mișc din 

buze,/ Să trimit cuvinte-n vânt./ Vis nebun, deșarte vorbe,/ Floarea 

cade, rece cântu-i/ Și eu știu numai atâta:/ C-aș dori odat’ s-o mântui” 

(Ce-mi șoptești atât de tainic.) Monologic şi introspectiv, poemul 

vizează nu un izvor real, ci unul tainic, ce şopteşte în adâncul abisal al 

sufletului poetic – căci purtăm în noi, nu-i aşa? – reflectate în oglindă, 

exact imaginile lucrurilor ce ne circumstanţiază existenţa, mai 

accentuate ori mai diminuate, funcție de efectele lor asupra ființei 

noastre. Ele ne modelează sufletul, ne farmecă, ne preocupă ori ne 

supliciază. Imaginarul versurilor, cu izvorul şoptind tainic pe prund, cu 

unde repezi, cu floarea smulsă din ţărm și pierdută undeva departe este 

relevant pentru fenomenologia sufletească specifică poetului romantic, 

într-un moment de singurătate și decepție. Mihai Eminescu, 

contemplativul, solitarul reflexiv-introspectiv, reprezintă cu siguranţă în 

această simbologie poetică, un moment de criză sufletească sau unul de 

criză a contemplaţiei şi a inspiraţiei poetice, poate, chiar criza rostirii 

poetice. Căci floarea smulsă din țărm și purtată de unde repezi undeva 

departe poate fi chiar metafora poeziei, a creației sau a unui sens 

întrezărit dar insuficient clarificat, imposibil de captat în cuvinte. Două 

cauze subtile, destul de dificil decriptabile, generează în astfel de 

momentele de tristeţe profundă, sentimentul frustrant al unui eşec al 

comunicării.  

Prima dintre aceste ar fi pierderea sensului ori senzația de 

irelevanţă a ceea ce dă/face farmecul existenţei și al poeziei. A doua 

cauză pare a fi o anumită absență a puterii de comunicare. Poetul nu 

reușește să atingă acea esenţă rară care face substanţa poeziei. E un 

moment de criză a inspirației sau a comunicării, e imposibilitatea găsirii 

cuvintelor, pentru a le întrețese-n metafore ca floare a vorbirii.  

Doar vag întrezărit în jocul fluid al undei în care privește poetul, 

sensul se poate pierde uneori, așa cum sugerează în metafora sa, Ion 

Barbu, pierderea de „harfe răsfirate ce-n zbor invers le pierzi‖. Dar 

oare despre ce unde sau ape vorbim aici? Care să fie „izvorul de cânturi 

dulci„ ce stârneşte într-atât emoţia şi meditaţia poetică? Și Ion Barbu 

vorbește în arta sa poetică, Din ceas dedus, de o „înecare‖, în 

„grupurile apei‖, de un „joc secund mai pur‖ decât cel al realului. 

Eminescu pare a viza aici acele unde sufletești, interioare, profunde, 

sesizate de C. G. Jung în adâncul sinelui. Din sau în aceste „ape‖ 

interioare se aleg şi răsar ideile, sensul, uneori dificil de capturat în 
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cuvinte. Tristețea eminesciană din aceste versuri pare a defini însăși 

trecerea, evanescența de floare efemeră a bucuriilor vieții, a iubirii, a 

prezenței iubitei, a sensului poetic al existenței. Trecerea fulgerătoare, 

himerică a sensului, prin unda fugară a privirii interioare e tocmai 

momentul în care ideea bate la porţile gândirii, dar cuvântul căutat nu e 

la îndemână – „Ah, atuncea...” când „pe cap îţi cade cerul!”, după 

expresia poetului. Codul liric al textului foloseşte simboluri specifice 

unei poeme peisagiste, în care intră recurent termenii ce vizează natura: 

izvor, şoaptă, cânturi, țărm, unda bălaie, o floare smulsă din țărm, 

teiul cu floarea la pământ etc. Numai că din imaginarul poemului și din 

cele câteva simboluri care-l focalizează, înţelegem că nu despre un 

mesaj peisagistic e vorba aici, ci despre o stare de melancolie relevată 

de un peisaj interior. Prin construcția ei imaginară, poema primeşte o 

semantică subtilă pentru fenomenologia interioară ce ţine de sfera 

emoţională a sufletului poetic: „Astfel trece și viața-mi,/ Dar o floare-n 

valu-i nu e,/ Nici nu spun ca tine doru-mi/ Nimăruie, nimăruie.” 

(Idem). Ceea ce apare aici ca izvor, prund unde, ţărm, floare, reprezintă 

de fapt, ermetizarea romantică a unui moment de introspecţie, de 

singurătate și decepție, de criză a inspiraţiei, de melancolie a trecerii, a 

fragilității vieții, a lipsei de sens.  

Izvorul cu unde repezite-n valuri, ce duc cu sine o floare smulsă 

din ţărm, pare simbolul propriului suflet poetic, tumultuos şi patetic, ce 

activează subteran, din care lipseşte însă, dusă de val, floarea iubirii sau 

cea a inspiraţiei, fericirea, iubita – „doar o floare-n valu-i nu e‖, ceea ce 

îl închide pe poet în sine, într-o frământată şi chinuitoare tăcere:  „Ci 

eu trec tăcut ca moartea,/ Nu mă uit la vechii munţi;/ Scrisă-i soarta 

mea în creţii/ Întristatei mele frunţi.” (Idem). Rătăcirea singuratică şi 

izbucnirea-n discurs, numai în solitudine, în prezenţa teiului cu crengi 

plecate şi a izvorului – „Numai colo unde teiul/ Lasă floarea la 

pământ/ Eu încep să mişc din buze,/ Să trimit cuvinte-n vânt” (Idem) – 

nu e o soluție a acestei imense tristeți. Versurile indică o gesticulaţie 

vană, un monolog patetic, un moment de descărcare sufletească ce nu 

aduce însă nici bucuria rostirii şi nici atingerea sensului ori plăcerea 

vieţii, fapt ce aminteşte de cunoscuta metaforă flori deşerte, cuvinte 

rostite zadarnic, fără vreun sens în ele. Absența invocată – „doar o 

floare-n valu-i nu e” poatefi: a iubitei, a sensului, a fericirii, a bucuriei 

de-a fi, motive suficiente pentru o stare de decepție în care poetul își 

dorește moartea. Retorica versurilor finale, „Vis nebun, deşarte vorbe/ 

Floarea cade, rece cântu-i.../ Şi eu ştiu numai atâta/ C-aş dori odat’ s-o 
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mântui.”(Idem). indică punctul culminat al acestei crize. Floarea ce 

cade, cântul rece sunt metafore ale zădărniciei oricărei tentative de-a da 

sens prin creație vieții. Absenţa sensului, cântul poetic steril şi „rece‖, 

lipsit de energia pe care i-o conferă iubirea sau bucuria de-a fi indică în 

metafore și destinul poetului de ins solitar, lipsit de fericire și de 

prezența celei iubite. Floarea smulsă din țărm și dusă de valuri –

„Floarea țărmului o smulgi/ Și o duci, o duci cu tine,/ Vâjiind încet pe 

prund –/ Ale tale unde, floarea/ Cine știe unde-ascund?” (Idem) – 

poate fi și un simbol a iubitei, smulse sau îndepărtate de valurile lumii, 

ale vieții. Simbol al fericirii, al iubirii și al sensului în lume, floarea 

este cea care, în viziune eminesciană, dă sens și farmec vieții, dă sens 

creației, când e prezentă. Și tot astfel absența, căderea sau risipirea ei 

indică un moment de criză sufletească și poetică. Momentul indicat de 

finalul poemei prezintă tentația neantizării. Poetul atinge aici o 

experiență-limită, căci simbolica absență a florii smulse de undele 

repezi echivalează cu absența sensului creației și al existenței iar 

fantoma extincţiei îi apare ca o salvare din sterilitatea existenţială şi 

poetică: „Şi eu ştiu numai atâta/ C-aş dori odat’ s-o mântui.” (Idem). 

Şoaptele, izvorul de cânturi dulci,unda bălaie, floarea ţărmului 

sunt coduri ale unui peisaj interior reflectat simetric, ca în oglindă, în 

subconştientul poetic, arhetipal, în care aceste elemente peisagiste 

funcționează ca simboluri, pe care le privim drept însemne ale creaţiei 

– izvor nesecat în interiorul fiinţei. Sau, într-o formulă concretă:izvorul 

cu unde repezi, țărmul, floarea smulsă din el vorbesc subliminal de 

acea zonă subiacentă conştiinţei, sesizată C. G. Jung, pe care doar 

poetul sau insul creator o accede, o sondează şi o valorifică. Un izvor 

interior, nesecat animă eul, îl inspiră și-l motivează permanent în 

acțiunile sale. Lumea din acest poem cu titlu atât de sugestiv – Ce-mi 

şopteşti atât de tainic? – e cea a inconştientului în care activează mai 

mult sau mai puţin clar, mai mult sau mai puţin obscur, imaginile 

arhetipale ce tind mereu să iasă la suprafață, să se-nchege în ţesătura 

textului sau în acțiunile omenești. Ele conțin adevărurile profunde, 

subliminale care răscolesc eul îi iscă imaginile ori, dimpotrivă, le 

tulbură şi le risipesc. „Ale tale unde floarea/ Cine ştie unde-ascund‖ e 

metafora subtilă a risipirii sensului sau a adevărului, a pierderii din 

orizontul vieții a frumuseții și iubirii și de aici tentația suicidală din 

finalul poemei.  
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                      ARON COTRUŞ  

 

125 DE ANI DE LA NAŞTERE 

ŞI 55 DE LA TRECEREA LUI ÎN 

ETERNITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1891-1961 

         Poet expresionist  foarte valoros în lirica românească ,,pe 

latura viziunii colosalului,‖  Aron Cotruş s-a născut în localitatea 

Haşag,  din judeţul Sibiu, fiind al doilea din cei nouă copii ai preotului 

Aron Cotruş şi a Anei Cotruş născută Isăilă în satul Lupu judeţul Alba. 

Urmează şcoala primară la Haşag şi  în satul mamei sale unde tatăl său 

este preot, apoi liceul la Blaj. Ion Buzaşi. într-un articol publica în 

revista Vatra din Târgu Mureş sub titlul ,, Aron Cotruş elev la Blaj‖ din 

4 aprilie 1983  p.193b, articol menţionat şi în cartea lui Alexandru 

Ruja: ,, Cotruş, Viaţa şi opera‖ (Editura Vest,1996   pg.12), arată că  a 
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fost elev al Liceului ,, Sfântul Vasile‖ din Blaj în perioada 1903-1910. 

În urma publicării în data de 15,  a lunii noiembrie, din anul 1908 în 

revista ,,Ramuri‖ din Craiova a poeziei ,, Tisa‖ ,, a fost nevoit să 

părăsească Blajul! Dar niciodată Cotruş nu a urât Mica Romă, oraş care 

prin istoria şi cultura sa, s-a fixat puternic în memoria poetului 

dedicându-i poezia ,, Oraşul copilăriei‖. 

      De la Blaj, Aron Cotruş se mută la liceul ,, Andrei Şaguna‖ din 

Braşov, cursurile căruia le va absolvi. Aşa cum menţionează şi 

Alexandru Ruja înscrierea la Liceul ,, Andrei Şaguna‖ va fi  povestită 

de poet în articolul ,, Braşovul meu‖ scris într-un an jubiliar, la Arad, 1 

mai 1925. ,, [...] Mai târziu, când la Blaj urmam întâile clase de liceu, îi 

priveam, nu ştiu cum, pe colegii veniţi de la Braşov, ca pe nişte băieţi 

excepţionali, care îmi aduceau parcă ceva din oraşul acela feeric şi-mi 

deşteptau în suflet dorul nelămurit al depărtărilor...!...] Un neaşteptat ,, 

consiliu abeundi‖ m-a izgonit din Blajul meu liniştit al copilăriei mele. 

Şi nu m-am revoltat... Şi nu mi-a părut rău... O poezie ,, Tisa‖ – pe care 

o publicasem în revista ,, Ramuri‖ din Craiova a făcut să fiu, la plecare, 

sărbătorit de către şcolărimea Blajului, ca un mic..  ,,martir‖ al cauzei 

româneşti. 

       Astfel  ,, Tisa‖ mea, revărsată înainte de vreme, m-a făcut să plec 

din captivitatea Târnavelor‖ La Braşov, Aron Cotruş se va cunoaşte şi 

împrieteni cu viitorul mare filosof Lucian Blaga. 

      Dar, oare, cauza principală a ,, izgonirii‖ de la liceul blăjean să fi 

fost numai poezia Tisa? Desigur, dăm crezare spuselor poetului din 

articolul menţionat, dar, trebuie numai decât să arătăm că Ion Buzaşi în 

articolul citat spune  că în anii şcolari 1908-1909 şi 1910-1911 Cotruş a 

dezertat de la şcoală, iar în perioada publicării poezie ,, Tisa‖  nu se afla 

la liceul din Blaj fiind dat ,,dezertat‖. Noi credem că la trasferul lui la 

liceul din Braşov au contribuit şi desele ,,dezertări‖  de la şcoală nu 

numai publicarea acestei poezii. Spirit patriotic exploziv, Aron Cotruş 

putea pune în pericol şcolile Blajului fiindcă guvernul maghiar din acea 

perioadă începuse prin minsitru Appony, un amplu proces de 

maghiarizare a românilor şi de introducerea forţată a limbii maghiare în 

şcolile româneşti, lucru confirmat în anul 1913 prin prezenţa la Blaj în 

inspecţie la şcolile de aici pentru a forţa predarea lecţiilor în limba 

maghiară, a lui Iankovich Bela care primeşte celebra replică dată de 

canonicul Ioan Micu Moldovanu: ,, Domnule ministru, sunt om bătrân. 

Am văzut multe în viaţa mea şi am petrecut multe. Am fost sub 

stăpânirea atotputernică a Nemţilor, care părea că nu va avea sfârşit, dar 

Nemţii s-au dus.. Azi D-voastră Ungurii, sunteţi stăpânii zilei. Veţi 

pleca şi D-Voastră ca şi Nemţii ( se înţelege Austriecii), iar noi 
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Românii vom rămâne, căci Românul are un proverb: ,, apa trece, 

pietrele rămân‖.(Cf .I. Lupaş: V.Popea şi I.M. Moldovanu pg.20).  

        În perioada respectivă, numai de agitaţie antimaghiară nu avea 

nevoie Blajul ştiut fiind, că deja, se discuta în modul cel mai discret 

despre organizarea luptei de eliberare de sub ocupaţia austro-ungară. Că 

este aşa, au demonstrat-o anii următori când la 1916, elevii din Blaj au 

scris pe tablă în clase, poezia luzi Radu Cosmin ,, Vrem Ardealul‖, ceea 

ce a declanşat o mare anchetă a autorităţilor maghiare  care a dus la 

arestarea unor oameni implicaţi şi la moartea dactilografei de la 

Mitropolia din Blaj, Maria Puia
1
  

       Aşa dar, credem că la îndepărtarea lui de la şcolile Blajului trebuie 

să ţinem seamă de ambele cauze, cunoscând marea exigenţă a 

profesorilor blăjeni faţă de şcoală, faţă de instruirea elevilor. 

      Aron Cotruş, a fost şi la Alba Iulia, unde şi-a satisfăcut stagiul 

militar, la o unitate militară de aici, de unde a şi plecat pe front. 

Tot la Alba Iulia şi-a tipărit volumul ,, Neguri albe‖ în 1926 de versuri 

la Tipografia ,,Schaszer‖. Despre istoria  manuscrisului acestui volum, 

despre perioada stagiului militar la Alba Iulia, ca şi despre unele date 

legate de prezenţa lui la Roma înainte de al doilea război mondial şi 

după instalarea comunismului la noi, despre întâlnirile sale cu preoţii 

greco - catolici din Capud Mundi, despre sărăcia în care a trăit ani de 

zile, vom vorbi cu alt prilej. Sunt date inedite care vor îmbogăţii 

biogafia poetului. 

                                              VIRGIL ŞERBU CISTEIANU  

 

                              Satul meu 

Acolo, copil, mă suiam pe deal, 

să văd departe munții, 
munții vineți ai Sibiului. 

Acolo am auzit, pentru întâia dată, vorba Ardeal, 

de la mama si de la tata ... 

Acolo m-a alungat din leagăn un frate mai mic, 

pe al cărui cosciug de brad, cât o jucărie, 

eu am aruncat întâiul bruș de tărână, 

într-un țintirim cu pruni mulți, 

                                                           
1
Vezi, Radu Brateş, ,, Aspecte din viaţa Blajului‖ şi Virgil Şerbu Cisteianu ,, 

Aspecte din lupta blăjenilor pentru Unirea cea Mare‖ în ziarul Unirea, mai 

1988. 



26 
 

țintirim verde, pe care l-am văzut, de-atâtea ori, în vis, 

la Blaj și la Brasov, 

la Arad și la Viena, 

la Sulmona și la Padova, 

la Roma și la Varsovia, 

și aici, la Madrid, 

și pe care îl voi mai vedea, poate într-o bună zi 

în tara mea descătusată 

și în Alba-Iulia, care m-a văzut în ziua când Aurel Vlaicu 

își deschidea aripile spre cer; 

și în Clujul, care m-a văzut, în floarea anilor, 

trecând cu ochii aprinși, pe ulițele lui, 

și în Bucureştii cântecului nostru de mâine 

și în Bucureștii întoarcerii noastre la vatră ... 

Cu toată tainica putere a pământului lui, 

mă cheamă de pe drumuri străine, mă cheamă satul meu, 

mă cheamă să dorm, 

să dorm creștinește până la plinirea vremii, 

acolo, undeva, 

în același pământ, 

unde își dorm somnul morții străbunii mei 

și mama și tata 

și frățiorul 

pe cosciugul căruia 

eu am aruncat întâiul bruș de tărână, 

în țintirimul cu pruni mulți, 
sub poala dealului, de pe culmea căruia, 

- copil fermecat, - mă uitam să văd în depărtare, 

munții, munții vineți ai Sibiului  

Cu locurile acestea mă cunosc așa de mult, 

De când, copil, nu cunosteam decât o singură primejdie: 

Câinii păcurarilor. 

Creșteau atunci pe-aicea ierburi de mătase 

Parcă anume pentru piciorușele-mi desculțe .  

Cunoșteam copacii de pe câmpuri ca pe niște frați 
Drumurile își dădeau pietrișul la o parte, 

Când treceam, 

Parcă din pământ ocrotitori străbuni le-ar fi trimis porunci, 

Nisipuri moi s-aștearnă-n lung și-n lat, 
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Strănepotul lor hoinar să nu-și însângere picioarele. 

Cu locurile-acestea mă cunosc așa de mult, 

Când rătăcesc pe ele, 

Parcă mă-ntâlnesc cu mine însumi 

Pe câmpiile copilăriei mele ... 

           Oraşul copilăriei 

Când înfloria 

Copilăria mea, 

Se uită duşi, mă recunosc abia, 

Ca nişte-mbătrâniţi, uitaţi, batjocoriţi părinţi 

Scoşi din minţi, 

Albiţi, orbiţi, striviţi de nebănuite tragediii, 

Iar uliţele lungi, pustii, 

Parcă-mi zic într-un abia-nţeles şoptit: 

„Bine-ai venit‖!... 

  

Oraş duios în care am copilărit!... 

Eu te port în suflet cum te-am cunoscut: 

Frumos, fantastic şi nepriceput, 

Cu uliţi largi deschise-n infinit... 

Cu şcolari săraci şi... fericit... 

  

Oraş ce-ntâii ani mi-ai însorit, 

În tine întâlnesc de ani şi ani, în fiecare seară, 

Furişându-se printre puţinii trecători, 

Sfios, uimit, 

Cu ochii mari, plini parcă de comori, 

Un sprinten, mititel şcolar, 

Fluierând în drumul lui spre casă-un cântec de la ţară. 

  

Din lungul uliţelor înnoptate, 

Din mahalale pline de şcolari şi de păcate 

El îmi răsare-n drum necontenit 

Cu faţa macră, cu privirea lui pribeagă, 

În care îmi revăd copilăria-ntreagă... 
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Pe toate porţile îl simt, îl văd ieşind, 

Privind, 

Cu jind, 

Vitrinele ce sufletu-i aprind... 

Îl simt cutreierând pe toate uliţile tale, 

Îmi iese blând, în fiecare seară-n cale, 

Necontenit... necontenit... necontenit... 

Şcolarul mititel, vrăjit, - 

Oraş duios, în care am copilărit!... 

 

Tisa 

     Ursită în lume ai fost Tisă, să fereci în strune de valuri 

Jelirea nădejdilor frînte, străbătîndu-te-n maluri 

Accentele grele de zbucium din iarna durerilor noastre 

Le mesteci în lacrimi de jale-n povestea de valuri albastre. 

 

Tu-nchizi în cetatea durerii a noastre amaruri rebele, 

Povara robiei tirană, cătuşile crunte şi grele, 

Furtuna de gînd ce străbate şi zguduie cumpăna minţii, 

Ce-mbolduri ne dă spre viaţă şi stavilă pune credinţii. 

     Şi codrii şi Crişuri şi Murăş plîng zbuciumul nostru de jale, 

Iar Oltul, haiducul sălbatec, stînci grele de munte prăvale, 

Pe Iancu-l plîng munţii frăţînii şi vulturii zbor către ceriuri, 

Din lupta nădejdilor multe, din leagănul multor misteriuri. 

 

Ne poartă pe drumul durerii, pe-un val spumegînd întristarea 

Şi-n piepturi de zimbri îşi fierbe otrava ei rea răzbunarea, 

Din clocot o lume de patimi îşi urlă amarul robiei 

Şi-o volbură cruntă de doruri se-nchide-ntre zidul urgiei. 

 

La ropotul jalnic de ape, în inimi se zbate durerea 

Şi lacrimi ne udă pămîntul, ne-ncunjură mută tăcerea, 

Ne laşi tu iubită, în lanţuri, ne laşi să plîngem! 

Să fierbem în ură durerea şi jalea în plîns să ne-o stingem! 

 

Aproape-i doar vremea dorită, cînd, Tisă, vei fi tu a noastră, 

Cînd fulgere-aprinse de tunuri închide-vor zarea albastră, 

Cînd cornul de luptă suna-va, cînd morţii vor umple pămîntul, 

Cînd ruga din urmă a noastră prin ceriuri purta-va cuvîntul. 
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Sub tunete grele şi fulger, revoltă-ţi a apelor oaste, 

Căci urlă-n adîncuri pămîntul şi-n gemete codrii pe coaste, 

Războinic voinicii pe vale s-alerge cu armele-n mînă 

Şi-n urmă tăria dreptăţii, pe toate să fie stăpână. 

                              În singurătate 

Întristătoare-mi vin în minte, 

Cu melancolicu-i portret 

O periniță violetă, 

Un sân rotund și-un păr brunet. 

 

Si-acum, când plin de nostalgie, 

Îmi tot colindă-un dar nătâng, 

Cu tine, dragă Eminescu, 

Şed la măsuța mea şi plâng. 

 

Şi-ntre duioasele volume 

Mă simt stăpân pe ăst pustiu, 

Satrap lui Sadi şi lui Hafis 

De-acum şi până la sicriu. 

 

Iar resemnările-mi nespuse 

Le culc în leagăn de argint, 

Tot recitindu-mi o romanță 

Ce-am scris-o-n istmul de Corint. 
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IOAN ADRIAN POPA 

ÎN DIALOG CU ANDREI PLEŞU  

„Alba Iulia merită un statut de 

oraş privilegiat” 

— Distinse domnule Andrei 

Pleşu, văzând ce s-a întâmplat la 

Festivalul „Dilema veche” din Cetatea 

Alba Carolina, propriile dileme vis-a-vis 

de starea societăţii româneşti vi s-au 

adâncit ori clarificat? 

— Nu pot afirma că s-au clarificat, 

dar am un sentiment sporit de încredere că 

lucrurile sunt totuşi posibile. Momentele cele mai proaste sunt acelea în 

care ni se pare că mergem spre un orizont închis. Or’ aici, la Alba Iulia 

(este a doua oară când vin în ultimul timp) constat că e posibilă o 

restaurare de cea mai bună calitate a unui monument istoric, e posibilă 

o administraţie ce funcţionează şi există public. Am fost uimit să văd ce 

multă lume s-a adunat afară, în faţa Catedralei Romano-Catolice, şi cu 

câtă răbdare au ascultat vreme de două ceasuri ceea ce invitaţii aveau 

de spus. Asta înseamnă că există context, text şi oameni care să le 

îmbine.  

— Dacă aţi putea, ce aţi aduce din Bucureşti la Alba Iulia şi 

ce aţi transfera din Capitala de Suflet a Românilor în capitala 

oficială a ţării pentru a îmbogăţi spiritual ambele municipii? 

— Întrebarea e generoasă şi indică o dorinţă de comuniune în 

efortul de ameliorare a lucrurilor, dar – cinstit vorbind – nu cred în 

transferuri dintr-astea. Nu putem muta Ardealul în Regat, nici Regatul 

în Ardeal, fiecare trebuie să-şi găsească modul lui de a atinge un statut 

de normalitate. M-aş bucura să fie şi în alte oraşe din ţară primari 

eficienţi, cum pare cel din Alba Iulia, m-aş bucura să fie atmosfera de 

linişte productivă pe care am perceput-o vag pe stradă, în dialogul cu 

diverşi oameni. Mi-ar plăcea să văd valorile astea şi în Bucureşti. Pe de 

altă parte, sigur că aş dori Albei Iulia să aibă acces la mijloacele de 
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comunicare şi de iradiere pe care inevitabil le are o capitală. Alba Iulia 

merită un statut de oraş privilegiat. 

— Sunteţi un intelectual de rasă. Consideraţi că persoanele 

preocupate de cultură/ştiinţă percep mai în profunzime esenţa 

lumii sau, dimpotrivă, fiind axate pe studiu/cercetare, pierd o parte 

a adevărurilor fundamentale din jur? 

— Aici nu există repartiţii pe meserii şi pe tipul de viaţă pe care 

o duci. Există cazuri individuale: sunt oameni simpli, fără preocupări 

culturale speciale şi cu atât mai puţin preocupări ştiinţifice, care au o 

intuiţie a sensurilor lucrurilor şi o disciplină a vieţii ce îi face să treacă 

într-o categorie înaltă a umanităţii. Şi sunt oameni ce buchisesc toată 

ziua, care au 80 de dioptrii la fiecare lentilă, stau mereu cu nasul în 

întrebări tehnice şi care, existenţial vorbind, sunt analfabeţi. Am 

cunoscut o mulţime de oameni simpli reuşiţi şi mulţi savanţi analfabeţi 

din punct de vedere al vieţii. Nu vreau prin asta să sugerez că e bine să 

rămânem cu toţii la un nivel de primă instrucţie. E foarte bine să 

mergem cât de departe putem, dar să nu credem că asta va fi o garanţie 

de desăvârşire interioară şi de înălţime spirituală reală. Valorile 

spiritului se obţin şi pe alte căi decât cele legate strict de cercetare şi de 

citit. E bine să practicăm aceste două căi, dar mai e nevoie de alte 

câteva ingrediente ca lucrurile să devină armonioase.  

— Nietzsche spunea că „viaţa înseamnă a transforma 

constant în lumină şi în flacără tot ceea ce suntem şi tot ce 

întâlnim”. De ce individul începutului de mileniu trei, în alergarea 

lui continuă spre a împlini verbul „a avea” nu pe „a fi”, deturnează 

sensul existenţei? 

— Lui Nietzsche nu i-a prea ieşit propria exigenţă, ceea ce 

diminuează puţin vigoarea indicaţiei lui. Sunt oameni care, într-adevăr 

trăiesc axaţi pe „a fi‖ şi alţii la care „a avea‖ devine un substitut de 

fiinţă. Din păcate sunt naturi greu de dislocat. E foarte greu să convingi 

un om ce mărşăluieşte pe stadionul achiziţiei să treacă la 

contemplativitate. Nu înţelege ce vrei de la el. Şi cei care au norocul să 

pună accentul pe „a fi‖ sunt la rândul lor uşor de deturnat, dacă un „a 

avea‖ spectaculos şi care le dă senzaţia că le potenţează fiinţa apare ca 

o ispită în preajma lor. Cred că nu trebuie să împărţim oamenii pe 

categorii. Există posibilităţi ca fiecare din aceste categorii să iasă din 

etanşeitatea ei şi să se transforme. Cred foarte mult că valoarea 

esenţială a vieţii este capacitatea de transformare, de creştere, de 
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transfigurare. Fără mutaţii adânci pe care să le provocăm ori care să ni 

se întâmple de-a lungul vieţii trăim schematic în „a fi‖ sau în „a avea‖. 

E nevoie mereu de mişcare, de o aşteptare orientată către mai binele 

lăuntric.  

— Vă caracterizează un umor exemplar. Cum reuşiţi să 

adoptaţi o asemenea conduită într-o perioadă în care mulţi văd 

lucrurile/evenimentele din preajmă într-o nuanţă sumbră? 

— Ar fi şi o problemă de natură. Sunt oameni mai curând 

înclinaţi să surâdă decât să lăcrimeze. Asta nu înseamnă că sunt 

nesimţit. Am şi eu momente de disperare, dar am constatat pe mai 

multe planuri că umorul e, de regulă, o excelentă soluţie pentru crize 

grave şi probleme imposibile. Când nu ai alte posibilităţi, e bine să 

încerci măcar să recurgi la rezerva de umor pe care o ai. Şi mai e ceva – 

umorul e o formă de politeţe. Un om fără umor nu comunică cu 

adevărat cu cei din jur, nu-şi hrăneşte comunitatea în niciun fel, e 

mereu la distanţă şi transformă proasta dispoziţie într-un mod de viaţă. 

Cred că umorul bine plasat poate fi un combustibil şi o formă de 

cordialitate, de atenţie la celălalt, un fel de a te strădui să creezi bună 

dispoziţie. Cuvântul bună dispoziţie îl văd o expresie spaţială esenţială 

pentru viaţă. Trebuie să fii dispus bine, adică bine aşezat în raport cu 

ceilalţi şi cu lumea. Asta înseamnă bună dispoziţie. Sigur, nici ăia care 

râd ca proştii de dimineaţa până seara nu sunt un model. Există şi un râs 

distrugător sau un râs trivial. Nu la el mă refer, ci la capacitatea de a 

ieşi periodic din cultul absolutului. Lumea nu este, în datele ei actuale, 

un peisaj în care absolutul e la el acasă, ci un peisaj în care relativitatea 

e la ea acasă. Umorul e o formă de a te raporta inteligent la relativitatea 

lucrurilor. 

— Scriaţi într-o carte: „Aspir ofensiv la desăvârşire, ştiind 

bine că n-o voi dobândi. La fel, trebuie să aspir ofensiv la 

cunoaştere, ştiind bine că n-o pot deţine. Vom fi măsuraţi cu 

măsura aspiraţiei noastre şi nu cu aceea a realizării ei. Dacă n-ar fi 

aşa, nimeni dintre noi nu s-ar mântui”. Cum încearcă Andrei Pleşu 

să-L vadă mai de aproape pe Dumnezeu în ceaţa densă a 

timpurilor noastre şi astfel să se desăvârşească/mântuiască? 

— N-aş putea să asum situaţia fericită în care Îl vezi de aproape 

pe Dumnezeu. Mi-aş dori să am odată şansa asta. N-aş putea să vorbesc 

despre ea ca de o experienţă consumată. Mă străduiesc, mă rog şi sper. 

Astea sunt instrumentele cu care lucrez. Ce rezultat vor da, care e 
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metoda optimă? N-aş putea să vă spun decât căzând în impostură. Sper 

să se ia notă măcar cândva de buna mea credinţă, de efortul meu sincer 

de a fi mai bun decât sunt. Deocamdată nu am reuşit decât un singur 

lucru – cărţile mele sunt mai bune ca mine. În rest nu garantez. 

— Grigore Vieru spunea: „Nu se întâmplă nimic interesant, 

omule, dacă scoţi o carte – pur şi simplu ai întâlnit nişte cuvinte şi-

ai stat de vorbă cu ele”. Când vi se publică o carte, credeţi că aveţi 

puterea, prin cuvânt, să remodelaţi sufletele cititorilor? 

— Vieru vorbeşte ca un poet. În poezie dansul cuvintelor e 

decisiv şi cel ce realizează coregrafia e personajul esenţial. Nu-i acelaşi 

efortul omului ce încearcă, prin alcătuirea gândurilor lui, să comunice 

cu semenii. Pot să vă spun că scriind descopăr eu însumi lucruri pe care 

nu le anticipasem. Am aflat, încercând să formulez, lucruri pe care nu le 

aveam în minte înainte de a formula. Asta îmi dă sentimentul că nu e 

nici meritul meu, dacă îmi iese o pagină, şi că nici nu pot asuma un 

succes ce, în bună măsură, nu mi se datorează. E rezultatul unui mod de 

funcţionare în care şi altă instanţă decât propria mea imaginaţie sau 

logică pare să participe. Nu vreau să spun că sunt un locotenent al lui 

Dumnezeu pe Pământ care-mi dictează ce am de spus, dar se gândeşte, 

se vorbeşte şi se scrie pe lume într-un mod ce îşi subordonează uneori 

actorii, scriitorii, gânditorii etc. Aşa încât ceea ce produci simţi uneori 

că face parte dintr-o substanţă de gândire ce nu-ţi aparţine integral. 

Ceea ce vreau e să comunic, să-mi găsesc interlocutor. Mă străduiesc să 

fiu limpede, să nu fiu plicticos. Nu cred că există lucruri atât de 

complicate pe lume încât să nu poată fi spuse într-un mod care să treacă 

dincolo de mintea complicată a autorului. Cred că e esenţial să vrem să 

fim înţeleşi, să vrem să fim asumaţi de celălalt şi introduşi de el în 

circuitul ideilor lui. Comunicare, dialog, efort comun către sens – e 

ceea ce sper să obţin, din când în când, cu câte o pagină reuşită a 

cărţilor mele. 

— Cum aţi regăsit municipiul nostru la a doua venire aici şi 

cum vedeţi eforturile făcute de autorităţi pentru ridicarea culturală 

a Albei Iulia? 

— Nu mă pot declara un cunoscător al oraşului, căci am venit 

pentru intervale scurte de timp pe care de obicei mi le petrec dând 

interviuri sau vorbind în public. Ar trebui să stau mai mult, dar nu apuc 

şi atunci ceea ce văd e destul de frugal. În mod clar în portretul Albei 

Iulia, incluzând nu numai cetatea, ci şi Biblioteca Bathyaneum (una 
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formidabilă pe care am vizitat-o, având nişte oameni dedicaţi) sunt 

repere esenţiale. Într-o conversaţie avută cu primarul urbei mi-a plăcut 

să aud de la un politician şi administrator fraza: „Fabrici şi uzine mai 

sunt, dar ce avem noi aici e doar aici, prin urmare sunt bucuros să pot 

oferi ceea ce se găseşte doar aici şi celor ce ne vizitează‖. E o gândire 

foarte bună, întrucât de obicei în mentalitatea multor politicieni cultura 

este secundă, ornamentală, ceva care e bun în discursuri, dar care nu 

trebuie luată prea în serios. Faptul că aici cultura este luată în serios – 

includ şi Festivalul „Dilema veche‖ ce şi-a găsit gazde primitoare, 

participative – e o promisiune şi un model pentru toate locurile ţării 

unde se găsesc asemenea valori. Există în multe locuri din România 

valori marginalizate, neglijate, amânate, fapt ce nu se întâmplă la Alba 

Iulia şi pentru asta simt că, încet, capăt o afecţiune specială pentru acest 

oraş. 

— În încheiere, vă rog să adresaţi un salut locuitorilor 

Albei ca o modalitate de a-i ţine aproape de suflet până la 

reîntoarcerea pe aceste meleaguri. 

— Îi salut cordial pe cei pe care-i cunosc şi pe cei pe care nu-i 

cunosc. Mă gândesc deja la viitoarea ediţie a festivalului ori la 

următoarele ocazii să vin în Alba cu dorinţa să cunosc mai mulţi 

oameni, mai multe locuri şi instituţii decât am avut ocazia în timpul 

scurt de acum. Simt că Alba Iulia este un loc în care merită să vii. 

Bănuiesc că e şi un loc în care merită să trăieşti. Le doresc locuitorilor 

acestui judeţ să le placă ce fac, adică să facă lucruri cu plăcere, cu 

dedicaţie, nu din datorie pură sau din obligaţie. 

— Vă mulţumesc pentru acceptarea dialogului şi vă urez 

„La mulţi ani!” (întrucât duminică v-aţi aniversat ziua de naştere), 

sănătate, prilejuri de fericire şi mântuire sufletească!  
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IRONIM MUNTEAN  

MUNTELE MAGIC 

Prin „Marile jocuri”, Ideea 

Europeană, Bucureşti, 2006, al treilea 

volum al tetralogiei, focalizează atenţia 

asupra personajelor sosite la munte, la 

invitaţia lui Sveatoslav Timaru, 

sclulptorul de cai vii (Andrei Rogujiv, 

Miroslava Plămădeală şi Saşa Cerven), 

eveniment cu care se încheie romanul 

anterior dar şi al unui grup nou – 

Familia Juşkov – pendulând între 

mănăstire (din aproprierea satului K) 

pensiunea cu subterană şi fireşte, vila 

de vis a lui Timaru (supranumit Uriaşul).  

Legătura dintre volume se realizează, în primul rând prin 

circulaţia personajelor a stâlpilor epici, eroii principali, sculptorul 

Andrei şi Miroslava Plămădeală, puştoaica, nepoata pictorului 

Cristian Prepeliţă, ce compun temelia cuplului spiritual (de altfel 

o trinitate) a relaţiei maestru – discipol, în funcţie de care este 

surprinsă toată căutarea existenţială şi artistică a lumii evocate de 

romanciera. 

Unitatea de loc şi timp este alt element al coeziunii ciclului 

epic, al tetralogiei care urmăreşte condiţia intelectualităţii 

româneşti la sfârşitul secolului al XX lea, mai ales lumea 

artistică, în primul rând a Bucureştiului, în jurul cuplului spiritual 

central (Andrei - Mira) roind pictori, sculptori, scriitori, cărturari 

din agitata şi tumultuoasa vreme postrevoluţionară şi ce au 

dobândit libertatea traversând originala noastră democraţie, dar 

epoca este extinsă, prin rememorare, la întregul timp postbelic 

unde eroii au avut bunici, părinţi, rude sau antecedente proprii. 

La vila lui Timaru, ca în Decameronul lui G. Boccaccio, sau 

Hanul Ancuţei al lui M. Sadoveanu, ca într-o ramă epică curg 

poveşti de viaţă, confesiuni, mărturisiri, se monologhează, se 

dialoghează, se imaginează scenarii, prin care se trăieşte, se 

iubeşte, se moare, se trădează, se urăşte, viaţa şi moartea coexistă 
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iar eposul Aurei Christi se revarsă în şuvoi analitic, reflexiv 

închegând o viziune proprie asupra lumii, existenţei, vieţii prin 

această temă biblică şi îndelung reluată de marile modele ale 

romancierei (Shakespeare, Dostoievski, care domină lumea „o 

pură amăgire, care îşi schimbă mereu conţinutul înşelător şi 

barbar, măreţ şi bogat, nespus de bogat, repetitiv în nestatornicia 

sa‖ de câteva secole prin taină, autoritate şi minune p. 278-279). 

Romanul stă sub pecetea unui motto din Franz Kafka: 

„...Sigur e că scriu asta din deznădejdea pe care mi-o inspiră 

trupul meu şi viitorul laolaltă cu acest trup‖ (p. 7), la care Akulina 

Juskov (un alter ego al romancierei): „Am un trup kafkian, 

trebuie mereu să fac economie de energie, sunt pusă în situaţia de 

a-i suporta mizeriile, căderile, împuţinările, felul brutal, violent, 

în care mă azvârle în boală, făcându-mă la ceva mai mult de 

treizeci de ani, totuşi – să mă simt o epavă, un obiect 

netrebuincios, aruncat pe marginea umanităţii. Dumnezeu mi-a 

dat o voinţă maniacală, un creier puternic, însă a uitat să-mi dea 

un trup sănătos (s.n) iar învelişul acesta de carne al sufletului 

meu e atât de amăgitor, Doamne, atât de amăgitor! Nu-mi plâng 

de milă, crede-mă. Ucid orice început de milă... mila secătuieşte, 

mila e degradantă‖. (p. 108) Boala îi aduce o „uriaşă putere (îi 

declară mătuşa ei, Flavia - Domnica) Akulina Juskov va trebui să 

se hrănească din viul său, existent, dincolo de boală, suferinţă, de 

deznădejde. De altfel, prin relaţia dintre Flavia - în călugărie 

purtând numele Domnica şi Akulina, nepoata sa de frate (cu 

Dumitru Juskov, fratele său întreţinuse vinovate relaţii 

incestuoase, înainte de călugărie) este dată o altă ipostază a temei: 

maestru – ucenic; Ina în copilărie, fusese alumnul Flaviei, care „îi 

citise primele basme din Fraţii Grimm, apoi din autori precum 

Eminescu, Kipling, Rabelais, Cervantes, Racine, Moliere, mai 

târziu: Edgar Poe, Emerson, Tolstoi, Nekrasov, Dostoievski, 

Virginia Woolf, Shakespeare‖. La rândul ei Akulina devine 

maestru pentru călugăriţa Dina, împreună cu Domnica ajutând-o 

să se formeze, să se strunjească. 

La rândul lui Edgar Friedman „evreu fin, impetuos, iubitorul 

de arte, marele artist neangajat al niciunei instituţii‖ (p. 520) 

prieten al Uriaşului are ca maeştri pe titanii Renaşterii când s-au 

„depozitat regate de genuri pe kilometru pătrat‖, rămânând şi „în 



37 
 

epoca noastră, de început splendidă şi de regretabilă decadenţă ca 

o fântână din care îţi poţi potoli setea la nesfârşit, dacă, 

bineînţeles, setea poate să nu aibe limite, şi eu zic că aşa ceva e 

posibil‖ (Andrei Rogujiv p. 523). Acestora, (titanii Renaşterii: 

Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, S. Botticelli), dar şi lui 

Gogol, Puşkin, Tolstoi, Dostoievski, Th. Mann, Andrei Rogujiv 

le va rămâne veşnic emul. Şi Saşa Cerven este: „lacom de mine, 

de viaţă, de viul... de cantităţile imense, bine dozate, de viu al 

vieţii‖, după cum „Miroslava îmi spuse odată, într-un acces de 

rapace genialitate, că e lacomă, lacomă până la impudoare... de 

fiinţă, de viaţă, de viul din ea‖. (p. 283) Saşa, cel mai prezent 

personaj în acest volum, este frământat de gândul că în fiinţă 

„mişcă viermele acela al viului...se întoarce viul în tine...‖ te 

devoră „nimicul de viu ca o viespe‖, te împinge spre moarte şi 

deşi „Viaţa ne interesează, întâi de toate viaţa‖, „Viaţa ne adună... 

ea ne macină, ne adulmecă, trăgând după sine moartea luând cu 

împrumut masca vieţii ne pune la încercare‖. 

Trupul este animal şiret; Trupul şi sufletul şi spiritul sunt un 

întreg, sunt una, sunt ca degetele de la o mână, ca arborii unei 

păduri fără sfârşit, pădure din care nu vei ieşi nicicând,... nu vei 

ieşi decât după scurtcircuitul acela ultim de care ne este frică... 

mie nu cred că mi-e frică de moarte...pentru că moartea e un 

lucru necunoscut totuşi (s.n. p.300). Viaţa, efemeritatea umană, 

raportul fiinţei cu timpul, moartea sunt temele majore în raport cu 

care defineşte condiţia umană, „Există, se transformă astfel, 

treptat, treptat, în mai puţin decât existenţa. Trecem prin viaţă ca 

peştele prin apele dulci ale Rinului. Nu lăsăm nici o urmă. Poate 

un copil, doi... Şi murim speriaţi de lungimea şi scurtimea vieţii; 

Moartea face parte din viaţă; Moartea este egală cu viaţa... 

Thales... punea un semn de egalitate între viaţă şi moarte. 

Moartea este aidoma vieţii, un focar al viului, pentru care da 

trebuie să lupţi ceas de ceas, clipă de cipă. Trebuie să lupţi ca să 

te menţii pe orbita viului... Bolgiile viului implică, impun lupta 

pentru... spune Mira cu voce de gheaţă. 

Ce este viul? Repetă Sveatoslov Timaru. E focul interior, 

focul acela adus de zei. Fără el suntem morţi... Viul cere înzidire‖ 

(p. 261 – 262). Dacă nu ne jucăm (creaţia este act ludic, homo – 

ludens – artist), nu recreăm realitatea...viaţa profită... moartea 
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profită, şi uitaţi-vă, vă trag spre nefiinţă... vă manâncă moartea, 

afirma, Saşa Cerven, pictorul cu cap de turc, cu acest amator de 

măşti nu se putea şti niciodată ce te aşteaptă, încotro te va duce 

(p. 263). Eroii Aurei Christi stau sub zodia acestei îngemănări a 

vieţii cu moartea, a existenţei cu inexistenţa „moartea îşi dă mâna 

cu viața înnobilându-se, investind tone de viu una în cealaltă, 

prelungindu-se una în cealaltă iar reciprocitatea se regăsea firesc, 

firesc; printre legile firii, ale acelui mirabil teritoriu negru al 

viermuielii întru reîntronarea Vieţii‖ (p. 413). 

La munte unde se află cei veniţi în vizită (Andrei, Mira, 

Saşenca) împreună cu femeile de la vila lui Timaru, Iva şi 

ziarista, şomeră în prezent, pseudo prinţesa Sena, au timp cât 

cuprinde petrecând în lungi şi imprevizibile conversaţii, într-un 

topos, mai mult decât simplu peisaj, fragment de natură, ci „un 

spaţiu spiritual, înclinat spre înălţimi abia bănuite, deschis către 

aventuri ale sufletului şi ale minţii, culminat cu adăstatele stări de 

catharsis‖. (p. 202) Aici timpul se dilată, „Timpul e altfel aici. 

Luciditatea devine ca o lamă ascuţită, ca o lamă de cuţit. 

Luciditatea are mireasma zăpezilor... Timpul e cu totul altfel. Sau 

e acelaşi. Doar că vecinătatea munţilor te schimbă, făcându-te să-

l percepi altfel. Densitatea aerului imprimă o altă patină timpului, 

un alt suflu, se rarefiază. Sau aşa se pare‖ (p. 11). Aici, unde 

oaspeţii au petrecut zile bune, şi „interesant că în primele zile 

timpul se scurgea şi mai încet; da probabil că prima zi petrecută 

la munte fusese cea mai lungă, pe urmă însă timpul intrase pe o 

şină specifică; cu toate acestea... aici şi aerul şi timpul şi oamenii 

sunt altfel; totul e diferit... poate merită să-mi fac şi eu o casă la 

munte‖ p. 587 (alt laitmotiv al Aurei Christi). Aici ninge ca în 

basmele copilăriei. Zeii îşi fac de cap. Timpul trece cumva 

straniu, aici, nebănuit de încet  şi ciudat, de parcă n-ar mai fi 

timp... se transformă într-o materie laxă... cloşca timpului... face 

pui mai rar aici, sus, iar puii sunt parcă diferiţi‖ (p. 586). Aici în 

inima munţiilor (unde era situată şi mănăstirea) se simţea acasă, 

lume ca într-un alt timp, în timp mitic, poate identificat 

inexplicabil cu timpul ei individual‖ (p. 157) şi iubirea cunoaşte 

forme aparte în romanul Aurei Christi, aici la munte iubirea 

dintre Mira şi sculptor este magie prin care-şi ascultă „cu luare-

aminte pornirile, chemările de dispariţie ale corpurilor lor, care se 
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topeau unul în altul, devenind ca alte dăţi, un singur trup: tânăr 

frumos, zbătându-se în focurile încet calculate ale pasiunii, ale 

bolii care e singura iubire, amorul fizic. Se încleştau în 

îmbrăţişări prelungi, impetuoase, pentru ca să se despartă pe 

acelaşi teren... O imensă tandreţe scurtcircuitată de cruzimile bine 

gândite ale focului lăuntric, pururi copilăros şi dramatic. Pururi 

gingaş, aiuritor de iute... Larii casei se retrăseseră care încotro. 

Respectau intimitatea amantilor. Care se iubeau. Da. Se iubeau. 

Şi larii, complici decupaţi din arborele crud al desăvârşirii le 

cântau în strună. Le rămânea altceva de făcut... Vegheaţi de larii 

montani. Care parcă îi urmăreau pretutindeni. Aveau nevoie de 

ei? De ceea ce li se întâmpla. Se hrăneau din sufletul lor? 

Templieri ai iubirii, paladini ai marilor singurătăţi, ruminate în 

doi. Împărţite în doi. Peste somnul lor adânc, larii vor veghea 

toată noaptea, stinşi, fericiţi în oboseala strecurată în mădulare. 

Aveau trupul greu, ca un ulcior prea plin‖ (p.202) 

Larii casei au valoarea martorilor permanenţi, zei mărunţi 

care ocrotesc căminul, viaţa domestică ca şi  penaţii, manii şi 

geniile (în mitologia romană) iar în roman fac posibila 

îngemănarea vieţii cu moartea, filtrând motivele creştine cu cele 

păgâne, iubirea este surprinsă şi în varianta incestuoasă, ca un 

blestem, inițial între cei doi fraţi: Dimitrie Juşkov şi Flavia 

(ajunsă înainte de pensionare călugăriţa Flavia, care e maistra 

nepoatei sale Akulina) şi apoi dintre fraţii de sânge, Slava şi 

Akulina, copiii Axeniei şi ai lui Dimitrie. 

În iubirea imposibilă dintre Ina şi Slava „carnea învinsese 

spiritul, devenind una cu el – capriciosul, doctul şi neştiutorul în 

egală măsură... Între ei încăpeau exclusiv gestul, sărutul, 

respiraţia ba egală, ba sacadată, erau două trupuri reduse la 

studiatul jăratec al iubirii leneşe şi pasionale în egală măsură. 

Încete. Implacabile‖.  

Întâlnirea lor s-a produs „ocolind bunul simţ şi legile dictate 

de acesta‖ (p. 469) încheiată cu moartea prin suicid acest eros 

păgân stă sub zodia Rugăciunii templierilor în închisoare, pe care 

Akulina o citeşte fratelui – iubit înainte de execuţia lor, 

imaginându-şi în cercul al cincilea al existenţei ei anterioare 

„eram o revoluţionară‖ rugăciunea socotită de ea, cea mai 

frumoasă după Tatăl nostru, preferând-o pe cea a Ordinului 
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pentru că „este una din cele mai frumoase şi mai disperate; ştiu de 

ce o preferi pe ea? Între paranteze fie spus, pentru că împacă două 

lucruri greu conciliabile în cazul religiei: disperarea şi speranţa. 

E ştiut că disperarea, ca şi trufia, constituie un grav păcat‖ (p. 

472), iar luarea vieţii este cel mai mare păcat. 

Despre moarte se discută mult: „Foarte rar reuşesc să nu mă 

gândesc la moarte după lanţul de morţi de acum mai bine de un 

deceniu. Probabil am ajuns la înţelepciunea anticilor. Judec şi 

contemplu moartea, aşa cum făceau ei, adica senin, ca pe un dat 

firesc ce face parte din viaţă. Însă nu cred să învăţ vreodată să 

tratez moartea ca pe o sărbătoare. Moartea face parte din viaţă‖ 

(Andrei Rogujiv p. 260). Suferinţa, boala, durerea sunt adesea, 

însoţitoarele morţii şi unii văd viaţa ca „o imensă grădină‖. 

Apelul la mască se face pentru ca „ascunzându-te, să te cunoşti 

mai bine‖ iar „teatrul este o modalitate prin care aţi căutat în 

bârlogul primordial, ca să zic aşa, copilăria şi lumina inerentă 

acesteia‖ (p. 579) fapt evident la Shakespeare, Cehov, 

Maeterlink, Strindberg  „autorii care îmi dau senzaţia existenţei 

luminii‖ (s.n.). se moare mult în roman, în final aglomerându-se: 

moartea Xeniei, soţia lui Dimitrie Juşkov, a celor doi fraţi de 

sânge, suicidari, a Dinei, călugăriţa găsită în cabana din 

aproprierea mănăstirii, suprimată de iubitul ei, pentru că a ales 

recluziunea în mănăstire în locul dragostei, iar studentul la 

teologie se va suicide la ... rându-i. Bâlbâita Mateia e supusă 

exorcizării de falsul duhovnic, care se substituie fratelui său 

geamăn (mort în incendiu în apartamentul din vila Plămădeală 

din Bucureşti, în vol. III al tetralogiei) şi va muri la rându-i. Cele 

două ritualuri de exorcizare de la mănăstire atrag atenţia şi a 

supra vieţii din mănăstire, destul de stranie, Domnica şi surorile 

ei trăind în intimitatea păcatului, din care şi gustă câteodată, fără 

a se simţi oripilate. 

Romanul Aurei Christi este al marilor jocuri destinale, al 

„Micilor jocuri mari ale existenţei. Jocuri ca nişte imnuri 

indirecte care proslăvesc natura din om. Forţa din el‖ (s.n. p. 

237), iar jocul reprezintă calea ieşirii din tine: Ieşi din tine, îţi 

poruncesc. Dă-ţi drumul. Relaxează-te. Bucură-te de viaţă. 

Bucură-te de tine, de noi, de aceşti mânzoci splendizi. Bucură-te 

de omătul dimprejur. Oare nu vezi imperiul care ne tolerează! 
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Bucură-te de trupul tău tânăr, şi el un mânz neîmblânzit. Bucură-

te!!‖ (p. 240) îndemn de esenţă dionisiacă, făcut de Saşa Mirei, 

dar şi Senei îi recomandase: „să se joace,să-şi schimbe cât mai 

des măştile iar când le epuizează pe cele la îndemână să 

născocească altele, apoi altele, şi tot aşa...‖, „Da, moartea e 

împlinire. Uneori. Triumf al iubirii. Şansa de a înveşnici... 

Triumfaţi. Bucuraţi-vă‖ (p. 609). 

Dansul la care îi invitase Saşa Cerven la începutul sejurului 

montan îl situa „din capul locului dincolo de bine şi rău, (s.n.), 

dincolo de judecata medie, comodă şi călduţă... 

Să sărbătorim moartea, să sărbătorim viaţa; sărbătorind 

moartea, noi în realitate viaţa o săr-bă-tooooriiiim!‖ Să cânte, să 

sărbătorească, să danseze „să se joace de-a viaţă, de-a moartea, 

de-a măştile?! Oare nu el îi stârnise pe toţi îmboldindu-i să fie ei 

înşişi, să fie pur şi simplu, nedându-şi seama că lucrurile vor lua – 

instigate de zeii obscuri ai prezentului – o întorsătură jucăuş-

dramatică, aglomerând într-un timp şi spaţiu restrânse câteva 

sfârşituri neaşteptate, încât unii dintre locuitorii acelui cătun 

înghiontit de munţi se întrebau, ridicând din sprâncene, 

legănându-şi umerii a neputinţă şi stupoare: „De unde, Doamne, 

atâta moarte pe metru pătrat? De unde?”... (s.n. p. 611). Întinşi 

pe zăpadă Saşa Cerven şi Sena apăreau ca nişte cruci 

asemănătoare crucilor din cimitirul monastic, cântând: „Să 

dansăm... Să sărbătorim... Numai aşa vom avea dovada faptului 

că suntem vii, că ne regăsim, da, putem să ne regăsim în albia 

maternă a existenţei noastre de doi bani... Numai aşa ne vom 

ridica sus, sus de tot, până la noi înşine şi mai sus, sus... sus de 

tot. Numai aşa vom fi,vom fi. Iată cum‖. (p. 612 s.n.) 

Marile jocuri (titlul volumului) sunt jocul de-a viaţa şi de-a 

moartea, de-a exeistenţa în lumea ca teatru în care omul îşi 

schimbă măştilei, Aura Christi împărtăşeşte opinia lui Oscar 

Wilde care în arta sa poetică – arta dezvăluită ca ascundere a firii: 

„Scopul artei este de a dezvălui viața şi a-l ascunde pe artist‖ 

(Aura Christi, Celălalt versant, p. 170). Pe măsură ce artistul se 

exprimă, se descrie, „dezvăluindu-şi astfel arta, artistul se 

ascunde sub multiple măşti (s.n.). Marile jocuri sunt destinale, 

dar şi artistice, romanciera implicându-şi personajele în labirintul 

autoficţiunii, a imaginarului absolut prin exerciţii de descriere. 
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„Descrierea e totul... pe măsură ce descrii, tu îi dai viaţă, îi dai 

ceea ce se numeşte fiinţă, îi dăruieşti, îi împrumuţi segmente din 

fiinţa ta, înrudindu-te astfel cu ea, cu imperiile ei apropiate şi 

străine; totuşi; strunjindu-te, modelându-te pe tine; în timp ce 

descrii inventând astfel realitatea, tu o strunjeşti, o modelezi şi pe 

ea şi, în acest sens, semeni puţin cu Dumnezeu – primul Templier 

care a inventat realitatea propriu-zisă, primul care o modelează 

necontenit, fiind, spre deosebire de noi pretutindeni... Descrierea, 

prin urmare, e totul; şi poţi să-ţi permiţi luxul de a descrie orice şi 

oriunde... când recurgi la descriere (ca mod de inventare a 

realului, ca modelare, edificare a lui şi a ta! Unghiul din care 

contempli, descrii născoceşti... Şi prospeţimea ochiului... peste tot 

se află ochi, iar descrierea este începutul şi sfârşitul, alpha şi 

omega, temelia şi cupola... ca într-un joc fără sfârşit‖) (s.n. p. 41). 

Descrierea este sinonimă cu înţelegerea, descriindu-te înţelegi, şi 

înţelegi toată lumea, să visezi la lumi ce nu există. 

Compoziţional, este cel mai complet roman al tetralogiei, 

epos rotund fixat în toposul montan, feeric prin peisajul hibernal, 

mitic şi magic spaţiu în care eroii pendulează între vila lui 

Sveatoslav Timara, mănăstire (plus adăpostul Aschiei şi căbănuţa 

tragicelor sfărşituri ale Dinei, Inei şi ale lui Slavo), cabana 

vânătorului Zaharia dascălul (nea Ria) şi pensiunea din vale. Cele 

nouă capitole (alcătuire identică în fiecare volum al tetralogiei) 

strâng fluxul epic în două linii narative corespunzătoare celor 

două localizări (holul şi camerele vilei şi mănăstirea) în care 

personajele fac mărturisiri, conversează, sunt adunate la colocvii 

liniştite sau tensionate, dialoghează, spun poveşti de viaţă proprie 

sau evocă, rememorează alte vieţi exemplare, ale părinţilor, 

rudelor, prietenilor. Zilele petrecute la munte, unitatea de timp şi 

loc imprimă construcţiei epice fizionomie clasică cu intrigă, 

acţiune densă, poveşti de viaţă palpitante, întâmplări şi 

evenimente pline de suspans: ancheta căpitanului Smolenescu 

pentru descoperirea cauzelor incendiului de la una din vilele 

familiei Plămădeală (izbucnit în vol. II) şi continuând în Marile 

jocuri clarificând istoria celor doi fraţi gemeni Denisov prin 

procedeul qui pro quo, luaţi unul drept altul, schimbându-şi 

măştile şi întreţinând factura de roman poliţist. şi povestea 

Akulinei Juşkov şi a fratelui ei Veaceslav cunoscuţi de familie 
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depărtaţi unul de altul curge într-un şuvoi epic plin de evenimente 

care ţine cititorul cu sufletul la gură, captivându-l, fascinându-l, 

intrigându-l. Se regăsesc târziu, după ce Veaceslov a avut o 

copilărie şi o adolescenţă teribilă, stând în singurătate datorită 

pielii sale de crocodil, iar Lina din cauza vulnerabilităţii ochiului 

(ce-i alimentează spaima de orbire „frica bestială de-a-şi pierde 

ochii, frica ce o scutură din rădăcinile fiinţei, aşa cum sunt 

scuturaţi arborii nu prea mari, rămuroşi, ca să cadă fructele, altfel 

inaccesibile. ştia ce o aşteaptă după primele eşecuri de ordin 

oftamologic‖ (p. 116) şi ar fi împiedicat-o să-şi împlinească visul 

dea ajunge scriitor. 

La reîntâlnire îşi povestesc reciproc evenimentele traversate, 

(încercări, probe specifice bildungs-romanului) exilul arhitectului 

de interioare la Berlin şi a Linei între autorii ei iubiţi, fraţii 

ajungând într-o relaţie incestuoasă, reeditând iubirea interzisă 

dintre Dimitrie – tatăl şi Domnica (Flavia).  

Finalul este neaşteptat, fatal, alunecă în lumea de dincolo, 

fără să mai aştepte fericirea, împlinirea aici, trupurile noului 

cuplu Romeo-Julieta, neînsufleţite sunt descoperite printre lebede 

şi fluturi, în cabană de Saşa şi Sena – cuplu format după violarea 

năpraznică în grajdul cailor lui Timaru.  

La fel de captivant este romanul „Marile jocuri” în structura 

lui polifonică, muzicală cu planuri centrate pe grupuri de 

personaje care dezbat probleme privind raportul dintre artă şi 

realitate: rostire, folosirea cuvântului, „înzidirea lui în lutul 

textului, poezia şi proza – arte majore – devin identice, 

transformând cuvântul în parte din întreg vehicul abstract şi 

voluptuos – în atingerea cu alte vehicule – dau ceea ce credem că 

ne lipseşte: sens... Cuvintele devin magmă incandescentă, pură, 

aidoma cozilor de cometă, şi cară în spate, mai exact după ele o 

realitate;... duc o încărcătură de nuanţe, mitice lumii care ne 

conţin, molipsindu-ne‖. (p. 17) Prin cuvânt sunt revelate ficţiunea 

şi realitatea vie: Relaţia cu Dumnezeu, pe care-L căutăm 

pretutindeni dar El trebuie „găsit în voi înşivă‖, fiecare fiind 

„mădular al lui Dumnezeu‖, şi „Fiecare trebuie să-şi facă datoria 

şi să ceară ajutorul lui Dumnezeu‖, să aibă „Dreaptă credinţa 

implică răbdare, timp, vocaţie‖. El şi Fiul lui Iisus – unul din cele 

mai mistere ale lumii nu-i aşa? Acest Copil genialoid s-a afllat în 
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posesia artei de a se ascunde sub diferite măşti (s.n.) dând, astfel, 

multipla imagine a divinităţii, care trezeşte prin multitudinea 

ipostazelor, chipurilor Sale „setea de taină, a omului, nevoia de 

miracole, de autoritate, pe de o parte, iar pe de alta, ţinând vie şi 

trează spaima de a fi dezlegată taina, de miracolul, care rămâne, 

în esenţă, Dumnezeu care leagănă în palme lumea creată de 

mâinile Sale. 

Urmează, în chip firesc, spaima de autoritate – una din osiile 

lumii acesteia, nu? (p. 518). Este un roman eseistic, pseudo – 

autobiografic ale cărui personaje îşi împlinesc misiunea, „destinul 

dintotdeauna – a mărturisi frânturi despre lume, dar şi despre 

autorul lor” (Irina Petraş) iar Aura Christi, cu polivalenţa ei 

creatoare, poate afirma ca şi Anatole France: Miroslava, Akulina, 

Sena...c’est moi, ba chiar şi personaje masculine. 

Forţa de a crea oameni vii, caractere puternice „complexe 

este evidentă la romancieră, fiecăruia urmărindu-le traiectoria 

existenţială: Istoria fiecăruia este o dramă, fiecare dintre ei la o 

intersecţie a existenţei, s-a pomenit un debusolat...‖ (p. 511).  

Stăruim asupra lui Saşa Cerven, cel mai instalat la vila 

Uriaşului ca personaj de prim plan pendulând între depresii şi 

excese, sumă a contraselor, loc al coincidentia oppositorum, 

fascinant şi ridicol, visând:  „Dacă aş fi fost faraon, nu m-aş fi 

însurat nici în ruptul capului...‖ Ar fi alcătuit o rezervaţie de 

femei, educate cărora le-ar fi ţinut un curs special: arta iubirii (în 

sensul strict tehnic, adică... fizic al cuvântului). Sentimentul nu 

m-ar interesa‖ (p. 227).  

Lupul singuratic este un histrion straniu, ciudat, atipic, sucit, 

dar preocupat de Dumnezeu, de ideal în artă, înger şi demon 

(„Demonii dansau în ochii lui de un galben stins‖) (p. 237). 

Arborează mereu alte „măşti mai mult în joacă din teama de-a se 

plictisi. Îl priveşte exclusiv. La urma urmelor e viaţa lui şi unde, 

şi măştile, prin urmare îi aparţin; sunt invenţia lui, poartă marca-i 

inconfundabilă‖ (p. 239). Dansează păgân, o siluieşte pe Sena, 

paralizând-o prin brutalitate, „o sărută vinovat pe ochii larg 

deschişi, după care se va cimenta un cuplu destul de straniu. 

Moarta face parte din viaţa lui‖. 

Când pictează „restul lumii dispare, nu mai are absolut nici o 

importanţă... răul şi binele, lucrurile se amestecă‖ (p. 275). 
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Dionisiac şi apolinic, satyr, momentele de sterilitate coincid cu 

cele de isterie. Caracterizarea lui Andrei Rogujiv e tăioasă: 

„umbra morţii te însoţeşte, ti-e soră geamănă – dacă nu te ucide, 

aşa dar, te face să te agăţi de femei. Desfrâul te ucide puţin câte 

puţin... femeile sunt pentru tine un instrument.‖ (p. 399) Sfidător 

se autodefineşte: Eu sunt ucenicul fidel, rafinat şi pervers, al lui 

Kierkegaard. Ce înseamnă să fi pus pe cucerirea unei femei în 

viziunea acestui mare spirit? Înseamnă pur şi simplu să pui 

stăpânirea pe mintea ei)‖.(p. 403) Relaţia lui cu Ruxandra 

Stoenescu „Dosariada este plină de excese. Iubeşte şi urăşte în 

exces: Din invidie, egoism, gelozie atentează la Mira (alegându-

se cu zgârieturi greu de ascuns o bună vreme), ajunge să atenteze 

la viaţa prietenului său, sculporul, pe pârtia de ski. Înfumurat 

doct, nesuferit, foc de deştept (cum se consideră), se joacă de-a 

măştile, zevzecul lup fără zgardă are arta de a se înnămoli în 

prezent, de a se afunda în luturile calde şi, câteodată ostile ale 

acestuia, cu o satisfacţie ce atinge bolgiile isteriei; parcă se teme 

– contradictoriul Saşa grăbit să profite, să cultive măşti peste alte 

măşti în Levantul existenţial‖ (s.n. p. 285) 

Saşa Cerven „Ba e senin, vesel, bun şi cald, ba se comportă 

ca şi când ar fi intrat ceva în el şi nu s-ar putea vindeca altminteri 

decât făcând un rău după altul, haimana clătinată de demoni. Şi 

dacă te gândeşti la răul făcut femeilor lui; cine ştie cât suferă în 

urma planurilor puse la cale de acest demon mărunt, căruia nu-i 

este străin exerciţiul măştii. Pramatie pierdută în hăţişurile răului. 

Scorpie tembelă. Hahaleră fără sârmă care să-l lege de 

Dumnezeu‖, (p. 549, s.n.; sunt gândurile lui Andrei Rogujiv 

îmbrâncit la ski de pictor). Arta portretului exersată în definirea 

zecilor de fiinţe ce roiesc în acest amplu epos al vieţii şi morţii, al 

credinţei şi al amoralității explicată prin recursul la Nietzsche ale 

cărui motive din Aşa grăit-a Zarathustra, Dincolo de bine şi rău, 

Genealogia moralei: jocul, dansul, excesul vieţii, fuga în moarte 

(prin care explică nietzschean: iubirea de destin, voinţa de putere 

deci voinţa de moarte) sunt tratate liber. Idealul eroilor este 

motivat de romancieră prin impresionanta galerie de modele din 

filosofie (Thales, Zenon, Pascal, Kierkegaard, Schopenhauer, 

Unamuno) titani ai Renaşterii, artişti plastici (Michelangelo, 

Rafael, Leonardo, Van Gogh, Botticelli) genii ale muzici 
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(Beethoven) scriitori ruşi, occidentali (Tolstoi, Gogol, 

Dostoievski, Shakespeare, Cervantes, Rilke, Hesse, Th. Mann, O. 

Wilde) şi români (Eminescu, Blaga, Cioran, Nichita Stănescu, N. 

Breban). Arta descriptivă concretizată nu numai în galeria de 

tablouri, privelişti, peisaje predominant montan – hibernale 

imperiale, ce-ţi induc vraja, senzaţia de sublim, de cufundare în 

baia senzorială cromatic olfactivă, de beţie totală prin cufundare 

în labirintul zăpezii, ci şi în exerciţiile de descriere, ca modalităţi 

de înţelegere a eului profund. Arta rememorării dublată de 

imaginaţie fecundă, viziunea scenică, tehnica decupajului 

cinematografic, expresivitatea stilului în care sunt topite elemente 

ale liricului, poematicului, eseisticului, epicului şi dramaticului 

dau încărcătură ideatică acestui complex eşafodaj romanesc 

despre „Marile jocuri” ale fiinţei. 
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MIHAELA VLADU                                                    

                

 

 

 
 

DIN CORESPONDENŢA INEDITĂ   A LUI  IOAN 

BIANU 
Piesa 6

2
 

Regatul Român 

Scóla Primară rurală 

Comuna Borediu Verde 

Pl. Balta, Jud. Brăila 

  1898 Octobre 30 

No. 4 

                                      Domnul Bibliotecar, 

Subscrişi, făcênd apel călduros persónelor notabile din 

administraţia acesteĭ comunĭ în privinţa cărţilor vechĭ, tipărite 

între anii 1508-1830, ne au rĕspuns că dînşi nu posed şi nicĭ nu 

cunosc asemenea cărţĭ vechĭ, despre carĭ cu respect Domnule 

Bibliotecar, vĕ supunem la cunoscinţă. 

Primiţi vĕ rugăm Domnul Bibliotecar asigurarea osebiteĭ nóstre 

consideraţiunĭ.  

                                     Dirigintă, Afr. Gheorghiu [semnătură] 

                                     Învĕţător, I. Drăghicesc [semnătură] 
               Domnieĭ sale 

                    Domnului Bibliotecar al Academieĭ Române Ioan Bianu 

                                                                                        Bucuresci 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                           
2
 Biblioteca Academiei Române (B.A.R.), secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu 

- Apelul Academiei Române şi corespondenţa oficială purtată pentru 

urmărirea cărţilor vechi româneşti cu ocazia întocmiri Bibliografiei vechie 

româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) varia 3 – Piesă 6. 
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Piesa 7
3
 

 

Romania 

Scóla rurală din  

comuna Galu 

pl. P[iatra] Muntele  

Judeţul Némţu 

 

  1898 28/12 

 

No.37 

 

 

Respectabile Domn, 

 

 

 Conform la ,,Apel pentru cărţĭ vechĭ‖
4
, am onóre a 

comunica următórele cărţĭ: 1. Tipic pentru slujba sf. Invierĭ, 1 barte 

folositóre de suflet  şi un Catavasier; de la Haralampe Ţifescu. 

 Apoi 1 Cĭaslov de la Gh. Zugrăvescu şi 1 psaltire a 

subsemnatuluĭ. Pentru catavasier, cĭaslov şi psaltire; se cer altele nóŭĕ.  

 La Haralampe Ţipescu, se maĭ află şi o biblie ĭarăş veche; 

facţi-ĭ o adresă cu rugămintea de a vo comunica. 

 Primiţi vé rog Domnule Bibliotecar încredinţarea 

deosebiteĭ mele consideraţiunĭ. 

                                                                                             Învĕţător, N. 

Grinţescu [semnătură] 

 

        D-Sale 

                   Domnului Ión Bianu Bibliotecar Academiei Române                                                                                                                                                                      

 

                                                                    Bucuresci 

 

 

                                                           
3
 B.A.R., secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu - Apelul Academiei Române şi 

corespondenţa oficială purtată pentru urmărirea cărţilor vechi româneşti cu 

ocazia întocmiri Bibliografiei vechie româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) 

varia 3 – Piesă 7. 
4

 Pe scrisoare se află consemnat: ,,Oprite: Catavasieriŭ. Bucureşti 1793, 

Psaltirea. Braşov 1820, Urmare (tipic). Iaşi 1821, iar celelalte se înapoiază‖. 

La sfârşit semnătura lui Ioan Bianu. 
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Piesa 8
5
 

 

ROMANIA 

Şcoala publică primară rurală mixtă de Cătun 

               din 

Căunul Tarcăŭ 

Comuna Pângăriţiĭ 

Plasa Piétra Muntele 

Judeţul Némţu 

 

Anul 1898. Luna Decemvrie. Zile 27 

 

No. 36 

 
OBIECTUL 

Se face cunoscut că la această biserică  

nu sunt cărţi tipărite înainte de anul 1830. 

 

                                           Domnule Bibliotecar, 

 

 Cercetând cărţile bisericescĭ a micilor biserici care se află 

în acel sat nu sa putut afla cărţi tipărite mai înainte de 1830; de 

asemenea nu sa putut găsi la alte pérsone particulare din acest sat şi 

circomscripţiunii şcolare pentru care am onóre a vé comuinica. 

 Primiţi vé rog, Domnule Bibliotecar asigurarea 

consideraţiunei mele. 

 

                                      Învĕţător, V. Gavrilescu 

                                                  [semnătură] 

 

 

Domnieĭ-Sale 

                               Domnuluĭ Bibliotecar al Academie Române. 

 

 

                                                           
5
 B.A.R., secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu - Apelul Academiei Române şi 

corespondenţa oficială purtată pentru urmărirea cărţilor vechi româneşti cu 

ocazia întocmiri Bibliografiei vechie româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) 

varia 3 – Piesă 8. 
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Piesa 9
6
 

ROMANIA  

Şcoala publică primară rurală mixtă de Cătun  

        din 

CĂTUNUL OANŢU 

COMUNA VADURILE 

Plasa Piatra Muntele 

Judeţul Neamţu 

 

Anul 1898. Luna Decembrie. Zile 9 

 

No. 35 

 
OBIECTUL: 

Sé face cunoscut că la acestă biserică nu  

sunt cărţi bisericeşti tipărite înainte de anul 1830. 

 
 

                                        Domnule Bibliotecar, 

 

 Cercetând cărţile bisericeşti a unicei biserici care se află în 

acest sat nu s-a putut afla cărţi tipărite mai înainte de anul de anul 1830; 

de asemenea nu sa putut găsi la alte pérsone particulare din acest sat şi 

circomscripţiune şcolară pentru care am onóre a vé comunica. 

 Primiţi vé rog Domnule Bibliotecar asigurarea 

consideraţiunei mele 

 

                                  Învéţătoare, E. Gavrilescu [semnătură] 

 

 

 

Domniei-Sale 

                    Domnului Ioan Bianu Bibliotecarul Academiei Române. 

                                                                                                                                                                                                                          

Bucuresci, Calea Victoriei 135  

 

                                                           
6
 B.A.R., secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu - Apelul Academiei Române şi 

corespondenţa oficială purtată pentru urmărirea cărţilor vechi româneşti cu 

ocazia întocmiri Bibliografiei vechie româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) 

varia 3 – Piesă 9. 
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Piesa 11
7
 

 

România 

Şcoala primară rurală din 

Comuna Filiu 

Plasa Balta, Jud. Brăila 

 

1898 Octobrie 31 

 

No. 33 

 

 

Stimabile Domn, 

 

 La apelul Domniei Voasatre pentru cărţi vechĭ, cu respect 

vé fac cunoscut cercetând biblioteca şcoalei precum şi în comună pe la 

locuitori şi prin cărţile bisericei, am constatat că nu se găsesc cărţi vechĭ 

tipărite între anii 1508-1830 dintre cele însemnate în listă, nicĭ altele 

afară din cele însemnate. 

 Bine voiţi, vé rog, a primi asigurarea prea distinsei mele 

consideraţiuniĭ. 

 

                                Învĕţător Diriginte, Ş. M. Ghe [semnătură]  

 

          Domniei Sale 

 

                     Domnului Ioan Bianu – Bibliotecarul Academiei Române. 

 

                                                  Calea Victoriei No.135 – Bucuresci    

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 B.A.R., secţia Manuscrise, Arhiva Ion Bianu - Apelul Academiei Române şi 

corespondenţa oficială purtată pentru urmărirea cărţilor vechi româneşti cu 

ocazia întocmiri Bibliografiei vechie româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) 

varia 3 – Piesă 11. 
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ION DULUGEAC  

                     PARADISUL DECĂDERII 

Capitolul 4 

...să-i dai mamei, când doreşte dânsa, carnea pe care... 

...fii atentă, să nu cumva să iei băuturi alcoolice, că te mănânc, 

ai... 

 

Când acesta a văzut-o pe mama lui, pe 

doamna Elena, a simţit punându-i-se parcă 

un nod în gât, deoarece o iubea foarte 

mult şi-i aprecia eforturile mari pe care 

le făcuse femeia, când acesta era copil. 

Brâncoveanu ţinea la mama sa, mai ales 

pentru multele mizerii îndurate de la 

soțul ei, Marin Brâncoveanu.  

Soţul doamnei Elena era tată vitreg lui 

Ioan, iar femeia îndurase multe mizerii de la olteanul de la 

Dobroteasa, pentru a-i putea da o educație aleasă fiului său, mail 

ales că Marin nu-i trata la fel pe Ioan şi pe cele trei surori ale sale. 

De aceea, atât mama, cât şi fiul sufereau în tăcere, umplându-şi 

sufletul de amărăciune şi nemulţumire. 

Oprind brusc maşina, bărbatul parcă în fața casei lui Dora, fata 

lui tanti Mia, vecină cu locuința lor din Mogoşoaia, locuinţa 

părinților lui Ioan. Acesta se uită lung în oglinda maşinii, să vadă 

traseul mamei sale pe care o văzu că intră timid în măcelăria lui Vali 

Enache, poreclit de către localnici, Nas. După ce a oprit motorul, îi 

spuse Alinei scurt: 

― Stai aici, că vin în câteva minute. Merg să vorbesc cu mama, 

da? 

― Bine şefu. Am să stau aici! îi răspunse supusă şi puţin 

speriată Alina. 

 Cu paşi largi şi destul de rari, Ioan se îndreptă spre 

magazinul lui Nas, pentru a o vedea pe mama lui, care deja intrase în 

magazinul plin de carne adusă de curând. Vali şi Marius Nas avea o 

mică afacere de ţară: în partea din față, către şosea, făcuse un grătar 
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unde vindea fripturi, mici şi pui fripţi, având patru mese cu tot atâtea 

scaune pentru muşterii, iar în spate avea o mică măcelărie. 

― Bună ziua domnilor! salută cu voce puternică Ioan pe cei din 

magazin, iar pe mama sa, care se afla cu spatele spre el, o luă de 

după gât, o strânse la piept şi o pupă, strâmbându-i în timpul 

îmbrățişării basmaua ei înflorată, făcută cadou chiar de Ioan cu doar 

câțiva ani în urmă. 

― Sărut mâna, mamă, zise acesta, în timp ce trecu în fața ei, o 

luă în brațe şi o mai pupă o dată pe obrajii săi îmbujorați. 
― Bună ziua, măi Ionele, mamă. Ce faci măi băiete, ce cauți 

aici? întrebă femeia profund marcată de apariţia neaşteptată a fiului 

său. 

― Te-am văzut trecând strada şi-am oprit să te salut mamă! 

răspunse Ioan, plin de galanterie. 

― Da, mamă! Bine măi mamă, măi! 

― Apoi, vreau să fac şi o înțelegere cu Vali, pentru a-ți da câte 

trei-patru kilograme de carne săptămânal, din care categorie vrei 

matale, pe care să o iei în tranşe de două, trei sau şase ori pe 

săptămână. Adică, să-ți iei azi jumătate de kilogram de carne tocată, 

să-ți faci perişoare sau sarmale, dar şi câte două bucăţi de porc sau 

pui pentru friptură, pentru fiecare zi a săptămânii. 

― Păi, nu mănânc eu atâta carne, măică. Ce să fac cu atâta 

cărnăraie? Eu mai țin şi două zile de post pe săptămână şi atunci nu 

mănânc carne deloc. E prea multă carne, maică. Ține-ţi banii, că ai tu 

destulă cheltuială, îi zise femeia grijulie în vreme ce-l mângâia plină 

de dragoste şi duioşie cu palma ei mică, adânc brăzdată de munca 

de-o viaţă şi de trecerea anilor. 

― Nu-ți face mamă grijă de mine, pentru că mi-aduc aminte că 

şi matale ai cheltuit cu mine ultimul ban, dar mai ales ți-ai cheltuit 

tinerețea să mă educi ca să ajung ceea ce sunt. Aşa că eu îți voi fi 

veşnic recunoscător, pentru ceea ce tu ai făcut pentru mine, spuse 

acesta şi scoase 200 de lei noi din buzunar, pe care îi întinse cu 

generozitate lui Vali Nas, peste vitrina frigorifică.  

― Uite-aici două sute de lei, pentru care să-i dai mamei, când 

doreşte dânsa, carnea pe care o va vrea. Tu notezi pe un caiet, apoi, 

după ce suma se consumă, îmi dai un telefon şi trec sau trimit pe 
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cineva să-ți dea alți bani, pentru ca mama să aibă carne proaspătă, 

tot timpul. Ne-am înțeles, bătrâne? 

― Da, nea Ioane. Chiar dacă nu mai sunt bani, o să-i dăm cât 

doreşte tanti Leana, iar când mai treci matale pe-aici, ne reglăm cu 

banii, nu vă faceți probleme! 

― Bine, Valentine. Mulțumesc mult! spuse râzând bărbatul 

către patronul măcelăriei, de altfel şi fost prieten din copilărie al 

acestuia. 

― Ai auzit, mamă? Te rog să vii zilnic dacă vrei, sau măcar la 

două zile, să-ți iei carne, mamă, da? îi spuse fiul mamei sale, care 

era mişcată şi mândră de gestul neaşteptat al fiului ei. 

Trecuseră minute fără să se uite la ceas, dar ştiind cât a stat de 

vorbă în magazin cu măcelarul şi mama lui, Brâncoveanu a mai 

schimbat câteva impresii cu lunganul care era numai zâmbet, etalat 

sub nasul lui mare şi coroiat, ce-i aducea şi porecla ştiută de toţi, 

apoi rosti, cu zâmbetul pe buze: 

― Uite-aici încă 300 de lei, să ai să-ți iei cafea şi alte produse 

necesare la bucătărie, spuse Ioan, întinzând cele trei hârtii mamei, 

care-şi ştergea grăbită cu colţul basmalei cele câteva lacrimi ce nu le 

putuse opri şi lunecaseră pe obrazu-i brăzdat şi ars de Soare.   

― Mulţumesc maică, da’ să ştii că-s mai bucuroasă că te-am 

văzut, că tare m-apasă mai mereu dorul de tine. 

― Dar, fii atentă, să nu cumva să iei băuturi alcoolice, că te 

mănânc, ai auzit? Să nu te prostească Marinică al tău, să iei vreo... 

țuică, da? schimbă iute vorba Ioan, ca să-şi ascundă emoţia, auzind 

vorbele pline de dragoste ale bătrânei sale mame. 

― Nu, mamă, el este vai steaua lui... Ce să mai bea, că nu mai 

ştie de el. Stai liniştit, mamă. Mulțumesc pentru cadoul pe care mi l-

ai dat... banii ăştia îmi vor ajunge o lună, măi mamă. 

Ioan se uită cu drag la mama lui văzându-i chipul încă frumos, 

dar ea întoarse capul să vorbească cu Nas, şi umerii i se cutremurară 

uşor sub efectul unui zâmbet de bucurie.  

Măcelarul muncea de zor dincolo de tejghea, punând câteva 

bucăţi de cotlet într-o pungă, pentru a cinsti vizita înaltului său 

oaspete în vreme ce Elena, mama crescătorului de cai, cu o expresie 

mândră şi demnă, întipărită pe chipul ei trecut, lăsa să se vadă 

originea ei nobilă. 



55 
 

― Vezi că am plătit la Primăria Mogoşoaia banii pentru 

impozitul la casă şi la terenul matale, pentru anul acesta. Să nu mai 

plăteşti încă o dată, iar anul viitor ar trebui să plătească fiică-ta Ana 

Balabancea, apoi fiul său, Cornel, pentru că şi ei trăiesc acolo. 

― Bine, mamă, bine că mi-ai spus. Voiam la prima pensie să 

merg eu să plătesc impozitul, dar acum stau liniştită, răspunse cu 

glasul gâtuit de emoţie femeia.  

― Ce-ți mai trebuie sau când îți trebuie ceva, te rog să-mi 

transmiți prin Cristina, care mai vine pe la Cornel, sau îmi dai 

telefon de la nepotul Cornel. 

― Bine, mamă, aşa am să fac. Ce mai face Elena ta, ce mai fac 

fetele? 

― Foarte bine mamă. Cristina este în Grecia, la un concurs, 

Ana este la Mogoşoaia, aşteaptă să nască, iar Nuți este pe acasă cu 

Ştefi care face numai prostii, răspunse Ioan. 

― Ei, aşa-s copiii, că d-aia-s copii! Parcă tu, maică, nu făceai... 

prostii! răspunse bătrâna femeie, care împlinise de curând 80 de ani. 

Mai ştii când ai spart oglinda din cristal de Veneția, primită cadou 

de nuntă de la mama mea, pentru care te-am bătut cu biciul? 

― Eram şi eu mic, mamă, răspunse Ioan cu un glas forţat şi 

parcă sugrumat de emoţia amintirii. 

― Aşa e, maică! Erai mic şi nebun. Numai eu ştiu câte 

înjurături şi bătăi mi-a dat tac-tu la vremea aia, numai şi numai 

pentru nebuniile făcute de tine sau pentru faptul că-ţi luam apărarea. 

― Lasă, mamă, că uite, Dumnezeu nu doarme, spuse Ioan . 

Vezi acum ce-a pățit. Toți plătim polițele în viață, mamă dragă, asta 

este. 

― Uite, maică, ce băiat are Leana, zise tanti Maria, mama lui 

Vali şi a lui Marius, ieşind de după o draperie, unde tăia nişte coaste 

de porc. Cum o să vă purtați voi cu mine, măi Mariuse, măică, o să-

mi dați şi voi mie tot aşa, să am să mănânc? 

― Păi matale nu ai bre tanti Mărie nevoie de carne, că ai 

magazin de carne. Vii să-ți iei cât doreşti, spuse Ioan râzând 

complice către cei doi fii ai femeii, amândoi fiind amicii săi, 

cunoscuţi cu poreclele Nas cel Mic şi Nas cel Mare, pentru că aveau 

nasurile mari şi coroiate, iar când erau mici, băieții din gaşcă îi 

botezaseră aşa. 
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― Se pot schimba şi fiii mei, maică, nu? întrebă zâmbitoare 

femeia în vreme ce-şi trase basmaua înflorată pe frunte, după care o 

ridică şi o strânse peste frunte către creştet. 

― Hai bre mamă, că nu ne mai putem schimba dacă nu ne-am 

schimbat până acum! zise Marius zis şi Nas cel Mic, care era mai 

apropiat de mama sa. 

― Ionele mamă, unde te duci acum, mamă? întrebă curioasă 

femeia cu părul argintiu. 

― Merg la Club la mine, la Academia Ecvestră, dragă mamă! 

― Da maică, n-am fost şi eu niciodată acolo, măi mamă, spuse 

cu regret în glas Elena. 

― Am să te iau într-o zi, când am ceva timp liber, spuse cu glas 

blând, fiul, femeii. 

― Bine maică, te-aştept să vii, zise femeia cu glas blajin şi 

melodios ca un cântec. 

― Acum plec, mamă. Am puțină treabă, spuse Ioan. Te pup şi 

te rog, să ai grijă de dumneata, dragă mamă, da?!  

Apoi o luă pe bătrâna sa mamă în brațe şi din nou o sărută pe 

obrajii săi bătrâni, pe care se vedeau urmele adânci ale vieții ei 

chinuite încă din tinerețe. 

― Vă salut pe toți şi mulțumesc de ajutor. 

― La revedere, nea Ioane. Nu-ți face griji cu problema 

alimentării cu carne; este ca şi rezolvată, spuse Nas cel mic, dând 

din mână în formă de salut. 

― Să ai grijă de tine, mămică, îi zise grijulie Elena fiul său.  

― Da, mamă, voi avea, nu-ți face probleme, îi răspunse Ioan 

care părăsi măcelăria, iar după câteva minute se urcă val-vârtej în 

maşină şi băgă cheia-n contact. 

― Ce faci, Alinuța, te-a luat somnul? 

― Nu, şefu. Nu dorm eu prea mult, răspunse fata zâmbind. 

― Hai să mergem, că avem treabă multă, spuse bărbatul, care 

porni motorul, dădu anent înapoi să iasă în strada principală care 

ducea spre Târgovişte şi se-ndreptă spre nordul localităţii.  

După câteva minute, maşina virată la stânga în fața depozitului 

Renault, a intrat pe strada doctor Țăruşanu, unde pe partea stângă 

stătea, ca în fiecare zi, Costel Câcea, care-l salută cu ambele mâini 

ridicate peste cap. 
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― Salut, nea Ioane, a venit fata aia la muncă? Întrebă curios, 

Câcea. 

― Nu, n-a venit, dar o aştept, răspunse Ioan prin geamul 

deschis al maşinii.  

  

                                      Capitolul 5 

 

...m-au amenințat că dacă nu fac ca ei, mă dați afară. Apoi, mi-

a spus... 

...Pet Ur, era un cal unguresc de talie mică, bine comprimat, 

având o... 

 

După acel mic dialog, bărbatul plecă spre Academie, unde 

ajunse în câteva minute şi grijuliu a descărcat din maşină ceea ce 

cumpăraseră. 

― Unde sunt Iulian şi George? întrebă Ioan pe Adinel care 

şedea pe bancă în faţa grajdului mare şi se uita la stăpânul său care îi 

făcu semn din mână, să se apropie. 

― Sunt sus, la masă, şefu !̓ răspunse umil bărbatul în vreme 

ce-şi aşeza pantalonii pe el, care mai tot timpul atârnau pe talia sa 

mică. 

― Cheamă-i, după ce mănâncă, la discuții la mine în birou, 

dragul meu, da?! 

― Da, şefu, acum merg să le spun, rosti supus băiatul. 

Coborând din maşină, Ioan Brâncoveanu apucă de cureaua 

lungă a genţii sale din piele cu documente, de care nu se despărțea 

niciodată şi închise cu zgomot portiera maşinii. Cu pardesiul în 

mână, trăgând repede şapca pe cap, acesta salută cu mâna pe Ovidiu 

Parlescu, doctor de profesie, vecinul său din stânga proprietății, 
căsătorit cu fata lui Stafiditu, care avea trei copii şi toți făceau 

călărie la clubul lui Ioan .  

 Îndreptându-se spre birou prin rafalele răcoroase de vânt, 

bărbatul fu oprit de Florin, unul din băieţii săi de bază, născut la Dor 

Mărunt. El a fost luat de la o casă de copii şi specializat în creşterea 

şi îngrijirea cailor de rasă, de către cel care era cel mai puternic 

crescător de cai din România. Cu un glas cântat parcă, acesta, îi 

strigă uşor: 
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― Şefu, şefu, vă rog să mă ascultați puțin. Nu vă răpesc mult 

timp, câteva secunde. 

― Da, Florinele, te ascult! Ce s-a întâmplat? 

― Şefu, să ştiți că ăştia doi or să vă facă probleme, spuse 

băiatul cu glas şoptit, privind atent în stânga şi-n dreapta, pentru a nu 

fi auzit şi de altcineva. 

― Cum aşa, măi Florine? 

― Am auzit vorbind că vor să ia comisioanele de la cele trei 

proiecte Leonardo şi să plece. Au mai spus că la SAPARD nu 

reuşesc să obțină finanțare şi nu o mai pot minți prea mult pe Ana 

Maria, fiica dumneavoastră. 

― Cum ai auzit tu asta, măi Florine? întrebă mirat, bărbatul. 

― M-a pus Stelică să astup în pod o gaură pe unde trecea o 

țeavă de aerisire, de la WC. Atunci, fiind în pod, am auzit cum 

vorbeau cei doi, atât între ei, cât şi la telefon, cu profesorul Ionașcu, 

acela care vine de la facultate pe aici, să controleze ce fac ăştia doi. 

― Păi nu lucrează Iulian la proiectele Leonardo, alea unde ai 

fost şi tu, iar George, lucrează la cele de la SAPARD? întrebă curios 

Ioan. 

― Nu, şefule, lucrează amândoi la grămadă, pentru că Iulian a 

dus computerul la George în cameră, iar la Steluța în cameră se duce 

seara numai să doarmă, când termină treaba. 

― Eu ştiam de la fiică-mea Ana-Maria, că George se ocupă cu 

proiectele SAPARD.  

― Ce fac ăştia, sunt nebuni?! întrebă retoric bărbatul privind 

ameninţător către angajatul său, care nu avea nici o vină. 

― Nu ştiu, şefule, se pare că sunt nebuni după bani. Fac fel de 

fel de nebunii, iar mie, să fiu sincer, îmi este frică. Apoi, vreau să vă 

mai spun că în proiectul acela, din Franța, eu nu am fost. M-au 

trimis acasă pentru perioada respectivă şi mi-a zis că merge un 

profesor de-al lui Sorin Ionașcu. Mi-a promis că mă ia altă dată, în 

Franța, rosti vizibil timorat, angajatul. 

― Cum aşa, măi Florine, de ce nu mi-ai spus măi băiete, până 

acum? 

― Păi, m-au amenințat că dacă nu fac ca ei, mă dați afară. 

Apoi, mi-a spus Iulian să nu fiu prost, iau şi bani şi stau şi acasă. Aşa 

că nu am avut de ales... 
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― Bine, mă, dar eu am văzut actele semnate de tine. Cum ai 

putut face o prostie aşa de mare?  

― Păi, ştiţi.... 

― Apoi ai fost verificat de cei de la OLAF, de la Bruxelles, 

unde am văzut că ai declarat acestora, că ai fost în Franţa, şi ai spus 

şi ce-ai făcut în timpul proiectului. 

― Da, şefu, ei m-au învățat ce să spun, iar la control, profesorul 

Ionașcu cu una mică şi grasă care lucra la Leonardo, au făcut toate 

răspunsurile în locul meu, iar eu am semnat doar. 

― Mă băiatule, eşti nebun! Nici nu ştii ce-ai făcut. Asta-i 

puşcărie curată, dacă vă află ăştia, înfundați puşcăria, zise Ioan, 

prezicând parcă o nenorocire despre care atunci nu gândea că-i va 

cădea victimă chiar el. 

― Şefu, nu ştiu ce am avut. M-au prostit că-mi dă o diplomă 

europeană, care mi-au şi dat-o, şi că-mi asigură un post în Franța, 

unde am să câştig 1500 de euro pe lună. 

― Măi, Florine, degeaba am investit în tine atâta timp! Cum 

poți crede tot ceea ce te-au mințit prăpădiții ăştia?! Ei nu aveau 

ciorapi în picioare şi-ți făceau ție aranjamente de lucru în 

străinătate? 

― Domnu’ Ioan, să moară mama dacă nu mi-a fost şi ruşine şi 

frică de ei, pentru că au zis că dumneavoastră coordonați proiectele 

astea şi io... i-am crezut...  

 ― Da, măi Florine, aşa este. Eu i-am pus în legătură cu 

profesorul ăsta, care s-a obligat să-i specializeze.  

― De fapt, tot prin profesor, să fiu cinstit, l-am adus pe Iulian 

de la Clubul de Echitație Bucureşti, clubul lui Dan Filimonov, apoi, 

tot Ionașcu mi l-a adus şi pe George. 

― Nu ştiu, şefu... Da’ ce mă fac acum? Am făcut atâtea prostii 

că nu ştiu ce să mai fac, încotro s-o mai apuc, să mor io! rosti 

căinându-se, tânărul îngrijitor. 

― Tu vezi-ți de treabă. Eu am să discut cu ei, azi. Aşa că tu nu 

face nimic. Dacă te mai solicită, spune-le că vrei să pleci de la mine 

de la cai, la un alt club de prin Ardeal, ai înțeles? 

― Da, şefu, aşa am să fac. Da, şefu. Da. 

― Hai, acum fugi la treabă, stai liniştit că o să o rezolv eu, 

cumva... 
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Băiatul se întoarse pe călcâie şi se pregătea de plecare, când în 

uşa biroului unde cei doi discutau, au apărut cei doi chemați de Ioan 

la discuții. 
― Bună ziua, şefu, rostiră cei doi în cor, smeriţi şi cu capul în 

pământ. 

― Salut, măi băieți. Veniți vă rog, la mine, cu toate 

documentele de la cele două tipuri de proiecte pe care le lucrați, atât 

cele de la Leonardo cât şi cele de la SAPARD, le spuse Ioan scurt. 

― Da, şefu, imediat venim! răspunseră în cor cei doi. 

După dialogul avut cu angajații săi care au plecat după acte, 

bărbatul, ieşi să dea câte o bucată de zahăr la caii din grajdul mic, 

începând cu Răzeş, şi continuând cu Prince, Rock şi cu Pet Ur.  

La cel din urmă, bărbatul deschise uşa de jos, se aplecă pe sub 

grilajul de sus, după care pătrunse în boxa calului, privindu-l cu 

interes.  

Calul, care-i recunoscu parfumul, se-apropie cu o licărire de 

fericire în ochi şi cu un fornăit uşor din nări şi atinse încet cu botul, 

fața lui Ioan. Stăpânul îi mai întinse două bucăţi de zahăr pe care Pet 

Ur, le luă atent cu buzele, apoi mirosi cuburile timp de câteva clipe, 

înainte de a le mesteca în măselele-i mari.  

Evident bucuros, calul se manifestă dând vesel din coada-i 

stufoasă, fapt care arăta starea de bine creată de prezența stăpânului 

său, chiar în habitatul bidiviului. 

― Ce faci măi, băiete, mai ai probleme musculare după boala 

ta? întrebă plin de tandreţe Ioan . 

Ce folos! spuse crescătorul în gândul său. Caii din Ungaria sunt 

buni pentru obstacole, pentru că sunt bine clădiţi şi au morfologia 

cailor germani. Dar, Pet Ur era un cal unguresc de talie mică dar 

bine comprimat, având o ancolură bună pentru mărimea sa.  

Ah, spuse-n gând când îşi aduse aminte cât a ezitat să-l cumpere 

la herghelia de la Mezohegyes, când şeful hergheliei maghiare îl tot 

prezenta, lăudându-l. Calul, care parcă înțelegea vorbele stăpânului, 

fornăi mai accentuat şi scutură uşor lateral din cap, făcând să-i 

fluture liber părul coamei în toată splendoarea lui. 

― Ce măi iubire, ce te nelinişteşte? Sunt aici, voi fi mereu 

alături de tine... 
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Calul ciuli atent urechile şi cu ochii săi mari şi umezi, clipi cu 

gingăşie, ca răspuns la întrebarea stăpânului său, arătând că înţelege 

vorbele sale şi că sentimentele-s reciproce. 

― Băi, ungurule, iar ai deschis uşa de la boxă, bă? se auzi 

vocea lui Adinel, îngrijitorul care avea în grijă calul de sport al 

Cristinei. 

― Nu, măi Adinele, sunt eu aici, răspunse din boxa calului, 

Ioan , care-l surprinse pe îngrijitor. 

― Aoleu, şefu. Matale ai deschis uşa, io credeam că a deschis 

ăsta uşa, că uneori dă câte un picior în ea de sare din închizătoare şi 

se deschide. 

― Nu, eu am trecut să-i gratulez cu ceva zahăr, măi Adinele. 

― Lasă-i bre, nu-i mai „gratila”, răspunse tânărul, că au multă 

energie şi ne mai şi loveşte. 

― Ne lovesc, îl corectă Ioan pe omul său de la cai. 

― Da, aşa e, ne lovesc, cum zici matale şefule, răspunse râzând 

cu o voce bâlbâită Adinel. 
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CODRINA BRAN 

 

 

 

 

 

 

        S E P T E M B R I E 

 

Când se întâmplă nici nu ştiu 

În ani bisecţi sau chiar mai rar 

Când o materie ciudată 

Mă înfăşoară în lungi fuioare aurii 

Materie, lumină sau căldură 

O văd cu porii şi cu ochii secreţi din viscere 

Atunci mă transform în aceeaşi plămadă 

Cu frunzele şi cerul măturat cu târnul de praful 

norilor 

Şi-s poamă ruşinată-n ram 

Ce-am aşteptat sub ploi şi în lumină 

În nopţi prea lungi de primăvară 

În tensiunea amiezilor fierbinţi de vară 

Până s-a concentrat în mine 

În guşa mea aurie 

Întreaga dulceaţă a verii 

Atunci albastrul lui septembrie devine 

Curat şi patetic ca jurământul pe un peron de gară 

Albastrul ultim la limita durerii cu fericirea 

Albastrul fericirii de nesuportat 

Atunci acolo sus îngerii păşesc în vârful 

picioarelor 

Cu grijă să nu spargă albastrul de Murano. 
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S T A R E A   D E  U N U 

 

În semiîntunericul toamnei 

Început de ploaie 

Creşte cu ciocănituri în pervaz 

Plouă  

Între mine şi lume 

Spaţiul continuu 

Devenit discontinuu 

Totul se fragmentează 

Se strânge în unităţi distincte 

Orizont retractil 

Ca un cerc tangibil 

Însuşi interiorul meu mai concentrat 

Fiinţa mea mai densă întoarsă spre înăuntru 

Asemenea melcului care-şi retrage ochii 

Văzându-şi doar propriile viscere 

Aceea fiind starea lui de echilibru 

E starea lui rotundă 

Aşa cad şi eu în mine însămi 

Trasând o peliculă izolatoare între mine şi lume 

Cobor tot mai adânc 

Acolo unde nu mai e nevoie de cuvinte 

Nici de gânduri 

Este doar senzaţia de unu 

Şi unde te pot vedea 

De câte ori mi-e dor de Tine. 
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CLAUDIA VOICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Se-aude un ecou prelung 

 
Se-aude un ecou prelung, 

Parcă venit din altă lume... 

Strigat, din timpi uitaţi, de-un ciung, 

Clar se-aude al meu nume. 

Ca-n noapte, temător, străpung, 

C-un cal schilod, poteci de brume; 

Se-aude un ecou prelung, 

Parcă venit din altă lume... 

La porţi străine, îndelung, 

Tot bat şi-s urmărit de ciume; 

La casa mamei mai ajung 

Regrete, încercând, postume... 

Se-aude un ecou prelung... 

 

                     Aş mai fi vrut să mă fi-ntors 
 
Aş mai fi vrut să mă fi-ntors 

Pe-un drum ce-„atunci‖ m-a ispitit... 

Dar unde, Doamne, m-am grăbit 

Şi-am rupt al Parcelor fir tors? 

Acum e drumul fulguit 

Şi calul mi-e de vlagă stors... 
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Aş mai fi vrut să mă fi-ntors 

Pe-un drum ce-atunci m-a ispitit... 

Dar dacă, totuşi, reîntors, 

Nu mai găsesc ce am iubit 

Şi-aşteaptă doar pallida mors 

Sub semn de zodie-mpietrit? 

Aş mai fi vrut să mă fi-ntors... 

 

                 Parcă-am trecut printr-un tunel... 
 

Parcă-am trecut printr-un tunel 

C-un car de humă tras de mine; 

Eram, oho, un tinerel 

În cap c-un zumzet de albine... 

Vroiam s-ajung la un castel 

Cu-ntortocheate serpentine... 

Parc-am trecut printr-un tunel 

C-un car de humă tras de mine... 

La capăt de tunel, mişel, 

Nu m-aşteptau deloc festine 

Ci-un ghiuj părând Mefistofel 

Ce m-a-nţepat c-un mărăcine... 

Parc-am trecut printr-un tunel. 

 

Departe de-acest tărăboi 
 

O, ţărmuri cu nisipuri calde 

Cât aş mai vrea s-ajung la voi! 

Valul ce vine să vă scalde 

Să-mi spele trupul de noroi... 

Venind iar valuri, ca în falde, 

Să-mi ia gândirile ’napoi... 

O, ţărmuri cu nisipuri calde, 

Cât aş mai vrea s-ajung la voi! 

Duse-n adânc, vor fi smaralde... 

Al apelor mare puhoi, 

Cuvintele-mi or să le scalde, 

Departe,-n neştiut şuvoi... 

O, ţărmuri cu nisipuri calde!... 
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                    Un deal, ca pe-o Gòlgotă-l sui... 
 

Un deal, ca pe-o Gòlgotă-l sui... 

– Dincolo, ce se ascunde? –  

În spate, crucea nimănui 

Cerne rănile imunde... 

În somn, e gustul amărui, 

Mă trec timpii în secunde... 

Un deal, ca pe-o Gòlgotă-l sui 

– Dincolo, ce se ascunde? – 

Ard mărăcini în vechi căţui, 

Bezna parcă mă pătrunde 

Iar cuiele-n sipet le-ncui  

Să uit rănile profunde... 

Un deal, ca pe-o Gòlgotă-l sui... 

 

 

                       În spate, nişte bolovani... 

 
În spate, nişte bolovani 

Îi tot duc mergând ca-n ceaţă; 

Dar când s-au adunat ceşti ani 

Punând vama fortăreaţă? 

Îi simt din ce în ce duşmani 

– Şi m-avură ca o soaţă! – 

În spate, nişte bolovani 

Îi tot duc mergând ca-n ceaţă... 

Erau cândva mândri cârlani, 

Viaţa mea – dulce fâneaţă – 

Iar azi ei muşcă – chiţorani – 

Fără milă, din paiaţă... 

În spate, nişte bolovani... 
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ANTONIA  TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumea copilăriei 

 

Mă plimb prin copilărie, 

Lume de vis, ideală, 

Fără ca nimeni să știe － 

Lumea mea imaginară. 

Sunt copil și fabulez 

Căte-n lună, câte-n stele － 

Zâna bună o urmez 

Printre fluturi și zorele. 

Și alerg din floare-n floare  

În frumosul cer divin － 

Sub noianul de petale, 

De comete și lumini. 

Și adorm cu gânduri bune 

Când pe Venus, când pe Marte － 

Obosită de minune 

Și de farmecu-i aparte. 

De pleca-va mai devreme 

Lumea despre care-am scris － 

Nu am de ce a mă teme: 

O voi lua cu mine-n vis. 
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    Zbor  
 

Vreau să zbor, să zbor departe, 

La nimic să nu gândesc –  

Vântul numai să mă poarte 

Spre-un liman ce-l năzuiesc 

Un liman suav de pace, 

Toţi vecinii să-mi zâmbească –  

În care nu are-a face 

Răutatea omenească 

Ştiu că-i un gând de copil, 

Dar să se-mplinească, jur! –  

Mâine, când mă urc tiptil 

Într-o vârstă de matur. 

 

     Speranță  

 

Există speranță mereu, 

La bine și la greu － 

Eu însă voi susține 

Speranța de mai bine, 

Mereu 

Încrederea te face 

Să zâmbești iar și iar, 

Acasă ori pe stradă, 

Și lacrimi să nu cadă-n 

Zadar  

Există o speranță 

Îndemn la cutezanță, 

La faptă și la vis－ 

Precum acest poem  

Rămâne un îndemn  

La scris. 
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      Primăvară 

 

Primăvara e aici? 

E la groapa cu furnici? –  

Ea, care nu avea tihnă, 

E-n concediu de odihnă 

Şi atunci, cu toată sfada, 

A continuat zăpada, 

Iar în parcul luminos 

Bate un vânt nemilos 

Chiar şi soarele-a răcit 

Şi trebuie încălzit –  

Şi de azi de dimineaţă 

Îi suflăm cu toţii-n faţă 

Doar un puşti, venit de-a dura, 

Strigă cât îl ţine gura: 

„Primăvară, Primăvară, 

Când vii iar la noi în ţară?‖ 

 

                                      Noapte de vară  

 

Un bulgăre de aur pe boltă călător 

Împodobeşte cerul curat şi fără nor 

Eu stau într-o poiană ca într-un cort de vis 

Şi luna îl transformă în colţ de paradis 

Iar gându-mi zboară tainic în lumea ei divină –  

Ducese şi prinţese ţes haine de lumină 

O muzică suavă se-aude în surdină 

Slăvind Regina Nopţii şi-a Inimii Regină 

Şi-n cortul meu de raze mă rog la Dumnezeu 

Să-mi lase visu-acesta ca să-l trăiesc mereu. 
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SORINA ELENA PEPTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Făclie de lumină 
 

Micuța mea făclie de lumină 

Misterioasă, plină de culoare 

Visez uitându-mă-nspre tine 

Tu eşti a mea armonie în zare 

Tu eşti izvor de biruință 

Iar eu mă fac scrum, la a ta voință. 

Ziua cu căldură mă răsfeți 
Iar noaptea te urneşti spre zare 

Şi-mi făgăduiești o, dulce soare, 

Ca-i să te-ntorci când sufletul mă doare… 

Şi luna-mi spunea cu un glas domol 

Continuă să plângi, copilă! 

Căci timpul, şi nu dorul, va vindeca 

Durerea din inima ta. 

 

Am rupt din mine o lacrimă 
Am rupt din mine o lacrimă 

Să-nveselesc tăcerea 

Şi clasica armonie a gândurilor 

Îmi răsuna in minte 

Şi-mi zbuciuma fiecare secundă 

Şi Beethoven cu ale sale simfonii 

Depărta urgia din noi … 

Tu! Idolul meu, 

Rămâi măcar ca aspirație, 

În visul efemer 

Căci veritatea e departe. 
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           Defecte 
 

Defecte, defecte 

Deşi nu au efecte 

Sunt toate nişte concepte, 

Căci chipul tău e perfect, 

Perfecțiunea străbate in tine 

Chip umoristic, 

Privire înduioşătoare - 

Şi iarăşi soarele din tine, 

Răsare în mine 

Şi cu ale sale raze nepărtinitoare 

Încălzeşte sufletul meu, oare ? 

Oh! Altfel cât ar fii de dureros, 

Să înecăm visele in marea moartă 

Şi să simțim durerea că ne seacă. 

 

            Doamne 
 

Ridic o mână spre cer 

Şi inima tresare , 

Când spun din nou 

O, Doamne… Doamne 

Şi-mi cer din nou iertare . 

Liniştea mea o regăsesc in tine  

Creatorul meu, 

Dulcele meu soare, 

Ce bine-i lângă tine. 

Mă îndepărtez 

Şi suspinul meu e mare. 

Mă reîntorc 

Şi lângă tine găsesc alinare 

Lună, 

Pământ, 

Mare, 

Soare 

Tu eşti totul 

Tu eşti eterna mea rațiune de a fi om. 

Doamne. 
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ELENA COSTACHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Darul Magdalei 

 

umbră gândită, purtătoare de dorul Vieţii negândite, 

cucernică plecare spre Nemărginirea 

apropiată. 

ochi azurii de uimirea cuprinsă-n ei, 

fixaţi în orbitoarea Lumină 

a Celui de lângă tine. 

 din Adevăr deplină sorbire, 

frământarea lutului 

de cercetarea Cuvântului dintâi. 

mâna-ţi străină neatinsă de cea nezidită rămâne, 

prinsă-n freamăt de gând, 

în sfioasă nedumerire. 

numele-ţi rostit în cea dintâi şi unică dimineaţă 

te copleşeşte 

prin gravitatea lui. 

privirea-ţi rugândă rămâne etern aţintită 

în ochi căutându-I adâncul  

nerevelat pân’la strigare. 

o rouă uşoară se-anină de pleoapele-ţi obosite 
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de căutare-aşteptare 

şi dor de esenţă. 

palpat-ai cu gândul necuprinsul Vieţii 

ca dar din Lumină, 

căldură vizibilă primind până azi mâinii tale stângi. 

din veşnicie adapi fără limită de timp sau de spaţiu, 

din taina vestită de-atunci pân’acum 

ai răspuns numelui cu Nume. 

te privesc precum tu ai cercetat cândva Răsăritul 

şi darul tău îl primesc ca oarecând tu liniştirea 

Aceluiaşi Izvor. 

şi-mi pari copila dorului şi a uimirii. 

 

          Pantocratorul românesc 

 

aici nu-i nici bolta esenţă în sine, 

căci doar suspendat nu-L întâlneşti, 

ci ca inerentă Persoană, ce-ţi împrumută fără s-o piardă 

o clipă din infinit; un Timp fără timp. 

aici se-ntretaie în sinele-ţi 

un orizont neclar şi mărginit 

cu un abis de viaţă 

străin şi-al tău; o taină din Taină. 

aici tu nu viezi în ceas de dimineaţă,  

eşti doar un rod, o cocă aburindă. 

nici nu te-nalţi, ci creşti sfios, 

cu trudă; ca un născut al Vieţii viaţă. 

 

                Ruga muntelui 

 

umbră din nori cer 

ca să-mi adape plictisul 

din înalt 

şi veghe să-mi dai 

ca să zăresc printre brazi 

visele lor 

puternic să caut 

din iluzii şi din viziuni 
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antidot pentru a vrea 

să-mi cureţi creştetul 

de ziua de ieri 

ca unui ales 

şi să primesc ca acel care n-are 

agale schimbare şi chip lămurit 

în coborârea cea câtre mine 

şi ziua să-mi vină ca dar. 

 

                        Lumen 

 

mâna mea rece. prima-ntâlnire cu mine. cu oricine.  

cu zvonul lumii. cu armonia. cu tăcerea. 

apoi se făcuse noapte în palma mea îngheţată. 

un mizerabil azvârlise prin ceaţă ironia 

pe care-o prinsesem şi-o încălzeam iepureşte 

ca pe un cadavru furat. 

palma mi se-ncleştase în zâmbetul 

ascuţit al învinsului 

şi tânjeam să revin. 

de n-ai fi tăiat în viul ascuns încă-n mine, 

de n-ai fi trosnit oasele în urletul lemnului 

şi de n-ai fi strigat ca să-mi mişc mâna goală 

de auz, 

de n-ai fi spulberat coastă cu coastă 

zvâcnirea-mi de ceaţă din pancreas, 

mi-aş fi pierdut mâna din carne 

şi-aş fi zădărnicit mersul intern 

al orei. 

azi mâna mea caldă îşi şterge ţărâna de la-ncheietură. 
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MĂDĂLINA MARDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         December 

 

Mi se preling ideile printre  

craniu si se zbat în corpul meu  

evadează în infinite pahare  

le beau și le transform 

în răuri de idei.Mă voi auto înghiți 
și mă voi transforma în gânduri, 

mă voi așterne pe filele albe 

cu pătrate și voi umple filele  

cu părti din mine.Sunt aproape eu, 

aprope de isterie dar și de apus. 

Chiar dacă nu locuiește nimeni în mine  

am sunat la interfonul timpului  

și m-a adoptat ca pe un copil singuratic 

ce sunt.M-am îmbătat cu sinele.Tragic! 

Semăn confuzii simetrice și  

le traversez cu brazii în mână  

și cu umbra  destinului în mine . 

Complicate timpuri.
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Amor tacut 

 

Mă luptam să  

caut cadavre  

să pun etichete morților  

din sicriele topite  

istovite în deces 

în mormanele livade  

în incendiul cerului 

Unde-i Dumnezeu acum? 

cand ăștia 

iar se ceartă  

și se bat în gândul lor  

dar mi-e frică  

să suspin lângă  

cripte plictisite  

în culoarea veșnicului  

verde ce înțeapă-n  

inimă și miros , 

a timp plecat. 

Se vestejesc în gând  

pământul ne afundă  

ne bate biologia  

cu chimia –n frunte . 

Cerem ajutor de la 

bunul Dumnezeu 

când nevoia ne  

împinge in marea  

de durere . 

Am să las  

pe pământul rece 

invitația la atelierul meu 

pentru etichetă. 

Acolo vă aștept 

Cu ceai cald  

lumânări  pentru 

rugaciune  

și prosoape pentru 
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lacrimi,bani nu am  

i-am împrumutat  

D-nului Lefter,dar 

voi decedaților  

veți  pleca fericiti 

o dată ce  

sunteti morți si 

invizibili și fără  

trupul vostru .. 

Eu voi fi la  

locul unde scrie  

„Intrare Diagnostic‖ 

Și Bacovia este  

alături, lucrăm 

împreuna de când ne știm. 

Am editat, 

fiecare loc de veci  

și-am intitulat 

brazii cei falnici 

să va țină umbră  

în zilele cu soare  

și cald  

în zilele reci.

Două  zile  

Două  zile se trezesc,  

 se așează pe scaune  

la masa , 

față în față  

își caută mâinile  

și varsă cafeaua  

pe albul imaculat. 

Două nopți se asează, 

pe scaunele tăcerii 

în mansarda superbă  

și privesc cu ochii 

Sufletului, stelele  
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si licurici ai cerului. 

Două suflete nevăzătoare , 

se caută printre globuri 

de jucărie, invizibile  

în camera goală. 

Două inimi ale zilei,   

de luni dimineață 

se întâlnesc accidental  

printre culori ale  

zebrelor . 

Două lumi se alatură  

Chiar invizibile  

globului și devin 

un intreg al zilei 
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VICTOR FĂT 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ŞAH 

 

Pionul a căzut strivit de cal 

Cu zâmbetul îmbujorat pe buze 

Trecuse de săgeţi şi archebuze 

Prin ţipete lugubre de şacal  

Pionul a căzut strivit de tură 

În iureşul înflăcărat din luptă 

Cu ciotul spadei şi cu mâna ruptă 

În marea şi cumplita tevatură 

Pionul e strivit şi de nebun 

Ce l-a lovit şiret pe diagonală  

Spunând că lupta e pasională 

Şi că rămâne cel ce e mai bun 

Pionul a căzut strivit de rege 

Ce l-a înlăturat în mod brutal 

Şi-adulmecând mirosul de santal 

El n-a murit, ci pulsul vremii drege. 
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E ÎN CERCUL 

 

Ajuns sub pomul cu venin 

Înfrigurat cu faţa suptă 

Îmbrăcămintea toată ruptă 

Dar ochiul ager şi senin 

Cu încălţările tocite 

Debusolat prin ceţuri grele 

Ducând desagi cu multe rele  

Împovărate şi pocite 

Sperând s-ajungă tot mai sus 

Nu ştie unde-l poartă paşii 

Căci e în cercul unde laşii 

Cu viclenie l-au adus. 

 

                     SUB UMBRA COPACULUI 

 

Un pelerin 

s-a oprit într-o zi 

într-un lan de pelin; 

avea încălţările prăfuite şi rupte 

spre depărtările mari şi abrupte 

gonea fără răgaz; 

trupul său numai foc; 

un copac împrăştia umbră, 

ciudat de moleşitoare şi sumbră; 

din ramuri o misterioasă boare adormitoare; 

pe cerul încins văzduhu-n dogoare; 

sub pom bietul om moţăia; 

cumplită îi era inima, roşie plită, 

gâtul ars respira prin porii naturii 

doldora de valuri fierbinţi; 

şi-a intrat în somn adânc, 

dar pe când dormea 

umbra copacului îl otrăvea 

Copacul morţii aşteaptă un alt pelerin 

obosit şi zdrenţos.
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IULIU PÂRVU 

JURNAL DE CĂLĂTORIE 

15 August, Roma  

Zi de sărbătoare, astăzi, 

Sfântă Mărie Mare, cum se 

spune pe la noi, mai prețuită, 

parcă, în spațiul catolic decât în 

cel ortodox. Există un cult al 

Madonei pe aici, ilustrat și de 

numărul foarte mare de bazilici 

care i-au fost închinate în toate 

orașele occidentale. Numai în 

Roma sunt vreo șase... Nu 

zăbovim în cameră, coborâm 

devreme la micul dejun, pentru 

că azi avem un program de 

odihnă, ne vom deplasa prin oraș 
cu mijloacele transportului în 

comun. De la hotel până în stația de tramvai mergem pe jos 

câteva sute de metri. Plimbare de dimineață reconfortantă. Ghida 

ne instruiește cum trebuie procedat să intrăm în posesia biletelor 

de călătorie și ne atrage atenția asupra numărului de tramvai care 

circulă în zona aceasta, în eventualitatea că ne vom rătăci ori ne 

vom desprinde de grup. Coborâm la stația terminus, Gara 

Termini, cel mai important nod al transportului în comun din 

Roma... Drum cu tramvaiul, lung, de parcă nu se mai sfârșește. 

Cineva a numărat 19 stații! Pe măsură ce înaintăm, vagoanele se 

umplu, încât se circulă înghesuit. Noi stăm grupați în jurul ghidei 

ca niște elevi conștiincioși. Așa ne deplasăm și spre gara de 

metrou, nu înainte de-a ni se atrage atenția că vom intra într-o 

zonă foarte populată, în care mișună hoți de buzunare, deci să fim 

atenți le genți, la poșete, să avem grijă unde ținem banii și actele 

de identitate. Schimbăm ordinea obiectivelor de vizitat, dată fiind 

marea sărbătoare de azi. Urcăm, de aceea, în metroul care ne duce 
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spre stația Flamingo, unde coborâm pentru Piazza del Popolo. 

Este una dintre piețele bine cunoscute ale Romei, edificată la 

cumpăna dintre secolele XVIII-XIX, după proiectul unui arhitect 

și urbanist celebru, Giuseppe Valadier, în stil neoclasic. Intrăm pe 

Poarta del Popolo, relicvă a orașului antic, ca, de altfel, și 
porțiunea de zid care o mărginește de o parte și de alta. Privirea 

ni-i atrasă imediat de un obelisc egiptean, strămutat aici, ca cel de 

la Paris din Place de la Concorde. Asemenea monumente își 
sporesc, parcă, expresivitatea privite de la distanță. În stânga 

noastră, se înalță bazilica Santa Maria del Popolo. Biserică 

celebră prin frescele și tablourile de mare valoare pe care le are, 

între ele și o capodoperă a lui Caravaggio. Intrăm și noi, firește. 

Lume multă, adunată la slujbă. De obicei, în asemenea momente 

sunt interzise vizitele turistice. Ne strecurăm, cum putem, printre 

credincioși, ca să ajungem cât mai aproape de celebrul tablou. 

Facem semnul crucii la ieșire, să ni se ierte păcatul necuviinței, 

dar nu știu dacă a fost de ajuns... Pe părțile laterale, reveniți în 

piață, observăm patru statui simbolice, reprezentând cele patru 

anotimpuri. Remarcabilă este Fântâna lui Neptun și tritonii, lângă 

care zăbovim puțin s-o putem admira... 

Continuăm turul orașului pe jos luând-o pe Via del Babuino, 

spre Piazza del Spagna (Piața Spaniei ). Pe bulevardul acesta nu-

mi aduc aminte să mai fi umblat. De câteva minute, auzirăm cu 

toți bubuituri înfundate pe cer, care anunțau o inevitabilă furtună. 

După căldurile din zilele trecute, era de așteptat. Dar chiar la 

Roma și chiar azi, în zi de sărbătoare? Nici nu apucăm să ne 

ducem mirarea la capăt, că și apar primii picuri, grei și agresivi, 

ca apoi să înceapă o răpăială cu fulgere și trăsnete, ca pentru 

sfârșitul lumii. Una e furtuna în loc deschis, unde se poate 

desfășura în libertate, și cu totul alta într-un spațiu urban 

înghesuit, în care atâtea opreliști o scot din fire, de se înfurie până 

la paroxism. Norocul nostru – o biserică de rit oriental, deci 

greco-catolică, din apropiere, care ne-a primit cu ușile deschise.  

Și aici se oficia slujba, dar în fața a mult mai puțini credincioși, 
încât prin prezența noastră le-am dublat numărul. Un creștin 

evlavios ar putea face observația că lui Dumnezeu nu-i scapă 
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necuviințele oamenilor și înainte de a-i pedepsi, le dă șansa 

pocăinței, cum ne-a dat-o și nouă, după ce am păcătuit dincolo. 

Tocmai acum și aici ne găsește apelul telefonic al Ancuței, pe 

care abia prididim să-l anulăm, pentru a nu mai cădea și într-un 

alt păcat. Altfel, am urmărit slujba cu pioșenie, cum fac 

întotdeauna când mă aflu într-o biserică. I-am recunoscut tipicul, 

deși se ținea în limba italiană... După ce stă ploaia, ne continuăm 

turul. Aerul s-a răcorit și s-a împrospătat, caldarâmul e umed, cu 

totul altă viață. Ajungem repede în Piața Spaniei. Minunata 

Piazza del Spagna, cunoscută din ilustrate, din secvențe de film, 

tot timpul animată de tineri care își fixează aici locul de întâlnire. 

Și acum, după ploaie, e lume multă, încât ne simțim bine în 

spațiul său ocrotitor. Arhitecți vestiți, printre ei Bernini, 

Borromini, Francesco de Sanctis, și-au unit talentul, de-a lungul 

timpului, ca să-i dea înfățișarea de acum. Plac palatele care o 

mărginesc, datând din secolul al XVII-lea, place biserica 

franciscană Trinita dei Monti ridicată la începutul secolului al 

XVI-lea, dar mai cu seamă plac scările somptuoase, largi, ce se 

ramifică în partea superioară, adevărata emblemă a pieții. Ele 

îmbrățișează o grădină minusculă, deasupra căreia se înalță un 

obelisc provenit dintr-un sit arheologic. Un ansamblu arhitectonic 

foarte reușit, care te ține locului, neștiind încotro să mai privești. 
Nelipsita fântână din piețele Romei este și aici tot o operă a lui 

Bernini. Reprezintă, de această dată, o barcă plutind pe apă, 

aruncând , la rându-i, jeturi răcoritoare. E așezată în mijloc, tăind 

calea trecătorilor și obligându-i, astfel, să-i admire minunata 

lucrătură în piatră. Mie mi-au plăcut și palmierii care împodobesc 

piața, pentru efectul lor exotic, într-un spațiu gândit după regulile 

artei clasice. Și sub ramurile lor, tinerii își pot da întâlniri, când 

despre celelalte repere s-ar crede că sunt sufocate... 

Mai departe, spre Piazza di Trevi, pe străzi înguste. De două 

ori am ajuns aici, dar din alte direcții. Nu-i o piață largă, însă 

impune prin cel puțin două capodopere urbanistice, una a artei 

monumentale, cealaltă a artei arhitectonice, care interacționează. 

Vestita Fontana di Trevi, realizată în prima jumătate a secolului 

al XVIII-lea, este un ansamblu monumental de referință cel puțin 
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în plan european. Palatul din spatele său etalează, pe fațadă, un 

arc de triumf constituit din patru coloane corintice superbe și o 

balustradă ornată cu statui simbolice. Ansamblul monumental se 

desfășoară pe aproape toată lățimea palatului. Este extrem de 

încărcat, potrivit gustului baroc al acelei vremi. Pe bucăți imense 

de calcar, aparent nefasonate, dislocate parcă de pe țărmul unui 

ocean stâncos, statui înfățișând simboluri marine: Zeul Neptun, 

cai de mare, tritoni. Apa se prelinge de pe stânci în bazinul 

împrejmuitor, creând și un fond acustic adecvat... Poți coborî 

câteva trepte, să te așezi, să-i admiri și să arunci bănuți în apă, 

cum fac aproape toți cei care trec pe aici, încrezători că, 

respectând acest ritual, se vor mai întoarce la Roma. În cazul 

nostru, până acum, s-a confirmat. De această dată, însă, cum 

monumentul e în schele, pentru recondiționare, și apa secată, nu 

avem unde arunca bănuții. Nici nu întârziem, de aceea, în această 

piață și mergem mai departe.  

Pantheonul impune nu atât prin armonia construcției cât prin 

vechimea și valoarea lui simbolică. E amplasat și el într-o piață, 

care ni se pare, totuși, prea strâmtă, ca să-i poată asigura o 

vizibilitate de ansamblu optimă. Rotonda sa este o construcție 

bimilenară. A fost ridicată în timpul domniei împăratului 

Augustus, de generalul Agrippa, ca templu închinat unor zei 

protectori și restaurat în vremea împăratului Hadrianus. Abia în 

Evul Mediu, recondiționat, a fost transformat în biserică creștină. 

Cel mai important mormânt pe care îl adăpostește este al marelui 

pictor Rafael. Mult mai târziu a fost organizat ca pantheon, după 

ce, între timp, rotondei inițiale i-au fost adăugate câteva anexe. 

Aici sunt înmormântați regii Victor Emanuel al II-lea și Umberto 

I din scurta perioadă în care Italia a funcționat ca regat ... 

Revedem cu emoție acest spațiu spiritual cu o veche tradiție, 

admirând dimensiunile impunătoare ale edificiului antic. Îmi aduc 

aminte că prima oară când am ajuns aici eram cu patru elevi ai 

mei de la „Racoviță‖ și ne întreceam a face observații interesante 

despre măreția și decăderea vremurilor... 

Nu departe de Pantheon, după ce traversăm Corso del 

Rinascimento, intrăm în Piazza Navona. Altă capodoperă 
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urbanistică a Romei. Și pe aici am mai umblat în câteva rânduri, 

dar o revăd cu același entuziasm ca la început. Are ceva aparte, o 

anume intimitate, care-ți induce o stare de abandon, uitând de 

toate. După ora prânzului, când ajungem, piața este deosebit de 

populată. Pare-se că spațiul acesta așa s-a pomenit de când există 

Roma. În Antichitate, aici se afla stadionul ridicat de împăratul 

Domițian. Nu știu ce întreceri sportive se organizau pe atunci, dar 

cu siguranță atrăgeau mulți spectatori. Și după aceea, prin 

tradiție, locul acesta s-a consacrat ca un spațiu public pentru 

manifestații de tot felul. Piața e mărginită de clădiri frumoase, cu 

două-trei nivele, multe palate, aparținând unor familii 

aristocratice. Impune cromatica lor cărămizie, plăcută ochiului, 

pentru că se exprimă prin nuanțe, nu uniform. Biserica Santa 

Agnes și palatul Pamphili se disting arhitectural, dar marea 

atracție rămân cele trei fântâni celebre în stil baroc, la distanță 

egală una de alta. Absolut impresionantă este Fântâna 

Fluviilor,ridicată de același Bernini, la mijlocul secolului al 

XVII-lea. Un ansamblu monumental, firește, ca în Piazza di 

Trevi, cu un soclu asemănător (piatră de stâncă destul de 

colțuroasă ), pe care sunt așezate trupurile vânjoase a patru 

bărbați antici, în poziții expresive, ca și cum ar propti ori ar păzi 

însemnele civilizațiilor terestre. Personajele simbolizează patru 

fluvii, Dunărea, Gangele, Nilul, Rio de la Plata, tuspatru 

emblematice pe continentele lor. Prin preajmă, susținând soclul, 

simboluri acvatice, ca la Fontana di Trevi. Toată această 

compoziție monumentală e adunată în jurul unui obelisc vechi, 

dislocat dintr-un  sit arheologic. Admirabil monument, la fel de 

interesant și ca ansamblu ,și prin detalii. Țâșniri de apă și aici, 

doar de aceea funcționează ca fântână, dar și mulți porumbei, 

încântați că au de unde să se adape și că-i privește atâta lume... 

După ce o pun pe Elena să mă prindă în cadru din mai multe 

unghiuri, o las să se odihnească pe o bancă, unde-și găsise cu 

greu un loc, iar eu mă îndepărtez spre alte două splendide 

monumente: Fântâna lui Neptun și Fântâna Maura. Nu au 

solemnitatea celei din centru, e adevărat, dar încântă și ele... Abia 

mă mișc prin mulțime. Câțiva artiști plastici își expun lucrările, 
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alții sunt concentrați în jurul șevaletelor. Printre ei foiesc amatori 

de artă, potențiali cumpărători ori numai gură-cască. Numeroase 

statui vii, cum le spun eu, imitând personaje de tot felul, atrag și 
ele în jurul lor oameni, pregătiți să-și joace rolul de 

exchibiționiști ori de parteneri în poze, în schimbul câtorva 

bănuți. Copii, apoi, țipând și alergând, cum stă în firea lor 

prietutindeni, dar mai ales la popoarele latine... Obosit de agitația 

pieții, mă așez și eu câteva minute lângă Elena mea, să ne 

consumăm obișnuitele sandwiciuri, în așteptarea semnalului de 

plecare, după ce grupul s-a adunat la locul de întâlnire. 

Din Piazza Navona, plecăm spre Piazza San Pietro și spre 

Vatican. Puțini din grup le cunosc, de aceea așteaptă cu nerăbdare 

să ajungem aici. Pentru ei, acesta e unul dintre momentele de vârf 

ale circuitului italian. Noi, chiar dacă le-am mai vizitat, așteptăm 

cu nerăbdare să le revedem... Ieșim spre Ponte San Angelo, un 

vechi pod peste Tibru. Înfățișarea lui de astăzi este de la sfârșitul 

secolului al XVII-lea, în stilul baroc al vremii. Atunci a fost 

ornamentat, pe toată întinderea sa, cu statui de îngeri, înfățișând, 

mai degrabă, chipuri umane angelizate, purtătoare de aripi. Altfel, 

podul are o istorie lungă, ce începe în anul 136, când a fost 

construit în prima formă, sub împăratul Hadrian. De-a lungul 

vremii, mereu a fost reconstruit, după nevoile care au apărut... 

Trecem alene podul, cu repetate popasuri pentru fotografii, căci 

imaginile ce se deschid în toate părțile sunt seducătoare. De-a 

dreptul impunătoare este cea a Castelului Sant Angelo.Are o 

formă ciudată, privit din față, de fortăreață deopotrivă masivă și 
elegantă. Vechimea i se citește pe pereții de la bază, unde 

tencuiala abia se mai ține pe ziduri. Forma-i circulară nu pare 

specifică unui castel. Doar partea superioară a sa dă semne că ar 

putea fi locuit. Privit din lateral, se conturează mai adecvat, dar și 
așa are un aspect insolit. Despre ce este vorba ? O parte a 

edificiului, cea în formă cilindrică, a fost ridicată în antichitate, 

spre a servi ca mausoleu. Chiar sunt adăpostite aici rămășițele 

pământești ale câtorva împărați și rude împărătești. Cu timpul, 

de-a lungul Evului Mediu, a devenit fortăreață, închisoare și chiar 

reședință papală. Ca să poată servi unor asemenea destinații, i s-
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au adăugat alte edificii, mereu altele, ajungându-se la această 

mixtură arhitectonică, pe care, neinformat, nu știi cum s-o 

descifrezi. Numele Sant Angelo i l-a dat papa Grigore cel Mare, 

căruia arhanghelul Mihail i-a apărut în vis deasupra mausoleului 

să-l anunțe că epidemia de ciumă care bântuia Roma încetează... 

În clădire, se află astăzi un muzeu militar și un muzeu de artă. Nu 

le-am vizitat niciodată și nici acum nu le vizităm pentru că prea 

ne aflăm în proximitatea Catedralei Sfântul Petru și a Vaticanului, 

să nu ne tragă ața spre ele.  

Ne îndreptăm pe splendida Via della Conciliazione spre San 

Pietro. Mașini parcate peste tot, și pe trotuare, ca într-o zonă 

urbană de maximă căutare. E un bulevard pietonal, dar, de fapt, 

circulat, când atâția șoferi sunt înnebuniți după un loc de parcare. 

Puțin luăm seama la cele două șiruri de lampioane stradale, care 

par o colonadă, căci privirea ni-i confiscată de impunătoarea 

Bazilica San Pietro din față. Nici nu știu cum am parcurs distanța 

până la ea. Am scris multe și despre piață, și despre bazilică în 

altă parte, nu e cazul să revin pe larg. Un lucru e cert: cei care 

ajung aici se bucură de un privilegiu rar. Amândouă sunt fără egal 

în lume și de neimitat, ca să nu se observe imediat pastișa. Tot 

ceea ce au avut mai de preț gândirea arhitecturală și artistică a 

Renașterii s-a concretizat în acest perimetru urban de excepție. 

Chiar dacă ai mai umblat pe aici,când te întorci în Piazza San 

Pietro ți se taie respirația. Ai sentimentul că te afli în fața 

prototipului armoniei, al perfecțiunii arhitectonice. Cum e greu să 

cuprinzi totul dintr-o privire, te fixezi la părțile componente și 
apoi la detalii. Te lași încântat de dublele colonade, organizate în 

semicercuri, care mărginesc de o parte și de alta. Au măreție, au 

eleganță, au istorie. În dreptul fiecărei coloane, pe balustrada de 

deasupra, se înalță statuia unui sfânt. Cică ar fi 140 de toate, noi 

nu le-am numărat, fiecare putând ocupa un loc privilegiat într-un 

spațiu urban cât de dichisit... Și ce ar fi fost mai potrivit în centrul 

pieței decât un obelisc adus la Roma încă din Antichitate? În 

vârful obeliscului, o cruce, în interiorul căreia se află, zice-se, un 

fragment din crucea lui Isus. Două fântâni, la distanță egală de 

obelisc, marchează mai bine simetria perfect ovoidală a pieței și-i 
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întăresc nota specific italiană. De câte ori papa, la marile 

sărbători, se adresează credincioșilor din balconul catedralei, 

piața geme de lume. Astăzi, de Sfânta Maria, slujba pontificală s-

a ținut la Bazilica Santa Maria Maggiore, astfel că spațiul ei nu a 

mai fremătat. În schimb, un șir lung de oameni a înconjurat piața 

prin dreptul colonadelor pentru a ajunge să intre în bazilică. Ne-

am pus și noi la rând, doar nu poți trece prin Roma să nu calci în 

acest sfânt lăcaș, pentru o rugăciune. Grupuri de turiști de limbi și 
rase diferite au făcut ca noi. Ne-au asaltat vânzători ambulanți, cu 

mărfuri de tot felul, dar mai ales cu ilustrate și cu albume. Am 

cumpărat câteva pliante, deși, vorba Elenei, mai avem acasă, 

poate cu aceleași imagini. Mai mult de o oră ne-a trebuit să 

ajungem la intrare. În vremea asta, am avut suficient răgaz să 

privesc în detaliu și exteriorul bazilicii și să-i admir perfecțiunea 

clasică. Totul e atât de bine gândit și executat, că nu poate fi 

nimic smintit de la locul său. Geniali arhitecți și artiști a avut 

Renașterea ! Nu numai Bramante, Bernini, Borromini, 

Michelangelo, ci toți cei care și-au unit capacitatea creatoare spre 

a realiza aceste capodopere... Ajunși la intrare, înțelegem sensul 

așteptării la rând. Ni se face un control riguros, să nu avem asupra 

noastră materiale explozibile ori contodente care ar putea pune în 

pericol securitatea valorilor artistice ale bazilicii ori viața 

oamenilor. Cu atâția teroriști și atâtea acte de vandalism, nu-i de 

mirare... Intru a patra oară în acest spațiu sacru, dar rămân 

copleșit și de această dată încă de la intrare. Cei 187m. lungime ai 

bazilicii și cei 132m. înălțime ai cupolei spun totul despre 

dimensiunile sale. Cele 45 de altare și morminte împodobite cu 

sculpturi, de asemenea. În preajma celebrei Pieta,securizată după 

profanarea de acum câțiva ani, greu am putut să ne strecurăm. 

Observăm că celebrul baldachin de bronz a fost mutat din locul 

consacrat la intrarea în altar. Nu cunoaștem motivele și nu ne dăm 

seama dacă e mai potrivit așa... Și loc de închinare, dar și un 

veritabil muzeu de artă este Bazilica San Pietro. Trebuie să-i 

rezervi mult timp să-l poți cunoaște și înțelege în toată măreția 

sa... Cum se pregătea mesa de după-masă, în jurul altarului, noi 

am coborât în cripta de sub biserică, unde se află mormântul 
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Sfântului Petru și mormintele câtorva papi celebri, inclusiv al lui 

Ioan Paul al II-lea. Încă un moment de mare încărcătură 

emoțională. Se știe că bazilica a fost ridicată pe locul unde a fost 

martirizat Apostolul Petru, el însuși răstignit. Încă din secolul al 

IV-lea exista aici, o bisericuță, ca loc de pomenire. În anul 1506, 

sub pontificatul lui Iuliu al II-lea, a început construirea actualului 

edificiu, înălțat și desăvârșit în etape... M-am închinat, până 

acum, în fața mormintelor Sfântului Ioan, la Efes, al Sfântului 

Marcu, la Veneția, al Sfântului Dumitru, la Salonic, al Sfântului 

Nicolae, la Bari, al Sfântului Iacob , la Santiago de Compostella, 

al Sfântului Francisc, la Assisi, al Sfintei Paraschiva, la Iași, dar 

parcă nicăieri emoția nu a fost mai mare. Doar la Ierusalim, 

bineînțeles... 

Ieșim pe rând din catedrală, să ne întâlnim lângă o fântână din 

piață, cum a fost înțelegerea înainte de a intra. Ne îndreptăm spre 

poarta de intrare în Vatican, unde se vând și biletele. Dar aici, 

surpriză! Și azi, și mâine, închis. Dezamăgire profundă. Cei mai 

mulți nu l-au vizitat și-și făcuseră din el obiectivul cel mai 

important al circuitului. Reproșuri, prin ghidă, la adresa firmei. 

Situația a apărut prin decalarea cu o zi a programului. Probabil că 

a fost o scăpare, dar de rea intenție nu poate fi vorba. Cum noi am 

mai vizitat Capela Sixtină și Pinacoteca, nu suntem atât de 

vehemenți. Ne pare, totuși, rău. Ne propuseserăm să luăm bilete 

pentru Biblioteca Apostolică și Apartamenti Borgia. Ce să facem, 

asta e. Să sperăm că vom mai ajunge o dată aici și atunci vom fi 

mai atenți la programul de funcționare al muzeelor Vaticanului. 

Am intrat binișor în orele după-amiezii și începem să simțim 

oboseala umblatului și a statului în picioare. Ar mai fi oarece 

timp de zăbovit prin Roma, dar, vorba ceea, mai este și mâine o 

zi. Cădem de acord să ne tragem spre o stație de metrou, ca să 

ajungem mai devreme la hotel. Conduși de ghidă, lucrurile se 

simplifică. Intrăm pe la Auchan-ul din cartier, pentru cumpărături 

de strictă necesitate. Apoi ne afundăm în cameră, cinăm, ne 

minunăm încă o dată de câtă artă se află în bazilicile și piețele 

Romei și ne culcăm fericiți că Dumnezeu ne-a mai rânduit să ne 

aflăm aici. 
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MARIAN NENCESCU 

METAFIZICA ÎNTOARCERILOR ŞI SINDROMUL 

UITĂRII 

 „Nostos‖ este cuvântul grecesc 

care indică întoarcearea / revenirea 

acasă, pe mare. Într-un sens larg, el 

reprezintă „cel mai înalt nivel al 

măreției și grandorii gesturilor 

umane‖, trimițând direct la gestul lui 

Odysseus, eroul epopeii homerice 

omonime, care, încercând să se 

întoarcă acasă, la Penelopa, după 

războiul troian, a întârziat o vreme, 

atras de tentațiile sirenelor, conduse de 

Calypso. Pentru europeni, sensul lui „nostos‖, combinat cu 

„alghos‖ (suferință) se transformă în nostalgie, termen ce indică 

dorul de țară, de casă sau, după caz, după un univers spiritual pe 

cale să se piardă, dacă nu cumva s-a și pierdut. Literar vorbind, 

epopeea Odiseea este cartea fondatoare a nostalgiei. 

În cazul particular al gândirii românești, nostos-ul a intrat în 

actualitate în 1975, când G. Liiceanu încheie teza sa de doctorat, 

despre Tragic, cu un capitol intitulat „Fiul risipitor - „Nostul‖ ca 

împlinire și adevăr‖, pe care îl și publică ca atare într-un număr al 

Revistei de Filosofie. Împrejurările alegerii acestui termen, și mai 

ales consecințele lui sunt relatate, pe larg, în mai multe capitole 

ale masivei lucrări Dragul meu turnător (Ed. Humanitas, 2013), 

una din multele „vibrații‖ cu conținut autobiografic ale autorului. 

„Mă dusesem, așadar, să iau o carte de la Wald și Noica se afla în 

vestibul, punându-și vestiții lui galoși de care nu se despărțea de 

cum se termina vara. Am înțeles pe dată că sunt „un tânăr 

înzestrat‖ și am aflat că pe drumul pe care apucaserăm trebuiau 

împlinite nu numai anumite ritualuri de călătorie, ci și pregătirea, 

de pe acum a „viitoarei opere‖ (op.cit., p. 258). Și cum, pentru 

operă trebuie să ai și o „idee‖, dacă se poate „originală‖, sau 

„numai a ta‖, aceasta s-a dovedit, în cazul lui G. Liiceanu, a fi 
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„Nostos‖, termen cules din cântul întâi al Odiseei, tălmăcită de 

Mihai Nasta. „Mutând lucrurile în plan speculativ, cuplasem 

rătăcirea odiseică, ghidată în permanență de obsesia zilei 

întoarcerii, cu recentele mele lecturi hegeliene‖ (ibidem, p. 261). 

Așadar, lecturile de la seminarul de limbi clasice l-au condus pe 

filosof către o „metafizică a întoarcerilor‖, domeniu numit chiar 

„nostologie‖ de autorul lui, și persiflat de Al. Paleologu cu 

sarcasm: „De ce nu, prostologie?‖ (op.cit., p. 262).  

Vizitat, așadar, de idee, filosoful constată cu uimire că, într-o 

epocă când se practicau „figurile impuse‖, nostalgia sa devenise 

obiect de „scandal‖, textul încriminat fiind receptat ca o „ieșire 

din rând‖ și sancționat ca atare de unii confrați stânjeniți de noua 

„înzestreare‖ a colegului lor, ale cărui „tumbe‖ ideatice le 

„tulbura liniștea‖ și îi „umilea‖. Și totuși ce conținea, atât de 

subversiv, acel text de debut încât să se transforme, peste noapte, 

într-o adevărată „turbincă a lui Ivan‖, în care se înghesuise parcă 

„întreaga lume‖ ? 

„Ideea‖ este, susține un martor al evenimentelor, Octavian 

Chețan, redactorul-șef al Revistei de Filosofie în perioada 

respectivă, că „nostalgia‖ și „peratologia‖ descoperite de G. 

Liiceanu nu constituiau nici pe departe „o răsturnare a imaginii 

comune despre lume‖, și nicidecum un alt mod „de a vedea 

lumea‖ al filosofului, ci mai degrabă o permisiune, în plan 

filosofic, din păcate, în opinia aceluiași O. Chețan, neonorată, 

câtă vreme gânditorul a trecut, curând, „de la idee, la vibrație‖ 

(„De ce, domunle Liiceanu. Însemnări pe marginea unor 

derapaje și „ficțiuni”, București, Ed. Semne, 2015, p. 98). 

Altfel, chiar G. Liiceanu admite că „producțiile mele 

începătoare erau mici jocuri culturale, fleacuri care reprezentau 

pigmentul de exotism și originalitate care puteau, la nevoie, să 

arate că și „acolo‖, la revistă, apăruseră tineri care puteau, cât de 

cât (s.n.) să zburde pe pajiștile filosofiei (Dragul meu ..., op. cit., 

p. 86). De aici, până la acuzațiile contemporane de „plagiat‖, sau, 

în cel mai bun caz, de „pastișă‖ a gândirii noiciene, e cale lungă. 

În esență, G. Liiceanu a publicat, în Revista de Filosofie, un text 

„împregnat de meditații existențialiste‖, scris „în maniera lui 

Noica‖, respectiv un „nostos, dar acest fapt nu înseamnă 
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obligatoriu un „plagiat‖, câtă vreme un simplu termen grecesc, 

chiar înobilat de amintirea aventurilor aheilor pe drumul 

întoarcerii către casă, nu este mai mult decât un simplu exercițiu 

ideatic, „un rondel‖, cum spune G. Liiceanu, ca să transferăm 

literatura spre filosofie, „nu mai mult decât o piesă 

nesemnificativă într-o bătălie ideologică inegală‖.  

Problema nu este așadar, nostos-ul, și cu atât mai puțin 

suspiciunea, nedovedită de plagiat, cât surprizele oferite de acest 

drum simbolic al întoarcerii la originile gândirii și care nu ar 

trebui, sub nici o formă, umbrit de „nevroze‖ (Jurnalul de la 

Păltiniș a reprezentat, paradoxal, „o răzbunare nevrotică față de o 

tutelă‖, scrie G. Liiceanu în „Ușa interzisă‖, Humanitas, p. 292). 

Din păcate, unul dintre aceste „scenarii vibratorii și care vizează 

peisajul filosofic autohton, în totalitatea lui‖, include însăși teza 

existentei/regăsirii, de facto, a filosofiei cu și pe temei românesc, 

ipoteză eludată de G. Liiceanu sub pretextul, cu totul nejustificat, 

că ar fi un model „anacronic‖ de gândire, un episod ce încă „nu a 

început și care s-a încheiat înainte de a se apuca să se nască‖ 

(Despre Noica. Noica inedit în Despre o anumită personalitate, 

Humanitas, 2009).  

Cum un asemenea „paricid‖ nu ar trebui cu ușurință trecut cu 

vederea, credem că ar trebui insistat mai mult pe raportul dintre 

„paradigmă națională‖ și „liberalizarea‖ gândirii românești, 
aceasta în contextul re/valorificării moștenirii gândirii naționale. 

În esență, generația lui C. Noica, numită și „criterionistă‖ sau 

„năistă‖, după numele mentorului ei, Nae Ionescu, a vorbit 

deschis despre sintagma concentrată în jurul „specificului 

național‖. Fără să evite, ci din contră, evidențiind, pe cât cu 

putință, tot ce incumbă evocarea patrimoniului „românesc‖ și 
implicit „paradigma națională‖, C. Noica a acționat deschis 

pentru a construi o cultură românească „cu mijloacele și valorile 

culturii universale‖. Înseși titlurile cărților publicate de C. Noica, 

după 1970, fac trimitere evidentă la clasica sa creație „Pagini 

despre sufletul românesc‖ (1940). Cu totul, sunt nu mai puțin de 

6 cărți ce conțin în titlu cuvântul „românesc‖ (Rostirea filosofică 

românească, 1970; Creație și frumos în rostirea românească, 
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1973; Eminescu sau omul deplin al culturii românești, 1975; 

Sentimentul românesc al ființei, 1978, Spiritul românesc în 

cumpătul veacului, 1978 și Cuvânt împreună despre rostirea 

românească, 1987). La un loc, aceste cărți ilustrează, în plan 

filosofic, modul cum „regionalul‖ vorbește de la nivelul 

spiritualității, în numele națiunii.  

Așadar, dacă C. Noica s-a grăbit, în condițiile istorice 

impuse, să întrupeze un efort regional de universalizare 

(europenizare) culturală, de ce nostos-ul modern nu sesizează 

acest fenomen? Sau poate că „miezul fierbinte al paradigmei 

naționale‖, cum îl numea Sorin Lavric (op.cit., p. 114) este atât 

de riscant, încât înseși „patima destinului național‖ trebuie 

ștearsă, odată cu conținutul lucrărilor „ideatice‖ ale lui C. Noica! 

Judecând, în timp, aceste aserțiuni, nu ne rămâne decât să credem 

că nostos-ul nu trebuie asociat, obligatoriu, cu sindromului uitării. 

Între a judeca, prin prisma ideologică, o „ieșire din rând‖, 

produsă cu patru decenii în urmă, și a susține azi că filosofia 

românească e un produs spiritual inexistent, nu se pot stabili 

echivalențe ierarhico-valorice. Chiar și „nevoia de a uita‖ este o 

completare de complezență. În realitate, filosofia românească și 
prin ea a unor reprezentanți de frunte ai săi, există. O spune chiar 

un exeget noician, Sorin Lavric: „Dimensiunea sapiențială a 

gândirii nicasiene este partea cea mai dăinuitoare din filosofia 

lui‖. 

Între nostos și uitare noi alegem, hegelian, conștiința fermă a 

„adevărului nostru‖. Nu carnavalul – speculativ – ne interesează, 

agresiv și colorat, cât adevărul că, prin întoarcere, „nu devii 

nimic, în raport cu ce erai,  ci redevii ce-ai fost înainte de a te 

imagina altul‖. Și mai este un adevăr: orice întoarcere, cuprinde și 
o undă de catharsis.   
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ 

 

ARHETIPURILE ŞI INCONŞTIENTUL COLECTIV  

LA CARL GUSTAV JUNG 

Începuturile teoriei lui 

Carl Gustav Jung 

referitoare la inconștientul 

colectiv apar în anul 1909. 

În acest an, Jung și Freud 

au fost invitați să 

conferențieze în Statele 

Unite, petrecând aproape 

șapte săptămâni împreună, 

zi de zi. În principal, cei doi își analizau visele reciproc, iar unul 

din visele lui Jung îi revelează acestuia posibilitatea existenței 

inconștientului colectiv. Visase că se afla la etajul de sus al unei 

case vechi, frumos mobilate, cu tablouri splendide pe pereți. Era 

uimit că această casă îi aparținea și se gândea că habar n-are cum 

arăta parterul, așa că a coborât să-l vadă. Totul era acolo mult mai 

vechi. Mobilele erau medievale şi totul părea oarecum cufundat 

în beznă. „Acum trebuie să cercetez toată casa cu adevărat‖, a 

reflectat el la un moment dat, după care, s-a uitat îndeaproape la 

podea. Era făcută din dale de piatră şi într-una din ele a 

descoperit un belciug. Când a tras de el, dala s-a ridicat, lăsând să 

se vadă nişte trepte de piatră coborând în adâncuri. A coborât şi a 

intrat într-o grotă joasă, scobită direct în stâncă. În ţărână erau 

răspândite oase şi cioburi de lut, rămăşiţe ale unei culturi 

primitive, printre care a găsit şi două cranii umane, cu siguranţă 

străvechi şi pe jumătate distruse. Apoi s-a trezit. Singurul lucru pe 

care Freud l-a găsit interesant la acest vis au fost cele două cranii, 

el considerând că Jung ar dori moartea proprietarilor lui. Dar 

pentru Jung, casa era o imagine a sufletului. Încăperea de la etaj 

reprezenta personalitatea conştientă. Parterul era echivalentul 
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primului nivel al inconştientului, pe care el avea să-l numească 

inconştient personal, în timp ce nivelul cel mai profund dintre 

toate îl atinsese inconştientul colectiv. Acolo descoperise lumea 

omului primitiv din sine însuşi. Pentru el, craniile n-aveau nimic 

de-a face cu faptul de a dori moartea cuiva. Ele aparţineau 

strămoşilor noştri umani, care au contribuit la modelarea 

moştenirii psihice comune tuturor, constituind laolaltă 

„moştenirea arhaică a umanităţii‖. 

Inconştientul personal aparţine individului; el este format 

din impulsiile şi dorinţele sale infantile refulate, din percepţii 

subliminale şi dintr-o puzderie de trăiri uitate; inconştient care, în 

cele din urmă îi aparţine doar sieşi. Amintirile din inconştientul 

personal, deşi nu se găsesc cu totul sub controlul voinţei, pot, 

atunci când refularea slăbeşte (ca, de exemplu, în somn), să fie 

rechemate; uneori ele revin din proprie iniţiativă; câteodată o 

asociaţie întâmplătoare sau un şoc le va scoate la lumină, alteori 

apar oarecum deghizate în vise şi fantazări; alteori, îndeosebi 

dacă provoacă perturbaţii, ca în nevroză, ele trebuie 

„dezgropate‖. Metoda lui Jung de a ajunge la aceste amintiri este 

analitică şi va fi discutată mai târziu, ceva mai detaliat. În stadiile 

de început ale operei sale, el utiliza ceea ce este cunoscut drept 

„teste de asociaţie‖, tocmai spre a ajunge la aceste amintiri. 

Testele de asociaţie au dezvăluit o particularitate a structurii 

psihice, anume tendinţa ideilor de a se asocia în jurul unor 

nuclee de bază; aceste idei asociate - colorate afectiv - Jung le-a 

numit complexe.  

Inconştientul colectiv este un strat mai adânc al 

inconştientului decât inconştientul personal; el este substanţa 

necunoscută din care apare conştiinţa noastră. Putem deduce 

existenţa sa, în parte din observarea comportamentului instinctiv, 

instinctele fiind definite drept impulsuri la acţiune fără motivaţie 

conştientă, sau, mai precis - deoarece există multe acţiuni 

motivate în mod inconştient care sunt cu totul personale şi abia 

dacă merită să fie numite instinctive - o acţiune instinctivă este 

moştenită şi inconştientă şi are loc „în mod uniform şi cu 

regularitate‖. Instinctele sunt, în general, recunoscute; dar nu tot 

aşa stau lucrurile cu faptul că, atunci când suntem obligaţi să ne 

asigurăm în linii mari acţiunea în circumstanţe specifice, sesizăm 
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şi trăim viaţa într-un fel care a fost determinat de istoria noastră. 

Prin aceasta, Jung nu vrea să spună că experienţa ca atare este 

moştenită, ci mai degrabă că creierul însuşi a fost modelat şi 

influenţat de experienţele din trecutul îndepărtat al umanităţii. 

Dar, „deşi moştenirea noastră constă din circuite fiziologice, 

totuşi aceste circuite au fost trasate de procese mentale ale 

strămoşilor noştri. Dacă ele ajungeau din nou la conştiinţă în 

cazul individului, nu o puteau face decât în forma altor procese 

mentale, şi, deşi aceste procese pot deveni conştiente doar prin 

experienţa individuală, drept urmare apar ca achiziţii individuale, 

ele sunt urme preexistente care devin pur şi simplu «împlinite» de 

experienţa individuală. Mai mult, orice trăire «impresionantă», 

putem spune că reprezintă o astfel de irupţie într-o veche matcă în 

prealabil inconştientă‖. Această tendinţă, altfel spus, această 

necesitate de a sesiza şi trăi viaţa într-un mod condiţionat de 

istoria trecută a umanităţii, G. Jung o numeşte arhetipală, iar 

arhetipurile sunt „forme înnăscute, a priori, de «intuiţie»... de 

percepţie şi aprehensiune... întocmai după cum instinctele îl incită 

pe om la un mod de existenţă specific uman, tot aşa arhetipurile 

forţează căile sale de percepţie şi înţelegere în tipare specific 

umane‖.  

Arhetipurile sunt inconştiente şi de aceea nu pot fi decât 

postulate, dar noi devenim conştienţi de ele prin anumite imagini 

tipice care se reiterează în Psyche. Jung le-a numit într-o vreme 

„imagini primordiale‖ (o expresie luată de la Jacob Burckhardt), 

dar mai târziu a ajuns să folosească termenul arhetip într-o 

accepţiune mai largă, spre a ţine seama, atât de aspectele 

conştiente, cât şi de cele inconştiente. Putem îndrăzni să 

presupunem că imaginile primordiale, adică arhetipurile, s-au 

format ele însele pe parcursul a mii de ani, când creierul uman şi 

conştiinţa omenească ieşeau dintr-o stare animală, dar că 

reprezentările lor, adică imaginile arhetipale, cu toate că au o 

calitate primordială, sunt modificate sau deformate în 

concordanţă cu era în care apar. Unele, în special acelea care 

trădează o schimbare importantă în economia psihică, apar într-o 

formă abstractă sau geometrică, cum sunt pătratul, cercul ori 

roata şi, fie ca atare, fie combinate într-un mod mai mult sau mai 

puţin elaborat, constituie un simbol tipic şi deosebit de important. 
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Altele se prezintă ca forme omeneşti sau semiomeneşti, forme de 

zei şi zeiţe, pitici şi uriaşi, ori apar ca animale şi plante reale sau 

fantastice, cum avem exemple nenumărate în mitologie. 

În clipa când Jung a avut îndrăzneala să-şi facă publică 

ipoteza cu privire la inconştientul colectiv, ea s-a dovedit a fi 

abaterea cea mai semnificativă de la freudism şi totodată 

contribuţia lui personală cea mai importantă în domeniul 

psihologiei. Ceea ce propunea Jung avea pretenţia de a fi un 

concept fundamental pe care să se poată edifica întreaga ştiinţă a 

psihologiei. C. G. Jung a considerat că este sarcina psihologului 

să studieze inconştientul colectiv şi entităţile funcţionale care-l 

alcătuiesc – arhetipurile. Definite ca „structuri psihice identice, 

comune tuturor‖, Jung le-a considerat, în esenţă, drept nuclee 

neuropsihice înnăscute, având capacitatea de a iniţia, controla şi 

mijloci caracteristicile uzuale de comportament şi trăirile tipice 

tuturor fiinţelor umane. Întreaga zestre arhetipală a unui individ 

alcătuieşte inconştientul colectiv, a cărui autoritate şi forţă 

aparţine unui nucleu central, integrând ansamblul personalităţii, 

nucleu pe care Jung l-a numit Sine. Reprezentarea printr-o 

diagramă a modelului jungian al spiritului trebuie imaginată ca o 

sferă, având trei învelişuri. În centru, răspândindu-şi influenţa în 

întregul sistem, se află Sinele. În cercul interior primelor două 

cercuri concentrice este inconştientul colectiv, alcătuit din 

arhetipuri. Cercul exterior reprezintă conştientul, având drept 

focar eul, care gravitează în jurul sistemului. Într-o poziţie 

intermediară se află inconştientul personal alcătuit din complexe, 

fiecare complex fiind legat de un arhetip – deoarece complexele 

sunt personalizări ale arhetipurilor, modalităţi în care arhetipurile 

se manifestă în sufletul fiecărei persoane.  

Totuşi, cei care resping teoria arhetipurilor nu sunt deloc 

impresionaţi de descoperirea unor teme similare în mituri 

provenite din diferite zone ale lumii, susţinând că migraţia 

populaţiilor şi difuziunea culturală explică lucrul acesta la fel de 

bine ca predispoziţia înnăscută. Jung a încercat să combată 

această interpretare, atrăgând atenţia asupra apariţiei spontane a 

aceloraşi teme în visele, halucinaţiile şi maniile unor pacienţi 

necultivaţi, care nu avuseseră ocazia să le întâlnească în viaţa lor 

diurnă: „s-au observat mitologeme tipice la indivizi care n-aveau 
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în nici un caz cum să deţină cunoştinţe de felul acesta‖. Un 

exemplu pe care Jung îl dădea adesea se referea la un pacient 

schizofrenic care-i spusese că dacă priveşte spre soare cu ochii pe 

jumătate închişi vede că soarele are un falus şi că acest organ este 

sursa vântului. Peste câţiva ani, Jung a descoperit din întâmplare 

un text grecesc unde era descrisă o imagine aproape identică. 

Pacientul era o persoană neinstruită care, chiar dacă ar fi putut 

înţelege textul, n-ar fi avut acces la el, textul fiind publicat după 

internarea lui în spital, unde nu exista acest gen de literatură. 

Această teorie poate fi formulată, în fond, sub forma unei legi 

psihologice: ori de câte ori se constată că un fenomen este 

caracteristic pentru toate comunităţile umane, el este expresia 

unui arhetip al inconştientului colectiv.  

Totuşi, nu poţi demonstra că asemenea fenomene cu 

manifestare generală se datorează exclusiv factorilor arhetipali 

sau numai difuziunii culturale, pentru că, foarte probabil, e vorba 

de contribuţia amândurora. Ca strat al Psyche-ului, inconştientul 

colectiv, alcătuit dintr-o serie de conţinuturi impersonale, 

posibilităţi congenitale de funcţionare a psihicului în general, 

constă în primul rând, din structura ereditară a creierului, 

reprezentată de „conexiuni mitologice‖, de motive şi imagini care 

se reproduc fără încetare la toţi oamenii, în afara tradiţiei sau a 

migraţiei istorice. Acest strat abisal al inconştientului nu este 

numai general uman, ci şi general animal, sediu al arhetipurilor, 

al Sinelui. „Sinele individual - spune Jung - este parte, porţiune 

sau reprezentant al unui fel de flux psihologic care există 

pretutindeni şi în toate fiinţele, cu nuanţe particulare, şi care 

renaşte mereu cu fiece fiinţă‖. Viziunea lui Jung cu privire la 

inconştient este mai pozitivă decât aceea care vede în acesta un 

simplu depozit a orice este inadmisibil, a orice este infantil - ba 

chiar animal - în noi înşine, a tot ceea ce dorim să dăm uitării. 

Aceste lucruri, e adevărat, au devenit inconştiente, iar mare parte 

din ceea ce apare în conştiinţă este haotic şi inform, dar 

inconştientul este matricea conştiinţei şi în el sunt de găsit 

germenii unor noi posibilităţi de viaţă. Latura conştientă a 

psihicului ar putea fi comparată cu o insulă care se ridică din 

mare, căreia îi vedem numai partea de deasupra apei, pe când un 

domeniu necunoscut mult mai vast se întinde dedesubt, acesta 
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putând fi asemuit cu inconştientul. Insula este Eul, iar 

cunoaşterea, acel „eu‖ care voieşte, este centrul conştiinţei. Dar 

ceea ce aparţine conştiinţei, ceea ce cunosc despre mine şi despre 

lume şi pot direcţiona şi controla nu este pe deplin conştient în 

permanenţă. Uit sau reprim ceea ce nu-mi place sau ceea ce nu 

este socialmente acceptabil.  

De altă parte, arhetipul posedă o dualitate fundamentală: 

este deopotrivă structură psihică şi structură nervoasă, este atât 

„spirit‖, cât şi „materie‖, astfel că Jung a ajuns să-l considere o 

precondiţie esenţială tuturor evenimentelor psiho-fizice. G. Jung 

a afirmat că structurile arhetipale nu sunt fundamentale doar 

pentru existenţa şi supravieţuirea tuturor organismelor vii, ci şi că 

ar fi totodată legate de structurile care controlează 

comportamentul materiei anorganice. Fie că suntem sau nu 

convinşi de aplicarea teoriei jungiene a arhetipurilor în zonele 

cele mai ezoterice ale experienţei umane, e greu să negăm că este 

vorba de o idee având implicaţii profunde. Dacă, aşa cum credea 

Jung, arhetipurile precondiţionează întreaga existenţă, atunci ele 

ar trebui să se manifeste în realizări de tipul artei, ştiinţei şi 

religiei, ca şi în organizarea materiei organice şi anorganice, fiind 

susceptibile să ne contureze un punct de vedere capabil să ne 

transforme modul în care înţelegem toate aceste fenomene. 

Indiferent la ce ar mai putea duce ipoteza arhetipurilor, ea poate 

cel puţin să ofere o punte între ştiinţa comportamentului şi cea a 

minţii.  

Dezvoltarea unei atitudini (extravertită sau introvertită) şi a 

unei funcţii e o parte a procesului adaptării noastre la lume, 

imprimându-i o pecete specifică fiecăruia. Procesul de civilizare 

al fiinţei umane duce la un compromis între sine şi societate, dar 

şi la confecţionarea unei măşti în spatele căreia trăiesc cei mai 

mulţi oameni (persona). Ea este un fenomen colectiv, o faţetă a 

personalităţii care ar putea la fel de bine să aparţină altcuiva şi 

care este adesea greşit înţeleasă ca fiind individuală. Persona este 

o necesitate, prin ea ne legăm de lumea noastră, ea operează o 

simplificare în contactele noastre, arătându-ne ceea ce ne putem 

aştepta de la ceilalţi oameni şi, în general, îi face plăcuţi (la fel 

cum hainele înfrumuseţează corpurile urâte). Prin intermediul 

personei ne structurăm pe noi înşine într-o formă care sperăm să 
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poată fi acceptată de către ceilalţi. Ea a fost numită uneori 

„arhetip social‖ sau „arhetip de conformare‖; dat fiind că 

determină succesul sau eşecul adaptării noastre sociale. 

Întotdeauna există o tentă de prefăcătorie în persona, pentru că ea 

este un soi de vitrină în care ne place să ne etalăm mărfurile 

noastre cele mai bune. Persona începe să se formeze în prima 

fază a copilăriei din nevoia de a ne conforma dorinţelor şi 

speranţelor părinţilor, colegilor şi profesorilor noştri. Copiii îşi 

dau repede seama că unele comportamente se bucură de 

acceptare, fiind eventual şi recompensate pozitiv, în vreme ce 

altele sunt inacceptabile şi pot duce la pedepse. Există atunci 

tendinţa ca trăsăturile acceptabile să se structureze în persona, iar 

cele inacceptabile să fie ascunse sau reprimate. Aceste aspecte 

socialmente indezirabile ale personalităţii, pe cale de maturizare, 

sunt sechestrate de regulă în inconştientul personal, unde se 

contopesc spre a alcătui un complex - ori o personalitate 

fragmentară - numită de Jung umbra. Fie şi nedorită, umbra, 

subzistă asemenea unei forţe nedomolite, pe care o purtăm cu noi 

pretutindeni. Mare parte din timp reuşim, totuşi, să o ignorăm, dar 

ea are însuşirea sâcâitoare de a ne reaminti mereu că există, mai 

ales în timpul viselor. În vise, umbra ia forma unui personaj 

sinistru, având acelaşi sex cu persoana care visează şi aparţinând 

adesea unei alte naţii. De regulă, ea are ceva străin sau ostil, care 

trezeşte un simţământ de dezgust, mânie sau teamă. Acest fapt ce 

l-a îndreptăţit pe Jung să considere umbra un complex, care 

asemenea tuturor complexelor posedă un miez arhetipal, în cazul 

de faţă arhetipul Duşmanului. Între toate arhetipurile, Duşmanul 

e cel mai important şi, în mod potenţial distructiv. Arhetipul 

duşmanului capătă realitate în psihicul individual sub forma 

complexului umbrei prin evoluţia noastră într-un mediu social 

uman. Există două surse importante ale acestui complex: 

îndoctrinarea culturală şi reprimarea familială. Complexul 

moral se formează pe temeiul imperativului arhetipal de a ne 

însuşi şi de a perpetua valorile culturii în care ne naştem. 

Dobândirea unui complex moral impune Sinelui restricţii 

serioase, din care multe trebuie să fie transmise umbrei. Ca să ne 

protejăm de această ameninţare şi să ne păstrăm sănătatea, 

folosim o serie de mecanisme de apărare a eului, cu precădere 
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refularea, suprimarea, negarea şi proiecţia. Pe lângă faptul că ne 

refulăm umbra în inconştientul personal, îi negăm existenţa şi o 

proiectăm asupra altora. Proiecţia umbrei poate constitui un 

pericol major, atât pentru pacea socială, cât şi pentru cea dintre 

naţiuni. Conştiinţa umbrei, ca atare, nu este importanţă doar 

pentru evoluţia personală, ci şi ca bază pentru o mai bună 

armonie socială şi înţelegere între naţii. Aşa cum genul este 

perceput ca afirmare a principiului arhetipal adecvat propriului 

sex, la fel şi relaţiile cu celălalt sex se sprijină pe fundamente 

arhetipale. Inconştientul masculin conţine un element 

complementar feminin, aşa cum în cel feminin există un element 

complementar masculin. Aceste arhetipuri, Jung le-a numit anima 

şi animus. În această privinţă, Jung nota faptul că „o imagine 

colectivă moştenită a femeii există în inconştientul bărbatului, cu 

ajutorul căreia el pricepe natura femeii‖.  

Puterea irezistibilă a animei se datorează imaginii sale care 

este un arhetip al inconştientului colectiv, şi care e proiectată pe 

orice femeie ce oferă cel mai mic „cârlig‖ de care portretul ei să 

fie agăţat. Anima se exprimă în viaţa bărbatului nu numai în 

proiecţia asupra femeilor şi în activitatea creatoare, ci şi în 

fantezii, stări de spirit, presentimente ori explozii emoţionale. 

Animus la femei este duplicatul animei la barbaţi. El pare a fi (ca 

şi anima) derivat din 3 rădăcini - imaginea colectivă a bărbatului 

moştenită de femeie, propria ei experienţă cu masculinitatea 

(procurată de contactele cu bărbaţii din cursul vieţii sale) şi 

principiul masculin aflat în ea în stare de latentă. Anima produce 

stări de spirit - animus opinii; amândouă  bazându-se pe 

supoziţiile inconştiente, în loc de idei realmente conştiente şi 

direcţionate conştient. Aşa cum mama este primul suport al 

animei pentru băiat, tot aşa tatăl este întruchiparea imaginii 

animusului pentru fată, care exercită o profundă fascinaţie în 

spiritul ei (ea va acţiona mereu în maniera tatălui). O 

particularitate a lui animus este că are tendinţa de a se exprima ca 

grup de bărbaţi, distinct de anima care este întotdeauna văzută ca 

o singură femeie. Anima şi animus sunt mediatori între spiritul 

conştient şi cel inconştient, constituind o încercare de a înţelege 

câte ceva din ce a fost până acum inconştient. Ca şi umbra, 

complexul contrasexual posedă însuşiri opuse celor ce se 
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manifestă în persona, dat fiind că, până şi în vremurile noastre 

toată lumea se aşteaptă ca băieţii să fie băieţi şi fetele fete.  

Astfel, cu cât un bărbat este mai incapabil să-şi accepte umbra şi 

însuşirile feminine din sine însuşi, cu atât el se va identifica cu 

persona. De fapt, Jung merge chiar mai departe, afirmând că „se 

poate deduce caracterul animei din acela al personei, deoarece tot 

ce ar trebui să se afle în mod firesc în atitudinea exterioară, însă 

lipseşte vădit, se va găsi fără greş în atitudinea lăuntrică. Este o 

lege fundamentală...‖.  

După anima şi animus, cele două mari arhetipuri care s-ar 

putea să devină influente în viaţa individului sunt acelea ale 

bătrânului înțelept şi marii mume. Jung numeşte uneori bătrânul 

înţelept un arhetip al semnificaţiei; dar pentru că el apare în 

variate forme - rege, erou, vraci, mântuitor - trebuie să luăm 

termenul de „semnificaţie‖ în sensul său cel mai larg. Acest 

arhetip reprezintă un serios pericol pentru personalitate: când el 

este trezit, omul poate lesne ajunge la credinţa că el posedă 

„mana‖, puterea magică şi înţelepciunea pe care acest arhetip o 

deţine. În acesta există o putere de nebiruit, pe care oamenii o 

simt intuitiv şi nu-i pot rezista cu uşurinţă - ei sunt fascinaţi de 

ceea ce spune omul posedat de acest arhetip, chiar dacă vorbele 

sale sunt incomprehensibile. Dar dacă omul poate asculta liniştit 

vocea inconştientului şi înţelege că puterea funcţionează prin el 

(dar fără să fie controlat de ea), atunci este pe calea unei autentice 

dezvoltări a personalităţii. Arhetipul marii mume acţionează în 

mod paralel asupra femeii. Femeia posedată de această figură 

ajunge să creadă despre sine că este înzestrată cu o nemărginită 

capacitate de înţelegere şi iubire pe care vrea să le pună în slujba 

celorlalţi (pe care-i ocroteşte cumva într-un mod forţat). Această 

tiranie subtilă, dacă e dusă la extrem, poate distruge 

personalitatea celorlalţi. Arhetipurile sunt trăite ca emoţii sau ca 

imagini, iar efectul lor este deosebit de vizibil în situaţii umane 

tipice şi pline de tâlc, cum sunt naşterea şi moartea, triumful 

asupra obstacolelor naturale, stadii de tranziţie ale vieţii ca 

pubertatea, marile primejdii sau trăirile care inspiră teamă. În 

aceste împrejurări, o imagine arhetipală care s-ar fi putut contura 

în peşterile din Auvergrie, de exemplu, va apărea adesea în visele 

celui mai modern dintre oameni. Existenţa inconştientului 
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colectiv poate fi dedusă la omul normal din evidentele urme ale 

imaginilor mitologice din visele sale, imagini despre care el nu 

are nici o cunoaştere conştientă prealabilă.  

Uneori este dificil să dovedeşti că nu a existat vreodată o 

astfel de cunoaştere (putem totdeauna spune că a existat 

posibilitatea criptomneziei), dar în unele tulburări mentale avem o 

uimitoare dezvoltare a imagisticii mitologice, care niciodată nu ar 

putea fi explicată prin experienţa proprie a individului. În această 

privinţă, Jung dă, ca exemplu, cazul unui pacient dintr-un spital 

psihiatric, de care el s-a ocupat în anul 1906. Este vorba de un 

alienat care uneori era foarte agitat, dar care în perioadele sale de 

linişte descria viziuni ciudate şi producea imagini simbolice şi 

idei ieşite din comun. Abia în 1910 au putut fi clarificate aceste 

simboluri, când Jung a dat peste un papirus grecesc care fusese 

recent descifrat şi care se ocupa de un material similar. Pacientul 

fusese internat cu câţiva ani înainte ca textul papirusului să apară, 

ceea ce exclude posibilitatea criptomneziei. Jung a consacrat mult 

timp studierii miturilor, deoarece el le consideră expresii 

fundamentale ale naturii umane. Când un mit este făurit şi 

exprimat în cuvinte, este adevărat că l-a modelat conştiinţa, dar 

spiritul mitului - imboldul creator reprezentat de el, simţământul 

căruia îi dă expresie şi pe care îl evocă şi, în mare parte, chiar 

tematica lui - vine de la inconştientul colectiv.  

Este adevărat că miturile par adesea încercări de a explica 

evenimente naturale, cum ar fi răsăritul şi apusul soarelui sau 

venirea primăverii cu întreaga ei viaţă şi fertilitate, dar în 

viziunea lui Jung ele sunt mult mai mult decât aceasta, sunt 

expresia modului în care omul trăieşte aceste lucruri. Răsăritul 

soarelui devine în acest caz naşterea Zeului-erou din apa mării. El 

îşi mână rădvanul pe cer, dar de cealaltă parte a orizontului îl 

aşteaptă o mare cotoroanţă, care seara îl devorează. În burta 

zmeoaicei el călătoreşte prin adâncurile mării şi, după o 

înspăimântătoare luptă cu balaurul nopţii, dimineaţa renaşte. 

Aceasta este o explicaţie mitică a procesului fizic al răsăritului şi 

asfinţitului soarelui, dar conţinutul emoţional face din mit mai 

mult decât aceasta. Oamenii primitivi nu fac o netă deosebire 

între ei înşişi şi mediul lor, ei trăind în ceea ce Levy-Bruhl 

numeşte participation mytique, ceea ce înseamnă că ceea ce se 
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întâmplă în afară se întâmplă şi înăuntru, şi viceversa. De aceea, 

mitul este o expresie a ceea ce se întâmplă în ei când răsare 

soarele, călătoreşte pe cer şi este pierdut din ochi la căderea 

nopţii, precum şi reflecţia şi explicaţia acestor evenimente. Dar, 

deoarece miturile sunt expresia nemijlocită a inconştientului 

colectiv, ele se găsesc în forme similare la toate popoarele şi în 

toate epocile, iar când omul îşi pierde capacitatea de mitizare, el 

îşi pierde contactul cu forţele creatoare ale fiinţei sale. Religia, 

poezia, folclorul şi basmele cu zâne depind, aşadar, de una şi 

aceeaşi capacitate.  

Figurile centrale din toate religiile sunt arhetipale, dar, ca şi 

în mit, la modelarea materialului a participat conştiinţa. În cultele 

primitive lucrul acesta are loc în mai mică măsură decât în 

religiile superioare, mai dezvoltate, aşa încât natura lor arhetipală 

este mai clară. Expresia cea mai directă a inconştientului colectiv 

este de găsit atunci când arhetipurile, ca imagini primordiale, apar 

în vise, în stări de spirit neobişnuite sau în fantazări psihotice. În 

aceste cazuri imaginile arhetipale par să aibă o putere şi o energie 

proprii, ele se mişcă şi vorbesc, percep şi au scopuri, ne 

fascinează şi ne conduc la acţiuni cu totul împotriva intenţiei 

noastre conştiente. Ele inspiră atât creaţie, cât şi distrugere, o 

operă de artă sau o explozie de gloată în delir, deoarece sunt 

„tezaurul ascuns la care umanitatea a aspirat din când în când şi 

din care şi-a plăsmuit zeii şi demonii şi toate acele gânduri 

puternice şi convingătoare fără de care omul încetează să fie om‖. 

De aceea, inconştientul, în viziunea lui Jung, nu este pur şi simplu 

o pivniţă în care omul îşi depune vechiturile, ci sursa conştiinţei 

şi a spiritului creator sau distructiv al umanităţii.  

Prin urmare, a încerca să defineşti inconştientul colectiv este 

a încerca imposibilul, întrucât nu putem avea nici o cunoştinţă, 

nici despre frontierele şi nici despre adevărata sa natură; tot ceea 

ce putem face este să-i observăm manifestările, să le descriem şi 

să încercăm să le înţelegem în măsura posibilului, o mare parte 

din opera lui Jung fiind consacrată acestei sarcini. Despre 

arhetipuri el spune: „...Bineînţeles, nici chiar gândirea noastră nu 

le poate sesiza cu claritate, întrucât nicicând nu le-a inventat‖. Cu 

toate acestea, a fost posibilă izolarea a diferite figuri, care apar în 

vise şi în fantazări şi care dovedesc a avea o semnificaţie tipică 
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pentru fiinţele umane, putând fi corelate cu paralele istorice şi 

mituri din întreaga lume; pe acestea, după o muncă de cercetare 

de mare acurateţe, Jung le-a descris ca pe arhetipurile principale 

care afectează gândirea şi comportamentul oamenilor, numindu-

le, după cum le-am menţioant şi descris pe scurt mai sus: 

persona, umbra, anima şi animus, bătrânul înţelept, marea mamă 

şi Sinele. Aici trebuie iarăşi să reamintim, dacă avem în vedere 

arhetipurile inconştientului colectiv, că în spirit nu există 

compartimente etanşe şi că până şi arhetipurile pot avea un aspect 

personal. Imaginea anima, de exemplu, este condiţionată atât de 

multimilenara experienţă a bărbaţilor cu femeia, cât şi de 

experienţa personală a bărbatului cu o femeie sau mai multe 

femei.  Unele arhetipuri, însă, sunt mai mult colective decât 

personale, iar altele, ca persona şi umbra, au un element personal 

mai extins.  

Lucrul acesta va deveni limpede atunci când aceste arhetipuri 

vor fi descrise mai în detaliu. Carl Gustav Jung, căruia Charles 

Baudouin îi atribuie meritul (eronat în opinia noastră) de a fi 

„reintegrat în psihanaliza materialistă de ieri «sufletul» odinioară 

refulat‖ şi căruia un compatriot al său îi acordă laurii de 

explorator al „psihismului ca totalitate‖, a fost în realitate un 

promotor al mito-poieticii şi al indeterminismului în psihologie. 

Aşa-numita „prospectivă‖ (fortificare a conştiinţei) nu este la 

Jung decât un simplu ecou al finalităţii psihanalizei freudiene. 

Psihiatrul elveţian nu era interesat atât de domesticirea 

inconştientului, cât de condiţionarea conştiinţei în vederea 

acceptării unei guvernări a iraţionalului. În pofida unor aspecte 

obscure ale operei sale, în care răzbat trăiri de veritabil 

borderline, Jung rămâne însă în istoria psihologiei prin contribuţii 

de o certă valoare ştiinţifică prin: 

a) descrierea tipurilor fundamentale de atitudine umană,  

b) observarea şi descrierea unor trăsături exacte ale vârstelor 

omului, 

c) dezvoltarea în sens experimental a metodei asociaţiilor, 

d) introducerea în teoria psihologică a noţiunii de entropie,  

e) a dedus concluzia caracterului înnăscut al acestor 

simboluri şi teoria arhetipurilor ereditare, 
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f)  a încercat să pătrundă substructurile filogenetice ale 

psihicului, şi în fine,  

g) a pus degetul, chiar dacă nu îndeajuns de conştient, pe un 

mare adevăr: spiritul nu este de căutat doar în fenomenele 

chimice şi electrochimice din neuroni şi din spaţiile sinaptice şi 

parasinaptice, ci şi în izvorul adânc, greu de pătruns al 

inconştientului. 

 Impresia de fascinantă bogăţie a operei lui Jung vine de la 

extensiunea şi diversitatea epocii sale mitologice şi de la imensul 

travaliu de interpretare comparatistă, ceea ce îl situează mereu 

dincolo de graniţele psihologiei. Depozitar al unor stocuri uriaşe 

de informaţie privind filosofia, istoria religiilor, teologia, 

spiritismul, alchimia, magia, miturile şi simbolistica mai multor 

culturi (a făcut, în scopuri documentare, călătorii pe continentele 

unde putea fi studiată civilizaţia primitivă), Jung - arată J. Brown 

- este mai degrabă un metafizician, teoria sa fiind „mai mult un 

sistem metafizic decât o şcoală de psihologie ştiinţifică‖. Aceeaşi 

părere o împărtăşeşte şi Curt Boenheim, care spune că „Jung may 

be called the philosopher among modern psychologists‖. Cele 

câteva mari descoperiri ale sale sunt însă de ajuns spre a-i fixa un 

loc distinct în istoria psihologiei. 
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GEORGE BACIU 

GÂNDURI ÎN DERIVĂ 

Întorcând spatele timpului am 

înţeles ce înseamnă cunoaştere. O 

suferinţă cu faţadă de formulă şi 

temelie de trăire în idee. Pe ruinele 

judecăţilor se sfârşeşte muzica 

nimicului cu pretenţie de Fiinţă 

îmbrăţişată verbal de transcendenţa 

inimii definită pleonastic 

antiraţionalism. 

Dealtfel, imperialismul legii 

morale din mine şi tăcerea răbdării – 

ca meserie fără destin – sunt contemplarea socratică a 

Daimonului revoltat de patul biologic al ispitei materiei care 

suferă. 

*** 

Oamenii sunt nişte virgule distanţate de puncte. Freamătul 

întâmplării că sunt nu este altceva decât inocenţa trupului deşirat 

pe cruce, la marginea infinitului cu oboseli de materie.  

Dincolo, suspinul plictisit al Întregului de a fii Tatăl, Fiul şi 

Sfântul Duh. 

*** 

Poetul nu are mântuire. El rafinează durerea, tace iubirea şi 

atârnă viaţa de infirmitatea dialecticii.  

Poetul e neliniştea plictisului ideii mirate în cuvânt. Atunci 

când florile seamănă a inimi cu orgoliu de nimic. 

Poetul e boala ce umple trupul de căutarea propriei mântuiri. 

*** 

Motivul pentru care sunt e suferinţa răbdării. Fiindcă ea este 

demersul imprecis al călcâiului ros de poteca fenomenologică a 

existenţei. Cum să mă vindec de uzura gândului că putreziciunea 

propoziţiei cu care mă definesc e preaplinul infinitului cu gest de 

îndoială? 
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*** 

Pe marginea mea stai tu, ca un registru indiferent la toate… Te 

scriu, filă cu filă, atitudine cu atitudine, uluit de obişnuinţa cu 

care-ţi respect alcătuirea. 

Ar trebui să te aşez pe raftul cu orgolii de cerşetor, dar lătratul 

lacrimii cu care te parcurg gâfâie istoria defectă a gurii abuzate de 

imediat. 

În vreme ce stupiditatea ideologiei cu care te răsfoiesc nu e 

altceva decât osul sufletului pe care mă aşez oftându-mi pofta de 

aţi mângâia nimicul. 

*** 

Cândva, obosit de tăcere, am vorbit cu ochii tăi, roşi de 

capricii şi dorinţe. Şi-am crezut că Eva e atât de plictisitoare ca o 

felie de gând durută pe crucea lui Adam.  

Nici măcar Dumnezeu nu observase parfumul mărului cu chip 

de înger putrezit în sfinţenia păcatului. 

*** 

Mi s-a decolorat dragostea ca un răsărit de rouă nechezat pe 

vântul vândut caravanelor. Parcă sunt un oraş fără târziu în care 

frunzele au ucis tăcerea străzilor fără dimineţi.  

O să-mi putrezească rădăcina pe crucea cimitirului unde încă 

mai tremuri ca o lumânare ce dă din cap la Dumnezeu. 

*** 

Într-o seară, portretul tău dezbrăcat de insomnii se aşezase pe 

noptieră mângâindu-şi umerii oxidaţi de uitare.  

Şi ploua până-n gât.  

Sub cerul spart în felii, statuia lunii îşi proptise umbra în 

bărbia porţii cu uliţa pe gene. 

Şi zornăiau greierii cu toamna-n servietă… 

*** 

Plecasem înspre cealaltă inimă recapitulându-mă. Stingher ca 

o mărturisire. Indiscret ca un eveniment fără urmări…  

Celălalt Eu, sedus în profunzimea Nimicului, îşi contesta 

decepţiile, ţopăind în infirmitatea ortodoxă a îndoielii cu ton de 

epitaf kantian: Deasupra, cerul, tocit de filosofia vestimentară a 

sufletului, Jos, mahalaua vieţii de ocazie rânjind la fiecare 

liturghie a libidoului.  
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*** 

Am împins lumea mai încolo, foşnindu-mă în vântul copacilor 

cu fast de legendă.  

Numai Biserica din oglinda ochilor cochetează cu nara 

gândului prin care mă revărs ca o clipă plină de melancolia 

bordelului terestru. 

*** 

Nu mă întâlnisem niciodată. Deficitul viciului zornăia 

hegelian, în dialectica ostenită a zilelor vomitate în frunza Evei. 

Şi pentru că reumatismul timpului visa gladiatori, eu, Adamul, 

miroseam a Spartacus. 

*** 

Îmi mângâiam crucea ca-ntr-un exerciţiu de nesupunere.  

Mă privea Socrate, explicându-mă, ca pe-o formă de univers, 

atârnată la cotul erorii insuficient trăite. 

*** 

A venit la mine dimineaţa scârţâind a simplitate. Înţelepciunea 

ei mirosea a curcubeu şi-a aer destrăbălat. M-a atins ochii cu 

aburul pădurii adormite în hamacul turmelor plecate spre sat. 

Ah, ce nechează fereastra sub furişul privirii cu care-ţi închei 

furoul puţin obosit de-atâtea săruturi. 

*** 

Viaţa e ca un dans. Te exprimă, nu te explică. La fel şi amanta 

care îţi oferă ceea ce poartă în ea. Gustul nefinit al clipei trăite. 

*** 

Mă loveam de lutul din mine ca de o grămadă de pietre. Inima 

era o prăvălie de sentimente, iar sufletul o etichetă lipită pe sânul 

rugăciunii de după post.  

Destinul nu era decât moloz risipit pe sensul lucrurilor, la 

asfinţit.  

Parcă devenisem o piramidă împovărată de respiraţia 

caravanelor plecate spre nicăieri. 

*** 

Necesitatea este, în ceremonialul ei, o întâmplare necesară. 

Plimbându-se printre noi ca un vânt ce răcoreşte transformarea 

lumii. Iată de ce plictisul lui Adam l-a făcut pe Dumnezeu s-o 

creeze pe Eva – singurul viciu necesar întâmplării de a păcătui. 
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*** 

Treceam înspre emoţia oraşului de sub sânul pădurii. Stăteai 

subţire şi tăcută pe aripa gândului pitit în şifonierul din odaia de 

peste drum. Te iubisem cândva, în podul visului, tocmai la etajul 

cu inima ruptă un sfert. 

Amiaza abia respiră de năduşeală, florile fac plajă sub ulucile 

gardului îndoit la mijloc de palma vântului izbit în iarbă ca o cosă 

lacomă. 

Plopii îşi ridică pălăria la fiecare sughiţ al guguştiucului. 

Asfaltul miroase a paşi clandestini, trecuţi de a doua tinereţe.  

Strada te ţine de mână să nu fugi spre departe. 
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TATIANA UNGURIANU 

 

MAGIE ŞI RELIGI 

  „Să-Mi fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt 

sfânt    şi v-am deosebit de toate popoarele, ca să fiţi ai Mei. 

Bărbatul sau femeia, de vor chema morţi sau de vor vrăji, să 

moară neapărat: cu pietre să fie ucişi, că sângele lor este 

asupra lor". 

 

    Cuvântul magia provine 

din fr. magie şi lat. magia, 

reprezentând  totalitatea 

procedeelor, formulelor, gesturilor 

prin care ar putea fi invocate 

anumite forţe supranaturale spre a 

produce miracole. Vrăjitoria şi 

magia  au însoţit omenirea de-a 

lungul întregii istorii, dar erau 

considerate a fi abateri de la credinţă şi sancţionate cu moartea 

încă din vremea lui Moise. În toate religiile a existat şi există 

tendinţa de amestecare a credinţei revelate cu teama şi superstiţia 

primară faţă de forţele naturii sau diverse evenimente ca eclipse, 

furtuni, cutremure, fenomene  care înfricoşau omul şi pe care nu 

le putea explica - „nu există popoare, oricât de primitive, lipsite 

de religie şi magie‖.  

Superstiţia  în general este  aplicată la tot ceea ce iese din 

limitele raţionalului, tot ceea ce nu are  o fundamentare ştiinţifică, 

practicile magice şi vrăjitoreşti au apărut ca o încercare de a da 

soluţii omului aflat în încercări. Magia cuprindea la omul primitiv 

mai toate domeniile vieţii cotidiene, la omul modern practicile 

magice se împletesc cu  practicile tradiţionale legate de 

momentele speciale din viaţa omului: naşterea, botezul, nunta, 

boala, înmormântarea, după cum sunt prezente în cadrul 

ocupaţiilor rurale: agricultură, păstorit, albinărit, pescuit, 
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vânătoare, construcţii. Principalul ţel al acestor practici este 

dominarea şi controlarea fenomenelor, a trăirilor, a viitorului. 

Ne referim în aceste rânduri la practicile de vrăjitorie şi 

magie pentru că existau în vechile religii şi mai există şi astăzi  

ritualuri divinatorii sau  de ghicit, precum ghicitul din zborul 

păsărilor, tălmăcirea semnelor, horoscoape, oracole, cercetarea 

măruntaielor – haruspiciile, invocarea morţilor, ghicirea în 

momente de transă, provocarea zeităţii, vorbirea din stomac sau 

ventrilocia, descântece, vrăji, farmece, făcături, desfaceri şi multe 

altele. Chiar şi unii preoţi au fost desemnaţi în rândul vrăjitorilor, 

în  cazul ritualurilor slujbelor necanonice precum „deschiderea 

cărţii‖, „călcatul‖ pentru dureri, atingerea de Sfânta Masă, 

botezul copiilor avortaţi, cununia post-mortem, dezlegarea 

cununiilor, ghicitul gândurilor, „vederea‖ viitorului, „părticelele‖, 

atingerea lucrurilor de Sfintele Daruri în timpul Vohodului Mare.
 
 

În 1870 E. B. Tylor descrie magia ca pe o „ştiinţă ocultă‖, 

„o pseudo-ştiinţă‖, „o monstruoasă harababură în care nu există 

practic nici o fărâmă de adevăr, nici un dram de valoare‖  

James George Frazer preciza că „magia este fondată pe 

asocieri de idei eronate‖.
 

Frazer insistă asupra distincţiei 

fundamentale şi chiar asupra opoziţiei ce separă magia de religie, 

afirmând că „în evoluţia gândirii, magia reprezintă un strat 

inferior al intelectului: el a precedat deci pretutindeni religia‖.  

H. Hubert şi M. Mauss definesc ritualurile ca expresie a 

voinţei oamenilor şi afirmă că ele pun în joc o forţă necunoscută, 

o energie misterioasă: Mana, ,,un lucru, o substanţă, o esenţă 

practică, dar la fel de independentă, ce nu poate fi mânuită decât 

de indivizi cu Mana, într-un act Mana” şi care le permite să 

trăiască în societăţi organizate şi să domine lumea.  

Pentru Hubert şi Mauss  magia şi religia ar fi deci doi poli 

opuşi, două moduri de abordare, a „miraculosului‖, unul social, 

iar celălalt antisocial sau asocial. 

Arnold Van Gennep tratează fenomenul magico-religios ca 

pe un ansamblu indivizibil în care trebuie distins, după părerea 

lui, un aspect teoretic: religia şi un aspect practic magia. 

E. S. Hartland insistă asupra faptului că religia şi magia 

sunt izvorâte dintr-un trunchi comun şi constituie termenii unui 

anumit răspuns emoţional al omului la interpretarea obiectelor 
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care-l înconjoară, pe care le personalizează şi cărora le atribuie o 

forţă potenţială: orenda la huroni, mana, Baraka la mauri, iar 

magicianul şi preotul nu ar reprezenta decât diferenţierile 

aceluiaşi personaj: medicine-man. 

„Magia, are drept conotaţie o noţiune de putere, oricare i-ar 

fi originea: putere dobândită sau pe care magicianul o declară 

înnăscută, dar nu ca pe un privilegiu acordat de către o putere 

superioară, al cărei ajutor nu poate fi obţinut decât prin implorare 

şi umilinţă.‖  

Religia, pe de altă parte, este redusă la practici culturale, ale 

căror obiecte - în măsura în care ele sunt personalizate - sunt 

presupuse a fi dotate cu o voinţă proprie, ele nu trebuiesc 

abordate decât cu respect, umilinţă, astfel ele pot să răspundă 

rugăciunilor credincioşilor. 

Wilhelm Wundt introduce între magie şi religie un al treilea 

element: mitul, pe care-l asimilează în acelaşi timp sursei 

primordiale al oricărui cult şi al oricărui ritual. „Credinţa nu are 

ca obiect decât mitul pus în practică, adică devenit operant‖şi o 

noţiune mitică, adică un mit în spatele tuturor ritualurilor: 

noţiunea de suflet. 

Pornind de la aceasta a definit succesiv cele trei forme de 

cult: magia, fetişismul şi totemismul. Astfel de exemplu, pornind 

de la noțiunea de suflet, magia în forma sa cea mai elementară, 

constă în acţiunea presupusă a unui suflet asupra altuia, fapt ce 

explică, de exemplu, teama de deochi, dar asistăm la apariţia, ca 

tot atâtea cauze eficiente, a puterii oculte a obiectelor sau 

animalelor. 

Magia astfel înţeleasă devine, după Marcel Mauss, forma 

primordială a gândirii umane, ea ar fi existat deci odinioară în 

stare pură, iar omul, la origini, n-ar fi ştiut gândi decât în termeni 

magici. 

„Predominanţa ritualurilor magice în culturile primitive şi 

în folclor este, se crede, o dovadă serioasă în sprijinul acestei 

ipoteze.Magia constituie astfel întreaga viaţă mistică a 

primitivului. Ea este primul etaj al evoluţiei mentale pe care o 

putem presupune sau constata... Religia a izvorât din eşecurile şi 

erorile magiei‖, „explicând cum, plecând de la religie, spiritul 

uman se îndreaptă către ştiinţă; devenit capabil să constate erorile 
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religiei, el se întoarce la simpla aplicare a principiului cauzalităţii. 

Dar, de acum înainte, este vorba de cauzalitatea experimentală şi 

nu de cauzalitatea magică‖ . 

„Ritualurile magice sunt vrăji malefice, în mod constant 

calificate de drept şi de religie ca fiind ilicite; ele au fost de-a 

lungul secolelor în mod intenţionat interzise şi 

pedepsite....Polului vrăjitoriei i se opune polul sacrificiului‖  

În această idee, ritualurile religioase se află la polul opus 

ritualurilor magice. În sfârşit, deşi practicată şi azi, datorită 

caracterului ei contradictoriu, albă şi dual- neagră, a practicării pe 

ascuns şi fără rezultatele scontate, magia a fost clasificată drept 

ilicită, condamnată, respinsă de o parte din societate şi în acelaşi 

timp, de religie. 

Religia. Etimologic, cuvântul religie provine dintr-o 

familie de cuvinte latine care iniţial însemnau anumite practici în 

legătură cu sacrul şi treptat la acestea s-au adăugat credinţa şi 

dimensiunea teoretică a religiei: 

religare – Cicero spunea că acest termen reprezintă 

îndeplinirea datoriei faţă de zei. Lucretius definea religia ca fiind 

„sentimentul de credinţă şi obligaţie faţă de zei‖. 

relego –religia reia ceva pentru a reface legătura cu sacrul 

(Coranul se traduce prin „a citi‖, Biblos înseamnă „cartea‖, 

Mantrele sunt fragmente de poezii). 

religio – se traduce prin legământ, legământul dintre individ 

sau comunitate şi sacrul. 

relegare – a lega, legătură, reprezintă legătura cu divinul. 

Această legătură se stabilea iniţial prin practici (ex: şamanismul 

este un sistem de practici). 

Religia, după înţelesul din limba latină, indică o legătură, o 

conexiune, o relaţie a omului cu Dumnezeu. Toate experienţele 

religioase sunt cuprinse de această polaritate ce exprimă relaţia 

dintre om şi Dumnezeu. Ulterior, cuvântul religie şi-a asociat şi 

aspectul sufletesc, desemnând nu numai practicile ci şi credinţa. 

Pentru omul vechi religia era o formă de menţinere a relaţiei cu 

nevăzutul, cu divinitatea, cu fecundul şi importantul spiritual. 

Religia era o reamintire continuă a unei experienţe trăită cândva 

şi din motive inexplicabile a pierdut-o, religia era o întoarcere la 

origini, la starea care-o oferise o securitate socială.  
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În Evul Mediu, termenul de bază era fides (credinţa). În 

această perioadă, activitatea practică trece pe plan secundar, 

termenul religio referindu-se mai mult la practica monahală. Cu 

sensul de credinţă, religia poate fi falsă sau adevărată. Renaşterea 

este cea care împarte credinţele în adevărate (creştinismul) şi 

false (credinţele păgâne, superstiţiile). În perioada modernă, odată 

cu sistematizarea ideilor religioase, în teologii, dogme, doctrine, 

la aspectul practic şi aspectul sufletesc se adaugă aspectul 

teoretic, religia fiind definită ca un sistem de idei, credinţe şi 

practici referitoare la lucrurile sacre. 

Sociologul francez E. Durkheim defineşte oarecum 

restrictiv religia drept „un sistem compact de credinţe şi practici 

referitoare la lucrurile sacre, adică separate, interzise; credinţe şi 

practici care reunesc într-o singură comunitate morală, numită 

Biserică, pe toţi aceia care aderă la ele‖. 

La Rudolf Otto, religia este, cum aflăm în Despre Numinos, 

„trăire a misterului si atracţie şi impuls spre mister, o trăire ce 

erupe, ca sentiment al transcendetului, din adâncurile vieţii 

datorită unor stimuli şi unor ocazii exterioare. Dar, odată trezit, el 

devine unul dintre impulsurile cele mai puternice ale speciei 

umane, care o împinge să intre într-o istorie stranie şi confuză, 

care o aruncă de colo acolo în tot ce poate fi mai grotesc şi mai 

ciudat, dar care o împinge totuşi înainte, până când ajunge, în cele 

din urmă, la ceva ce este limpede şi clar‖.  

Ca element vizibil şi puternic normativ în viaţa socială este 

datina, tradiţia moştenită, în care elementul religios este prezent 

ca manifestare, inclusiv la persoane ce se poartă şi se declară 

indiferente faţă de existenta sacralitătii. „Practica este arta, 

speculaţia este ştiinţa, religia este simţul şi gustul infinitului‖ 

susţine F. Schleiermacher
 
 în faţa ameninţării pe care Iluminismul 

o reprezenta pentru religie. 

Lucian Blaga, în a doua parte din Gândire magică şi 

religie, ne propune următoarea definiţie: „religia circumscrie, în 

oricare din variantele ei, capacitatea de autototalizare sau de 

autodepăsire a fiinţei umane în corelaţie ideală cu toată 

existenţa, dar mai ales în corelaţie ideală cu ultimele elemente 

sau coordonate ale misterului existenţial în genere, pe care omul 

şi le revelează sau şi le scoate revelate prin plăsmuiri de natură 
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stilistică”. Pentru filosoful născut la Lancrăm, omul este o 

existentă în orizontul misterului. Blaga punctează deosebirile 

religiei fată de metafizică, de artă, de stiintă. Orice religie se află 

sub semnul arhaicitătii. Acolo îsi au rădăcina motivele mitice, 

gîndirea si simtirea magică, simbolismele, actele rituale, care, 

coroborate, conlucrează la complexitatea fenomenului religios. 

Fără arhaicitate religia încetează de fapt de a mai fi religie, cade 

în simplă metafizică sau filozofie. 

Pentru a exprima manifestarea sacrului, Mircea Eliade 

propune termenul de hierofanie, care, etimologic ne spune că 

ceva sacru ni se arată. Omul arhaic îşi doreşte a trăi pe cât este 

cu putință în sacru. „Această tendință este de înţeles: pentru 

«primitivi», ca şi pentru omul tuturor societăţilor premoderne, 

sacrul echivalează cu puterea şi, în definitiv, cu realitatea prin 

excelenţă. Sacrul este saturat de fiinţă‖. „Manifestarea sacrului 

fondează, ontologic, Lumea. În întinderea omogenă şi nesfârşită, 

în care nici un punct de reper nu este posibil, în care nici o 

orientare nu se poate efectua, hierofania dezvăluie un „punct fix‖ 

absolut, «Centru». (…) Pentru a trăi în Lume, aceasta trebuie 

fondată, or nici o lume nu se poate naşte în «haosul» omogenitătii 

şi al relativităţii spaţiului profan. Descoperirea sau proiectarea 

unui punct fix – «Centrul» – echivalează cu Crearea Lumii‖. 

„Existenţa umană nu este posibilă decât datorită acestei 

comunicări permanente cu Cerul. Nu se poate trăi fără o 

«deschidere» spre transcendent, cu alte cuvinte nu se poate trăi în 

«Haos». Contactul cu transcendentul odată pierdut, existenţa în 

lume nu mai este posibilă…‖. Trăind într-o lume sacralizată 

„sacrul celest rămâne activ prin intermediul simbolismului. Un 

simbol religios îşi transmite mesajul, chiar dacă nu mai este 

surprins în mod conştient în totalitatea lui, întrucât simbolul, se 

adresează fiinţei umane în întregul ei, nu doar inteligentei‖. 

Părintele profesor Dumitru Stăniloae insistă asupra unei 

abordări integrale şi comparative asupra religiei. El subliniază 

necesitatea prezenţei următoarelor cinci elemente:  

1) credinţa, văzută ca universală şi prezentă în toate 

religiile, nu ca o simplă facultate sau atitudine, ci drept ceva mai 

profund care dă certitudine, ordine şi angajează omul în adevărul 

celor propovăduite; 
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2) aspectul personal al lui Dumnezeu, căci fără el 

adeziunea pe care o realizează credinţa nu ar fi totală;  

3) natura, superioritatea realităţii ultime faţă de ordinea 

naturii;  

4) autorevelarea lui Dumnezeu, necesară pentru ca omul să 

intre în contact şi apoi în comuniune cu Dumnezeu  

5) speranţa în mântuire.  

Formele de exprimare ale lui homo-religiosus sunt 

expresiile teoretice şi expresiile practice. Formele de expresie 

teoretică sunt reprezentate de scripturile sacre (Biblia, Coranul, 

Vedele, Avesta). Ritualul, expresia aplicată a religiei, constituie 

aceste prelungiri ale teoreticului în forme sensibile. Ritualul este 

manifestarea integrală a omului aflat în dialog cu subiectul divin. 

Religia civică: este o altă formă de religiozitate populară 

care sacralizează anumite evenimente laice. Sintagma de „religie 

civică‖ a fost folosită de J. J. Rousseau în 1762 în „Contractul 

social‖. Sintagma a fost aplicată în timpul Revoluţiei franceze 

(1789), astăzi elemente de religie civică se păstrează în ritualuri 

laice (în diplomaţie, în jocurile olimpice şi sportive). 

Religia individuală şi casnică: aceasta completează 

religiozitatea oficială din biserică prin comportamente religioase 

tradiţionale, acceptate în general şi chiar recomandate dar 

neimpuse de biserică.  

Practica religioasă, spre deosebire de cea magica, reprezintă 

exteriorizarea individuală, colectivă sau instituționalizată a 

credinţei. Bisericile tradiţionale susţin că cea mai importantă 

practică, este totuși cea colectivă. Protestantismul a promovat 

ideea că mântuirea este posibilă numai prin legătura directă cu 

Dumnezeu şi dăruirea prin pocăinţa inimii, în mâinile lui Iisus. 

Există şi aspecte care nu sunt practicate permanent şi de toate 

religiile. In categoria practicilor religioase se înscriu: 

îmbrăcămintea, regimul alimentar - posturile, interdicţiile 

alimentare, participarea la ceremoniile religioase, purtarea unor 

simboluri (amulete, talismane, cruciuliţe), săvârșirea de acte 

purificatoare (împărtăşanie, botez, spălarea picioarelor, sărutul 

sacru), actele de răscumpărare (ofrande, daruri, pomeni), umilirea 

trufiei (prin post, rugăciuni). 
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In centrul practicii religioase din biserică – în cazul 

creştinismului se află Sfânta Liturghie. Aceasta reaminteşte 

credincioşilor de jertfa permanentă a lui Iisus pentru mântuirea 

lor, iar aceştia. la sfârşitul Liturghiei consumă Sfânta 

Împărtăşanie, pâine şi vin transformate în Trupul şi Sângele lui 

Hristos.  

În concluzie, religia este relaţia perenă a omului cu 

Dumnezeu - sacrul, exprimată prin sentimente, atitudini, 

comportamente, reguli morale, practici, dogme, idei, credinţe, 

viaţă spirituală şi trăire mistică. 
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Pr. NICOLAE N. BARBU 

 

 

CÂTEVA REGULI DE BAZĂ 

FOLOSITE ÎN ELABORAREA UNEI LUCRĂRI 

ȘTIINȚIFICE 

Legislația mondială, europeană și cea românească, 

interzice PLAGIATUL (lb. latină plagio = a fura) - copierea de 

idei, raționamente, pasaje sau chiar a unei opere integrale - și îi 
pedepsește juridic (penal, contravențional, civil) și deontologic pe 

făptuitori. Plagiatul are formă integrală atunci când pasaje întregi 

sunt copiate dintr-o operă, parțială când părți semnificative sunt 

redate dintr-o altă lucrare, amestecată (mozaicală) când textele 

preluate sunt amestecate, deghizată prin modificarea numai a 

exprimării, repovestirea unei opere etc. Folosirea surselor citate 

deformat, cu intenţia de a se pierde urma textului citat, este 

culpabilă. Însuşirea contribuţiilor intelectuale (traduceri, 

sistematizări, tabele, figuri, suporturi audio, video sau 

multimedia, inclusiv conținut digital etc.) ale altor autori şi 

prezentarea lor public, fără menţionarea explicită a surselor 

acestor contribuţii constituie plagiat. Citarea eronată a surselor, 

imprecizia, lipsa de acurateţe, neglijenţa etc. intră în sfera 

noțiunii de plagiat. 
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COPYRIGHT (drepturile de autor) reprezintă ansamblul 

prerogativelor de care se bucură autorii cu referire la operele 

create; instituția dreptului de autor este instrumentul de protecție 

a creatorilor și operelor lor. 

Prima lege a dreptului de autor a apărut în Marea Britanie 

în anul 1710. 

Pentru promovarea protecției intelectuale pe plan mondial 

în 1893 au fost înființate Birourile internaționale reunite pentru 

protecția proprietății intelectuale (B.I.R.P.I.), acestea fiind 

urmate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectual 

(O.M.P.I.), creată la 14 iulie 1967. România a devenit membră a 

O.M.P.I. la 26 aprilie 1970, însă activitatea sa în domeniul 

protecției creației intelectuale în cadrul unei convenții 
internaționale multilaterale datează din 1920 (la 6 octombrie 

1920 România a aderat la Convenția de la Paris, iar la 1 ianuarie 

1927 la Convenția de la Berna). 

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.), creată la 4 noiembrie 1946, elaborează 

în 1952 Convenția privind dreptul de autor. România devine 

membră U.N.E.S.C.O. în 1956 și își înființează Comisia 

națională pentru U.N.E.S.C.O. 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin 

Rezoluția 220A/XXI din 16 decembrie 1966 a adoptat Pactul cu 

privire la drepturile economice, sociale și culturale, care a intrat 

în vigoare pe 3 ianuarie 1976. România a semnat acest Pact la 27 

iunie 1968 și l-a ratificat prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 

1974. 

În 1886 apare Convenția de la Berlin pentru protecția 

Operelor Literare și Artistice, care a fost revizuită în 1971. Au 

urmat: Tratatul OMPI pentru Dreptul de Auto (WCT) din martie 

2002 și Tratatul OMPI pentru Interpretare și Fonograme 

(WPPT) din mai 2002. Organizația Mondială a Proprietății 
intelectuale a realizat în 1996 Tratate ale internetului. O normă 
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validată și asumată la nivel european în privința citării este dată 

de Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-5/08 

– Directiva 2001/29/CE, conform căreia „actul de imprimare a 

unui extras din 11 cuvinte, care se efectuează în cursul unui 

procedeu de captare de date […] nu poate fi realizat fără 

consimțământul titularilor drepturilor‖. 

Sub acest aspect, în România au apărut: LEGEA nr. 8 din 

14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care 

a fost modificată și completată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 

2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123 din 1 

septembrie 2005, actualizate în 2014, precum și Legea nr. 206 din 

27 mai 2004, privind buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare. 

Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede la articolul 

130 că „instituțiile de învățământ superior adoptă un cod de etică 

și deontologie profesională universitară. Acesta face parte din 

Carta universitară și include obligatoriu: 

[...] 

c) măsurile educaționale, administrative și tehnice care se iau 

pentru garantarea originalității lucrărilor de licență, master, 

doctorat, a articolelor științifice sau a altor asemenea lucrări, 

precum și sancțiunile aferente‖,  

iar la articolul 318 arată că „sancțiunile care se pot aplica 

personalului didactic și de cercetare și personalului didactic și 
de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară 

pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la 

buna conduită în cercetarea științifică sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu 

indemnizația de conducere, de îndrumare și de control; 
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c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului 

de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice 

superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de 

control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de 

licență; 

d) destituirea din funcția de conducere din învățământ; 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.‖ 

Codul de etică al Universității din București prevede că 

„respectarea proprietății intelectuale și a drepturilor de autor 

este o obligație profesională fermă a tuturor membrilor 

comunității noastre academice. Încălcarea dovedită a acestei 

obligații este o culpă gravă și ea va fi sancționată sever, cu 

pedepse ce pot merge până la exmatriculare, demitere, 

întrerupere a colaborării etc.‖ „În cazul angajaților Universității 
din București, cadre didactice, cercetători, personal auxiliar, 

investigarea faptelor se va face de către forurile de conducere 

respective (consilii ale facultăților, consilii științifice ale 

institutelor, conducerea departamentelor etc.), care vor propune 

sancțiunile cuvenite. Comisia de etică a Universității din 

București va evalua, la cererea acestora, posibila culpă morală 

implicată, și va decide, pe baza acestor analize, asupra 

sancțiunilor necesare‖ se mai arată în acest cod. La art. 42 se 

specifică: „Nerespectarea acestui Cod implică sancţiuni potrivit 

Codului Muncii şi Legii Educaţiei pentru salariat, respectiv 

potrivit Regulamentului de activitate profesională pentru 

studenţi.‖ 

Pentru pasaje mai lungi de 8.000 de semne trebuie cerută 

permisiunea de a le folosi de la autorul sau autorii lor sau de la 

cei care deţin drepturile conexe dreptului de autor. După moartea 

autorului, în condiţiile legii, urmașii acestuia (o asociaţie, o 

editură sau un alt tip de organizaţie) beneficiază de drepturi 

asupra operelor. 
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Pentru elaborarea unei lucrări științifice este bine să se 

știe că: 

în TEXT 

Aldinele (lb. italiană aldino = gros, bold) se vor folosi 

doar pentru evidențierea textului din pagina de titlu, a titlurilor 

capitolelor, subcapitolelor, paragrafelor. 

Cursivele (lb. latină cursivus = cursiv, italic, aplecat spre 

dreapta) vor apărea în scrierea termenelor în limbi străine, a 

citatelor și atunci când se redau titlurile cărților și revistelor, în 

general titlurile operelor. 

Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină. 

Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe, la fel 

subcapitolele și subpunctele. 

Exemplu: 1, 2, 3 etc., 1.1, 1.2, 1.3 etc., 1.1.1,1.1.2, 1.1.3 

etc., 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 etc. 

Citatul (lb. latină citatus = preluarea identică a unei 

propoziții, frază, paragraf) va fi semnalată prin ghilimele. 

Exemplu: „Căci roua Ta este rouă de lumină…‖ (Isaia 

XXVI, 19) 

Elipsa (lb. latină ellipsis, partea omisă dintr-un citat se 

semnalează prin inserarea între croșete a 3 puncte de suspensie, 

printr-o paranteză ce va avea în interior 3 puncte. 

Exemplu: „Cuvintele celor înţelepţi sunt ca boldurile […], 

ca nişte cuie înfipte şi ascuţite şi sunt date de un Păstor.‖ 

(Ecclesiastul XII, 11). 

Un citat cuprins într-un alt citat va fi încadrat între 

săgețile închis – deschis. 

Exemplu: „Vorbitorul este mereu sub lupă, în lumina 

reflectoarelor, cu toți ochii ațintiți asupra lui,<<cea mai mică 
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neregulă în felul cum arată se deslușește ca vârful unui munte 

văzut de la câmpie>>‖. (Dale Carnegie, Cum să vorbim în 

public, traducere din limba engleză de I. M. Nistor, Editura 

Curtea Veche, București, 2007, p. 104). 

Parafrazarea și rezumarea ideilor unui autor sunt notate 

fără ghilimele. 

Notele indicate în text se trec la subsolul paginii după 

despărțirea acestora de text printr-o linie, numerotarea făcându-se 

fie pe fiecare pagină în parte, fie cu numerotare continuă de la 

prima la ultima pagină. 

La NOTE se trec: titulatura, prenumele și numele 

autorului (autorilor), titlul lucrării (cu italice), volumul, editura 

(editurile), locul publicării, anul apariției și se vor folosi 

cuvintele: idem, ibidem, apud, op. cit., a se vedea, p., pp., după 

situație. 

Exemplu: Prof. univ. dr. acad. Răzvan Theodorescu, 

Drumuri spre ieri, Editura Fundației Culturale Române, 

București, 1992. 

IDEM (lb. latină idem = tot așa, la fel, același autor) se 

folosește în succesiunea imediată a citărilor la diferite lucrări ale 

unuia şi aceluiaşi autor. 

Exemplu: 

Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 10. 

IDEM, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Editura 

Eminescu, Bucureşti, 1987, pp. 24-28. 

IDEM, Între suflet şi spirit, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 40. 

IBIDEM (lb. latină ibidem = tot acolo, în același loc, în 

aceeași lucrare) în succesiunea imediată a citărilor, textul de unde 
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am citat repetat se omite, fiind înlocuit prin termenul IBIDEM. 

La cuvântul IBIDEM se adaugă numărul volumului și al paginii. 

Exemplu: 

Marcus Fabius Quintilianus, Arta oratorică (Institutio Oratorica), 

traducere, studiu introductiv, tabel cronologic, note, indici de 

Maria Hetco, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, vol. I, p. 23. 

IBIDEM, vol. II, p. 123. 

IBIDEM, vol. III, p. 140. 

IBIDEM, p. 142. 

IBIDEM, pp. 143-145. 

APUD (lb. latină apud = la, după, citat după) indică o 

citare preluată de la alt autor, nu din original. 

Exemplu: „Știința este singurul semn distinct al 

superiorității noastre asupra clasei ființelor care au trup ca noi.‖ 

(Sf. Ioan Hrisostom, Contra Amoneilor, Omilia I, Migne, Patr. 

gr., tom. XLVIII, col. 702-703, apud Pr. prof. Mihail Bulacu, 

Formarea predicatorului după Sfântul Ioan Gură de Aur, în rev. 

„Biserica Ortodoxă Română‖, XLVII, nr. 5, 1929, p. 411) 

OP. CIT. (lb. latină opus citatus/Opere citato = în lucrarea 

citată) atunci când este citat acelaşi studiu al unui autor de mai 

multe ori pe parcursul unei lucrări, însă nu succesiv, ci la distanţă, 

prima dată trimiterea se face în întregime, după care apare 

termenul op. cit. Se caută prima citare a autorului. 

Exemplu: 

Alexandru Cosma, Biblia şi ştiinţa, Adjud, 1928, p. 12. 

BLUCHE FRANCOIS, Vorbe memorabile. De la Cezar la 

Churchill, traducere de Petru Crețu, ediția a III-a, Editura 

Humanitas, București, 2009, pp. 7-14. 
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Alexandru Cosma, op. cit., p. 24. 

A SE VEDEA (lb. latină vide = vezi) - se indică locul 

unde trebuie căutată o definiţie, o explicaţie, atrage atenția asupra 

unei lucrări din care sunt preluate anumite idei și pentru care nu 

se arată legătura. 

Exemplu: 

A se vedea Aurel Sasu, Retorica ficţiunii, Cluj-Napoca, 1974. 

p. = o singură pagină. 

Exemplu: Petre Țuțea, Reflexii religioase asupra 

cunoaşterii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 7. 

pp. = mai multe pagini. 

Exemplu: Alexandru Țiclea, Vorbirea și arta oratorică, 

Editura Universul Juridic, București, 2015, pp. 21-28. 

La BIBLIOGRAFIE: 

În cazul în care un autor are trecute mai multe lucrări, 

începând cu a doua lucrare se va trece în față IDEM. 

Numele autorilor se ordonează respectându-se criteriul 

alfabetic. 

Dacă același autor a scris mai multe lucrări care apar în 

bibliografie, acestea vor fi ordonate în ordine cronologică. 

Exemplu: Numele, titulatura (unde există), prenumele 

autorului (autorilor), titlul lucrării (cu italice), volumul, editura 

(editurile), locul publicării și anul apariției. 

PĂCURARIU, Pr. Prof. Dr. Mircea, Preotul de mir în viaţa 

poporului român, în rev. „B.O.R.‖, C, nr. 3-4, 1982. 

IDEM, Sfinţi daco-romani şi români, Ed. Mitropoliei Moldovei şi 

Bucovinei, Iaşi, 1994. 
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IDEM, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Galaţi, 1996. 

IDEM, Predici, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000. 

IDEM, Dicţionarul teologilor români, Ed. Enciclopedică, 

Bucureşti, 2002. 

În cazul unei reeditări, numărul ediției va fi indicat 

înaintea anului apariției lucrării. 

Lucrările colective, cu 2-4 coautori, vor fi trecute la note 

și la bibliografie având în față numele autorilor, îngrijitorului 

ediției sau editorul principal, iar în cazul DICȚIONARELOR, cu 

mulțime de autori, trecerea acestora se va face direct la litera D. 

Exemplu: 

DICŢIONAR ENCICLOPEDIC, Editura Cartier, Bucureşti, 1999. 

DICȚIONAR al miracolelor și al extraordinarului creștin, 

traducere din limba franceză de Mala Bărbulescu, Editura 

Sapienția, Iași, 2009. 

DICȚIONAR AL SCRIITORILOR DIN BANAT, Editura 

Universității de Vest, Timișoara, 2005.  

DICŢIONAR EXPLICATIV ILUSTRAT AL LIMBII ROMÂNE, 

Editurile Arc şi Gunivas, 2007. 

Pentru articolele apărute în reviste se menționează în 

ordine: Numele și prenumele autorului, titlul articolului (cu 

italice), titlul revistei între ghilimele, fără italice, anul de la 

apariția revistei, anul publicației, paginile care cuprind articolul. 

Sursele electronice vor fi trecute astfel: Prenumele, 

numele autorului, denumirea sursei (notă despre document) 

adresa electronică, data accesării. 
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INDICELE (lb. italiană indice = indicator, arătător) de 

autori este opțional. Se vor respecta regulile de la bibliografie, 

numele și prenumele autorului, despărțite prin virgulă, pagina sau 

paginile în care se face referire la respectivul autor. 

Anexele unei lucrări pot avea una sau mai multe pagini, 

care vor fi numerotate consecutiv și se vor identifica prin 

mențiunea: Anexa 1, 2, 3 etc., în partea de sus, în stânga sau 

dreapta paginii. 

INDICELE de teme cuprinde cuvintele-cheie, așezate în 

ordine alfabetică și paginile unde apar. 

O lucrare standard va cuprinde: pe copertă și pagina de 

început – numele și prenumele autorului, titlul lucrării, locul și 
anul apariției; pe verso paginii de început – copyright, telefonul și 
mailul autorului sau editurii, numele și prenumele 

tehnoredactorului și al corectorului, descrierea CIP a Bibliotecii 

Naționale a României, ISBN, numele editurii și tipografiei. 

Lucrarea va conține: prefață, argument sau introducere, 

cuprins împărțit în capitole și subcapitole, încheiere sau 

concluzii, bibliografia, abrevieri. Cuprinsul poate fi trecut la 

începutul acesteia sau la sfârșit. În partea din dreapta jos, a 

coperții 4, va fi trecut ISBN-ul atât cu liniatură cât și în cifre.  

Lucrarea va fi corectată lingvistic din toate punctele de 

vedere (morfologie, sintaxă, ortografie, punctuație etc.) 

Spațiile lăsate vor respecta reguli precise: punctul, 

virgula, două puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, 

ghilimelele se pun imediat după cuvânt. 

La citare punctul se pune în interiorul ghilimelelor, nu în 

exteriorul acestora. 

Cratima (lb. neogreacă krathma = liniuță de unire) se 

pune, după caz, fără spațiu și cu spațiu. Când se specifică durata 

vieții unui autor, după linia de pauză nu se lasă spațiu. 
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După virgulă, punct, două puncte, semnul exclamării, 

semnul întebării, ghilimele se lasă un spațiu liber. 

Avem mai multe sisteme de citare, dar cele mai acceptate 

pe scară largă sunt: Stilul APA și Stilul Harvard. 

Recomand spre studiu în domeniu, următoarele lucrări în 

limba română: 

Brătianu, C., Vasilache, S., Elaborarea, redactarea și susținerea 

lucrărilor de licență și de masterat, Editura Universitară, 

București, 2008. 

Funeriu, I., Principii și norme de tehnoredactare computerizată, 

Editura Amarcord, Timișoara, 1998. 

Nichici, Alexandru, Lucrări știintifice. Concepere, redactare, 

comunicare, Ed. Politehnică, Timișoara, 2008. 

Pierron, C., Pierron, O., Cum să scriem, Ed. Polirom, Iași, 1999. 

Rad, I., Cum se scrie un text științific: disciplinele umaniste, Ed. 

Polirom, Iași 2008. 

Rădulescu, M., Metodologia cercetării științifice: elaborarea 

lucrărilor de licență, masterat, doctorat, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 2006. 

Șerbănescu, A., Cum se scrie un text, Ed. Polirom (ed. a IV-a), 

Iași, 2007. 

Zaiț, D., Elemente de metodologia cercetării. Ghid practic de 

elaborare a lucrărilor de licență. Editura Universității „Al. I. 

Cuza‖, Iași, 1999. 
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CEZAR VASILESCU 

 

ESEU CU … PARIU 

 

Au fost doi scriitori „daţi în 

Paști‖, prieteni la cataramă şi 

la…cramă, unul mai talentat decât 

celălalt, cu predilecţie pentru umor 

şifarsr, sarcasm şi parodie, uriaşi 

iubitori de limba română, proslăvitorii 

vinului, căruia dacă era bun, i se adresa 

cu „dumneavoastră‖: Fănuş Neagu şi Mircea 

Micu.În ciuda „diminutivării‖ identitare (Fănuş, 

respectiv…Micu), ei sunt mari scriitori: primul de fond, al doilea 

de semifond, Fănuş cu proza sa metaforizată, iar Micu abordând 

mai multe genuri, de la roman şi memorialistică la poezie şi 

parodie. O vreme au fost chiriaşii casei de creaţie de la 

Mogoşoaia, numită în cheie ironic-tragică de către dramaturgul 

Teodor Mazilu „castelul sinucigaşilor‖. Un fel de sinucigaşi „cu 

procură‖, caza fiind consumul excesiv de alcool (se ştie că 

Bachus „a înecat‖ mai mulţi oameni decât zeul mărilor Neptun). 

Alaiul de sfinţişi mucenici de la Sfântul Nicolae 

„Dechembristul‖ până la sfântul Ioan „Gerarul‖ (o lună a 

…lunaticilor bahici), le-a oferit o perioadă de grele inimişi cu 

condeiul şi cu paharul. Urmând exemplul ardelelenilor, aprigi 

consumatori de palincă, care-şi declară noiembrie „lună de 

cruţare‖ (un fel de R.K. al alambicului gâtlejurilor), cei doi au 

decis pe la mijlocul lui februarie, să nu mai consume nici un strop 

de alcool până la Paşti. Pact solemn parafat cu martori şi 

semnături de rigoare: merita şi scrisul capodoperelor o temerară 

exclusivitate. Că stând strâmb (aplecaţi deasupra clondirului)şi 

judecând drept (deşi într-un echilibru precar), fuseseră trimişi la 

Mogoşoaia de Uniunea Scriitorilor.  

Se pariase pe suma de 3000 lei, plătibili de cel surprins 

primul mirosind a alcool or având asupra-i sau în cameră sticle 
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incriminatoare. Fănuş stătea la etaj, Mircea chiar sub camera lui, 

paşiinervoşi de sus ai brăileanului mai să intre în rezonanţă cu cei 

ai arădeanului. Asumându-şi sacrificiul, sobri, introvertiţi, 

încrâncenaţi (de nerecunoscut!), marcaţi de decizia lor dramatică, 

vreo două săptămâni se întâlneau doar la restaurant, dedicându-se 

doar artei culinare. Se spionau cu circumspecţie, înfăptuind şi 

desanturi în cameră, în lipsa celuilalt. Se pare că suma de 3000 de 

lei, salariul unui directoraşsimbriaş, avea un umpact prea mare 

pentru ca unul din pariori să rişte. Mijloc de martie, trecuse deja o 

lună şi provocarea căpătase o încărcătură emoţională irezistibilă: 

tocmai se aprovizionase restaurantul cu un vin roşudemenţial.  

Cei din jurul lor îl pomeneau cucernic pe Hristos (primeşte, 

Doamne, sângele tău!), iar Fănuşşi Micu s-ar fi înecat cu apa 

Iordanului, în alternanţă cu sifon. În ciuda protestului fănuşnian 

că acolo era o casă de creaţie, nu un birt, şi a asigurării bufetierei 

că le ca păstra şi lor o navetă cu vin roşu, răbdarea abstinenţilor 

ajunsese la o limită insuportabilă. Lui Micu i-a trecut prin cap 

ideea salvatoare: a vorbit cu aceeaşi bufetieră să le vopsească 12 

ouă, iar când va coborî la prânz Fănuş, să le aşeze, fără a scoate 

vreo vorbă, pe masă. Zis şi făcut: ai ciocnit două ouă, cu 

tradiţionala urare ajustată partinic („Cristos a înviat!‖ „Just!‖) şi 

au spart instantaneu o sticlă cu vin. Astfel că nimeni n-a pierdut 

pariul şi normalitatea bahică s-a reinstalat. 

Şi tot pe ingeniosul Micu l-a „vizitat‖ ideea de a-i încropi 

un volum de…versuri (?!) din metaforele rătăcite numai în 

cronicile de sport, care s-a intitulat „Fănuş, frumosul nebun al 

marilor metafore‖ (Editura Semne, 2002). Iată câteva ilustrări de 

poeme într-un vers sau distihuri, semnate Fănică Decebal Trifon 

Neagu: „Nopţile dorm cu inima teiului dezvelită‖; „Spaima are 

culoarea vinului fierbând‖; „În nopţile când ninge cum fierbe 

vinul‖; „Duminica-i o zi ca un cocoş cu gâtuş tăiat‖; „În acest 

anotimp/ Dumnezeu cântă la vioară‖. 

Admiţând că abuzul de metafore a diminuat alura unui mare 

prozator, prietenul dinVârşandul Aradului a demonstrat că Fănuş 

a câştigat pariul cu poezia.. Grijuliu, Mircea Micu a plecat la 

restaurantul cu multe stele ale Cerului în iulie 2010, ca să-i 

rezerve o masă lui Fănuş, care s-a grăbit să-l urmeze peste numai 

zece luni… 
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GALINA FURDUI 

 

 

                   AICI VORBEŞTE CUGETUL INIMII 

 

 

 

Datoria de a spune 

adevărul, iar prin 

aceasta – a crea 

adevărului 

multiplu prestigiu 

şi  unicitate – este 

mesajul acestei cărţi, 

volum încăpător 

pentru atitudine 

plenară, verb 

răspicat, concluz ii 

incitante, îndemnuri mobilizatoare. Pas cu pas. 

 Da, adevărul e dur adeseori, dar el înseamnă cunoaşterea vieţii 

din interior, cea trăită activ, el este, vorba lui George Coşbuc, 

„condiţia sine qua non a istoricului‖. 

Medicul şi jurnalistul Romeo Şcerbina, autorul acestei noi 

apariţii editoriale, plasează un hotărât accent pe detaliul din care 

se alcătuieşte întregul – în cazul acestei cărţi – întregul cu sens 

de istorie a meleagului. Are loc fixarea momentului care 

cuprinde evenimentul, ideea, omul – cu toatele reale, concrete, 

dar luate din perspectiva importanţei, a evoluţiei acestora. 

Contează atitudinea, modul cum este exprimat gândul. La Romeo 

Şcerbina se lasă evidenţiată plenar angajarea spiritului civic 

constructiv. El reuşeşte pentru că jurnalistul posedă nobilul 

meşteşug de a-ţi răsuci, a-ţi turna gândul (mesajul) astfel, încât să 

incite, să mobilizeze, să îngândureze, să devină proprietatea celui 

care citeşte (asimilează). 

Argumentul forte al acestui mănunchi impunător de reflecţii 

scrise este strădania de a culege fapta prin ferma certitudine că ea 

foloseşte celor din jur. Linia diriguitoare a naraţiunii, abil 
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modelată, policrom definită, rezidă în căutarea şi identificarea 

eului creator cu adevărul, cu recunoaşterea binelui. 

Nu vom insista în exemplificări, pasaje din materialele inserate în 

prestigiosul florilegiu – secvenţe publicate de-a lungul timpului în 

presa periodică – sunt, cu toatele-multele, demne de o deosebită 

atenţie. Vom sublinia (din perspectiva comportamentului 

autorului faţă de subiectul propus) cumpătarea în opţiuni, înalta 

virtute socio-umană, cultul deosebit al frumosului. Or, lucrurile 

trebuiesc numite pe adevăratul lor nume. 

Denotă, această carte, osteneala de a afla şi a reda chintesenţele 

crescute dinspre concret spre starea generalizatoare. E zestrea cu 

care s-a născut autorul, el care, ştiind bine că rănile corpului fizic 

sunt aproape întotdeauna repercusiunile greşelilor, vine cu 

maximum de efort şi cultură, maximum de producere întru 

vindecarea rănilor spiritului – individual, ca şi cel manifestat pe 

arenă socio-umană (zicea B. Ştefănescu Delavrancea: „Caracterul 

unei societăţi... se hotărăşte de faptele publice‖). 

Romeo Şcerbina ne vorbeşte în ipostază de cronicar – unul ce 

optează pentru civilizaţie, libertate şi democraţie – aici şi acum. 

Ceea ce doreşte e ca spiritul să lumineze şi raţiunea să se 

întărească. 

Cumpătarea şi înţelepciunea în redare vin, prin pana jurnalistului, 

să confirme încă o dată că totul ce se întâmplă în lume are o 

cauză. Pentru meleagul nostru, pentru semenii noştri, efectul ar 

rezida în funcţionarea activă şi completă a legilor şi a 

cunoştinţelor oamenilor plaiului (atât de talentaţi!), respectarea şi 

propagarea preceptelor ştiinţei morale şi politice, adunarea 

izbânzilor şi esenţializarea acestora. E conştiinţa, îndărătnicia 

autorului, căci, pas cu pas, insistă să facă ceea ce ştie că trebuie să 

facă. 

Forţa verbului (a mesajului) caligrafiat de autorul acestui volum 

de atitudini stă în puterea convingerilor sale, în conştiinţa datoriei 

de a lupta. Porneşte din certitudinile morale, necertându-se cu 

sine însuşi. Propunându-şi a realiza o sinteză a problemei, un fel 

de exersare a spiritului plasat în arenă intelectuală şi care 

cunoaşte regiunile ordinii interioare a fenomenelor, autorul nu 

doar constată sau manifestă atitudine, el merge mai departe, iar 

aceasta ţine de domeniul creaţiei. Aceasta echivalează cu 
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virtutea de a limpezi ideile, a ocroti, a elibera de greşeală... 

Aceasta ţine de cultura celui care reflectează, de echilibru în 

predilecţii, de valoare. 

Trecem printre file şi ne zicem că importantă este nu suma 

materialelor incluse în prezenta culegere, ci legătura vie dintre 

ele, convingerea că prin atitudine s-ar putea schimba mersul 

lucrurilor. 

„Greu lucru este, iar câteodată şi primejdios a descoperi ranele 

ascunse ale societăţii; vinovat lucru însă ar fi dacă am tăcea până 

când ele s-ar cangrena, căci atunci vindecarea n-ar mai fi 

putincioasă şi trupul întreg ar fi ameninţat de pieire‖ – aceste 

afirmaţii ale lui Mihail Kogălniceanu (Opere, I, 574) alcătuiesc 

firul ideatic diriguitor al cărţii despre care medicul chirurg, dr. 

Romeo Şcerbina, jurnalistul îngândurat lângă sensurile trecerii 

omului prin viaţa-i terestră (a se consulta şi cărţile „Asta-i 

viaţa...‖, „Viaţa-mi asta-i‖, „Un destin împlinit‖, de acelaşi autor) 

ne mărturiseşte că a aşezat una câte una alături, „un fel de 

Tablete amare pentru întremarea societăţii‖. Tablete lucrative, 

necesare, adăugăm noi, care recepţionăm. 

Aşadar, „Creionări sângerânde‖, o carte doldora de evenimente, 

probleme, biografii, retrospecţii, evidenţieri, concluzii... venind 

prin prisma evocativ-opţională aleasă de Romeo Şcerbina. Citeşti 

şi înţelegi că aici vorbeşte Cugetul Inimii. 

Octombrie 2015 
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MARIA COIPAN 

 

                         FOCUL DRAGOSTEI DIN CEAŢĂ 

 

 Romanul Înaintând prin ceață, 

reliefează o poveste de dragoste. S-ar 

părea o tematică banală care a împânzit 

scriitura actualmente. Greșit! E o 

dragoste a zilei de azi, una care te face s-

o trăiești odată cu lectura. Și apoi, câți 
ochi sunt, atâtea perspective de abordare 

a iubirii există. Un sentiment de o nuanță 

purpurie și un amalgam de trăiri dulci și 
amare concomitent, fac să ne gândim 

câtuși de puțin la valoarea rostului uman. 

Pentru cei doi îndrăgostiți – Alexandra și Flaviu rostul a fost 

Matei. Am putea crede că cel din urmă reprezintă o reîncarnare a 

tatălui său, o speranță trimisă Alexandrei de către acesta. 

Nu poate fi nimic mai crunt decît mortea omului drag, mortea 

sinelui. Să știi că de azi ești singur, că nu te mai trezești de 

răsuflarea celui de lîngă tine, înseamnă să cazi pradă goliciunii. 

Dumnezeu însă, niciodată nu lasă sufletul unei femei însîngerat, 

Dînsul are grijă s-o mîngîie un copil, oferindu-i o nouă viață. 

Începutul romanului nu dă de bănuit că avem de a face cu o 

dragoste sinceră. Acest fapt poate fi argumentat de caracterul 

celor doi poli: ea – energică, zveltă și plină de viață, el – un tînăr 

stăpân pe lumea lui, iar la chip pare a fi un Hercule contemporan. 

Flaviu rămâne confuz în alegerea pe care urma s-o facă. Nu era 

sigur dacă-și dorea să împletească cununa iubirii cu Alexandra 

sau nu. A rămas să aștepte, deoarece timpul este instanța ce 

adeverește valoarea lucrurilor. 

Atunci când două suflete trăiesc în același corp, viața lor devine 

una, știe unul ce știe altul. Alexandra și Flaviu trăiesc pe deplin 

clipele care le mai rămân până la sfârșitul romanului, simțind 

parcă tragedia care se apropie: În ciuda serii calde de primăvară 

aprinse focul în căminul din dormitor. Deasupra, pe polița din 

marmură neagră, se găseau două statuete ce înfățișau un înger 
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cu aripile deschise și o zeiță de o frumusețe izbitoare. Între ele, 

lumânări lungi parfumate ardeau emanând un miros deosebit. 

Acest înger ar putea semnifica întregul celor două jumătăți – 

Andra și Flaviu. 

Cei doi au încercat la gust iubirea, pe alocuri dulce, pe alocuri 

amară, ea a rămas să trăiască în Matei – rodul dragostei. Până a-i 

binecuvânta prin acest copil, Dumnezeu i-a pus la diverse 

încercări care le-ar putea fortifica sentimentul. Probabil au greșit 
undeva, n-au urmat întocmai îndemnul inimii sau legile 

universului, de aceea n-au putut ajunge în ziua când vor sta la 

căminul din casă în trei. Poate soarta e cea care uneori vrea să ne 

facă mai puternici, lipsindu-ne ce ne este mai drag? 

Uneori viața ne pune în față lucruri, întâmplări, care ar putea să 

ne sugereze urmări, accidentul, în care a fost implicată Andra, s-a 

repetat și cu Flaviu doar că în cazul lui sfârșitul a fost fatal. 

Ambele momente au lovit în destinul femeii. Prima dată a îndurat 

pierderea copilului aflat încă adăpostit în interiorul ei, iar a doua 

oară și-a pierdut omul iubit. 

Metafora înaintând prin ceață sugerează mersul destinului uman. 

Trăim azi și tindem a înainta spre mâine, dar nu știm ce ne 

așteaptă acolo. Ceața! Depinde de fiecare din noi cât de puternici 

vom fi spre a o depăși. Ceața aduce întotdeauna cu sine boli, 

durere, amar. Cel care deține forța s-o depășească va trăi cu mai 

mult drag viața. Și apoi, după ceață trebuie să fie numaidecât 

cerul cela albastru azuriu din ochii Alexandrei. 

Acest roman vine să ne învețe cum să depășim o cădere imensă, 

cum să iubim din nou viața, să ne ridicăm, fără a nega dragostea, 

să găsim lumină în noi pentru a distinge prin ceața durerii sensul 

de a trăi. Creația este salvarea ! Prin ea se naște un nou destin, un 

nou soare, o nouă zi… În timpul unde toți trăim efemer, e 

important acest roman care ne oprește și ne atenționează că 

trebuie să savurăm ceea ce avem la prezent! Și durerea are un 

sens în care trebuie să găsim forțe interioare pentru a nu ne trăda 

iubirea, care ne îmbie să trăim, chiar dacă o știm plecată într-un 

spațiu metafizic. Iubirea rămâne a fi înnobilarea frumosului, 

valorii și rostului vital. 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Răspunsul de la Lenore lui Edgar Poe 

 

Din metafizica celestă 

Din vânturile după nori 

Trimite un mesaj Lenore 

Adună tunet, fulger, ploaie 

Și îi transmite în odaie 

Pe paginile înnegrite 

A celui ce plin de dor 

O plânge și-o implora: 

Să vină ea, Lenore. 

O frunză-i cade în palme 

Și el citește „Totdeauna‖ 

Și în fereastră-i bate ploaia 

Pe clape sună „Întotdeauna‖ 

Și clipele se zbat în inimi 

Negrul se frânge de lumini 

E-un hău ce nu vrea să se ascundă 

În liniștea din zori 

Și geamu-i scrie „Una în Tot... Întotdeauna‖ 

Și picăturile cad invers 

Literele apar distrat 

Dar ochii le ghicesc neapărat 
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Iar sticla joacă în lumini 

Și îl îmbie s-o deschidă 

Pe care scrie „Întotdeauna‖ 

Copitele de cal  

N-o fură pe Lenore 

Nici corbul cel ursuz 

N-o strigă pe Lenore 

Durerea ce o frânge 

În pieptul lui continuu tot plânge 

Și foaia desenată cu Corbul lui Monnet 

Se-ndoaie-n floare 

Își desface aripi 

Și croncăie „For ever‖ 

Distinge-o atingere 

O urmă pe perdea 

Se joacă dintr-o harpă 

Boabe de grâu împrăștie de masă 

Respiră șuvițele iubitei 

Din lacrimi din fereastră 

Și-i strigă în ureche: 

„Eu sunt a ta! Întotdeauna!‖ 

În șoaptă: „Nu uita‖ 

Stropii îi mângâie obrajii 

Ochii se-nchide pasiune 

Simte mirosul – voluptate 

Buzele o sărută în silabe În-Tot-Dea-Una 

   

Ninge probabil din ură 

 

Zăpada neagră 

Adună fulgii albi 

Ninge probabil fără limite 

În absurdul timpului 

Un ansamblu instrumental 

De picături prelucrate 

În... zădărnicie 

Iar fulgii – mici constelații  



139 
 

Se zbat în zăpăceală 

Puncte... umede 

De lacrimi înghețate 

Ninge peste ură 

Și negrul din burete 

Îngheață frica 

Și sabotează distins 

Nuferi apar printre 

Brazii sidefați 
Pictați 
În sferele iernii 

   

Macrameu din umbre  

 

O iarnă cu nămeți 
În crengile de gheață 

Răsună clopoței 

În fulgii prichindei 

Cu țurțuri zgribuliți 
Din maluri zdrențuroase 

Se învelește-un râuleț 
Ce se-ntrece cu cei de pe săniuș 
Copacii fac cărare 

În negrul lor contur 

Și stufărișul desenează 

Pe vânt coroane 

Lei, valuri 

Iar pe zăpadă 

Zâmbete 

Imprimă 

Căldura mâinilor 

Și urmele vrăbiuțele  

Fixează stele 
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Timpul se oprește-n poezie 

 

Razele nu ascund melancolie 

În spațiul naturii seci  

Fără zăpadă 

Se luptă iarba să răsară 

Oftează greu 

Și frigul se destramă 

Dar se boțește totu-n amintire 

Și timpul are forță să reînvie 
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MĂDĂLINA GHIAUR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Prin El... 

 

Prin tine respir în versuri, 

 Mă simt invadată de tine şi  

Cerşesc timp din gândurile mele  

Ca să visez Singură.  

Nu vreau emoţii la comandă  

Sau scene dulci de avangardă.  

Nu par a fi actriţă bună,  

Dar prin tine gândurile-mi capătă  

Roluri unice.  

Prin tine zbor când vreau  

Şi n-am nevoie de aripi,  

Prin tine sunt liberă  

Şi mă descopăr pe mine.  

Prin tine sorb esenţe vanilate,  

Prin tine mă simt  

Oarbă de violet,  

Îmi pictez fundiţele de balerină  

Uitate pe undeva  

Şi rătăcesc în altă parte prin mister.  
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Tot prin tine am răni adânci  

De singurătate,  

Mă zgârie realitatea,  

Mă arde lumina lunii  

Şi zâmbesc simplu, firesc  

Tot prin tine.  

Prin tine îmi caut albastrul ochilor  

Și-mi găsesc privirea. 

Prin tine îmi simt venele în palme  

Și mi-e dor la nesfârșit de viață!  

Prin mine nu sunt  

Decât prezenţă,..  

Şi dacă mă privesc  

Mă cuprinde frigul  

Și îngheț!.. 
 

             Pictam 

 

Orbeam!  

Mi-era dor  

Exact de-acea iarnă.  

Simţeam încet că-mi mor  

Şi vise şi speranţe.  

N-ai cum să ştii nimic;  

Cu ghearele pătrunde-mi  

În minte ca un fir  

Legat între iluzii.  

Visam!  

Mi-era dor  

Exact de-acea iarnă,  

Pe când dansau în zbor  

Priviri şi fulgi grămadă,  

Arome răvăşite,  

Candele parfumate  

Se zbat în bezna albă  

În sufletu-mi pe-o carte  

Şi-nvie toate - moarte.  

Trezeşte-mă din starea  
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Închisă în cutii,  

Închisă în doi ochi  

Pictaţi de nebunii.  

Vroiam să uit că-s om,  

Iubeam marionete,  

Dar m-am trezit din somn  

Speriată de schelete.  

Nu te-am putut uita,  

N-am vrut nicicând s-o fac,  

Privirea-mi te iubea  

Eu trebuia s-o plac.  

Orbeam, visam, pictam  

Frumoasă acea iarnă,  

Când fulgii-i numărai  

Căzuţi pe-a mea sprânceană. 

 

          Spectru 

 

De-o fi să gust trădarea, 

Să mă lovească-n suflet, 

Sau puritatea-n veci – 

Aşa arată albul pe lângă care treci. 

De sânge e durerea plină 

Şi dragostea pare la fel 

Când roşu îţi arde adânc în palme, 

Te arde greu – rămâi stingher. 

Marea-i plină de albastru, 

Cerul plin de libertate; 

Eu mi-o văd de după gratii 

În bucăţi, pe-aripi de astru. 

Neagră-i noaptea, neagră-i umbra, 

Neagră-i liniştea-n ce dorm, 

Dar mai neagră e durerea 

Ce zace-n sufletul de om. 

Roz – sunt visele şi-atât! - 

Gânduri oarbe de tăciuni, 

Le vezi o mie pe minut 

Cum fac oamenii nebuni. 
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De violet mi-e plină viaţa, 

De lovituri şi vechi bandaje 

Pe suflet toate mi s-au pus 

Ca tratamente sau miraje. 

În spectre de culori bogate 

Îmi joacă zilele pe nervi, 

Și nu pictez decât doar şoapte 

Pe-o coală albă de mister. 

 

               De iarnă... 

 

Pierd un zâmbet inocent, 

O sclipire-n ochi îmi arde 

Primii fulgi atât de-ncet 

Iarna-n suflet ne împarte. 

Totu-i alb şi-atât de fin 

Pân’ şi lacrima ne cântă, 

Vindecaţi de-un cer senin 

De lumina iernii sfântă. 

Şi treziţi de-a ei minuni, 

Bunătate şi iubire 

Răscolim şi-n noi, şi-n fulgi 

Sufletul în tăinuire. 

 

               Tu şi Eu 

 

Privim spre stele, o altă lume 

Trăim un vis doar pentru doi 

Şi tot zidim iubire-n suflet 

Şi-o colorăm cum ştim doar noi 

Eu te iubesc cu-a mea fiinţă 

Eu îţi ador ochii nebuni 

Căci m-au vrăjit cu-a lor credinţă 

Şi-n vene port a lor minuni 

Eu fără tine nu-s nimic 

Tu fără mine eşti o umbră 

Căci dragostea ne-a dat aripi 

Să-i colorăm nuanţa sumbră 
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         Actualitate 

 

Când lumea te doboară, 

Să cazi cu fruntea sus. 

Şi zboară în cuvinte, 

Şi n-o să fii ajuns, 

Şi evadează în culori 

Pictează-ţi sufletul şi viaţa, 

Revino mii şi mii de ori 

Cu zâmbetul pe faţă. 

Căci tu eşti tu şi lumea-i ea 

Dar timpul rătăceşte, 

Arde ura în dragoste 

Şi-n fiecare zi iubeşte, 

Învinge orice rău 

Privindu-l cu dispreţ, 

Trăieşte-n dragoste şi zâmbet 

Căci ura-n viaţă n-are preţ. 

 

           E toamnă 

 

Iar zboară frunzele nebune 

Pe drumuri lungi în zare, 

E toamnă-afară şi în mine 

Îmi umblă visele hoinare. 

Decor luciu, metal şi dor 

Se zbat în bezna-mi albă, 

E toamnă-afară şi-n decor 

Se pierde starea toată. 

Chiar dacă-s ploi şi-i vânt, şi-i rece 

Nu-mi sperie speranţa; 

E doar o toamnă care trece, 

Ce-mi construieşte viaţa. 
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               Anotimpuri 

 

Reci fulgi, frumoși, sclipind de alb 

Îmi cad ușor în palma-mi caldă 

Și-mi taie ușor căldura-n mine, 

Și-n suflet mi se-așterne iarnă. 

Primăvara o simt în mine 

Când ziua mi-e plină de viață 

Dacă pictez pentru oricine 

Un zâmbet cert de dimineață. 

Pe îndepărate maluri de mare 

Visez și nu mă pot opri sub clar de lună,  

Simt căldura-n vene căci e vară 

Singură, hoinară, printre valuri de iubire. 

Mi-e frig și plouă-n sufletul din mine 

Și-mi ruginește rău speranța 

Ca frunzele de toamnă rătăcite 

Printre amintiri și clipe de-aberanță. 

Anotimpuri calde, reci 

Mă cuprind în zi sau noapte; 

Ai putea să vezi -  în caz că treci, 

Pe lângă mine o inimă de om 

În decor uitat și-n praf de diamante. 
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GRIGORE ŞERBAN 

 

 
 

RĂSPUNSUL TĂU E AŞTEPTAREA ALBĂ 

 

Răspunsul tău e aşteptarea albă 

Îmbrăcată în mireasa florilor cireşului de mai – 

S-a deprins ziua cu privirea mea oarbă 

Din care ştiu bine, odată, tu ai să răsai. 

Răspunsul tău e căderea de rouă 

Pe faţa caldă a dimineţii de iunie – 

Păcat că nu pot iubirea s-o rup în două, 

Ce sfântă-i chemarea de utrenie şi de vecernie. 

Răspunsul tău e schimbarea frunzei, 

Căzută şi bătută de vântul lui septembrie – 

Pe mustul  uscat pe marginea buzei 

Se vede umbra ce n-a jucat nici la nuntă, nici la cumetrie. 

Răspunsul tău e steaua de nea, 

Coborâtă în noaptea de decembrie – 

E aşteptarea albă pe tâmpla mea 

De a fi nană la stelara mea cununie. 

 

ECUAŢII 

 

2 x 1 = 0 

Nimic + nimeni = tot. 

+ + + = respingere. 

+ + - = seducţie. 

Cer + pământ = om. 
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Clipa + pustia = viaţa. 

Tot + nimic = Dumnezeu. 

 

                         ... 

 

Eu, Moarte, n-am ce împărţi cu tine, 

Nici din iarba ce-o calc nu-ţi pot da, 

Căci ea îmi ştie şi zilele negre şi cele senine, 

Şi mai ştiu că ea niciodată nu mă va trăda. 

Eu, Moarte, n-am ce împărţi cu tine, 

Nici din umbra ce mă ţine nu-ţi pot da, 

Căci ea-mi cunoaşte femeia mea de minune 

Şi ştiu că ea niciodată nu mă va trăda. 

Eu, Moarte, n-am ce împărţi cu tine, 

Nici din cântecul ce sufletul mi-l ţine, 

Căci el moştenitorul meu rămâne 

Şi pentru întuneric, şi pentru lumină. 

 

DE-AR FI FOST 

 

De-ar fi fost, Moarte, să fi fost şi tu mamă 

Ce-ai fi lăsat moştenire copilului tău: 

Coasa, sabia, mitraliera 

Sau, pur şi simplu, firea sângeroasă de călău. 

Copii tu n-ai avut, Moarte, şi nici nu-i vei avea 

Chiar de ai început feminin, 

Aruncând haina nesfârşit de neagră peste iarbă şi stea 

Îţi prelungeşti existenţa din cupa amară de venin. 

 

CATREN DE DOR 

 

Paradoxal, îngeri păzitori, 

Că genul morţii şi al vieţii e cel feminin, 

Şi că lupta acerbă dintre eternele surori 

Poartă un strict barbar nărav masculin. 

 

 

 



149 
 

 

MOARTE, ŞI TU AI VIAŢĂ 

 

Moarte, şi tu ai viaţă – 

Numai că te scoli în neagră dimineaţă 

Şi soarta ta de coasă 

Te-a făcut să n-ai nici ţară,nici casă. 

Moarte, şi tu ai viaţă – 

Doar că n-ai propria-ţi faţă 

Şi haina ta neagră de abis 

Nu ţi-a adus niciodată nici zâmbet, nici vis. 

 

ŞERBANISM NEGRU 

 

De moartea mea sunt vinovaţi 

Mama şi tata că m-au născut 

Să fiu cum am fost: 

Înstrăinat, 

Însingurat, 

Dezrădăcinat. 

 

MĂ MAI ŢII TU MINTE 

 

Mă mai ţii tu minte, 

Te păstrez în vis: 

Carte fără cuvinte, 

Circuit închis. 

Urmele mi le-ai şters, 

Umbra ţi-am pierdut: 

Ultimul meu vers, 

Viitorul meu trecut. 

 

ÎNCEPE LUMEA A SE ROBOTIZA 

 

Începe lumea a se robotiza: 

Calcule –precise, grafice – trasate – 

Chirurgia schimbă terapia, 

Iar inimile oamenilor adânc sunt secate. 
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Computerul e dirijorul lumii: 

Proiectează, naşte, face, 

Stăpâneşte ca-ntotdeauna banii, 

Iar sentimentele se păstrează sub capace. 

Se îndepărtează oamenii de oameni: 

Terorism,criză,conflicte, 

Bunătatea nici în şcoală n-o mai sameni, 

Cele sfinte rămân a fi delicte. 

Cărţile sunt păstrate ca exponate: 

Sunt citite doar de moşnegi, 

Se rupe cuvântul de carte, 

Trăim aceeaşi lume cu alte legi. 

De fericire nu se mai vorbeşte, 

Florile vii cresc în sere, 

Prima iubire nu se mai trăieşte – 

Se trece uşor în dormitoare. 

Lume, lume, ce-i cu tine, 

Minunile te-au secat de-acum. 

Stau la răscruce de timp şi vis, 

Doamne, deschide-ne un nou drum. 
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SILVIA-GEANINA DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Vremea  pâinii 

 

E  vremea pâinii coapte sǎ domneascǎ, 

E vremea gustului profund de ţarǎ, 

Lǎsaţi ca grâul nostru sǎ ne creascǎ, 

Din el sǎ coacem soarele de-afarǎ. 

E vremea sǎ-nsemnǎm cu Sfânta Cruce 

Bucata care azi se frânge-n douǎ. 

Vrem sǎ pâinim… şi-apoi şi noi ne-om duce 

Sǎ ne-amintim de unde-n veci ne plouǎ. 

 

                                         Cǎutare 

 

Caut cu mâna prin raftul de cǎrţi,  

Pe câmp, cu rǎbdare îmi pipǎi pamântul,  

Caut prin parcuri, prin altele dǎţi, 

Caut cu furie sǎ-ntorc cuvântul. 

Rǎstorn din greşealǎ greşeala de ieri 

Şi caut în ea, şi caut în stele... 

Şi caut în câinele ce mǎ privea 

Cu ochii-ncordaţi ca tainele mele. 

Caut în sticle şi caut în gol 

Şi în telefonul ce zace firesc... 

Te uiţi cu mirare. Ce ai tu cu mine? 

Mǎ caut... sǎ pot sǎ iubesc. 

 

                                                    5 octombrie 2008  
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           Apostrofare 

 

Nu spune cǎ eşti dumnezeu, 

Cǎ ploaia n-ai creat-o tu. 

Nu spune c-ǎsta-i felul tǎu; 

Afirmativ nu-nseamnǎ NU. 

De ce-ţi ţii ochii plini de praf 

Când ploaie e în astǎ searǎ?... 

Ruleazǎ azi „Marele jaf‖ 

Pe corzi udate de vioară. 

Sǎ-ţi iei paharul împlinit, 

Metafora s-o bei pe toatǎ. 

Şi… pentru ce ai mai venit?... 

Nu vezi cǎ ploaia te aşteaptǎ? 

Am prins secundele în colţ 

Şi le-am lovit cu un croşeu; 

De-aceea-ţi zic ca unui hoţ: 

Nu spune cǎ eşti dumnezeu. 

 

               Alege! 

 

Alege sǎ împarţi cu ei o pâine, 

Alege sǎ înfǎptuieşti minuni. 

Alege sǎ fii tu..., cǎci altul cine? 

Acela ce frǎmântǎ-n palme lumi... 

Alege sǎ te-opreşti mǎcar o clipǎ 

Din viscolul profund de zi cu zi. 

Alege sǎ nu mai mǎnânci în pripǎ, 

Alege-i pe-a chema şi pe-a iubi! 

Alege sǎ înveţi s-alini durere. 

Alege sǎ dai astăzi ajutor. 

Cǎ vine vremea, prea curânda vreme, 

Când lumânǎri se-aprind de dorul lor... 
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                        Ei 

Cu ochii pironiţi în farfurie, 

Cu gândul pironit în depǎrtǎri, 

Doar ciorba aburindǎ pare vie 

Şi  dorul miilor de întrebǎri. 

Ei, ca icoanele bǎtute-n cuie, 

Cu inima zvâcnind de gânduri bune, 

Şi-asteaptǎ fiii aprinzând tǎmâie 

Cu gândul asudat de rugǎciune. 

 

            Fie că pleci 

 

Fie cǎ pleci sau cǎ mai stai… 

E plin de pasul tǎu pǎmântul. 

L-a netezit când te rugai 

Şi când legai în ceafǎ vântul. 

Fie cǎ pleci sau cǎ mai stai… 

În ochii tǎi ai scris o lume. 

Şi când le-ntinzi sǎ iei sau dai… 

Ai palmele în rugǎciune. 

 

                 Ridică-te 

 

Ridicǎ-te şi strânge-n pumni 

tot of-ul şi toatǎ durerea. 

Cǎ pumnii tǎi sunt cei mai buni 

ca sǎ-ţi fǎrâmiţeze vrerea... 

Ridicǎ-te pe-ai tǎi genunchi, 

ridicǎ-ţi fruntea în ţǎrânǎ... 

O sǎ te-mbraci şi tu în trunchi 

şi ce-are-atunci sǎ-ţi mai rǎmânǎ?. 
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LIVIA FUMURESCU                                     

 

 

                      MAGIA GÂNDULUI ŞI A CUVÂNTULUI 

 

În ireversibila trecere a timpului, se 

adună în sufletul nostru gânduri, trăiri şi 

sentimente, care îşi caută, într-un fel sau 

altul, cale de exprimare. Aşa se vor fi 

născut numeroase scrieri, chiar poezii, 

care, prin admirabile monologuri lirice, 

transmit fiorul unor melancolice reverii, 

în care scriitorul scormonitor, aflat în 

căutarea identităţii, se regăseşte. 

Adevărurile acestea, general-valabile, 

sunt esenţializate de către părintele Arsenie Boca, înţeleptul care 

spunea că: „Omul este veşnic în căutare după ceva, ce înseamnă 

mai mult decât haina şi mâncarea. Este în căutarea lui însuşi. 

Aspiraţia sufletului după realizarea desăvârşirii sale, asta este 

toată istoria omului”. 

Aceste gânduri ni le-a trezit volumul de poezii „Căutări” 

(Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014) al poetei Dalia 

Maria Ştefan, care se confesează cititorului, meditând asupra 

existenţei în mijlocul naturii, dezvoltând într-o manieră originală 

teme tradiţionale (viaţa, natura, familia, locurile copilăriei, 

iubirea etc.) Titlul volumului reia titlul unei poezii reproduse pe 

ultima copertă a cărţii, o emoţionantă căutare a Sinelui, care 

dezvăluie ingenios geneza celor cincizeci de creaţii poetice din 

cuprins: „Am pornit în căutarea mea,/ Am cercetat marea şi 

cerul,/ Iarba şi vântul,/ Tăcerea şi cântul./ Locu-n care m-am 

găsit/ a fost cuvântul” (Căutări). Ideea „căutărilor‖ prin 

labirinticul existenţial este reluată în poezia „Frământări‖, în care 

repetarea interogaţiei din cele trei strofe („Ce aud şi ce 

simt?...Cine e şi ce simt?...Ce ating şi ce simt?...Cine e, cine 

sunt?) proiectează, în vecinătatea sacrului, dorinţa descifrării 

identităţii şi a marilor enigme, căci: „Pentru noi pe pământ/ 

Îngerii cântă/ Râzând”. Arderea profetică a poetului şi balsamul 
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poeziei sunt surprinse în definiţii lapidare: „...poetul / E freamăt 

de gând”, iar poezia „Viaţa i-o alină” (Poetul). Exprimând 

admiraţie faţă de farmecul nopţilor înstelate, a zilelor tonice sau a 

vieţii în enigmatica ei diversitate, poeta concentrează metaforic 

definiţia poeziei tămăduitoare „Înveşmântată în cuvinte,/ Ţi-alină 

sufletul în noapte/ Iar ziua vine să te-alinte” (Eu cred că e 

frumoasă). 

Dalia Maria Ştefan dezvăluie subtila magie a cuvântului 

purtător de gând şi de simţire, recurgând la comparaţii de o 

emoţionantă forţă sugestivă, valorificând metafore originale, ca 

modalitate de exprimare a trăirilor, dar şi ca alinare a zbuciumatei 

noastre vieţuirii: „Fiecare cuvânt ţi-l dedic ţie/ Cum salcia-şi 

închină apei,/Plânsul. Fiecare cuvânt şi-l dedic ţie/ Cum 

pasărea-şi închină aripa/ Vântului. Fiecare cuvânt ţi-l dedic ţie/ 

Cum ceru-şi închină  ploaia,/Pământului./Fiecare cuvânt/ Glas 

de ape şi vânt/ Pentru tine şoptind/ Cât om fi pe pământ” 

(Cuvinte). Repetarea substantivului-cheie, precedat de adjectivul 

pronominal nehotărât (fiecare cuvânt), urmată de amplitudinea 

dedicaţiei (ţi-l dedic ţie) imprimă o subtilă discreţie sentimentului 

faţă de persoana iubită, proiectând afectivitatea în dinamica 

microuniversului. 

Poeziile, majoritatea de mici dimensiuni şi cu titlul scurt, 

zidesc pilonii susţinători ai trăirilor autoarei, prinsă între 

răscolitoare căutări, percepţii şi întrebări, conştientizând relaţia 

om-natură, om-locurile natale, om-familie, om-univers. Intensa 

trăire umană se regăseşte pe portativul liric al unor experienţe 

proiectate în afară cu o surprinzătoare sinceritate. Apar ploaia, 

vântul şi pământul ca părţi ale unei naturi generoase, cu care viaţa 

noastră se împleteşte. Comuniunea cu natura, care potenţează 

sentimentul iubirii (inima) sau e tămăduitoare în suferinţă 

(lacrima), îşi găseşte în sensibilitatea poetei înnoitoare modalităţi 

de exprimare figurativă: „Mi-am prelungit inima/ Şi am făcut-o 

frunză/ Să o mângâie vântul,/ S-o sărute ploaia./ Mi-am despicat 

lacrima/ Şi am făcut-o zâmbet/ Pe buzele arse/ De furtuna din 

rai” (Desen). Furtuna, percepută auditiv („şuier nebun‖) şi 

dinamic (vârtej‖) e asociată cu diluţia „De iubire şi scrum/ De 

culori şi parfum/ De anotimpuri pierdute/ Şi de glasuri mute” 

(Furtună).  
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Autoarea reinventează o tristeţe cenzurată în faţa efemerului, 

căci sentimentul trecerii timpului hulpav din motivul horaţian 

„labuntur anni‖ alunecă de la schimbările din natură la cele care 

marchează viaţa omului. Maturizarea seminţei ascunsă sub humă, 

devenită plantă - un „lujer înalt şi mlădios‖ purtător de flori, se 

suprapune prenumelui poetei, căci Dalia, floare de toamnă, 

sugerează maturitatea reflexivă a celei care meditează la 

paralelismul dintre  etapele devenirii omului şi cele ale 

schimbărilor din natură: „...Şi trăiesc în vremea/ Când frunzele se 

petrec/ Şi se caută în jos” (Dalia). Fiorul liric, de mare puritate, 

înnoadă şi deznoadă asocieri neaşteptate între ascendenţa şi 

descendenţa fiinţei umane şi perisabilitatea din  natura 

regeneratoare în circuitul anotimpurilor: „...Ninsoarea cade 

tristă/ Noian peste noian/ Mi-e tâmpla tot mai albă/ Şi vremea tot 

mai rece” (Timpul). Vântul, ploaia, noaptea, stelele, dealul, 

pădurea, copacul etc. sunt elemente care concentrează sensuri şi 

structuri regăsite în existenţa noastră sinusoidala, urcând treptele 

poetice ale conştientizării mărturisitelor trăiri. Copacul s-a înălţat 

„spre cer” născut din durere, precum omul, şi răsfăţat apoi de 

„cântecul privighetorilor”, căci „Între cer şi pământ/ Viaţa 

noastră nu e decât/ un cântec‖ (Copacul). Remarcăm 

profunzimea cugetării şi originalitatea formulării gândului care 

vizează trăirile omului, raportate la natura înconjurătoare: 

„Liniştea plopilor,/ Stăpânirea mării,/ Limpezimea ochilor/ În 

pragu-nserării./ Odihna vântului./ Lacrima ploilor, veselia 

cântului, Semnul durerilor/...Şi ziua de astăzi/ E-aceeaşi de ieri/ 

Bucurii de o clipă/ Se nasc din dureri” (La fel).  

Motivul ochilor, martori ai fericirii, ai durerii, ai iubirii se 

asociază cu plopii, cu albatroşii şi cu zările: „Martori la fericirea 

ta/ Sunt ochii.../ Martori la durerea ta/ Sunt ochii.../Martori la 

dragostea din noi/ Sunt căutările,/ Cum martore-ale depărtărilor/ 

Sunt zările” (Martori).  

Explorând o largă paletă de itinerarii afective, poeta dezvoltă 

tema continuităţii vieţii în succesiunea generaţiilor, surprinzând 

emoţionant atmosfera patriarhală a copilăriei. Imaginile din 

poezia „Fotografie‖ devin repere ale traseului existenţial al 

poetei, amintind de casa părintească, de „nucii bătrâni, străjeri la 

poartă”, de banca pe care şedeau vecinii, de glasul bunicii şi de 
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mirosul pâinii. Nostalgia întoarcerii în timp se învăluie duios cu 

prezenţa părinţilor, care, prin gesturi protectoare, încearcă să 

alunge tristeţea declanşată de conştientizarea efemerului, pe 

patina aducerilor-aminte: „Mă mângâie pe frunte tata,/ În braţe 

mă cuprinde mama”. Bucuria reîntoarcerii la candoarea copilăriei 

a omului matur şi înţelegerea temeinicului resort al lucrurilor 

(„...iarba ...fântâna ...ulciorul”) dimensionează, cu un discret 

sentimentalism, noţiunea de „acasă” în poezia „Regăsire‖. Ideea 

se amplifică în localizarea perenă: „...aşa ne spunea bunicul Ion/ 

Ce iubise cu patimă viaţa/ Şi care-a plecat peste-o vale şi-un 

deal/ Până-n cimitirul din Vaţa” (Bunicul Ioan). 

În unele poezii apare motivul vieţii ca spectacol, în care 

oamenii sunt actorii care-şi trăiesc rolul: „ Alerg printre 

oameni.../ Sunt toţi mari actori/ Într-o mare poveste/ Păpuşi prea 

fragile, / Atârnate de fire subţiri” (Spectacolul străzii). Simbolul 

permanentelor schimbări, al roţii lumii şi al nestatorniciei, e 

dezvoltat în poezia „Clopotarul‖, în care tânguirea clopotului îi 

plânge „pe cei duşi în pământ”, dar şi plecarea tinerilor, care, 

precum fiul clopotarului, se întorc când „În sat e sărbătoare‖. 

Nota socială apare discret şi în formă epistolară: „...Şi-apoi, nici 

nu pot să te mint/ Când aici sunt mai multe rele ca bune” 

(Gânduri). 

Poeta recurge frecvent la paralelisme metaforice de mare 

subtilitate, care îi confirmă disponibilităţile meditativ-filozofice, 

precum în poezia mustind de reflexivitate  în care sunt surprinse 

etapele de referinţă din viaţa omului: „Jăratecul e sclipire de 

stea/ Peste trupul arzând‖, devenind „ oftat...al trupului mistuit”, 

iar apoi „În singurătate/ Jăratecul e cenuşă,/ E fărâmă de suflet 

pustiu‖ (Focul). 

Sentimentul iubirii, cu bucuria apropierii sufleteşti şi trupeşti, 

e proiectat tot în natura primitoare şi martoră a plenitudinii 

afective: „Drăgăstos,/ Vântul îmi mângâie obrajii/ ...Dincolo de 

parfum eşti tu./ Vântul ţi-a împrumutat aripile” (Adiere). 

Autoarea formulează o poetică definiţie a afecţiunii care-i uneşte 

pe oameni, atât în lumină, cât şi înfruntând încercările inerente, 

valorificând resursele expresive ale repetiţiei: „Dragostea ne 

aduce-mpreună,/ Dragostea se împarte la doi,/ Dragostea ne ţine 

de mână/ Printre vânturi, sub soare, prin ploi” (Dragostea). 
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Iubirea şi complinirile ei se regăsesc frecvent în natură, 

amplificând bucuria durabilelor apropieri, căci: „O iubire de 

veacuri/ Tumultoasă, nebună/ O privesc pescăruşii din înalturi 

când zbor/ O iubire ce marea şi ţărmul/ Îi aduce-mpreună...‖ 

(Marea). Poeta pedalează discret pe dilematica dramă a limitelor 

cunoaşterii, intuind apoi că a identificat drumul cel bun: „Cunosc 

fiecare piatră,/ Fiecare adiere de vânt...Numai pe tine nu te 

cunosc./...Sunt sigură că acesta/ e drumul‖ (Drum). Resursele 

tonice ale iubirii partenerilor dobândesc noi dimensiuni în poezia 

„Amândoi‖, în care bucuriile şi suferinţele împărtăşite 

consolidează durabilitatea cuplului: „Călător printre anotimpuri/ 

Sufletul meu te-a luat părtaş/ La noapte şi zi,/ La dureri şi 

speranţe,/ La viaţă şi moarte”.  

Poeta experimentează, cu reale disponibilităţi, structurile 

clasice ale versificaţiei (strofe alcătuite din distihuri, terţine, 

catrene etc.) sau moderne (fără strofe), cu măsură inegală, ca 

număr de silabe, realizând însă o armonie interioară neconstrânsă 

de un anume ritm sau de rimă (parţial încrucişată, parţial 

împerecheată sau rimă albă), în care metaforele şi comparaţiile, 

repetiţiile şi inovaţiile stilistice dobândesc forţa expresivă 

transmisă cititorului. Intuim în talentul Daliei Ştefan resurse 

poetice de mare vibraţie, care ne procură profunde bucurii 

spirituale. 
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VIRGIL ŞERBUCISTEIANU 

 

CONCEPŢIA COSMOLOGICĂ A POEZIEI  LUI MARCEL 

MIRON 

 

     Prin structura mentală şi  proces de 

elaborare a expresiei, cântăreţului genuin 

şi poetului de inspiraţie predominat 

emotivă, Marcel Miron, îşi organizează 

îndelung, o complexă şi amănunţită 

cosmologie, care alcătuieşte substratul 

întregii sale poezii din volumul de faţă 

şi din cel de debut apărut nu de mult sub 

simbolicul titlu de ,,Versuri albastre şi 

aurii‖, poezia sa fiind astfel expresia unei viziuni a universului, 

de la a cărui perspectivă a înţeles că trebuie să cuprindă întregul 

vieţii şi faptelor sale.  

        Poezia sa, se desprinde dintr-o anumită optică a lumii, prin 

derivaţie simplă; omul, împlinit treptat în fiecare rând scris sau 

spus în activitatea domniei sale de preot şi poet,  pe care le 

cuprinde cu echilibru al expresiei, lăsând să apară adesea 

exaltarea şi tonul inspirat în care îşi află adevărata ambianţă 

nutritivă. 

       Optica lui Marcel Miron înfăţişează o viziune poetică, prin 

care omul şi viaţa lui apare ca un sunet în marea muzică a lumii, 

provocând în univers vibraţia concordantă a tuturor armonicelor 

sale. Aş spune că, aştrii, îngerii, stelele învie şi mor pe măsura 

sufletului său. Acest lirism cosmologic este un imn închinat 

sferelor, alcătuind matricea universală care conţine, explică şi 

călăuzeşte prin iradiere emotivă concepţia generală a poetului 

asupra credinţei divine în care recunoaştem un templu, un ideal 

de raporturi ritmice, pentru sufletele senzitive al tuturor spaţiilor 

posibile, proporţia divină a tonurilor cosmice. Lumea şade pe ,, 

prispa cerului‖ ţinând ,,o cruce nouă‖, trăind un climat de 

concentrare şi supremă luciditate. 

      Poetul este într-o permanentă căutare. Nu se rezumă la 

înfăţişări şi trecător. Năzuieşte către esenţe, către puterile 
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primordiale care explică întâmplările, tensiunea înaltă a energiei 

interioare, setea de absolut, vigoarea convingerilor sale şi 

fermitatea cu care le susţine şi le apără. Fiinţa lui, construită din 

credinţă religioasă este sinceră cu sine şi cu semenii săi. 

Îmbrăţişează cu căldură tot ceea ce corespunde fondului său 

temperamental şi formaţiei sale mentale. Trăieşte, fără îndoială, 

aderent la planul existenţei cotidiene, respirându-i efluviile; dar 

identificarea cu universul său gânditor, rod al unei bogate 

imaginaţii, este tot atât de totală. În acest context, poezia lui este 

o expresie a veghei şi lucidităţii. Pentru el, poezia înseamnă 

rigoare mentală, dominaţie a informului, construcţie în lumină. 

     Marcel Miron năzuieşte, dincolo de perfecţia formală, de 

echilibru, armonie şi corectitudine, dincolo de exactitudinea 

termenului, la o corespondenţă cu o realitate mult mai profundă. 

Arta sa poetică, are o corespondenţă cu o concepţie cosmologică, 

apărând ca o încoronare şi ca o expresie a acesteia. 
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LIVIA FUMURESCU 

 

                DESCIFRAREA PARADIGMEI ELENE 

 

Există oameni a căror percepţie 

asupra lumii nu se opreşte doar la simpla 

înregistrare a realităţii înconjurătoare, ci 

se străduiesc să pătrundă în esenţa 

fenomenelor, urmărind relaţia 

cauzalităţii, încercând să înţeleagă 

enigma existenţială manifestată în 

multitudinea faţetelor şi aspectelor 

înconjurătoare. Un asemenea om este 

domnul Sabin Ionel, om de ştiinţă, poet 

şi prozator, care, înscriindu-se pe linia 

sănătoaselor tradiţii, sondând frământările fiinţei umane, în 

context social-istoric favorabil sau potrivnic, insistă pe rolul 

modelelor şi pe importanţa respectării valorilor, care contribuie la 

promovarea progresului. 

Cărţile Domniei-Sale aduc la lumină locuri, oameni şi fapte, 

cu harul scriitorului, dar şi cu profunzimea gânditorului, care 

procesează, într-o manieră originală, relaţia dintre trecut-prezent 

şi viitor, descifrată în mulţimea faptelor şi conjuncturilor care ne 

măsoară existenţa. 

Volumul „Paradigma elenă/ eseuri” (Editura Politehnică, 

Timişoara, 2015 - colecţia Cultura), de Sabin Ionel se impune de 

la început prin ingeniozitatea copertei şi a titlului, evidenţiind 

tocmai această intercondiţionare dintre etapele istoriei, care se 

cuvine a fi înţeleasă în subtila ei continuitate temporal-spaţială. 

Titlul cărţii (valorificând sensul învechit - de model, pildă - al 

cuvântului paradigmă) poate înşela cititorul, care corelează 

adjectivul elenă, cu imaginea decupată din tabloul Şcoala din 

Atena, de Rafael, în care apar cei doi filozofi al Greciei antice – 

Platon şi Aristotel, amândoi preocupaţi, în ciuda unor deosebiri 

de nuanţare speculativ filozofică, de enigma Universului orânduit 

de un intelect atotcuprinzător. Concluzia lor că Logosul e înrudit 

cu Creaţia, că există o relaţie explicativă între Limbaj şi 



162 
 

Cunoaştere devine pentru Sabin Ionel fundamentul pe care-şi 

consolidează mixtura asocierilor din acest volum. 

Structurată în treisprezece capitole, dintre care cinci se 

recompun în subcapitole, cartea domnului Sabin Ionel pendulează 

între realitatea modelatoare trecută sau prezentă şi interpretarea ei 

filozofică, proiectată în viitor, evidenţiindu-i-se valenţele 

educativ-formative. 

Capitolul I, se constituie într-o pseudo-prefaţă, reluând titlul 

(Paradigma elenă), realizând surprinzătoare asocieri între starea 

actuală a vestigiilor de pe Acropole (unde s-a realizat „echilibrul 

între spirit şi materie”) şi adevărurile universal-valabile pe care 

le simbolizează – Puterea („totdeauna limitată... se schimbă”), 

Logosul (căruia „i se perimează argumentele”) şi Ingeniozitatea 

(„simţul tehnic şi spiritul ştiinţific se acumulează...într-o zestre 

care sporeşte protejată de timp”). Templul lui Zeus, al zeiţei 

Palas Atena şi cel al meşterului Hefaistos („protectorul  breslei 

inginereşti...niciodată alintată de putere”), sunt corelate cu 

planul vertical al monumentelor brâncuşiene de la Târgu-Jiu, 

sfidând parcă distanţarea spaţială şi temporală, prin „măreţia 

ingeniozităţii creatoare”.  

Al doilea capitol (Gândind la seniori) motivează scrierea şi 

cuprinsul cărţii, în care autorul evocă personalitatea unor 

profesori ai Politehnicii timişorene, care, prin profesionalismul şi 

integritatea lor morală, au constituit modele de urmat pentru 

multe generaţii de dascăli şi de studenţi. Recunoscută şi peste 

hotare, Politehnica timişoreană „s-a dovedit nu doar o 

promotoare a cunoaşterii ştiinţifice, ci un sălaş al spiritului, în 

sensul cel mai larg”. Cei amintiţi ca „oameni ai  faptei...au 

răspuns invitaţiei la destăinuire‖ ştiut fiind adevărul că „flacăra 

spiritului se cuvine nu doar stimulată, ci şi întreţinută”. În 

retrospectiva autorului, profesor universitar apreciat, se insistă pe 

calitatea pregătirii profesionale a studenţilor timişoreni în epoca 

totalitară, gând concentrat în concluzia că „Forţa coercitivă 

imensă transformă, uneori, cărbunele în diamant”. Scriitorul 

insistă pe efortul conjugat al generaţiilor, care nu trebuie anulat, 

ci, dimpotrivă, consemnat pentru posteritate pe plăci lămuritoare, 

prin statui şi prin însemne, care să le conserve amintirea şi să-i 

stimuleze pe urmaşi. Dascălul e convins că „generaţiile succesive 
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trebuie să se îmbine, nu să se ciocnească”, că e „benefică 

predarea civilizată a ştafetei”, asigurându-se „continuitatea 

spirituală”. În susţinerea convingerilor sale, Sabin Ionel aduce 

argumente livreşti, cu citate din Eminescu, Macedonski, Lucian 

Blaga etc. Invocând savanţi precum Marie Curie-laureată a 

premiului Nobel, pe Einstein, Newton, Faraday, Maxwell sau 

Hertz, insistă pe efortul sisific al celor care au contribuit la 

progresul ştiinţei, mulţumindu-se doar cu „confortul psihic al 

datoriei împlinite”. Interpretând citate din Biblie şi temeri ale 

pruncului şi ale vârstnicului, scriitorul ajunge la concluzia că 

„ştiinţa şi credinţa nu se exclud, ci se completează reciproc”, iar 

„seninătatea clădită pe înţelepciune apare ca cea mai rară şi 

vrednică de cinstire dintre virtuţile omeneşti”. Într-o mixtură 

explicativă de istorie (împăraţii Hadrian, Traian), de dascăli 

merituoşi (Lalescu, Alaci, Andronescu, Răduleţ) şi scriitori-

filozofi ( Goethe, Tagore), Ionel Sabin insistă pe ideea 

continuităţii spirituale şi profesionale între generaţii, pe 

omagierea înaintaşilor spre responsabilizarea succesorilor. Vasta 

cultură generală a autorului justifică spontanele asocieri cu 

secvenţe epice din poemele homerice – Iliada şi Odiseea, 

interpretate moral şi etic, fiindcă „adevăratele victorii sunt 

biruinţa propriilor slăbiciuni sau fudulii deşarte!”. 

Evocarea a trei personalităţi din fruntea Politehnicii 

timişorene, se constituie într-un admirabil omagiu adus celor trei 

rectori, care au lăsat urme pe unde au trecut: Coleta De Sabata,  

Ioan Gheorghe Carţiş şi Alexandru Nichici. Pensionarea celor trei 

s-a convertit în povestiri, memorii şi confesiuni cu profunde 

învăţăminte. În degringolada schimbărilor din 1989, pensionată 

cu 10 ani mai devreme, fosta profesoară a scriitorului s-a 

mobilizat cu îndârjire productivă în scrierea a  zece cărţi, 

devenind membră a Uniunii Scriitorilor. Ca student al Doamnei, 

Ionel Sabin îi sesizase „valenţa artistică latentă” şi-i asociază 

disponibilităţile literare cu ale omul de ştiinţă, care „s-a 

manifestat şi a supravieţuit prin literatură”- Omar Khayyam, al 

cărui concept despre fericire este admirabil cuprins într-una dintre 

apreciatele lui catrene („Nu poţi aprinde marea şi omul să-l 

convingi/ că multă fericire adeseori înşeală;/ o cupă care-i plină 
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chiar numai de-o atingi/ se varsă, dar intactă rămâne cupa 

goală”).  

Rectorul Carţiş, un vizionar cu largă deschidere inovatoare, 

adept al cooperării interuniversitare în cadrul programelor 

europene, al extinderii şi modernizării bazei tehnico-materiale cu 

aparatură de ultimă generaţie, a introducerii de noi specializări şi 

a colaborării cu firme din ţară, dar şi cu companii internaţionale, 

asigurând în perspectivă locuri de muncă pentru absolvenţi, a 

impulsionat relaţia învăţământ - producţie - economie. Analizând 

viaţa din tinereţe şi până la pensionare a profesorului dr. Ing. Ioan 

Gheorghe Carţiş (conform volumului său autobiografic Destine 

confluente), Ionel Sabin lansează o interesantă dezbatere despre 

„conceptul instabil al fericirii”. Abia admiraţia profesorului 

japonez, venit dintre construcţiile ultramoderne din oţel şi sticlă, 

în faţa pământului nostru înţelenit, i-a limpezit scriitorului, care-l 

însoţea, importanţa „mulţumirii de sine... a echilibrului atins prin 

bucurii mărunte”, a reîntoarcerii la „simplitatea tonică” a 

vieţuirii, aşa cum a conceput-o şi fostul rector, după ieşirea din 

activitate. Asocieri „în cascadă‖ cu rondelurile lui Macedonski şi 

cu alte opere literare sau filozofice dezvăluie dimensiunea culturii 

generale şi profunzimea interpretărilor scriitorului. 

Apariţia cărţii Şansă şi determinare a prof. dr. Ing. Alexandru 

Nichici îi sugerează lui Ionel Sabin imaginea unui pod, care 

metaforic leagă două etape ale percepţiei omului: de dinainte şi 

de după citirea confesiunilor Domniei Sale. Propunerea rectorului 

făcută autorului de a înfiinţa Editura Politehnicii şi îndrumările 

ulterioare, dar şi confesiunea „cu puternică încărcătură 

emoţională din carte” dezvăluie personalitatea omului, 

diplomaţia şi tactul în rezolvarea stărilor conflictuale. Ionel Sabin 

remarcă trei grile de lectură a cărţii profesorului: a faptelor 

(modernizarea disciplinelor, cercetare, atribuţii administrative, 

cărţi), a oamenilor şi a evenimentelor (privite în lumina 

deontologică) şi cea de călătorie şi cunoaştere (voiajul ca metodă 

cognitivă şi act de cultură). Medalionul-eseu se încheie cu 

mulţumiri pentru cel căruia îi datorează iniţiativa şi îndrumările 

în înfiinţarea Editurii Politehnicii, dar şi pentru aprecierile 

ulterioare că este „omul potrivit la locul potrivit”. 
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În capitolul VI (Toată lumea recunoască-i), Ionel Sabin evocă 

prestanţa profesională şi intuiţia pedagogică a unor profesori ai 

Politehnicii, a căror memorie e perpetuată prin amfiteatrul 

(Plauţius Andronescu- subcapitolul Maestrul) sau a laboratorului 

(profesorul Suciu- subcapitolul Dascălul), care le poartă numele. 

Relaţia maestru-discipol este urmărită şi personalizată şi în 

subcapitolele Academicianul (Remus Răduleţ), Şeful (Alexandru 

Rogojan), şi Retrogradul (profesorul Câlniceanu). Narând cu har 

întâmplări din timpul studenţiei, actualul profesor universitar, 

autor al emoţionantelor  mulţumiri adresate foştilor dascăli, 

formulează profunde concluzii: „Un om de valoare contează nu 

numai prin propriile realizări, ci şi prin sămânţa semănată în 

mintea şi sufletul discipolilor”. 

Întorcându-se în timp şi spaţiu (capitolul VII), Ionel Sabin va 

interpreta în conjunctură istorică şi viziune morală, etică şi 

filozofică volumul Din Banat în Canada. Cronica unei călătorii 

de o viaţă, de Nikolaus Tullius. Cartea dezvăluie personalitatea 

scriitorului (inteligent, tenace, responsabil, calculat, raţional, 

meticulos, bun organizator, vorbitor de mai multe limbi). 

Sintagma „Ubi bene, ibi patria” dobândeşte noi interpretări în 

lumina întâmplărilor din satul bănăţean Şandra şi a evenimentelor 

care au influenţat destinul familiei Tullius (mama deportată în 

Ucraina, tatăl prizonier la englezi, după eliberare ajunge în 

Canada, Oma îşi rupe piciorul etc.). Nu întâmplător, scriitorul 

dezvoltă şi motivează „relativitatea percepţiei umane” asupra 

evenimentelor. Întoarcerea inginerului din Canada în Banat în 

1985 a însemnat dezamăgire şi revoltă, îndemnându-ne la un 

aspru proces de conştiinţă, întrebându-ne ce am făcut fiecare 

pentru ţară. Tăria morală a victimelor deportate în Siberia e 

valorificată ca imbold pentru a înţelege dimensiunea iubirii de 

patrie şi de neam. Ca bun cunoscător al convieţuirii românilor cu 

nemţii în Banatul copilăriei, Sabin Ionel conturează profilul 

moral al lui Dittrich în opoziţie cu al lui Jakob Kreiling, tocmai 

pentru a motiva admiraţia sa şi faţă de Nikolaus Tullius, a cărui 

carte rămâne peste ani document al autoevaluării drumului în 

viaţă.  

Adevărul că dascălii nu transmit numai cunoştinţe 

profesionale, ci şi concepţii de viaţă este ingenios exemplificat în 
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capitolul VIII (De cine nu ne despărţim), prin cele trei secvenţe: 

1. Eminescu şi Goethe („deoarece clasicii oferă...puncte de 

sprijin neatinse de timp”); 2. Străinul înţelegător (Martin Opitz – 

„trăind ca german printre români”), care aprecia frumuseţea 

Apusenilor şi bogăţia pământurilor, limba şi ocupaţiile 

localnicilor, portul şi folclorul; 3. Ghica şi Haret, cei doi 

deschizători de drumuri, a căror contribuţie la promovarea 

ştiinţelor şi învăţământului a fost remarcabilă, prin viziunea lor, 

actuală şi în zilele noastre. 

Originalul traseu prin Timişoara acestor ani, declanşator al 

multor citate din poeziile lui Eminescu, atât de actual şi de 

convingător chiar şi în zilele noastre, recompune din versuri şi 

proză cel de-al IX-lea capitol (Un Escu peripatetic), descifrându-

ne, precum Aristotel discipolilor săi, eternele adevăruri surprinse 

de Eminescu în poezii: frumuseţile naturii terestre şi cosmice, 

imensitatea Universului, meandrele istoriei, mitul iubirii, 

răsturnarea valorilor, josnicia clasei politice etc.  

Îndelungata şi apreciata experienţă la catedră i-a prilejuit 

profesorului universitar dr. Sabin Ionel momente de satisfacţie, 

recunoscute în cel de-al X-lea capitol (Metoda culturală), în care 

împărtăşeşte soluţia atragerii atenţiei auditoriului la cursurile 

Domniei Sale prin oportune divagaţii şi mesaje culturale, venind 

astfel în întâmpinarea dorinţei studenţilor din învăţământul tehnic 

de a fi reactivat filonul cultural, care să umple vidul unor 

frustrări. 

Impresionantă este reproducerea aprecierilor unor studenţi 

privitoare la metodele de predare ale profesorului Sabin Ionel: 

„Vă mulţumesc, domnule profesor şi vă admir foarte mult, pentru 

mine sunteţi cu adevărat un om complet, un om care are 

capacitatea să desluşească dintr-o singură privire sfera vieţii cu 

toate laturile ei...‖. Cuvinte de mulţumire răsplătesc strădania 

dascălului pasionat de profesie, după cum rezultă şi din alte 

mărturisiri: „Cursurile dumneavoastră bine structurate, concise, 

foarte bine explicate...m-au făcut să învăţ cu drag...Pentru mine 

sunteţi şi veţi rămîne unul dintre profesorii mei preferaţi. Am 

venit la cursuri cu mare drag, pentru că aţi ştiut să-mi captaţi 

atenţia, să-mi stârniţi curiozitatea...Nu voi uita niciodată nici 

momentele culturale care au avut un farmec aparte şi v-au făcut 
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unic...Sunt fericit şi recunoscător că am avut şansa să-mi fiţi 

profesor...‖. 

Aducând exemple de spirite inventive din cultura universală 

(Leonardo de Vinci, Dostoevski), autorul, în subsecvenţa 

Blestemul, ilustrează  cum lipsa de cultură se manifestă ca un 

blestem, exemplificând cu „balada scrisă de Ludwig Uhland, 

tradusă admirabil de Şt. O. Iosif”. Harul pedagogic al 

profesorului Sabin Ionel se desprinde şi din secvenţa „Studentul 

de odinioară‖, în care interpretând fotografia studentului de 

altădată şi încercările din tinereţe ale lui Eminescu, îşi îndeamnă 

studenţii să-şi aleagă cu grijă preocupările şi stilul de viaţă, 

evitând factorii nocivi pentru sănătate, fiindcă: „Ceea ce faceţi 

astăzi, spune fără greş ce veţi fi mâine”. Este evident că menirea 

adevăratului dascăl este de a pregăti pentru viaţă discipolii, 

transmiţându-le cunoştinţe folositoare profesiei, dar şi vieţuirii. 

Capitolul XI (Ştiinţă cu tendinţă) aduce o viziune originală 

asupra înţelegerii miturilor ca fenomene de receptare rezonantă. 

Orizontul cultural al profesorului Sabin Ionel impresionează mai 

ales în acest capitol, în care se angajează, cu argumente 

ştiinţifice, în comentariul poeziei La steaua, considerând că 

diferenţa dintre poezia germană a lui Keller şi a lui Eminescu 

„corespunde saltului de la un poet modest la un mare poet”. 

Comentând punctual opinii fără acoperire ştiinţifică (ale lui I. 

Câmpan, speculaţiile medicului V. Ene referitoare la timpul 

imaginar, subiectivismul lui M. Dragomirescu, contribuţia critică 

a lui I. Costache sau a lui A.D. Rachieru) pe aceeaşi temă a 

receptării rezonantă a lui Eminescu, omul de ştiinţă, cu larg 

orizont cultural, convinge prin modelul matematic al simbolului 

identitar, propunând formule inedite şi grafice demonstrative, din 

care să rezulte că „simbolul identitar se leagă de epoca lui”, ceea 

ce este în favoarea „demersului echilibrat al ştiinţei”.  

Capitolele XII (Nacazanie) şi XIII (Puncte cardinale), 

considerate de noi o concluzivă postfaţă, evidenţiază faptul că 

acest volumul mozaicat al profesorului Sabin Ionel este o 

„lucrare de cultură, scrisă de un profesor al Politehnicii”, care-şi 

confirmă temeinicia cunoştinţelor asimilate din diverse domenii 

(literatură, critică literară, istorie, filosofie, psihologie, fizică, 
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matematică etc.), dar şi capacitatea valorificării şi aplicării lor 

interdisciplinare. 

După cum mărturiseşte autorul în încheierea acestei cărţi cu 

intenţii omagiale:  „Volumul...este dedicat tuturor dascălilor de 

vocaţie din primul secol de existenţă a Politehnicii timişorene”. 

Convinşi că pe temelia a ceea ce a fost durabil se naşte noul, 

ne asociem gândului, proiectându-l în viitor: 

 

                  „VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!‖ 
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CEZAR VASILESCU 

 

PRIN POEZIE 

OMUL ACCEDE SPRE LUMEA DUMNEZEIRII 

 

 

Ciprian Iulian Şoptică, poet 

transmodernist, cu viziune simbolistă, 

surprinzător prin expresie şi mesaj, 

fascinant şi de multe ori greu accesibil 

celor „neiniţiaţi‖, dar, dincolo de toate, 

este artistul „entuziast şi beat de 

univers‖, de semnificaţiile lui profunde 

pe care, descoperindu-le, încearcă să le 

transpună în imagini artistice insolite, în 

metafore noi. Poezia sa este o expresie a dramei existenţiale, o 

meditaţie gravă asupra sensului fiinţării umane, fie aceasta 

abandonată, ori, dimpotrivă, iluminată de divin. 

Îndrăzneţ, dar lucid, poetul a abordat temele consacrate ale 

liricii (moartea, iubirea, timpul, relaţia sacru-profan), 

corporalizând „iubirea‖ prin metamorfoza îndrăgostitului, fapt 

sugerat în principal prin jocuri semantice concepute în scopul 

redării „regretului‖, cât şi prin repetiţia asimetrică a cuvântului 

„dor‖ (poezia, Dor de doinar), poezia sa fiind evidenţiată în 

genere ca o meditaţie confesivă tristă.  

Alcătuit din patru cicluri, volumul Văzându-mi noaptea mi 

se pare a fi în primul rând o „punere în temă‖ a sentimentului 

morţii. Fiecare ciclu conţine un număr varabil de poezii: 

Văzându-mi noaptea - 17; Dor de doinar – 17; Ce faci, omule? – 

18; Utopia albastră – 27. Fiecare ciclu începe cu o poezie fanion, 

care-i dă şi titlul, direcţionând emblematic prin sensuri 

şiconstrucţie artistică, versurile poeziilor ce-l compun. 

Primul ciclu, de exemplu, intitulat „Văzându-mi noaptea‖, 

reprezintă un ecou de lectură provocat de versurile lui Lucian 

Blaga. Îmbrăcând forma sonetului italian (2 catrene + 2 terţete), 

prima poezie care dă şititul ciclului este un dialog monologat 

punctat de interogaţii pe tema viaţă-moarte, apelând la simboluri: 

„sfânta pasăre‖ - epitet – metaforă revelatorie ce sugerează 
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moartea, „albi ostaşi‖ („îngerii cerului‖, ca la Blaga în poezia 

Paradis în destrămare), ca în final, „ruşinatieşirăm‖ din viaţă, 

aluzie, probabil, la cuplul Adam - Eva.  

În alte sonete, „Pe cerul cu lună...‖, „Porumbelul alb‖, 

„Pelin‖, „Ispita‖, „Mă arde..‖, „Atunci când...‖ – poetul apare ca 

un luceafăr de noapte: „Luceafăr de noapte, la lună suspin” („Pe 

cerul cu lună...‖). În poeziile scrise sub forma sonetului englezesc 

(3 catrene + 1 distih) „Ţărâna harpei‖, „Deliruri paralele‖, 

„Sburătorul singuratic‖ – poetul se simte ca Iisus pe cruce: „Bat 

clopote piatră-n văile sterpe” (...), „Mă zvârcolesc în patemi, pe 

cruce tolănit (...) / „Ard racla rece, în urma învierii‖. 

În alte poezii scrise sub formă de rondel: „Rondel‖, 

„Rondelul cinstei‖, poetul se întreabă laconic: „De unde Doamne, 

atâta cinste?‖. Tot aici apare şi un vers a cărei construcţie 

originală frapează din punct de vedere sintactic: „Frământu-mă, 

totuşi, odat’ ce-ncă mi-e dor‖. Alte texte poetice adoptă forma 

gazelului („Gazel‖, „Cârtiţă‖), unde apar reminiscenţe 

eminesciene din „Călin (File de poveste)‖ şi chiar din Vasile 

Alecsandri, Tudor Arghezi („Cârtiţă, de ce ridici / Muşuroaie de 

furnici? / Nu ţi-e frică dacă strici / Munca boilor cu bici?‖ 

(„Cârtiţă‖). În alte poezii apar simboluri ale morţii: „noapte 

albă,noapte neagră‖, „gânduri negre,gânduri albe ‖, unde 

contrastul alb-negru ne trimite la simbolistul Bacovia („Noapte 

albă...‖; „Gânduri negre ...‖). În poezia  „A trăi fără să cugeţi...‖ 

impresionează uşurinţa cu care versifică concepte filosofice, aşa 

cum poetiza Mihai Eminescu în „Glossă‖: „Tu nu eşti decât o 

brută / În dreptatea asta surdă” (...) „Tu rămâi un rege-n raclă / 

Ca şi soarele stăpân” (...); „Va domni singurătatea / Peste tot ce 

ai gândit.” 

Al doilea ciclu, intitulat „Dor de doinar‖ cuprinde poezii 

sub formă de doină, compuse după modelul doinei populare (gen 

V. Alecsandri). Primul text, „Dor de doinar‖ este o doină de 

dragoste: „Tot cu tine să rămân, / Sub miroase de salcâm!‖. În 

„Doina părului‖ dialogul pom-om evidenţiază o tristeţe 

metafizică covârşitoare, amintindu-ne de „Revedere‖ a lui M. 

Eminescu. Acelaşi dialog, dar de astă dată între nepot şi bunic, 

axat pe mireasmă, apare în „Doina teiului‖.  
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În „Doina salcâmului‖ şi „Doina prunului‖, texte care ne 

amintesc de ciclul poetic „La curţile dorului‖ a lui Lucian Blaga, 

poetul C. I. Şoptică îndeamnă la înţelegere între oameni sub 

oblăduirea lui Dumnezeu: „De-ar fi omul ca şi pomul, / I-ar da 

roade Domnul”. În „Doina mărului‖ (simbol al copilăriei la 

Eminescu), domină monorima: „ - Frunzuliţă de smochine, / Să 

mă ude are cine, / Izvorul cu unde line / Trece pe lângă mine‖. 

Poeziile „Doina bradului‖, respectiv „Doina codrului‖, sugerează 

apocalipsa prin versurile: „Într-o noapte ca de vară / Toată lumea 

o să piară”.  

„Doina de cătănie‖ ne aminteşte de baladele şi poemele lui 

Ion Barbu („După melci‖), din etapa baladică şi de pitoresc 

balcanic; „Eu ascult căderea ploii‖ de poezia „Rea de plată‖ a lui 

George Coşbuc (truda ţăranului pentru producerea pâinii), iar 

„Dorinţa lui Adam‖ de „Tablouri biblice‖ ale lui Tudor Arghezi 

(crearea Evei din coasta lui Adam şisăvârşirea păcatului pentru 

care au decăzut din Rai la porunca lui Dumnezeu). Unele poezii 

din acest ciclu sunt dedicate unor creatori: „Doina necuvântului‖ 

– poetului Petruţ Pârvescu (aluzie la „Câmpia cu numere‖) sau 

„Balada călătorului grăbit‖ – scriitorului şi inginerului Emil 

Iordache. 

Al treilea ciclu intitulat „Ce faci, omule?‖, care se deschide 

cu o poezie ce dă titlul ciclului, prin simboluri („pasărea 

măiastră‖, „calul albastru‖), meditează la aşteptareamorţii: „Şi 

mie rându-mi vine‖. Aceeaşitristeţe metafizică, aceeaşi obsesie a 

morţii transpare în poeziile: „Gândul la moarte...‖: „Moartea se 

aruncă-n foc (...) Nu e durere, e un joc / De lacrimi negre, 

busuioc‖; „Terapie intensivă‖: „Lumea zace asfixită / Într-o stare 

cam ciudată‖, „Din nou alergăm‖: „Pământul suferă / O moarte 

eternă” / (...)„Trupurile noastre toate / Sunt morminte 

parfumate‖; „Cântec de moarte‖: „Moartea cântă la clavir / 

Cântec vesel în delir‖. 

Unele texte poetice au caracter erotic, precum „Iată, ce rea 

eşti‖, apelând la simboluri ale gingăşiei feminine (ochi, păr, gură, 

suflet), iar altele sunt dedicate unor personalităţi celebre ale 

culturii poetice române, precum George Bacovia („Cântec de 

moarte‖) şi Nichita Stănescu („Moartea domnişoarei‖ – cu 

trimitere la „În dulcele stil clasic‖). Întregul ciclu abundă în 
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metafore: „Numai tu, / Umbră descărnată‖ – pentru moarte („Se 

văd începuturile!‖), invocaţii: „Omule, dă drumul pietrelor!‖ 

(„Dă drumul pietrelor!‖), blesteme: „Nu cere nimic, / Du-te şi 

piere!‖ („Dă drumul pietrelor!‖), hiperbole: „Astăzi, o bucată de 

cosmos / S-a transformat în vers.‖ („Dorinţa zeilor‖), comparaţii 

dezvoltate: „Parcă-n mine a luat foc / Cu-o durere îngrozitoare / 

Ca o pată într-un soare, / Ca un vierme într-o floare, / Moartea 

vrea să ne omoare‖ („Terapie intensivă‖). 

Ultimul ciclu intitulat „Utopia albastră‖ conţine poezii de 

factură tradiţionalist-ortodoxistă, pe linia lui Vasile Voiculescu, 

Nechifor Crainic, Aron Cotruş: „Dobândind Duhul Sfânt / De la 

carne la gând, / De la simţ la cuvânt‖ („M-am împărtăşit‖), fiind 

dedicate fie unor personalităţi consacrate ale culturii 

contemporane: poetului botoşănean Gelu Dorian („Utopia 

albastră‖), academicianului Gh. Vlăduţescu („Urcuşulfiinţei‖), 

academicianului Alexandru Boboc („Nu am puterea‖), prof. univ. 

dr. Petru Bejan („Poemul pictură‖ - crezul poetic), prof. univ. dr. 

ŞtefanAfloroaei („Jertfa de plumb‖), fie unor prieteni şi colegi de 

generaţie: poetului Paul Gorban („Zburdălnicia‖), colegului 

Lorin-Emil Patache („Atracţia pământului‖), bibliotecarului 

Iulian Moldovanu („Suferinţa cunoaşterii‖), pictorului şi 

prozatorului Alex-Mihăescu („Înhămat la sfânta artă...‖), 

scriitorului Radu Vasile Chialda („Dripping de cuvinte‖), 

sociologului Marius Sidoriuc („Haide ger!‖).  

Chiar dacă unele texte cuprind elemente specifice ale lumii 

străzii: „Boschetarul‖, „Avortonul‖, „Lumea cerşetorilor‖, 

Ciprian Iulian Şoptică nu uită să iubească apelând la simboluri 

(lumina, cuvântul, izvorul), definind chiar retoric dragostea: 

„Fericirea nu o cunoaştem/ Decât în aşteptarea plăcerii?‖ 

(„Tăcerea‖). Totuşi, în finalul volumului, autorul se confruntă din 

nou cu moartea: „Atent la trecere, / Ca un monah / La 

rugăciune... Moartea va veni / În curând, / Să vă sărute/ Pe toţi, 

pe frunte („Staţiliniştiţi!‖). Versurile concentrate în jurul 

„măştilor lirice‖ dovedesc că poetul nu e dubitativ, ci dual; 

fiinţaexistenţială e şi una dogmatic autohtonă („Utopia albastră‖), 

poate chiar balcanică. De altfel, scriitor remarcabil, om de cultură 

la fel, profesor distins, C.I. Şoptică nu îşi pune măşti, ci „există‖ 

în fiecare dintre acestea. Fiecare mască e un semnal al „fiinţei 
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reale‖, iar el trăieşte la fel de autentic, ele fiind chiar 

fiinţafilosofico-religioasă începută încă din anii de liceu parcurşi 

la Liceul „Mihai Eminescu‖ din Botoşani, unde am avut onoarea 

de a-l avea „învăţăcel‖ (elev). Nu e un „poet al transparenţei‖, ci 

creează un „imaginar baroc‖, uneori descriptiv („Utopia 

albastră‖). Poetul C. I. Şoptică este chiar vecin cu Nietzsche, în 

ideea de Supra-Eu emblematic.  

Cu toate acestea, nu e un poet ludic în sensul clasic, căci 

esenţial în acest volum este polisemantismul liric integrat în 

categoria „operator de limbaj‖, în sensul lui Hugo Friedrich din 

„Structura liricii moderne‖. Din zona poeziei cu rimă („Dor de 

doinar‖, de exemplu), descinde uneori ezitant, căci transfigurarea 

decurge mai greoi, iar narativitatea dăunează poeticităţii. Autorul 

se încăpăţânează să ne demonstreze că anafora nu a murit, ci este 

un trop transmodern de expresivitate indicibilă, chiar dacă 

anumite glisări devin stridente, riscante. Tânărul poet actant de 

azi („Utopia albastră‖) bravează uneori bombastic şi devine 

captiv al propriului libertinaj în limbaj, în „Boschetarul‖, 

„Avortonul‖.  

Accesul la metafizica de natură existenţialistă transpune în 

versuri oraculare, enigmatice („Văzându-mi noaptea‖, „Ce faci, 

omule?‖), unde senzaţia pe care eul poetic o mărturiseşte este 

înălţarea către Dumnezeu, desprinderea de contingent. Pierderea 

credinţei în mitul eternităţiivieţii poate transforma pământul 

dintr-un sanctuar într-o groapă de cadavre („Lumea cerşetorilor‖, 

„Odă pământului‖). În structurarea universului poetic apare 

relaţia profan-sacru, ca stare de contemplaţie a spiritului în 

tensiune, axată pe vocaţia mistică. Afirmarea depoetizării, 

sublimarea în ironia dramei individului, relaţia dintre poetul – 

creator şi universul Sinelui, face ca poezia să fie un proces de 

transcendere a Absolutului. În volum, autorul abordează la un 

momendatşi geneza artei, considerând literatura drept stare de 

levitaţie, iar artistul este investit cu rolul de a supune infinitul, 

absolutul, divinitatea, prin inefabilul poetic, prin sacralizarea 

imaginii iubitei ce atestă legătura dintre poet şicreaţia sa (a se 

vedea „Poemul pictură‖, „Dripping de cuvinte‖ „Înhămat la 

sfânta artă...‖). 
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Poetul se exprimă pe sine prin Cuvânt, creind o nouă 

existenţă, unică, izvorâtă din trudă neostoită şi trăire adâncă. 

Universul este văzut în poezia lui Şoptică, ca spaţiu al 

adevărurilor absolute, al raportului cauză-efect, al succesiunii 

treptelor de cunoaştere, ca simbol simultan al morţiişi învierii, al 

reluării ciclului existenţial. Apare destinul implacabil al omului, 

desfăşurat sub semnul tragicului, al libertăţii de a distruge, al 

hazardului. Gândirea poetică a lui Şoptică are în vedere patru 

moduri semantice de a concepe poezia: fonetic (ca la Alecsandri, 

Coşbuc), muzical (ca la simbolişti), morfologic (ca la Blaga, 

Barbu) şisintactic (ca la Arghezi, Stănescu). Poezia sa este, de 

fapt, o metalingvistică, „un dincolo de cuvinte şi un dincolo de 

starea existenţială‖. Este o încercare dramatică de transcendere a 

poeticului, de reîntemeiere a liricii de cunoaştere.  

În ciclul „Ce faci, omule?‖, se pare că Goethe i-a dezvăluit 

„demonicul‖, „o putere‖ nu lipsită de oarecare transcendenţă, un 

element pozitiv al imaginarului, în care intră un complex de 

fenomene: instinct creator, putere fascinantă de înrâurire, intuiţie 

divinatorie, ritm activ de viaţă. În acest ciclu, dorul de pereche, 

patima amplificată la dimensiuni cosmice, intră în conflict cu 

înseşiopreliştile interioare, înfruntând deopotrivă judecata 

propriei conştiinţe (ce se descoperă ca şi vinovată pentru tardiva 

izbucnire a pulsiunilor erotice), ca şi pe aceea a „stelei‖ gata să 

amendeze în perspectiva unei realizări în spirit a eului – febra 

fiinţei în căutarea împlinirii. Irepresibilile porniri senzuale apar 

atunci, paradoxal, iar ispăşirea acestei culpe (căreia subiectul i se 

abandonează totuşi) e lăsată în seama finalei osânde a stingerii.  

Un alt element surprinzător în cadrul întregului volum este 

simbolul „ochiului‖. Ochiul e pentru poetul Şoptică o fereastră de 

intimă comunicare: spaţiul privirii devine spaţiu al integrării sau 

reintegrării eului în lume şi a lumii în eu. Ochiul deschis e sursă a 

privirii descoperind cu o prospeţime originară feţele universului 

şi amplificându-le noptatica profunzime a morţii. Mai mult decât 

luminează, eul poetic iluminează şi se iluminează, căci în raza sa 

cunoaşterea apare ca revelaţie totală a lumii – dar şirevelaţie de 

sine ca element solidar cu marele Tot cosmic, căruia i se poate 

adăuga fără dificultate.  
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Pentru poet, poezia este o continuă mişcare, asemenea 

vieţiiînseşi. Accentul cade mereu pe vibraţia ideatică, 

transfigurând poezia într-o suavă muzică de idei. Şoptică ştie 

chiar să se exprime firesc în universul limbii noastre străvechi şi 

oglindeşte un întreg etos popular („Dor de doinar‖). Sunt 

perceptibile armonioase fuziuni între imagistica realităţii imediate 

şi performanţele sufletului omenesc, între ireversibilitatea 

temporară şi efemeritatea fragilei fiinţe umane. În acest spaţiu 

imaginar, temele specifice ale poeziei mari detotdeauna: viaţa şi 

moartea, creaţia şi iubirea etc. se succed ori alternează într-un joc 

al compensaţiilor. Versurile lui reflectă superioritatea ieşirii din 

Timp şi din deşertăciunea vieţii şi a morţii. Perspectivele cosmice 

dau naştere unei osmoze poetice mai rar întâlnite.  

Volumul de poezii „Văzându-mi noaptea‖ de Ciprian Iulian 

Şoptică rămâne aşadar un paznic fidel al sufletelor noastre, 

dezmierdate de sete de cunoaştereşi de frumos, făcându-ne mai 

buni, sensibilizându-ne, învăţându-ne să culegem vise încărcate 

de taină, de dor în splendoarea nopţii eterne-moartea. 

 

                                                                   6 iunie 2015, Botoşani 
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ANCA SÂRGHIE 

 

             MONOGRAFIA DEDICATĂ ELENEI FARAGO, 

               CA DATORIE PROFESIONALĂ ONORATĂ 

 

 

 

Pentru profesionistul cercetării 

literare nu există nicio altă datorie de 

onoare mai importantă decât 

valorificarea patrimoniului pe care i 

l-a oferit zona culturală unde 

trăiește. Absolventă a Facultății de 

Filologie din Cluj-Napoca, 

profesoara doctor Ada Stuparu a 

activat întreaga ei viaţă la Craiova cu autoritate deplină. Deloc 

grăbită în felul cum și-a orânduit îndatoririle de profesoară la 

catedră, ea a elaborat pentru elevi numeroase culegeri care să le 

ușureze înțelegerea gramaticii și a literaturii române. La timpul 

potrivit, ea și-a îndreptat atenția și spre cercetarea documentelor 

literare de arhivă din Craiova, continuând şi în prezent să scrie 

studii substanţiale despre personalităţile zonei sau pe teme de 

interes major, aşa cum este creaţia lui Marin Sorescu. Aceasta s-a 

continuat în 2013 când în culegerea de folclor literar a lui Marin 

Sorescu a evidențiat în Studiul introductiv un aspect 

cvasinecunoscut din preocupările scriitorului. A fost rodul unei 

investigații complexe consacrate  poetului căruia i-a dedicat, nu 

întâmplător, și teza ei de doctorat, susținută cu un frumos succes 

în anul 2005 la Sibiu.  

Apoi s-a oprit asupra Elenei Farago, cu credința că se cerea 

acoperită o lacună ce amenința de prea mult timp prezența unei 

asemenea personalități de marcă a peisajului literar craiovean. 

Atentă permanent la fenomenul care defineşte spaţiul literar al 

oraşului Băniei, Ada Stuparu a înţeles ceea ce Geo Bogza socotea 

considerând că „A fost o vreme când, pentru orice intelectual 

român, Craiova însemna Elena Farago‖. Iniţiativa cercetătoarei s-

a dovedit şi de data aceasta cuprinzătoare, în cel mai riguros sens 
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al profesionalismului. Preludiul l-a constituit volumul Elena 

Farago în scrisori și documente inedite. Recuperări biografice, 

tipărit în 2010 la Editura Sim Art din Craiova. Era o restituire 

datorată colaborării ei cu profesorul George Sorescu, în 

preocuparea de a valorifica fondul inedit păstrat de Biblioteca 

„Alexandru şi Aristia Aman‖ din localitate, instituţie a cărei 

directoare fusese cândva poeta Elena Farago. Firesc, a urmat o 

antologie a Adei Stuparu care a selectat ceea ce socotește a fi mai 

reprezentativ din creația Elenei Farago sub titlul Era o fântână, 

apărută în 2012 la Editura Sim Art din Craiova, carte la care 

cercetătoarea semnează și Cuvântul-înainte. Abia apoi s-a 

considerat pregătită să realizeze și o monografie, a doua dedicată 

poetei, publicată la Editura Autograf MJM din localitate în 2014 

sub titlul edificator Elena Farago. Viața și opera. Aşa cum a fost 

ea concepută, cartea Adei Stuparu este ferită de primejdia 

supradimensionărilor științifice sterile, plăcută la lectură, 

edificatoare în efortul de a readuce în atenție pe „una dintre 

primele noastre poete autentice‖. După ce antum s-a afirmat ca o 

mare artistă a slovei, Elena Farago „nu s-a menținut în prim-plan 

în raport cu evoluția ulterioară a liricii noastre‖, ea fiind astăzi 

cunoscută doar ca autoare a unor versuri pentru copii. Contribuţia 

sa la începuturile liricii româneşti moderne nu poate fi ignorată.  

Structura studiului monografic este echilibrată şi clară, căci 

după capitolul intitulat edificator Repere biografice, întreaga 

atenţie este focalizată asupra Activităţii literare, autoarea 

departajând aici Creaţia lirică şi Creaţia pentru copii de 

Traduceri şi de Revista „Năzuinţa”, acestora urmându-le 

capitolele Concluzii şi Bibliografia finală, eficientă şi ea prin 

modul grupării titlurilor, susţinând caracterul ştiinţific al lucrării. 

În debutul studiului ei monografic Elena Farago. Viața și opera, 

Ada Stuparu trece în revistă edițiile cele mai importante, între 

care una datorată lui C.D.Papastate, colaboratorul direct al poetei. 

Sunt analizate și studiile exegezei de care s-a bucurat Elena 

Farago de-a lungul timpului. În critica literară de prim plan, ea nu 

a scăpat atenției celor mai sonore nume ale domeniului. Ada 

Stuparu urmăreşte traiectoria afirmării în timp a poetei. În 1906, 

când îi apărea volumul Versuri, a fost  apreciată de către Ion 
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Gorun drept „prima doamnă‖ a poeziei române, remarcate fiind 

farmecul şi desăvârşirea formei. O nuanţare va face N. Iorga când 

descoperă în Elena Farago o poetă cu „idei şi ştiinţa formei‖. 

Istoric literar, G. Ibrăileanu o consideră continuatoarea marii 

poezii, începând de la M. Eminescu, G. Coşbuc şi Al. Vlahuţă 

până la Oct. Goga. Aflată constant în atenţia evaluatorilor creaţiei 

literare contemporane, poeta de la Craiova este apreciată 

superlativ de către E. Lovinescu, care o declară drept „singura 

femeie care scrie la noi―. Se poate afirma că poezia lirică a Elenei 

Farago a întrunit sufragiile celor mai importanţi istorici literari, 

dacă avem în vedere că la Iaşi C.Ciopraga considera  că pentru 

două decenii, ea „reprezenta poezia feminină aproape în 

exclusivitate‖. Chiar şi Liviu Rebreanu i se adresa elogios, 

spunându-i Elenei Farago: „Eşti poetă mare‖, cu versuri de o rară 

delicateţe şi adâncime.  Mai târziu, în funcţie de grila altui anotim 

al receptării poeziei, istoricul literar Al. Piru o stigmatizează, 

socotind-o „de necitit astăzi―. Între contemporanii noștri, Al. 

Cistelecan o numește „prima doamnă a poeziei‖ în ordine 

cronologică, întrucât prin ea „poezia feminină iese din 

diletantismul de salon și din veleitarismul sentimental rimat, 

trecând, practic, de la bovarismul liric al inimii la estetica unui 

sentiment‖. Iată explicabilă și implicarea Adei Stuparu, care cu 

discreția și temeinicia lucrului bine făcut propune, ca atare, o 

reabordare a creației Elenei Farago, gest critic prin care „o nouă 

cercetare poate să o repoziționeze, în raport cu realizările epocii 

sale, dar și cu contextul liricii românești, la ale cărei începuturi a 

contribuit‖. Publicată la mai bine de o jumătate de secol de la 

stingerea ei, o reevaluare critică a ceea ce este peren în creaţia 

unei poete de o asemenea sensibilitate autentică este cu totul 

necesară, ca reper pentru cei ce doresc să înţeleagă evoluţia 

lirismului românesc. 

În cele câteva Repere biografice din monografia Adei 

Stuparu, se trasează liniile destinului Elenei Farago (1878- 1954), 

care a avut „viaţă de roman, subiect de dramă‖ cum afirmase I. L. 

Caragiale, în familia căruia ea a ajuns în tinerețe spre a se ocupa 

de cei trei copii ai scriitorului. Apoi tânăra se căsătorește cu 

Francisc Farago, un „intelectual cu prestanță‖, care îi ocrotește 
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devenirea artistică, debutul ei făcându-se în 1902 cu poezia 

Gândul trudiților în „România muncitoare‖, ea împărtășind ideile 

socialiste ale soţului. Elena Farago devine colaboratoare a revistei 

„Sămănătorul‖ sub direcția lui Nicolae Iorga, unde ea semnează 

cu pseudonimul Fatma. Va da poezii și la „Luceafărul‖ lui Oct. 

Goga și O. Tăslăuanu, la „Făt-Frumos‖, publicaţie condusă de 

Emil Gârleanu, și la „Ramuri‖ din Craiova. Atunci când se 

stabilește în anul 1907 cu familia la Craiova, poeta își va aduce 

aportul la animarea atmosferei culturale a Băniei, neezitând să 

găzduiască ședințe de cenaclu în propria casă. În curând ea face 

parte din conducerea Cercului cultural al Craiovei. Decizând să 

slujească viaţa culturală a Craiovei, după ce a administrat 

Fundaţia Aman, ea înfiinţează o Universitate liberă, unde 

organiza conferinţe susţinute de mari personalităţi ale artei. Aşa 

cum apreciază Ada Stuparu, anul 1922 aduce un apogeu al 

activităţii ei obşteşti, întrucât grupul de intelectuali cu care 

colabora editează revista „Năzuinţa‖ în care sunt promovate timp 

de şapte ani mari nume ale culturii locale şi naţionale. În 1936 ea 

înfiinţează Societatea Scriitorilor Olteni şi api în revista „Gând şi 

slovă oltenească‖ în 1938 i se dedică la 60 ani un întreg număr, ca 

„decană a poeziei feminine române‖. Perpessicius vedea în Elena 

Farago „vestala neobosită a focului sacru‖. 

În plan social se angajează cu toată însuflețirea, gata să 

înfrunte primejdii politice majore, în acțiunea de ajutare a 

țăranilor năpăstuiți de răscoala anului 1907. Volumul ei Șoapte 

din umbră primește Premiul Academiei Române, căruia îi vor 

urma alte câteva semne de recunoaștere a valorii sale. Preocupată 

să fixeze toate paradigmele existenţiale ale scriitoarei, Ada 

Stuparu o prezintă nu numai ca o creatoare ci și ca traducătoare 

de poezii, activitate ce completează spectral modul cum Elena 

Farago înţelesese să se implice activ în viaţa culturală a epocii. 

Provenită ea însăşi dintr-o familie cu 7 copii, care vor fi 

împrăştiaţi pe la rude după moartea prea timpurie a celor doi 

părinţi, Elena Farago adoptă un băiat, pe Mihnea, în 1907 și naște 

în 1913 pe Ana Virginia, Cocuţa. Aceasta s-a constituit drept 

baza sufletească a orientării poetei spre lumea copiilor, cărora le 

dedică cele mai inspirate versuri. Dacă am considera fie şi numai 
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faptul că acum, la început de secol XXI, prin sensibilitatea lor 

vibrantă şi miezul educativ, poeziile pentru cei mici ale Elenei 

Farago continuă să susţină eşafodajul formării noile generaţii, am 

putea afirma cu tărie că rostul ei în lumea este împlinit. În cele 

cinci cicluri de poezie pe care le-a publicat, respectiv Versuri 

(1906), Şoapte din umbră (1908), Din taina vechilor răspântii 

(1913), Şoaptele amurgului (1920) şi Nu mi-am plecat genunchii 

(1926), iubirea este pivotul tematic al creaţiei sale lirice, 

tonalitatea dominantă regăsindu-se în versul „fără hohot, nici 

suspin―. Discreţia, ce determină, printr-o specifică logică 

destinală, coborârea trăirii sale la şoaptă şi chiar la tăcere, ţinea 

de datele personalităţii sale şi de felul cum îi fusese dat să treacă 

prin timp. „La Elena Farago iubirea se profilează mai cu seamă ca 

o aşteptare - va constata Ada Stuparu - sau o neîmplinire, iar 

prezenţa fiinţei iubite (adorate chiar) este marcată, de cele mai 

multe ori, prin absenţă, în cel mai bun caz profilare în vis‖. 

Desigur că un gen de poezie a visării, ca pandant al iubirii 

spiritualizate, tipic liricii feminine, nu-şi găseşte uşor cititori în 

neliniştitul început al secolului al XXI-lea românesc, dar discuţia 

provocată de conceptul literaturii feminine, trecut prin opiniile lui 

Eugen Lovinescu, George Călinescu şi, mai apropiat, ale lui 

Eugen Negrici, este edificator sintetizată de Ada Stuparu, care 

fixează clar şi particularităţile tehnicii de construcţie a versului la 

poeta din oraşul Băniei.  

Punctul de sosire în cercetarea monografică de faţă este 

literatura pentru copii scrisă de Elena Farago, care în vers şi proză 

sau în texte pedagogice a venit în întâmpinarea tinerelor generaţii. 

Poate că în acest vârf de săgeată care a străbătut timpul cu cea 

mai mare hărnicie, stă astăzi misterul dăinurii poetei, pe care o 

recită cu versurile unor texte ca Motanul pedepsit, Căţeluşul 

şchiop, Gândăcelul şi Doi fraţi cuminţi cei mai sinceri dintre 

cititori, copiii. 
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COSMINA MARCELA OLTEAN 
 

                   FENOMENUL ABSTRACTIZARII ÎN ARTĂ 

  Neîndoielnic, o gândire orientată 

spre abstract, cu scopul de a crea ceva nou, se educă. Aceasta se 

formează în timp, bazându-se pe mult studiu şi exerciţiu. Mulţi 

artişti de-a lungul istoriei au mărturisit că au învăţat întâi să 

deseneze imitând cât mai fidel natura ori obiectul reprezentat şi 

că doar o astfel de performanţă poate educa o gândire care să 

surprindă esenţialul, creând un produs abstract. Cu precădere în 

rândul artiştilor, o gândire educată să surprindă esenţa lucrurilor, 

este indispensabilă mai ales în arta zilelor noastre, când 

abstractizarea este căutată. De la complex la tot mai simplu, pare 

a fi deviza. Pus în raport cu concretul, care corespunde modurilor 

realităţii, abstractul aparţine spaţiului conceptual şi transformă 

concretul. Teritoriul concretului este mai vast decât al 

abstractului, mai simplu şi mai uşor explicabil. Din înţelegerea 

sensului concretului putem extrage semnificaţia abstractului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Number 14 gray - Jackson Pollock 
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Dar, punctând pe latura psihologică, ce înseamnă acest proces 

al abstractizării? Cum se formează, în timp, gândirea abstractă şi 

cum poate ajunge la apogeul de a crea mereu ceva nou? 

Victoriţa Croitor: „Cel mai complex stadiu în dezvoltarea 

cognitivă descrisă de Jean Piaget ce este caracterizat de 

adaptare, flexibilitate și utilizarea conceptelor și generalizării. 

Prin exercițiu, stimulare a creativității și evident lectură. 

Bazele gândirii abstracte sunt reprezentate de gândirea 

critică. Creația liberă, prin unicitatea dată de autorul ei, 

formează premisele unei dezvoltări durabile a, filozofic vorbind, 

trezirii conștiinței de sine”. 

O reducere la esenţial, la ceea ce contează cu adevărat pentru 

fiecare individ, o stabilire a priorităţilor, este o nevoie a fiinţei 

umane, aplicabilă pe toate laturile vieţii. La fel este şi în artă. 

Ajungi la concluzia că esenţa e totul şi că lucrurile simple sunt de 

fapt cele mai complexe. Este, poate, un mod de a pune ordine în 

lucruri. Acesta să fie motivul pentru care tindem spre abstract? 

Pornesc de la afirmațiile lui Heidegger: „Opera de artă 

deschide într-un fel specific ființa ființării. Pentru că de fapt în 

operă survine această decshidere, adică ieșirea din ascundere, 

adică adevărul ființării. Arta este punerea-de-sine-în-operă a 

adevărului”  

Pe de altă parte Stephen Hawking crede că „dacă nu vom 

avansa în profunzime, vom avansa în complexitate și ne vom afla 

mereu în centrul unui orizont al posibilităților care se lărgește”. 

Disciplina interioară e o nevoie dezvoltată la nivel superior de 

cei care transformă creativitatea în artă, prin procesul 

abstractizării. 

 

 

 

 

 

 

 

          Willem de Kooning, Untitled I, 1977, tehnică mixtă 



183 
 

Lucrările abstracte pot spune foarte multe lucruri despre 

autorul lor. Pot fii ele văzute ca pe nişte veritabile teste 

psihologice? Cu siguranţă că o încercare de interpretare a lor 

poate conduce la o serie de posibile interpretări în misiunea de a 

desluşi intenţia, implicit mesajul artistului. Iar interpretarea nu se 

întâlneşte prea des cu intenţia acestuia, însă în cazul artei 

abstracte tind să cred că intenţia artistului este tocmai aceea de a 

oferi cât mai multe interpretări posibile. Aşa să fie?  

Da, operele de artă pot fi considerate tehnici proiective de 

autocunoaștere a trăirilor afective cele mai complexe. Dar să nu 

uităm că la bază acestea prezintă de cele mai multe ori un sens 

enigmatic. Ioan Slavici spunea: „Ceea ce îi dă operei de artă 

viață este efectul ei”. 

Cum spuneați și dumneavostră, intenția artistului este aceea 

de a da ocazia consumatoruluii de artă să ofere propria lui 

interpretare. Lucrările de artă, tematică sau abstractă, 

diversifică accesul la nivelurile psihice cele mai profunde, spre 

exemplu inconștientul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      León Ferrari, Planet, 1979 

 

Lumea „digitalizată” de astăzi reduce accesul la gândirea 

reflexivă, însă arta abstractă o favorizează și dezvoltă durabil. În 

orice instituție care oferă educație ar trebui să existe programe 

și activități de dezvoltare a creativității. 
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MARIANA TERRA 

 

PICTORUL ADRIAN MORARU ȘI-A PREZENTAT 

EXPOZIȚIA „I LOVE MOLDOVA” LA NEW YORK 

 

Ori de câte ori avem ocazia 

de a cunoaște valori artistice 

românești deosebite din 

România, din Moldova de peste 

Prut sau din orice altă parte a 

lumii, ne bucurămși ne mândrim 

cu etnia noastră. O astfel de 

valoare este tânărul pictor Adrian 

Moraru care, recent, a prezentat 

expoziția de artă „I Love 

Moldova‖ („Iubesc Moldova‖). 

Această expoziție s-a desfășurat 

în cadrul evenimentului 

„Everybody in the Casa Mare 

2015‖, la New York. Artistul a prezentat comunității românilor și 
moldovenilor din Statele Unite 18 lucrări: 9 picturi pe pânză și 9 

lucrări de grafică –inspirate din peisajul, cultura și tradiția 
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moldovenească. 

De asemenea, împreună cu tatăl său, Ion Moraru, maestru în 

arte, a condus și un atelier de pictură „Winter Holidays in 

Moldova‖ („Sărbători de iarnă în Moldova‖) pentru 3 categorii de 

vârstă: 2-5 ani, 5-10 ani, 10-adulți. 
Toate materialele utilizate la workshop au fost donația 

familiei Moraru. 

Pictura „Iarna Copilăriei‖ a fost donată pentru premiul cel 

mare, la tombola din cadrul sărbătorii. 

Pe lângă expoziția de artă, vizitatorii evenimentului s-au 

bucurat și de invitați speciali, cum ar fi Nata Albot și Andrei 

Bolocan din Montreal, Canada, interpreții Elena Carafizi și Andy 

Oancea din Chișinău, Moldova, Elena Negruțe din Chicago, 

SUA, dansatorii Ted Postolachi & Iulia Checcolini (New York, 

SUA). Pe parcurs au fostservite bucate și vinuri moldovenești, 
după care a fost încinsă o horă pe cinste. 

L-am rugat pe tânărul artist să ne ofere câteva explicații 
despre picturile expuse. Dânsul ne-a spus cu amabilitate: 

- Cele 18 lucrări din expoziție fac parte din câteva cicluri 

distinctive de picturi și desene grafice. De exemplu, din seria 

picturilor pe pânză, am expus ciclurile „peisaj Moldovenesc‖, 

„Fântâna Neamului‖ și „Memorie Ancestrală‖. Tripticul „Fântâna 
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Neamului‖ ilustrează trei fântâni moldovenești care, privite 

împreună, ne duc cugândul la tricolorul din drapelul nostru. Din 

seria lucrărilor grafice, evidențiez titlurile: „Meleag Natal‖, „Casa 

Bunicii‖, „Vatra Strămoșească‖, „Coline Moldave‖, „Simfonia 

Toamnei‖. Aici am pornit de la anumite stări, amintiri trăite în 

perioa dacopilăriei și adolescenței mele, când mergeam în satul 

bunicii, în nordul Basarabiei. Acolo am cunoscut și învățat despre 

minunatele noastre tradiții și despre superbul port național. 

- Marea majoritate a lucrărilor dumneavoastră reflectă 

patriotismul care vă animă sufletul, dragostea pentru neam și 
pentru țară, ca și pentru cei dragi. 

-Așa este. Din acest punct de vedere, cred că sunt ilustrative 

și portretele „Muza‖, „Melancolie și „Portretul pictorului Dorin‖, 

care sunt dedicate prietenilor și colegilor de breaslă. Adrian 

Moraru are la activ peste 20 de expoziții personale și multiple 

participări la expozițiile de grup naționale și internaționale. 

Lucrările sale se află în colecții particulare din: Moldova, 

România, SUA, Elveția, Germania, Spania, Portugalia, Ucraina, 

Rusia, Franța, Belgia, Italia, Austria, Marea Britanie, Japonia și 
China. Adrian Moraru activează și locuiește în două spații 
culturale: Chișinău și New York. 

Calde felicitări tânărului și foarte talentatului artist plastic 

Adrian Moraru, care a oferit publicului din New York o minunată 

sărbătoare de imagini și culori revărsate peste sufltele sensibile și 
iubitoare de artă adevărată! 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

CALIFORNIA DREAMING – RETROSPECTIVA 

NESFÂRȘIRII 

 

Lincoln Center aduce la 

sfârșitul acestui an, a zecea ediție 

a festivalului de film românesc 

Making Waves, o colaborare între 

Romanian Film Initiative, Film 

Society Lincoln Center și Jacob 

Burns Film Center. Festivalul 

cuprinde câteva producții noi 

remarcabile: Aferim (Radu Jude), 

Un etaj mai jos (Radu Muntean) 

și semi-documentarul Toto și 
surorile sale (Alexander Nanau). 

Festivalul cuprinde o secțiune 

retrospectivă cu evenimente 

deosebite ce-au adus premii remarcabile și au marcat universul 

filmului românesc în ultimele două decenii: un medalion Mircea 

Danieluc cu producții reprezentative  înainte și după regimul 

comunist(Patul conjugal, Croaziera), Moartea Domnului 

Lăzărescu (Cristi Puiu) și California Dreaming (Cristian 

Nemescu) – un film ce-a fost uitat odată cu creatorul său, care a 

avut o apariție meteorică în cinematografia lumii. Am revăzut 

acest film cu bucuria recunoașterii marilor opere ce n-au moarte, 

adică nu au sfârșit – după cum ne spune sub-titlul ei – afișat la 

Festivalul de la Cannes 2007, unde ia premiul Un Certain 

Regard: California Dreaming (endless). 

Românii mai vârstnici din sala de proiecție (re)trăiesc acest 

sentiment cumplit al aşteptării. Cum au înţeles americanii această 

utopie? Se pare că speranţa umple sala cu oameni care cred în 

triumful vieţii în ciuda ambiguităţii şi a crimei, contextuale. După 

8 ani de nesfârșire, sala este încă plină. Aşa cum multe opere de 
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artă şi-au găsit aprecierea şi desăvârşirea prin „neterminarea‖ 

intenţionată a artistului (vezi tablourile lui Rubens, Turner), 

filmul lui Nemescu pare să se bucure în aceeaşi măsură de 

virtuţiile unei capodopere. Autorul îşi găseşte moartea în plin 

şantier de creaţie, într-un accident stupid de maşină, în timpul 

călătoriei la capătul nopţii, când se întoarce de la filmări într-un 

taxi împreună cu operatorul său. Ca şi cum moartea lui 

imprevizibilă, la douăzeci şi şapte de ani, ar desăvârşi un act 

artistic, propunând o versiune needitată, netăiată, neelaborată. Ea 

aduce o dimensiune nouă, aceea de crochiu, de creaţie spontană şi 

inspirată, adică de artă pură, în care viaţa respiră prin toţi porii, 

într-o vrie nebună, autentică. 

Există un crescendo continuu al ritmului de filmare; 

dialogul, acţiunea se precipită în planuri paralele, ce converg 

către scena finală a bătăliei cu bâta, între Doiaru (interpretat 

magistral de Răzvan Vasilescu) şi forţele poliţieneşti, contra clicii 

de răzvrătiţi a primarului. Dinamica peliculei este covârşitoare, 

într-o cursă contra cronometru, imaginile se învălmăşesc, ochiul 

nu mai poate să perceapă, să distingă. Evenimentele se precipită 

ca într-un fel de tunel al timpului, ce-ţi derulează toată existenţa 

în clipa trecerii dincolo. Cât de mult ar vrea să ne spună Nemescu 

în puţinul timp de „peliculă‖ care i-a mai rămas? Ralantiul 

survine odată cu moartea eroului care e înjunghiat mişeleşte pe la 

spate. Moare în braţele fiicei sale, adusă la scena măcelului de 

noul ei prieten, pe care-l cultivă ca să-i dea lecţii de engleză. 

Apoi, ca şi cum i s-ar aplica o frână existenţială, pelicula se 

întrerupe brusc şi intrăm într-o altă lume, aceea a Bucureştiului, 

unde Monica e studentă şi-l întâlneşte întâmplător pe acelaşi 

coleg de liceu din scena măcelului. Ca şi cum timpul n-ar exista 

să lege cele două scene, ce par a se desfăşura în lumi posibile, 

paralele, Nemescu propune două finaluri: unul la nivelul 

conştiinţelor încărcate, al traumelor şi al dramelor, concretizat în 

scena micului război civil, şi altul cu un deznodământ pozitiv, 

constructiv. 

Tema filmului este aceea a unui remake la scară mică a 

ceea ce s-a întâmplat cu cincizeci de ani în urmă şi care s-a 

chemat istorie. O speranţă deşartă, însoţită de un entuziasm 

utopic, se transformă în cincizeci de ani de comunism; acelaşi 
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entuziasm ridicol se reiterează la apariţia trupelor NATO pe 

teritoriul Căpâlniţei. Acea sintagmă iluzorie: „vin americanii‖, ce 

era pe buzele tuturor, chiar şi a copiilor, se materializează după o 

jumătate de secol în trenul ce transportă echipament şi soldaţi 

NATO către Kosovo şi încearcă să traverseze ilegal „graniţele‖ 

Căpâlniţei. Americanii dezamăgesc încă o dată, de data aceasta 

prin prezenţă. După ce incită spiritele la revoltă, instigă tot oraşul 

împotriva lui Doiaru şi promit ajutor armat primarului şi clicii lui 

de răzvrătiţi, ei plecă îndată ce sosesc permisele vamale. 

Americanii pleacă ca şi cum n-ar fi fost, lăsând în urma lor, 

deopotrivă, acelaşi dezastru carnal şi al conştiinţelor, de data asta 

proiectat într-un spaţiu geografic restrâns, universul mărunt şi 

obscur al unui târguşor de provincie. Trenul speranţei pleacă 

lăsând în urmă regrete, despărţiri amoroase, visuri şi neîmpliniri. 

Cu acelaşi tren, Monica, fiica lui Doiaru, ar fi vrut să fugă de-

acasă. 

Ce ne spune Nemescu cu puţin înainte de-a pleca dintre 

noi? Ne programăm singuri sfârşitul, ceva anume declanşează 

moartea în noi, într-un proces inexorabil care ne conduce la 

extincţie. Moartea este o patimă, căreia nimeni nu-i poate rezista. 

Lui Doiaru, nevenirea americanilor  îi confiscă copilăria - 

rămâne orfan când e foarte mic, apoi pierde fabrica părinţilor, pe 

care acum încearcă s-o falimenteze pentru a o putea 

răscumpăra… Americanii sosesc o jumătate de secol mai târziu şi 

trebuie primiţi cum se cuvine. Percepţia asupra istoriei este 

diferită la fiecare personaj. Primarul, care este un bonom ridicol, 

îşi aminteşte, de când era copil, de incidentul cu soldatul negru 

rănit, paraşutat în câmp, care face poze cu sătenii ce încearcă să-l 

salveze. Trauma lui Doiaru este dintre cele mai puternice; lungi 

traveling-uri de imagini alb-negru inserate cu măiestrie în 

cotidian aduc mereu scara ce conduce la adăpostul antiaerian, pe 

care se îngrămădesc, de-a valma, oameni, copii, bagaje. Pereţii se 

cutremură, mama cară valize, demult pregătite. Doar bunicul 

lipseşte de pe scară, el rămâne să moară la masa la care cina 

tocmai fusese întreruptă. În teroarea şi învălmăşeala clipei, 

absenţa bunicului este constatată mult prea târziu. Mereu în prim-

plan, scara curge în tonuri de gri, ca simbol sau labirint al unei 

conştiinţe marcate, în care eroul se afundă periodic, pentru a-şi 
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consuma sau ucide trauma. E o scară ce coboară mereu şi nu urcă, 

al cărui capăt nu se vede, e o scară ce coboară în infern, este 

drumul lui Doiaru către moarte. Reveria continuă pe o stradă 

pietruită în tonuri la fel de cenuşii, unde eroul îşi recuperează 

avionul de jucărie de sub şinele unui tanc nemţesc, ce se opreşte 

anume pentru a nu perturba joaca copilului. Iată inversarea de 

planuri produsă de memoria distorsionată; predomină 

dezamăgirea pentru cei aşteptaţi cu atâta speranţă şi entuziasm, în 

timp ce naziştii apar într-o postură umană. Trauma se naşte din 

tensiunea aşteptării şi nu din premisele războiului, pentru că 

lucrurile nu iau cursul lor firesc şi logic, cel unanim aşteptat. 

Doiaru nu poate înţelege, cu mintea lui de copil, ce incident 

absurd ar fi putut provoca nevenirea americanilor. Sosirea lor era 

iminentă şi se afla pe buzele tuturor ca o implacabilă certitudine. 

Doiaru devine un fel de mafiot de provincie, căruia nimeni nu-i 

trece prin faţă. El face afaceri în stil mare, cu acoperirea poliţiei; 

falimentează fabrica ce a aparţinut odinioară părinţilor lui, spre a 

o răscumpăra pe nimic, „pentru a face zestre fiicei‖, ne spune el. 

Într-o societate în care totul se rezolvă prin bani şi relaţii, în mod 

paradoxal, tocmai el se erijează în postura de investitor al legii. 

Acum, că americanii au sosit în sfârşit, el nu-i poate lăsa să plece, 

i-a aşteptat prea mult. Trupele SUA, în misiunea lor spre Kosovo, 

devin pentru câteva zile prizonierii lui. Îşi riscă postul, apoi viaţa 

în obstinaţia lui de-a da o lecţie autorilor tragediei. Grotescul 

situaţiei este dublat de servilismul şi entuziasmul cu care ceilalţi 

locuitori ai orăşelului îi primesc pe dezertorii de la 1944. În 

cinstea lor se dau petreceri, se montează scenete cu Dracula, se 

organizează orgii în cel mai luxos hotel din oraş. Cele mai 

frumoase fete de liceu îşi vând cu uşurinţă şi speranţă graţiile. 

Entuziasmul general şi atmosfera de sărbătoare nu-i pot anihila 

lui Doiaru traumele copilăriei; imaginea mamei apare tot mai 

pregnant în scena în care o îmbrăţişează pentru ultima oară. 

Obstinaţia cu care Doiaru se opune plecării trupelor NATO spre 

Kosovo, în ciuda intervenţiilor şi presiunilor de la minister, este 

de domeniul absurdului. Doiaru cel avid de bani şi afaceri refuză 

oferta generoasă a comandatului de trupe, sau fabrica pentru care 

se zbate de-atâta vreme, pe care secretarul de stat i-o oferă la 

schimb. 
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Uniforma, atmosfera de gară mică, universul feroviar, 

alături de ridicolul personajelor, ne trimit la Jiři Menzel în 

Trenuri bine păzite. Poezia inegalabilă a lui Menzel lipseşte, dar e 

înlocuită de un ritm alert, un limbaj liber şi savuros şi multă viaţă 

şi naturaleţe. Minimalismul se impune ca procedeu artistic în 

realizarea unei subtile satire sociale. Dacă atmosfera şi comicul 

de situaţie trimit la filmele lui Jiri Menzel sau cele făcute în est de 

Milos Forman, lentoarea apăsătoare şi calculată se transformă aici 

în vrie, ce-ţi acaparează fiecare fibră, nelăsându-ţi un moment de 

respiro, amintind cumva, ca tehnică, de filmele târzii ale lui 

Daneliuc. 

Ironia, expandată până la grotesc, străbate la toate nivelele: 

trupele de puşcaşi marini repetă imbecil sloganele cazone ale 

comandantului; postura agramată şi stupidă a primarului care are 

o nevastă rasată, ce pare să le aranjeze pe toate; profesoara de 

spaniolă îndeamnă elevii să se uite cu sfinţenie la telenovele 

pentru a deprinde limba vorbită; fetele de liceu privesc la soldaţii 

US ca la nişte extratereştri. Deosebit de hilari sunt greviştii de la 

fabrica la care râvneşte Doiaru, care nu preau ştiu nici ei ce ar 

trebui să ceară, sau de ce sunt în grevă, mai exact sunt incapabili 

să se exprime. Zac pe calea ferată cu orele, aşteptând să treacă 

trenul cu trupele NATO, scos de pe linie pentru câteva zile. 

Reapar în oraş, încercând să traducă pancartele, ca să priceapă şi 

trupele care e problema lor. În final, se pierd printre oaspeţii 

petrecerii de sărbătorire a mult aşteptaţilor americani, îndată ce se 

anunţă mâncare şi băutură pe gratis. 

În petrecerea oferită de primar în cinstea sosirii 

americanilor recunoaștem atmosfera din Balul pompierilor al lui 

Milos Forman. Petrecerea se desfăşoară sub semnul grotescului, 

momentul cheie este trecerea de la muzica popular-ţigănească la 

rock&roll-ul interpretat cu multă măiestrie de un cântăreţ de 

culoare, îmbrăcat în ţinte şi costum alb, pe care scrie „Presley‖. 

Se dezlănţuie un dans nebun, în care cele mai îndrăzneţe liceene 

flirtează cu soldaţii americani. Se remarcă fata lui Doiaru, care 

ţinteşte la sergentul trupei, cu care nu poate comunica decât prin 

intermediari sau prin limbaj pur erotic. Ca şi tatăl său, Monica 

este o liberală şi o răzvrătită. Este atracţia şcolii şi a satului, se 

culcă cu cine-i place, e inteligentă şi prinde repede, îşi asumă 
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orice experienţă şi face din ea o lecţie de viaţă. După ce-l seduce 

pe tânărul sergent, începe imediat studiul limbii engleze, nu 

pentru că şi-ar dori să plece cu el, ci pentru că intuieşte dintr-

odată perspectiva pe care i-o deschide învăţarea limbii, alături de 

mersul la facultate la Bucureşti. La plecare, sergentul David îi 

cere telefonul şi ea îi desenează în loc un smiley face în palmă. Ea 

apreciază foarte bine discrepanţa dintre cele două lumi şi 

gratuitatea schimbării numerelor de telefon. În aceeaşi măsură, 

Doiaru pare singura minte luminată din suburbie, vorbeşte 

engleza, face aprecieri corecte asupra situaţiei politice, pune 

întrebări pertinente comandantului NATO. 

Există şi un subtil comic de nume: „Doi-arul‖ este mereu 

singur; rămâne orfan când e foarte mic, nevasta îi moare la 

naştere, fiica lui vrea să fugă de-acasă cu trenul NATO, este 

absent de la petrecerile şi adunările de grup. După cum relatează 

fiica lui, Monica, lui Doiaru îi este frică să rămână singur. Doiaru 

este atât de puternic şi de temut pentru că nu i se mai poate lua 

nimic. Copilăria i-a fost confiscată, la fel şi averile, i-a murit şi 

nevasta, pe care se pare că o iubea. El nu mai are nimic de 

pierdut, iar trauma copilăriei este prea puternică pentru a mai fi 

mişcat din obstinaţia lui. Într-o lume în care primează absurdul, 

lucrurile nu pot fi explicate după principiul cauză-efect. 

Titlul filmului poartă numele cântecului liric California 

Dreamin’ al formaţiei Mamas and Papas, ce însoţeşte genericul 

de la sfârşit, şi al cărui text este în mod semnificativ citit de 

Monica în timpul orelor de engleză cu noul ei prieten. Textul e o 

invitaţie către o lume nouă, fără griji, în care vechile drame şi 

traume vor fi uitate: „All the leaves are brown/ And the sky is 

grey/ I’ve been for a walk/ On a winter’s day/ I’d be safe and 

warm/ If I was in L.A./ California dreamin’/ On such a winter’s 

day…‖. Dar unde se mai găsește o astfel de lume? Nesfârșirea 

acestei pelicule pare să ne dea răspunsul!  

                                            New York, ianuarie 2016 
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MARIAN NENCESCU 

 

 

                   CORDOVANII S-AU ÎNTORS ACASĂ 

 

  

 

 

 

 

În preajma sărbătorii de 1 

Decembrie, marți, 24 noiembrie 

2015, în Sala BallRoom a 

complexului comercial Alba Mall, în 

prezența președintelui consiliului 

județean Alba, dl. Ion Dumitrel, a 

altor oficialități, inclusiv a directorului general al revistei  „Gând 

românesc‖, scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, ca și a tuturor 

participanților la Colocviile Patrimoniului Cultural Imaterial, d-

na prof. Daniela Floroian, manager al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena‖, din Alba Iulia, a vernisat expoziția de 

linogravuri „Cordovanii‖, a artistului plastic Iulian T. Olariu.     

Expoziția, unicat în peisajul cultural local, dar și național, 

cuprinde un număr de 27 de gravuri originale, perfect conservate, 

ce au ilustrat ediția I, din 1963, (București, Ed. pentru Literatură), 

a romanului „Cordovanii‖, de Ion Lancranjan, donată orașului și 
județului Alba de cunoscutul bibliofil bucureștean Ion C. 

Rogojanu. 

Cu acest prilej, Centrul de Cultură „A. Bena‖ a editat un 

frumos Catalog-album, intitulat „Cordovanii redivivus‖, îngrijit 

de profesorul de la Academia de Studii Economice din București, 
dl. Nicolae Lupu, și având un Cuvânt înainte de scriitorul Ion 

Mărgineanu și o Postfață de Daniela Floroian. Cu totul, 

Catalogul-album și expoziția reprezintă un dar făcut de donator 

orașului natal al scriitorului Ion Lăncrănjan (n. 13 august 1928, 

Oarda de Sus – d. 4 martie 1991, București) și îngemănează rodul 
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colaborării dintre editor (Centrul de Cultură „A. Bena‖), 

îngrijitorul de ediție, prof. univ. dr. Nicolae Lupu, și donator, dl. 

Ion C. Rogojanu, om de aleasă simțire românească, în a cărui 

posesie „vremelnică‖ s-a aflat valorosul set de gravuri și pe care, 

dintr-un imbold altruist și patriotic, a simțit nevoia să-l restituie 

comunității locale, din județul Alba, întregind astfel o parte din 

patrimoniul spiritual al locurilor unde s-a născut și din care s-a 

inspirat marele scriitor Ion Lăncrănjan. 

Din Cuvântul înainte, de Ion Mărgineanu, reținem că Ion 

Lăncrănjan, pentru mulți dintre cei care l-au cunoscut, Bădia, a 

avut ,ca scriitor și ca om, un destin tragic, similar eroului său de 

roman, Lae Cordovan, participând nemijlocit la drama 

colectivizării satului românesc, un act istoric și social ale căror 

urmări bântuie și azi societatea românească. El însuși fiu de țăran, 

ridicat de pe malul Mureșului, învățat de mic cu munca, și trecut, 

episodic, prin Școala de literatură „Mihai Eminescu‖, Ion 

Lăncrănjan a prefigurat, personal, destinul eroilor săi de roman, 

exprimând prin „Cordovanii‖ revolta clasei țărănești în fața 

„organizării socialiste a agriculturii‖. Acest destin și această 

operă l-au marcat într-atât pe scriitor că, până la sfârșitul vieții, a 

rămas credincios idealului său de tinerețe, continuând să scrie 

despre „Nevoia de adevăr‖, „Suferința urmașilor‖ ori „Coridorul 

puterii‖, potrivit titlurilor unor cunoscute cărți ale sale.  

Măsura talentului, dar și a implicării socialea lui Ion 

Lăncrănjan în viața publică a țării, o constituie însă eseul 

omonim și colecția de articole publicate sub titlul comun „Cuvânt 

despre Transilvania‖, carte ce a stârnit ample ecouri naționale, 

dar și peste hotare, și care i-a adus Bădiei, alături de solidaritatea 

unei părți a intelectualității românești, și nenumărate și nedrepte, 

reproșuri din partea dușmanilor ideii de naționalism. Toate aceste 

eforturi și frământări au contribuit, pe fundalul unor bulversări 

sociale fără precedent, ce au însoțit „schimbarea‖ de după 1990, 

la moartea prematură a lui Ion Lăncrănjan, urmată de o nedreaptă 

uitare, orchestrată cu sârg de unii vremelnici conducători ai 

breslei scriitorilor. 



195 
 

Cu siguranță, în perspectiva istorico-literară, rolul lui Ion 

Lăncrănjan este departe de a fi valorificat, astfel încât donația lui 

Ion C. Rogojanu reprezintă, nu doar o necesară readucere în 

conștiința publică a unui scriitor de forță, cât un prilej pentru 

autorități, pentru comunitatea scriitorilor ardeleni, de a susține 

repunerea scriitorului în drepturile sale firești. 
Linogravurile expuse în cadrul expoziției, sunt opera artistului 

plastic Iulian T. Olariu (n. 29 august 1922, Gătaia, jud. Timiș – d. 

15 octombrie 1991, București), autor apropiat sufletește de Ion 

Lăncrănjan și care a înțeles profund universul romanesc al mai 

tânărului său prieten. De altfel, într-o scrisoare olografă, ce 

completează donația și care este reprodusă in integrum de editor, 

graficianul îi comunică lui Ion Lăncrănjan (la 10 august 1959) că 

lucrează la ilustrații, locuind într-un sat de pe Valea Dornelor, la 

Broșteni, unde se bucură „de o liniște nemaiîntâlnită‖.  Aici, într-

un decor similar celui din roman, Iulian T. Olariu reconstituie 

artistic „momentele mari ale romanului‖, adăugând, cu fiecare 

săpătură în linoleum,  amintirea „cuvintelor și faptelor eroilor‖. 

Dacă inițial, se convenise la executarea unui   număr de 8 

ilustrații, autorul realizează un set mult mai extins, rămânând ca 

Ion Lăncrănjan să dispună ce va alege. În final, artistul plastic se 

angajează să nu dezamăgească încrederea ce i s-a acordat: „Mă 

străduiesc mult în acest sens‖, scrie Iulian T. Olariu. Prin acest 

mod de lucru, ce îmbină inspirația de la „fața locului‖, cu scenele 

imaginate de romancier,  artistul  plastic se înscrie în cee ce s-a 

numit, în epocă, curentul realist. Cercetarea nemijlocită, la sursă, 

a vieții rurale, vizualizarea subiectului și transpunerea lui plastică 

reprezintă o metodă artistică azi „depășită‖, în orice caz eludată 

de mulți artiști, poate și din cauze economice.  

În fapt, trăirea estetică, dublată de o cunoaștere amănunțită a 

subiectului și a tematicii alese, au dat roade, opera lui Iulian T. 

Olariu rezistând și azi exigențelor estetice. Privite sub aspect 

istorico-social, gravurile ce însoțesc romanul „Cordovanii‖ și 
care văd pentru prima dată lumina simezelor, după ce, mai bine 

de 5 decenii, au stat ascunse în biblioteci și arhive private, 

reprezintă, cu adevărat, „spiritul locului‖, multitudinea de 



196 
 

simboluri și alegorii specifice satului ardelenesc. Create în plină 

epocă proletcultistă, gravurile se salvează prin dramatism și 
putere de transfigurare. Nimic artificial, lozincard, formalist. Deși 
au fost create într-o epocă istorică anume, fiind purtătoare de 

mesaj ideologic, gravurile lui Iulian T. Olariu se salvează prin 

sobrietate și profesionalism. 

În fine, un cuvânt de mulțumire se cuvine și donatorului 

acestei colecții de artă, dl. Ion C. Rogojanu (n. 3 noiembrie 1939, 

Cotești, jud. Vrancea). De profesie hotelier și jurnalist, dl. 

Rogojan a adunat, cu sacrificii dar și cu pricepere, de-a lungul 

vremii, o valoroasă Arhivă și bibliotecă privată, cuprinzând peste 

30.000 de cărți și documente, concentrată în jurul unei idei 

generoase: valorificarea și repunerea în circulație a unor valori 

bibliofile, pe cale să se piardă într-o societate dominată de cultul 

banului. Treptat, după o viață de căutări și renunțări, Ion C. 

Rogojanu a reușit să înzestreze orașul Botoșani cu cea mai amplă 

Bibliotecă Eminescu din țară, cuprinzând peste 9.000 de cărți și 
alte exponate rare, și care îi poartă azi numele. Piese din Arhiva și 
biblioteca sa se găsesc și în alte centre culturale ale țării, în 

muzee și expoziții de prestigiu. De data aceasta, municipiul Alba 

Iulia a beneficiat de atenția sa, donația cuprinzând, pe lângă setul 

de gravuri menționat și alte piese de valoare, documente olografe 

cumpărate de Ion C. Rogojanu de la urmașii legali ai lui Ion 

Lăncrănjan, și oferite cu titlu gratuit comunității locale, 

autorităților județului Alba. Prin acest gest, Ion C. Rogojanu face 

mai mult decât un act filantropic. El susține efectiv fenomenul 

cultural, conferindu-i un statut public. 

La final, apreciem și efortul Centrului de Cultură „A. Bena‖, 

care a finanțat publicarea în excelente condiții grafice a 

Catalogului-album, la Editura locală Altip. Alături de publicația 

„Discobolul‖, de Ansamblul Folcloric și de celelalte instituții 
locale susținute de Centrul de Cultură, această expoziție, ce va 

constitui, cu siguranță, punctul de plecare pentru un viitor Muzeu 

memorial „Ion Lăncrănjan‖, reprezintă alegeri ce legitimează o 

instituție care, de 8 ani, susține cultura și pe artiștii din inima 

Transilvaniei. 
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Tuturor celor implicați în promovarea și readucerea în 

conștiința publică a celui mai important romancier născut pe 

plaiuri albaiuliene, respectul publicului și al beneficiarilor. Ion 

Lăncrănjan merită acest gest, iar, pe viitor, cu siguranță, opera sa 

va căpăta limpezimea și transpareța unui alt mare filosof, poet şi 

dramaturg, Lucian Blaga, ce își doarme somnul etern în cimitirul 

din Lăncrăm, nu departe de Oarda de Sus. 
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           REMUS FILIP 

 

   ANIVERSARE EMINESCU LA BAIA MARE – 

 

CU CĂRȚILE PE MASĂ 

 

În Maramureș există o receptare pregnantă și un interes 

semnificativ pentru personalitatea poetului național. De ziua 

Culturii Naționale, și în tot cursul săptămânii 11 – 17 ianuarie 

2016 au avut loc activități intense și interesante care au indicat 

atenția acordată marelui poet, reper atât în aria mai vastă a 

culturii și în literatură, cât și în sfera educației. Eminescu a fost 

sărbătorit de elevi și profesori în colegiile și liceele din Baia 

Mare, în școlile gimnaziale, dar și la Biblioteca Județeană Petre 

Dulfu. Au fost organizate, spectacole, recitaluri de muzică și 
poezie, concursuri, conferințe, dezbateri, ateliere și lansări de 

cărți ale unor autori din Maramureș dedicate personalității și 
operei eminesciene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „M. Eminescu‖ din Baia Mare a dedicat 

poetului național, sub al cărui patronim muncesc peste o mie de 

elevi și zecile de profesori, o „Săptămână Eminescu‖ cu activități 
zilnice menite să asigure mai buna cunoaștere a poetului național 

și înțelegerea adecvată a uriașei sale creații. Săptămâna a debutat 

cu prezentarea cărții Seducția absolutului, Exerciții de 
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hermeneutică eminesciană de Terezia Filip. Autoarea a vorbit 

elevilor despre Eminescu, despre temele cărții Domniei sale și a 

convins sutele de elevi prezenți în sală și extrem de atenți că 

Eminescu nu e inactual, nu e desuet,  dar e dificil pentru mințile 

comode și lipsite de cultură. Înțelegerea lui Eminescu presupune 

un instrumentar specific iar acesta e cultura și literatura. 

Eminescu e actual, interesant, modern, Eminescu merită citit, căci 

exprimă spiritul românesc în diversitatea sa, cu înălțările și 
căderile ce-l definesc a spus autoarea. Eminescu suntem noi 

înșine. Săptămâna Eminescu a continuat la Colegiul Eminescu cu 

ateliere, concursuri, spectacole, dezbateri în fiecare din zilele 

săptămânii aniversare. În data de 15 ianuarie, exact în ziua 

aniversării poetului național și a Culturii Române, la Biblioteca 

județeană „Petre Dulfu‖, a fost lansată publicului băimărean 

cartea Seducția absolutului Exerciții de hermeneutică 

eminesciană de Terezia Filip, tipărită la Editura Proema din Baia 

Mare.  

 

Despre carte, despre Eminescu și despre interpretarea 

metaforelor și simbolurilor eminesciene în accepția Tereziei Filip, 

a vorbit profesorul universitar dr. Cornel Munteanu, arătând că 

aceasta e calea pe care trebuie citit și înțeles Eminescu în prezent, 
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pe care o indică autoarea cărții. Profesorul Săluc Horvat a vorbit 

despre cartea Tereziei Filip și despre receptarea lui Eminescu în 

Maramureș. Autoarea a accentuat necesitatea cunoașterii lui 

Eminescu, căci e prea puțin cât îl citim - „e doar vârful 

aisbergului‖ a spus Terezia Filip accentuând actualitatea și 
frumusețea textelor eminesciene care se adresează uni public 

inițiat în literatură, unui public cu gust pentru carte și cultură, 

nicidecum minților comode ori celor mefiente. Cu această ocazie 

a fost prezentată cartea profesorului Mugur Voloș, România lui 

Eminescu, apărută la Editura Galaxia Gutenberg din Târgu Lăpuș. 
Despre carte a vorbit conf. dr. Florian Roatiș arătând 

originalitatea cercetării și abordării unei dimensiuni mai puțin 

cunoscute a lui Eminescu – atitudinea sa critică din articolele 

publicistice. În final a vorbit editorul Silviu Hodiș și s-au 

organizat sesiuni de autografe și discuții informale cu autorii.  

 

                                             **** 

 

     Nota redacţiei:Manifestări dedicate poetului naţional Mihai 

Eminescu, au avut loc şi la Alba Iulia şi la deva şi la New York şi 

în Canada, etc.  

   La Alba Iulia, poetul naţional Mihai Eminescu a fost sărbătorit 

în sala mică a Galeriilor de Artă în prezenţa multor scriitori 

membrii ai Departamentului de literatură a U.A. P. Filiala Alba 

avănd ca moderatori pe Traian Mârza, preşedintele Filiaslei UAP 

şi pe scriitorul VirgilŞerbu Cisteianu. Întrucât, manifestarea de la 

Alba Iulia necesită mai mult spaţiu tipografic ne rezumăm să 

informăm cititorii noştri că despre aceste manifestări precum şi 

despre cele dedicate zilei de 24 ianuarie în numărul viitor al 

revistei. 
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