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      CĂRŢILE D-LUI CONSTANTIN NOICA 

O anume filosofie cel puţin virtuală are orice individ şi, 

mai ales, are orice popor. Iar poporul românesc, la car e se ştie că 

genul didactic e bine reprezentat, împreună cu cel liric, o are mai 

mult decât alte popoare. Filosofia românească difuză sau virtuală 

se găseşte în monumentele literaturii culte sau poporane ale 

poporului nostru, după cum se găseşte şi în faptele lui mari 

dealungul istoriei. Când a fost însă vorba să se treacă la 

constituirea unei filosofii propriu-zise, în formă academică şi cu 

un cuprins sistematic, greutăţile ivite au fost foarte mari. Era 

anevoie să se treacă dela mitul filosofic mai mult sau mai puţin 

literar ori dela atitudinea filosofică inclusă într'un gest mare, la 

meditaţia filosofică pur abstractă şi creatoare de universuri 

ideative. Mai întâi, trebuia informaţie filosofică. Filosofia, care 

nu înseamnă erudiţie, cere totuşi o mare erudiţie implicată, pentru 

motivul că problemele filosofice, veşnic aceleaşi în fundamentul 

lor, se maturează, se diferenţiază şi se organizează lăuntric în 

evoluţia culturilor şi oricine vrea să fie creator în filosofie trebue 

să ia problemele în structura şi exigenţele, pe cari le-a impus 

gradul lor de maturitate istorică. A aduce originalitate şi a 

respecta în acelaşi timp configuraţia istorică a problemelor, e 

ceeace se cere unui creator în acest domeniu. Cultura românească 

trebuia deci să-şi asimileze materialul gândirii filosofice apusene, 
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fără ca să-şi piardă în acelaşi timp virtualităţile specifice de 

viziune. A izbutit ea să treacă acest examen? Acum, când ce a 

fost mai greu a fost înlăturat şi, când filosofia românească şi-a 

asigurat începutul, putem vedea adevărul şi putem vorbi de unele 

excese cari s-au făcut. Aceste excese au fost două şi ele ţin de 

extreme. Pe de o parte, s-a abuzat de informaţia filosofică cu 

caracter aşa zicând filologic. Cei ce au reprezentat-o, n-au fost 

desigur vinovaţi niciodată de prea multă informaţie filosofică, ci 

de faptul că nu încercau să dea în acelaşi timp măcar o nuanţă de 

vibraţie personală ideilor pe cari le importau din alte culturi. 

Ingineri ai erudiţiei, virtuoşi ai fişelor, filologi ai ideilor, ei nu 

aveau atât o atitudine filosofică în faţa ideilor de filosofie, cât mai 

mult una de gospodari intelectuali plini de grijă, cari ştiau să 

prezinte gândirea apuseană cu o impersonalitate de dicţionar şi cu 

o organizare cât mai fericit didactică. Pe de altă parte şi mai ales 

în ultimul timp, s-a abuzat de libertatea de invenţie filosofică fără 

a avea controlul informaţiei îndestulătoare. Unii foiletonişti şi 

eseişti se găsesc în această categorie. Am avut astfel după răsboi 

o adeveărată floră filosofică sau în marginea filosofiei, care nu 

odată a abuzat de libertatea invenţiei, fără a reuşi de altfel să 

inventeze mare lucru. Căci, repetăm, informaţie şi invenţie sunt 

mai solidare în filosofie decât în alte domenii. Un om de ştiinţă se 

poate mulţumi cu experienţele de laborator, un artist plastic se 

poate încrede mai mult în inspiraţia lui. Un filosof însă trebue să 

aibă o mare subiectivitate creatoare, care să se disciplineze, am 

zice, pe obiectivitatea situaţiei realizată de cunoştinţele 

progresului istoric. Salturile sunt foarte grele în filosofie şi cer 

întotdeauna o mare sau ardentă perioadă de incubaţie. Dacă în 

această regiune a creaţiei omeneşti totul e ca, de la un timp, 

creaţia să se lipsească de ceea ce poate veni din afară şi să intre în 

propria sa inspiraţie şi în propriul său sistem, cum a fost la un A. 

Comte sau chiar la un Kant, dar aceasta nu se poate face cu 

succes decât după ce roadele ştiinţelor şi ale filosofiei altora au 

fost însuşite temeinic. Se poate spune că dacă la noi un Maiorescu 

sau un Dumitrescu-Iaşi nu au produs opere filosofice, e şi fiindcă 

n-au avut grijă să-şi complecteze instrucţia filosofică din prima 

tinereţe. Suntem fericiţi să constatăm că acum cultura română 

oferă exemple de cercetători şi producători, cari iubesc atât 
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informaţia cât şi elaborarea de teme şi forme personale. Dacă ei 

nu sunt numeroşi, dar sunt cu atât mai preţioşi. Printre aceştia 

este, cu o frumoasă evidenţă, şi d. Constantin Noica. Ceeace 

impune dela început la acest autor e tocmai dubla dimensiune a 

muncii lui, care e una de istoric al filosofiei, dar e şi una de 

creaţie personală. Această îndoită activitate e ceeace constitue o 

valoare a sa dintre cele mai de necontestat. Dar o altă valoare a 

lui, poate şi mai sugestivă, este un fel de fructuoasă singularizare 

în inactualitate. După ce şi-a descoperit vocaţia filosofică, d. 

Noica a procedat cu o luciditate şi cu o putere de hotărâre, care 

aproape că nu se mai întâlnesc la noi. De fapt, el oferă o dublă 

inactualitate. Astfel, a făcut şi face studii de istoria filosofiei cu o 

adâncire, cu o seriozitate, cu o autenticitate, cu o lipsă de grabă, 

ca şi când ar lucra sub viziera perspectivei eternităţii. Într-o epocă 

de oameni repeziţi şi într-o societate ca a noastră dominată de 

spiritul de improvizaţie, care fabrică în fiecare an noi cohorte de 

mici condotieri intelectuali gata să rezolve toate problemele 

universului cu câteva figuri de stil sau două-trei silogisme, d. 

Noica cercetează cu răbdare de benedictin, compară şi cântăreşte, 

caută textele cele mai autorizate şi ediţiile cele mai sigure, 

isbutind în felul acesta nu numai să servească adevărului, atât pe 

cât adevărul poate fi servit de oameni şi pe cât structura fiecăruia 

permite apropierea de el, dar şi să se transforme fără să o fi 

gândit, într'un educator al publicului său. Căci aşa sunt unii 

inactuali: ştiu totuşi să-şi formeze un public. Şi pentru a 

complecta această inactualitate, d. Noica i-a adăugat un al doilea 

caracter: înclinarea de a merge la problemele generale ale omului, 

acelea cari sunt uitate în timpul luptelor mai mult sau mai puţin 

politice, adică aşa cum e atât de mult timpul dela răsboiu încoace. 

D. Noica a atacat întotdeauna probleme ale omului, cari nu 

depind de un anume moment, ştiind să lase istoria să curgă şi să-i 

treacă oarecum printre degete. Ciudată antinomie la un autor, care 

tinde să epuizeze erudiţia timpului, dar nu se interesează de 

istorie! Dacă în această lipsă de interes poate fi şi un subiect de 

critică, nu-i mai puţin adevărat că avem de a face aici cu un 

exemplu, care impresionează prin tăria şi respectabilitatea lui. D. 

Noica a ştiut să nu se amestece în lupta ideologiilor, a ştiut să se 

„însingureze‖, cu un termen care îi e scump, a ştiut să nu se 
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amestece „dans la melee‖. Când alţii luptau concret, se lăsau duşi 

de nobile sau de mediocre fanatisme, izbândeau sau îşi sfărâmau 

capul, el a contemplat, s-a adâncit în el însuşi, în durerea dar şi în 

mândria de a fi om, şi în constelaţia câtorva eterne probleme ale 

omului de pretutindeni. Această atitudine a sa, servind 

luptătorilor din afară punctele de vedere ale unei conştiinţe 

totodată umane şi menită să alcătuiască o singularitate, care să 

impună. Şi cum singularitatea d-lui Noica e plină de substanţă, ea 

răsplătea pe cei ce se lăsau atraşi de ea. Cari sunt rezultatele 

acestei am zice aproape asceze intelectuale a d-lui Noica? Ele 

sunt, se înţelege, în cele două direcţii ale muncii sale: în istoria 

filosofiei şi în elaborarea filosofică personală. Acum câţiva ani, a 

adunat câteva studii grave şi subtile în volumul „Concepte 

deschise în istoria filosofiei‖, ocupându-se cu trei piscuri al e 

gândirii umane: Descartes, Leibniz, Kant. Tema pe care o pune d. 

Noica e interesantă şi legitimă: aceea de a cerceta anume idei ale 

filosofilor nu ca pe nişte produse îngheţate şi perfect precizate 

într'o direcţie, ci, cel puţin în parte, ca pe nişte virtualităţi, în orice 

caz ca pe nişte concepte ce rămân deschise nu numai pentru noi 

azi, cari nu ştim încă, cu hotărâre, ce a vrut să spună filosoful 

respectiv, dar cari ar rămâne deschise chiar pentru acei filosofi, 

dacă ar trăi acum, căutând mai departe să le contureze sensurile ... 

Istoricii îşi închipue de obicei că filosofii clasici oferă idei 

definitiv lămurite şi încheiate, când, de fapt şi cel puţin unele din 

ele trebue considerate ca o perspectivă de cercetare, ca o 

configurare de soluţie, ca un joc multiplu în care filosoful nu şi-a 

spus ultimul cuvânt şi poate că nu şi l-ar fi spus niciodată, chiar 

dacă ar fi trăit mult mai mult. Studiile despre Descartes şi Leibniz 

ale d-lui Noica sunt severe, informate, cu meandre domoale de 

analize, fără să-şi acorde luxul culoarei, dar căutând să câştige în 

cuprindere şi nuanţă. Cel despre Kant în schimb e plin de mişcare 

şi de accente abstracte, de soluţii îndrăsneţe şi de bun simţ în 

acelaşi timp. Aceste pagini despre Kant, împreună cu unele din 

eseurile sale din urmă, sunt cele mai bune pagini pe cari le-a scris 

d. Noica. Dar din această recoltă de tânăr istoric al filosofiei face 

parte şi volumul „Descartes‖, pe care d. Noica 1-a tipărit anul 

trecut. Căutând să dea atât ideile cât şi destinul marelui filosof, 

gândirea cât şi portretul lui, autorul acestei monografii a dat o 
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operă compusă din fluide cadenţe, în care dacă povestirea vieţii şi 

expunerea ideilor îşi fac oarecare rivalitate, dar sunt cu atât mai 

atractive. Cu un plus de dialectică şi cu o exprimare mai fermă, 

monografia în chestiune s'ar fi apropiat şi mai mult de acel ideal 

de monografie, de care d. Noica vorbeşte în prefaţă referindu-se 

chiar la Descartes. Şi fără acest adaos, dânsul a făcut însă o operă 

de valoare, în care se vede cum dramatismul potolit al ideilor în 

mers împânzeşte o viaţă tulburătoare, aşa cum a fost aceea a 

autorului „Discursului asupra metodei‖, metodă a cărei desvoltare 

şi lămurire neîncetată e concepută de d. Noica, ca înseşi treptele 

singurătăţii lui Descartes. În ceeace priveşte elaborarea filosofică 

personală, d. Noica a debutat cu „Mathesis‖, pentru a continua, de 

curând, cu ,,De Caelo‖ şi, acum, cu eseurile, pe cari la intervale 

din ce în ce mai dese le trimite revistelor noastre. Care e 

problema centrală a acestor contribuţii ale autorului nostru? 

Cerem voie să vorbim de data aceasta numai în numele nostru, 

pentru a aplica apoi la d. Noica. În starea primordială, adică 

înainte de a se opune ca subiect realităţii exterioare şi a face din 

el o esenţă cu totul diferită de aceasta, omul se bucura de un 

perfect confort metafizic şi social. Cu toate neajunsurile de ordin 

biologic, pe care le avea atunci, dar avea privilegiul unei euforii 

teoretice şi morale, pe care i-o dădea încadrarea armonioasă şi 

vegetativă în cosmos şi în comunitatea etnografică sau 

patriarhală. Ceeace pierdea ca realizare personală, câştiga ca 

linişte şi ierarhizare. Oricâte spaime ar fi avut în faţa realităţii 

dinafară, dar nu se simţea în fond străin de ea, ci trăia împreună 

cu aceasta o unitate de destin şi de substanţă, iar din punct de 

vedere metafizic şi moral aceasta era esenţialul. Odată cu 

câştigarea simţului critic, omul a pierdut însă acest întâiu paradis, 

fie şi primitiv ca structură, al instalării sale în lume. Paradisul de 

care vorbeşte religia a existat deci într'un fel, dar omul a ieşit din 

el şi nu isgonit de cineva, ci de propria sa conştiinţă, care a jucat 

atât rolul şarpelui, cât şi al Divinităţii, dacă ne e îngăduit să dăm 

în treacăt această interpretare afirmaţiilor religioase oficiale. 

Odată cu părăsirea acestui primitiv — în ambele înţelesuri ale 

cuvântului — paradis teoretic şi pragmatic, au început torturile 

conştiinţei. Dacă omul a rupt puntea între el şi realitatea generală, 

atunci cum mai poate cunoaşte în fond această realitate, cum se 
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mai poate situa în ea şi ce datorii morale mai are? Conştiinţa, prin 

izolarea de lume şi opunerea faţă de ea ca subiect având altă 

natură, a vrut, de fapt, să cunoască mai critic lucrurile. Dar fără să 

fi ştiut, prin însăşi această îndepărtare, care anula continuitatea de 

substanţă între lume şi conştiinţă, aceasta din urmă îşi distrugea 

însăşi posibilitatea de fond de a înţelege lucrurile în realitatea lor 

adâncă! Căci dacă conştiinţa e cu totul altceva decât lumea din 

afară, e pierdută pentru totdeauna putinţa unei comunicări de 

cunoaştere. Ambiţia omului de a ieşi din lume tocmai pentru a o 

cunoaşte mai bine, ducea deci la o primă catastrofă. Confortul 

spiritual dela început era pierdut, deşi între timp se desvoltase 

mult confortul tehnic. Omul a început să privească realitatea 

externă ca ceva străin lui, care-i dădea nelinişti fără leac. În 

această situaţie, unii gânditori au ajuns la scepticism, în ordinea 

teoretică, la pesimism, în ordinea practică, iar omul comun, care a 

simţit că nu mai e încadrat, a ajuns, oricând a fost lăsat în voia 

lui, la anarhie. Dar scepticismul, pesimismul şi anarhia sunt 

produse spirituale de eşuare şi omenirea şi-ar fi încheiat misiunea 

dacă ar fi rămas la ele. Instinctul spiritual al omului bine dotat a 

simţit aceasta: şi a încercat să iasă din impas, iar de atunci mai 

ales încep filosofia; înaltă şi cultura diferenţiată. În faţa abisului 

produs de retragerea conştiinţei în sine şi deosebirea fonciară de 

natură exterioară, omul pe care l-am numit bine dotat a încercat 

ori să se întoarcă la vechea stare ori să facă o răsturnare 

revoluţionară. Vechea stare se caracterizează prin realism 

ontologic şi moral. Omul credea în realitatea lumii din afară şi se 

simţea adânc încadrat în ea. Dar la acest realism omul nou nu se 

mai putea întoarce. Realismul pur şi simplu a dispărut pentru 

totdeauna odată cu paradisul dela început al omului. Acesta — 

vorbim natural de filosofi — nu mai poate admite nici realismul 

naiv şi nici chiar realismul ştiinţific. Şi atunci nu avea decât 

aceste două căi: ori să găsească un nou realism, în acord cu simţul 

critic evoluat, ori să-l părăsească pentru totdeauna şi să încerce 

altă soluţie. Această altă soluţie era în direcţia idealismului 

filosofic. Mergând mai ales pe urmele lui Kant, interpretat într-un 

anume fel şi complectat cu sisteme personale, s'a zis că lumea e 

în definitiv creaţia conştiinţei! În acest chip, printr'o simplă 

lovitură de magie coperniciană aplicată în domeniul metafizic şi 
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gnoseologic, se înlătura abisul dintre noi şi lume, iar cunoaşterea 

şi morala căpătau cu totul altă bază. Lovitura e în adevăr genială 

— pentru cel care a gândit-o întâi — dar aduce dintr'odată prea 

multe avantagii pentru a nu da de bănuit. Căci idealismul nu se 

impune complect decât dacă nu e gândit până la capăt. Urmat 

până la ultimele lui consecinţe, el duce, în domeniul teoretic, la 

iluzionism, iar, în cel practic, la gratuitism. „Lumea‖ devine doar 

o serie de „pretexte‖ pentru ideile mele sau pentru acţiunile mele 

gratuite. Aş a zisa „obiectivitate‖ pe car e o promite idealismul 

este, în fond, suspendată în aer şi nu poate fi la rându-i decât tot o 

iluzie idealistă. Oricât de coerent, de „obiectiv‖ şi de conform la 

toţi oamenii ar fi ori ar voi să fie acest idealism, el nu poate fi în 

esenţă decât un iluzionism, pe care nu ştim cine îl organizează în 

măsura, în care e în adevăr ceva coerent şi stabil. Iar dacă ştim, 

atunci lucrurile se complică foarte mult. În adevăr, pentru a scăpa 

de capcana iluzionismului, idealismul ajunge, voit sau, mai ales, 

nevoit şi alte ori chiar inconştient, să facă anume absolutizări. îşi 

fixează adică un punct arhimedic în metafizică. Acesta poate fi de 

mai multe feluri, dar cel mai expresiv şi, în realitate, cel mai 

logic, întrucât logica are vreo aplicare aici, este absolutizarea 

eului, a conştiinţei car e „face‖ lumea, care o creiază prin însuşi 

faptul că şi-o reprezintă. Dar făcând aceste absolutizări, 

idealismul se contrazice. Lăsând la o parte faptul că unii idealişti 

combat orice fel de absolut şi deci orice fel de dogmatism şi nu ei 

pot face deci absolutizări, dar singurul fapt de a-şi lua un punct 

arhimedic e suficient pentru a scoate din el o lume nu idealistă, ci 

realistă! Însăşi absolutizarea eului, a individului, din care se face 

măsura lucrurilor, înseamnă dealtfel realism, iar derivarea lumii 

din acest prim punct absolut e un al doilea act de realism. Căci 

oamenii simt că n-au ce face cu iluzionismul. El ne dă intimitate 

cu lumea, dar ne-o dă după ce mai întâi omoară această lume şi 

pe noi înşine, asvârlindu-ne într-un absurd atât de mare, încât e 

vecin cu disoluţia mintală. De aceea gânditorii idealişti, întrucât 

au păstrat în adevăr simţul vieţii, se văd nevoiţi, conştient sau nu, 

să corecteze idealismul prin oarecare realism, dar fără să voiască 

să vadă că în acest mod renunţă la însuşi fundamentul 

idealismului ... Şi atunci ce e de făcut? Socotim că e de făcut 

ceeace, de fapt, au încercat să facă alţi filosofi şi vor mai face. 
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Adică în loc de a corecta idealismul prin realism, să corectăm 

realismul prin idealism. În această direcţie idealismul capătă 

dintr'odată o mare importanţă, fiindcă el dă spiritul critic necesar 

pentru a întemeia altfel realismul, pentru a ajunge la un realism 

acceptabil pentru conştiinţa cea mai subtilă şi mai atentă la 

relativismul lucrurilor. Cu alte cuvinte, declarăm că idealismul 

face cu putinţă realismul. Noi trebue să ne întrebăm cum e cu 

putinţă noul realism, care să nu amintească realismul naiv ori cel 

ştiinţific. Iar această putinţă, dacă e una, nu e în stare s'o dea 

decât instrumentul plin de diferenţieri critice al idealismului. În 

felul acesta, idealismul va fi adus cele mai mari servicii 

oamenilor, fiindcă va fi oferit fundamentul intelectual pentru 

realism. Ştim că pe aceste înălţimi cu certitudini rarefiate ale 

metafizicei, nimic nu e cu totul sigur şi nimic nu e mai presus de 

critică, dacă vrei să te serveşti numai de logică! Aşa, de exemplu, 

cineva ar putea spune că după cum idealismul corectat prin 

realism duce la ... realism, tot aşa realismul corectat prin idealism 

poate duce la ... idealism! Aici corectivul sau anexa ameninţă să 

cucerească construcţia principală. Acest lucru îl ştim, dar el arată 

cel mult că realismul şi idealismul trebue să fie concepte solidare, 

deşi cu dozări diferite, într'o metafizică valabilă. Şi ne mai arată 

un lucru: de vreme ce primejdia de convertire unul în altul a 

realismului şi idealismului există în oarecare măsură pentru 

amândouă, noi avem dreptul să optăm pentru acel, care e mai 

promiţător din punct de vedere spiritual. Dar nu numai atât: 

socotim că realismul, oricât ar fi de mult tratat prin criticismul 

idealist, îşi păstrează până la urmă o independenţă, pe care nu o 

are idealismul. Căci din faptul că realitatea nu este aşa cum ne 

apare nouă, nu înseamnă că nu are nici un fel de existenţă. Din 

contră, poate avea o maiestuoasă realitate existenţială. Dar de 

aceasta ne putem apropia nu cu logica formală şi nici cu 

sensibilitatea individualistă oricât ar fi de rafinată, ci cu „spiritul 

întreg‖. Inteligenţa noastră trebue să-şi acorde cele mai înalte 

subtilităţi şi fundamentări ale progresului conştiinţei critice. Dar 

spiritul nostru nu se reduce la aceasta şi trebuie să păstreze ceva 

din sănătatea majoră a omului primordial, care ştia să comunice 

fonciar cu lucrurile. În momentul când noi nu vom mai putea 

comunica cu ele, ori le vom declara existenţe savant aranjate în 
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casa de păpuşi a subiectivismului nostru, cultura va fi intrat de 

fapt într'o fază funebră, oricât simţ al nuanţei ar pune în declinul 

ei. Omul modern trebuie să păstreze totuşi în fiinţa sa un procent 

de „natură‖, dar trebuie să fie în acelaş timp critic pentru a şti să 

comunice cu lucrurile într'un chip mai complicat şi mai indirect. 

Şi acum, să venim la poziţia d-lui Constantin Noica. Mai întâi, e 

foarte semnificativ şi foarte important pentru filosofia sa că nu 

evită „problemele mari‖. Filosofia nici nu e în afară de ele şi, 

afară de aceasta, numai spiritele înecate în cotidianul monden şi 

într'o gramatică spirituală de mici disociaţii zâmbesc ori de câte 

ori aud de realităţile majore şi eterne, cari se scriu cu sau fără 

majusculă. Dar e ceva încă şi mai semnificativ la d. Noica. 

Ocupându-se de situaţia conştiinţei în faţa naturii, a cosmosului, a 

colectivităţii ... dovedeşte că e strâns legat de fenomenul 

românesc, deşi n'ar avea aerul. Pentru noi acest fapt are o mare 

valoare şi trebuie pus în evidenţă indirectă, dar nu mai puţin 

elocventă. Conştiinţa românească a trăit până de curând tocmai în 

acea euforie cosmică şi patriarhală, pe care spuneam că au avut-o 

oamenii înainte de a se desface ca subiect şi a privi realitatea 

generală ca ceva pur exterior şi chiar străin. Şi întocmai cum 

oamenii, când au ajuns la acest stadiu, au încercat fie să se 

întoarcă la realism, fie să iniţieze idealismul, tot aşa şi pentru 

conştiinţa românească modernă, în filosofie, nu a fost altă 

problemă mai direct simţită decât legătura dintre om şi cosmos şi 

dintre om şi comunitate. Cazul filosofiilor d-lor Rădulescu-Motru 

şi Blaga, adică al celor mai organice filosofii româneşti, este 

concludent. Omul romanesc desfăcut din euforia cosmică 

primordială, trebuia să fie preocupat mai ales de problema 

raportului dintre conştiinţă şi realitatea universului exterior. S'ar 

zice că aceasta e în orice filosofie. Este sau trebuie să fie, dar 

lucrurile n'au aceeaşi tonalitate, aceeaşi ingenuitate ca la 

gânditorii români. În Occident, gândirea e adesea mai juridică şi 

mai alexandrină. La noi parcă filosofia simte încă durerea de a se 

fi rupt din cosmos. De aceea d. Motru a ajuns să găsească 

împăcarea prin ideia „personalismului‖, care restabileşte puntea 

de legătură între om şi natură, iar Blaga a proclamat că există o 

„censură transcendentă‖, care nu e pusă de om, ci are un caracter 

ontologic, deşi lucrează încorporată conştiinţei şi datorită căreia 
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noi comunicăm cu lucrurile chiar dacă nu le vedem la faţă. 

Astăzi, d. Noica se ocupă şi dânsul de această problemă. Dar 

chiar dacă ar da o soluţie opusă, chiar dacă ar combate realitatea 

naturii, noi vedem aici tot integrarea sa în linia problematicei 

româneşti ivită într'o conştiinţă de popor, care până mai ieri nu se 

îndoia că lumea este aşa cum o vedem şi se simţea bine în ea. 

Pentru cei cari caută etnicul în chip direct, necritic, şi se întreabă 

ce e românesc şi cosmic în anume creatori de oraş, exemplul d-lui 

Noica e lămuritor. Dar cum a rezolvat d. Noica problema 

raportului dintre conştiinţă şi lume? Aici se vede ce sumar se 

caracterizează de obiceiu scriitorii şi gânditorii de către cetitorii 

lor şi adesea chiar de către criticii de profesiune. Căci d. Noica e 

considerat şi acum ca un perfect geometrizant, ca un 

intelectualist, ca un idealist integral. Şi aceasta pentru motivul că 

aşa apărea în lucrarea sa de tinereţe, aproape de studenţie, 

„Mathesis‖, lucrare plină de graţie şi de gânduri delicate, dar la 

car e autorul ei ar avea azi multe de adăogat şi poate multe de 

scos. Şi cu toate acestea, lirismul care colorează acest preludiu al 

activităţii filosofice a d-lui Noica, ar fi trebuit să dea de bănuit 

chiar de atunci. E în „Mathesis‖ un fel de psihologism, care se 

filtrează prin virtraliile subtile ale logicei, încât se putea prevede 

că el îşi va afirma drepturile mai târziu. Şi, desigur, nu pentru a 

cădea în psihologismul pur şi simplu, ci pentru a ajunge la 

beneficiul unei spiritualităţi mai largi decât o poate da logica. 

Când a apărut „De Caelo‖, s'a văzut în ea, şi poate însuşi autorul 

a crezut astfel, o întărire a atitudinii din „Mathesis‖. La o primă 

cercetare chiar, se par e că „De Caelo‖ e făcută pentru a justifica 

temele din „Mathesis‖. Şi totuşi lucrurile nu sunt atât de simple. 

„De Caelo‖ e o lucrare  care depăşeşte pe „Mathesis‖. Deşi 

pledează pentru idealism în partea întâia a ei şi pledează tot 

timpul pentru individualism înţeles ca viaţă interioară creatoare 

iar nu democratic, ea cuprinde mai mult decât atât. Căci partea 

din urmă a acestei cărţi are cel puţin alt ton moral decât ceea ce 

scrisese d. Noica mai înainte. E în această parte, într-un cadru de 

admirabilă analiză a omului modern, o filosofie a păcatului, mai 

mult, o trăire a păcatului, care e înălţătoare şi de un mare adevăr . 

Aceste consideraţii ale d-lui Noica ating culmi de idealism, dar 

adăugăm, nu de idealism teoretic, epistemologic, cum era până 
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acum, ci de idealism practic sau moral. D. Noica pune conştiinţa 

şi filosofia păcatului în cadrul idealismului teoretic. E însă 

aceasta posibil? Nimic mai zguduitor pentru conştiinţă decât 

păcatul, iar aceasta n-ar fi cu putinţă dacă n-am avea ideia unor 

absoluturi, pe care le-am călcat prin păcatul nostru! Absoluturile 

înseamnă însă realism metafizic, teoretic, chiar dacă voim să 

reducem totul la absolutul eului. De altfel, se ştie că ideia de 

păcat a înflorit în omenire şi a purificat oamenii în vremea 

realismului, iar nu în vremea idealismului teoretic. Căci dintr'o 

perspectivă pur umanistă, iluzionistă sau cel puţin relativistă, 

păcatul se evaporează ori îşi pierde din gravitate. Iar păcatul e 

numai gravitate! Dar chiar dacă nu am raţiona asupra acestor 

lucruri şi am asculta numai sunetul spiritual al paginilor ultimei 

părţi a lui „De Caelo‖, am căpăta convingerea că e aici atâta 

moralism dens, deşi transfigurat de meditaţie, cum nu eram 

obişnuiţi să vedem în producţiunile mai vechi ale autorului. Acest 

lucru ne satisface aşa de mult, încât uităm creştinismul prea vag 

sau uneori învecinat cu o nuanţă de protestantism — deşi d. 

Noica nu s-a gândit decât la metafizică şi la morală — care-şi 

face drum în filosofia aceasta a păcatului. Reţinem faptul că „De 

Caelo‖ cuprinde o invazie de suflu nou. În locul lirismului mai 

mult egotist din „Mathesis‖, apare aici, printr'o învingere de sine, 

un lirism cu ceva obiectiv, pentru cei cari înţeleg că aceşti 

termeni nu sunt contradictorii. De aceea socotim că „De Caelo‖, 

afară de importanţa intrinsecă, poate căpăta cu vremea şi o 

importanţă de articulaţie în gândirea d-lui Noica, fiind adică o 

operă de tranziţie. O dovadă în acest sens sunt unele idei din 

ultima activitate a acestui neobosit şi tânăr autor. În eseurile sale 

atât de concentrate asupra izolării şi singurătăţii, apar accente 

simptomatice şi dintre cele mai simpatice. Autorul vorbeşte aici 

de o viaţă interioară completă nu numai în legătură cu formele şi 

esenţele, vorbeşte de etnic, de comunitate şi chiar de o anume 

barbarie ce garantează o viaţă mai adevărată şi o realizare mai 

deplină în viitor. Însăşi aplicarea ideii de însingurare, de adâncire 

în sine, la neamuri şi nu numai la individ, e foarte semnificativă 

pentru activitatea de acum a d-lui Noica. Dar să ascultăm 

propriile sale cuvinte: „Nu descifrăm încă, pe plan individual, 

semnele unei asemenea intrări în singurătate a omului 
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contemporan. Le surprindem însă pe plan istoric şi în ordine 

colectivă. Recrudescenţa naţionalismului, pe саrе o trăieşte 

Europa de azi; ba nu recrudescenţa, ci deşteptarea naţionalismului 

propriu zis, poate fi privită drept un fenomen semnificativ. 

Lepădarea aceasta de orice formule universal valabile, întoarcerea 

neamurilor la propria lor fire, reprezintă, în felul său, un exerciţiu 

de izolare, o asceză. E ca şi cum o fiinţă colectivă ar refuza să 

primească ceva deagata şi s-ar trudi, metodic, să se împlinească 

după propria ei măsură. Dar un alt semn ar putea îndreptăţi, în 

zilele noastre, nădejdea unei înfrângeri a izolării şi cea de 

cucerire a singurătăţii, treaptă către comunitate: este apusul 

inteligenţei pure şi simple. Inteligenţa începe să fie repusă în 

locul ei, să recapete caracterul instrumental în interesul cuiva. 

Dacă fiinţa întreagă nu primează asupra inteligenţii şi dacă 

spiritul se sărăceşte pe sine până la a nu fi decât exerciţiu 

intelectual, atunci omului nu-i este dată comunitatea. Între 

inteligenţe există consens, dar nu există convieţuire. Fără spiritul 

întreg care să le susţină, fără fiinţa care să le instrumenteze, 

inteligenţele se întâlnesc, dar nu se armonizează. De acea putem 

vorbi despre izolarea dar nu singurătatea omului contemporan. 

Sau nu încă. Fiindcă semnele ordinei viitoare le vedem: sunt 

haosul şi dezordinea de azi. Da, tocmai barbaria, tocmai ceeace 

pare necivilizat astăzi, prefigurează triumful de mâine. Când vezi 

atâtea spirite protestând, în numele civilizaţiei, în numele ordinei, 

în numele inteligenţii, împotriva a ceeace e viu, a ceeace e tânăr 

astăzi, poţi fi sigur că ele nu înţeleg nimic. E ceva sănătos în 

rezerva faţă de inteligenţa goală: e ceva semnificativ în trăirea 

aspră a naţionalismelor, e ceva triumfător în primatul 

subiectivităţii. În schimb cine, crezând că-şi înţelege timpul, 

vorbeşte despre o nouă subjugare a inteligenţei la obiect şi a 

individului la colectivitate, nu ştie nici ce anume înfrânge, nici 

prin ce mijloace o face. Căci nu e vorba de inteligenţă, ci de 

spirit; iar acela nu poate fi subjugat. Şi nu e vorba de individ, ci 

de persoană: iar aceasta nu poate fi oprimată. Falimentul 

inteligenţei şi integrarea în subiectivitate pot fi expresia unei 

barbarii, cum vor cei care nu înţeleg timpul de azi, dar nu 

expresia unei decăderi, cum pretind cei care-şi închipuesc că-1 

înţeleg. Să acceptăm nepăsători acuzaţia de barbarie. Aşa cum ar 
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accepta-o ascetul. Şi să pornim, cu seninătate, dela izolarea 

tuturor către singurătatea noastră‖. („Vremea‖, 4 Septembrie 

1938). Nu e aşa? Vorbeşte aici alt om decât „geometrul‖, fie şi 

liric, din „Mathesis‖. Dacă din punct de vedere al ideilor formale 

deosebirea nu e atât de mare, dar spiritul e altul. Un astfel de 

suflu larg şi cu atenţie pentru ceeace poate fi şi dincolo de 

„geometrie‖, nu era în „Mathesis‖. Iar odată cu depăşirea 

inteligenţei geometrizante, se depăşeşte şi idealismul. Soluţia 

raportului între conştiinţă şi lume capătă deci şi la autorul nostru 

rangul unui „concept deschis‖. Aceasta ne bucură şi trebuie să-1 

măgulească şi pe d. Noica. Felul cum se desfăşoară acest 

„concept deschis‖ în operele autorului în discuţie, e însoţit de 

calităţi şi excelări deosebite. Astfel, întâlnim la d. Noica o înaltă 

patetică a spiritului, a rostului omului, a putinţelor acestuia de a 

se înălţa către omenie cât mai autentică, ceeace ne face să credem 

că avem de a face aici, în ultima analiză, cu un moralist de clasă 

bună, care fundează morala pe metafizică şi teoria cunoaşterii, 

pentru a ajunge la o inspirată şi preţioasă pledoarie pentru om. 

Filosofia d-lui Noica e în definitiv o etică a individului 

aristocratic şi aproape toate cercetările şi sintezele sale filosofice 

sunt pentru a servi ceeace e aristocratic în om. Nu discutăm acum 

dacă e mult element aristocratic în fiinţa omenească şi dacă, mai 

ales, sunt mulţi oameni sufleteşte aristocraţi, dar subliniem 

pasiunea subtilă cu care autorul nostru s-a hotărât să lucreze 

pentru valorificarea a ceea ce e nobil în individ. După aceea, d 

.Noica aduce calităţi de analist, aduce, după cum am văzut, o 

bună pregătire de informaţie, o erudiţie reală pe care o topeşte în 

cursivitatea ideii şi mai aduce, adeseori, un stil care ştie să poarte 

umbre discrete peste lumini, iar uneori, cum ar fi la finele 

capitolelor, să producă chiar mari efecte. Ştiinţa şi arta cu cari 

încheie capitolele, trebuie subliniate în chip special la d. Noica. 

Deasemenea foarte conştienta sa înţelepciune, care face uneori 

declaraţii uluitoare într'un stil de modestie inimitabilă. Să 

recunoaştem că dacă e un orgoliu aici, dar e unul fermecător.  

Trebuie să menţionăm deasemenea că atât gândirea, cât şi 

exprimarea la d. Noica au progresat continuu. Câtă distanţă dela 

jocul pe loc plin de dantelării şi preţioase distracţii logice, voind 

parcă să anuleze timpul şi să intre mai mult în geometrie, din 
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„Mathesis‖ şi până la eseurile din acest an, unde mersul e repede 

şi sigur, curgător şi adăogând strâns o idee la alta, ca într-un 

tropot aerian de buestraş bine nutrit! Altă dată gândirea acestui 

autor lucra cu unele indeciziuni, se exprima cu prea multe 

judecăţi problematice, compoziţia era ca un pârâu clar ce merge 

pe o matcă sinuoasă, pe când acum începe să aibă mari siguranţe, 

firescuri avântate şi concentrări suple. Şi dacă nu l-am voi pe d. 

Noica nici cu excese dogmatice, în schimb nu poate decât să ne 

încânte această continuă conturare a gândirii şi expresiei sale. — 

Mai e, în sfârşit, înclinarea evidentă a acestui scriitor filosofic de 

a ajunge la o limbă cât mai românească. În această privinţă, unele 

pasagii ale sale ar merita să fie citate ca model, deşi alteori îşi 

tolerează unele mici greşeli, curioase la un om atât de conştient ca 

dânsul. D. Noica a propus chiar termeni noi, cum e acela de 

„estime‖, iar propunerea sa ar trebui discutată de filosofii români. 

Mai mult: a îmbogăţit literatura filosofică românească cu trei 

traduceri din Kant şi Descartes, ceeace, pe lângă folosul 

indiscutabil, constitue o pildă rară la noi, unde traducerile ori nu 

se fac ori se fac de oameni rareori pregătiţi. Ce ar fi dacă fiecare 

doctor în filosofie la noi ar fi obligat, pe lângă teză, să prezinte şi 

o traducere serioasă dintr'un filosof clasic? Exemplul d-lui Noica, 

care a dat cele trei traduceri fără nici o obligaţie din afară, e plin 

de îndemn pentru aceasta, constituind el însuşi o etică. Nu ştim ce 

va face d. Noica de acum încolo. Va căuta să resoarbă implicaţiile 

realiste, suflul mai liber, din ultimele sale producţiuni, şi să se 

întoarcă la geometrie şi idealism fără nici o concesie, sau va 

socoti că poate să asculte de zările noi? Momentul e însemnat 

pentru el, fiindcă în definitiv la treizeci de ani eşti încă adolescent 

în filosofie şi epoca opţiunilor definitive nu s-a încheiat, 

presupunând că în acest domeniu ele se termină vreodată 

complect. Dar noi ştim un lucru, pe care dealtfel îl ştie şi autorul 

nostru: omul e întâiu în lume; apoi, dacă are o menire aparte de 

gânditor, se rupe din lume, iar în cele din urmă se întoarce şi face 

legătura cu lumea. A te retrage şi a te adânci în eul tău, e până la 

un timp o foarte bună metodă filosofică. Din acest punct de 

vedere, marele exemplu al lui Descartes i-a servit mult d-lui 

Noica. Dar totul e ca după ce ţi-ai cercetat eul, să refaci legătura 

între el şi lucruri. Sistemul filosofic deabia atunci începe să se 
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clădească pe ultima sa fundaţie. Pe această cale de reobiectivare, 

d. Noica va avea de învăţat tot atât de multe lucruri cât şi până 

acum, sau chiar mai mult. Şi se va convinge, din ce în ce mai 

adânc, că în afară de individul propriu zis, mai există şi alţi 

indivizi mult mai respectabili şi poate mai folositori vieţii 

spiritului: neamurile, comunităţile religioase şi în cele din urmă 

individul mare, infinit, unic, adică realitatea generală în sine, în 

centrul nevăzut al căreia trebuie să te pui, dacă vrei să înţelegi 

acest mister sacru al existenţei, în măsura în care el poate fi 

înţeles de oameni. N'a început însuşi d. Noica să vorbească de 

neamuri şi de comunitate, în ultima vreme? Am putea deci spera 

că de aici înainte va căuta să se aşeze din ce în ce mai mult 

înăuntrul acestor „indivizi‖ comunitari, până când va ajunge ca ei 

să nu-1 mai incomodeze în nici un fel, fie că se cheamă 

„cosmos‖, „istorie‖, sau „masse‖. Atunci va vedea că pe lângă 

interiorul persoanei, există şi interioare cu mult mai largi şi mai 

angajante şi atunci filosofia sa va putea fi, eventual, chiar tragică, 

dar nu va fi aşa de mult expresia „temerilor‖ de lume! Căci în 

definitiv lumea e singura noastră realitate, afară dacă nu preferăm 

să rămânem prizonierii propriului nostru eu, şi e păcat să ne-o 

stricăm singuri. D. Noica până azi a fost în lume şi apoi s'a retras 

din ea. A trecut cele două faze. Acum ni se pare că observăm 

unele încercări de revenire. Aceste încercări vor hotărî în cea mai 

mare parte viitorul filosofiei d-lui Noica. El e acum una din cele 

mai interesante prezenţe ale tinerei mişcări filosofice româneşti. 

Va fi şi un filosof mare mâine, care să continue, împreună cu 

alţii, realizările de prestigios început ale d-lor Motru şi Blaga, ce 

se cer ele înşile depăşite şi omagiate printr-o evoluţie ulterioară, 

din partea altora, de şi mai mare diversitate? Aceasta depinde de 

ce va stabili acum destinul d-lui Noica. Depinde mai ales de 

legătura, pe care o va face cu realităţile din afară de el. Marea 

tărie a sa până azi a fost retragerea. Tăria viitorului va trebui să 

fie însă un proces invers. Desigur, filosofie interesantă d. Noica 

va putea face în toate cazurile. Dar filosofia pe care o aşteptăm e 

aceea a raportului armonios între eu şi lucruri. În acest sens, îi 

dorim călduros d-lui Noica o bună întoarcere în lume. 
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                  ALEXANDRU LUPEANU MELIN 

              Alexandru Lupeanu Melin este unul dintre cei mai aleşi 

scriitori-gazetari pe care ia cunoscut ziaristica românească după 

întâiul război mondial. S-a născut la 16 iulie, din  anul 1887, în 

localitatea Fărău, judeţul Alba, aşezată pe cursul mijlociu al văii 

largi şi plină de rod a Mureşului. Şcoala primară a urmat-o în 

localitatea Ciuci
1
, învecinată cu satul său de naştere, iar cursurile 

secundare la Liceul ,, Sf. Vasile cel Mare‖ din Blaj.
2
 

                                                           
1
 Localitatea Ciuci menţionată de Ştefan Manciulea este corectă. Localitatea se 

numeşte din anul 1956 Stâna de Mureş şi face parte din comuna Noşlac,  

judeţul Alba. În harta Iosefiniană apare cu denumirea ungurească Csücs. Ileana 

Ghemeş, în revista Annales Universitatis Apulensis .menţionează  inexact, 

locul de naştere a lui Alexandru Melin în localitatea Cuci care se află în judeţul 

Mreş, aşezată la mare distanţă de satul Ciuci. Aceeaşi eroare o face şi Teodor 

Seiceanu în volumul ,, Dascălii Blajului‖. Lupeanu s.-a născut într-o familie 

neoaşă de ţărani din  Fărău, care practica ocazional anumite mici meserii. Şi 

Ioan Popu - Câmpeanu, în articolul: ,, Zece ani de la moartea lui Alexandru 

Lupeanu‖ publicat în  anul 1948 în Calendarul de la Blaj p. 49 şi urm. 

confirmă acest lucru. Vorbeşte de naşterea lui într-o familie de ţărani şi mici 

meseriaşi. Manuscrisul dactilografiat al acestui articol despre Alexandru 

Lupeanu Melin se află în arhiva noastră personală şi poartă semnătura 

autografă a marelui istoric şi geograf Ştefan Manciulea care mi l-a dăruit în 

anul 1969 pentru a-l publica. Situaţia de atunci nu mi-a permis. Nu ştiu dacă 

mai există o copie  care să fi fost publicată postum.  (n.n. Virgil Şerbu  

Cisteianu).  
2
 Nu înţeleg de ce unii cercetători, istorici, etc menţionează doar  Liceul ,, Sf. 

Vasile‖ din moment ce însăşi documentele religioase îl condideră ,, Sf, Vasile 

cel Mare‖!? 
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             Viaţa de şcolar blăjean, student 

cum li se spunea pe atunci elevilor din 

cursul superior al Liceului- cu toate 

bucuriile tinereţii, cu manifestările 

patriotice şi naţionaliste, cu solemnităţile 

diferitelor serbări şcolare, şi cu acele 

baluri de la Trei-Sfinţi le-a încrestat el 

mai târziu în atâtea din articolele, 

broşurile şi lucrările sale închinate 

Blajului de odinioară. 

            Din paginile scrisului lui Alexandru Lupeanu Melin, nu 

lipsesc însă nici rândurile care vorbesc despre undele de tristeţe şi 

amărăciune care bântuiau sufletele studenţilor, necazuri izvorâte 

din greutăţile şi lipsurile materiale cărora încercau să le facă faţă. 

             După terminarea Liceului Alexandru Lupeanu Melin, s-a 

hotărât să urmeze studiile teologice. Episcopul Victor Mihali la 

trimis în Seminarul romano – catolic de la Oradea Mare, unde 

studiile se predau în limba latină, ca acolo să deprindă cât mai 

temeinic cunoaşterea limbii latine. La Oradea a rămas puţină 

vreme. Pricina a fost că tânărul seminarist blăjean şi-a afirmat pe 

faţă sentimentele româneşti şi dragostea adâncă pe care o purta 

poporului său băştinaş din Transilvania şi părţile Ungurene. 

Această credinţă nezguduită a fost socotită din partea profesorilor 

Seminarului de pe malurile Crişului Repede, drept o manifestare 

ostilă săvârşită de un ,, valah‖ la adresa ideii de stat unitar 

maghiar. Urmarea a fost; eliminarea lui Alexandru Lupeanu 

Melin din Seminarul de la Oradea.. Întors la Blaj a urmat şi 

terminat aici studiile teologice. Cursurile universitare le-a început 

la Cluj, alegându-şi specialitatea  limba română şi istoria. De la 

Cluj a plecat la Budapesta pentru a continua studiile. Acolo 

colegii săi apreciindu-i talentul şi cunoştinţele l-au învdrednicit 

cu cinstea de al alege preşedintele societăţii de lectură ,, Petru 

Maior‖ care activa în capitala Ungariei.  

           Odată cu toamna anului 1916 Alexandru Lupeanu Melin s-

a reîntors la Blaj unde a primit catedra de limba română de la 

Liceu şi de acum înainte până la moarte a rămas nedespărţit de 

ctitoria vlădicului Inochente Micu, de această veche cetate de 

cultură românească. 
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           Alexandru Lupeanu Melin, şi-a început activitatea literară 

încă pe vremea de când studia pe băncile liceului. Întâile schiţe 

le-a publicat în anul 1905 în revista răvaşul care apărea la Cluj.
3
 

Subiectul scrisului său era cules din viaţa satelor noastre tratând 

gama de bucurii şi necazuri ale ţăranilor noştri, descrieri ale 

naturii şi amintiri din trecutul plin de grea obidă a românilor 

ardeleni. Legile şcolare de atunci opreau cu străşnicie orice 

claborare a elevilor la vreo revistă sau ziar, nescotirea lor fiind 

pedepsită cu eliminarea din liceu. 

           Ca să-l ferească de această pedeapsă de o parte, de altă 

parte, pentru a nu lipsi revista şi cititorii săi de colaborarea sa, 

Elie Dăianu, fondatorul revistei ,, Răvaşul‖, a hotărât să-i 

propună tânărului scriitor să accepte un pseudonim. Astfel, 

numele lui de scriitor a devenit Alexandru Melin. Elevul de 

atunci acceptând propunerea lui Dăianu, apoi profesorul de mai 

târziu şi scriitorul. va semna până la sfârşitul vieţii lucrările, 

studiile şi articolele ziaristice cu numele de Alexandru Lupeanu 

Melin. 

        Activitatea literară a tânărului scriitor a fost semnalată încă 

de timpuriu de Nicolae Iorga care îi remarcă talentul şi darul 

creaţiei dovedit în a zugrăvi aspecte atât de multiple şi variate din 

viaţa satului. 

        Munca literară şi activitatea ziaristică derfăşurată an de an, a 

fost din ce în ce mai bogată şi mai rodnică. Schiţele şi nuvelele 

lui au apărut în paginile revistelor ,, Ramuri‖ din Craiova
4
; 

Revista Politică şi literară‖ din Blaj
5
; ,, Amicul tinerimii‖ din 

                                                           
3
 Revista Răvaşul apare la Cluj începând cu anul 1903, timp de 7 ani, până în 

1910 şi a fost fondată de preotul greco catolic Elie Dăianu născut în localitatea 

Cut din judeţul Alba şi  are ca redactori responsabili  pe Basil Moldoveanu şi 

Petru B. Bariţiu. Printre colaboratori îi găsim pe  George Ranetti, Aron Cotruş, 

Ştefan Braborescu, Teodor Murăşanu, Ion Agârbiceanu, Nicolae Iorga, Duiliu 

Zamfirescu, Al. I. Brătescu - Voineşti, Ioan Bianu, I. E. Torouţiu, Andrei 

Bârseanu, Al. Ciura, Petre Dulfu şi alţii. În anul 1910 revista îşi încetează 

activitatea sub presiunea autorităţilor  maghiare ale timpului. 
4
 revista a fost fondată de D. Tomescu şi apare între 15 februarie-17 mai 1916. 

5
 Apare începând din anul 1901-până în anul 1912, editor fiin Iuniu B. 

Hodoşiu,  prim redactor şi director dr. Aurel Ciato şi red, resp. Augustin 

Gruiţa.  
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Bucureşti
6
;  ,, Luceafărul‖ din Budapesta

7
, iar după 1918 îl 

întâlnim în pagimnile revsitel ,, Ţara Bârsei‖ din Braşov
8
; ,, 

Cultura Creştină‖ din Blaj; ,,Cosânzeana‖ din Orăştie
9

; 

,,Convorbiri literare‖ din Bucureşti
10

. 

       Scrisul său de bătrân sfătos şi priceput, plin de haz şi de 

glume atât de mult aşteptate, mai ales din partea cititorilor săteni 

s-a risipit vreme de peste trei decenii în ziarele: ,, Gazeta 

Transilvaniei, Unirea, Drapelul, Tribuna, Foaia poporului român, 

Dacia, Curentul, Alba Iulia şi altele. 

       Alexandru Lupeanu Melin a fost un adânc cunoscător al 

sufletului poporului nostru ale cărui dureri şi suferinţe le-a 

îmbrăţişat, şi ale cărei aspiraţii spre o viaţă mai bună a căutat şi el 

prin contribuţia să le realizeze. Veacurile de umilinţă, batjocură şi 

chinuri în perioada când români erau socotiţi a patra naţiune pe 

propriul lor pământ, numai ca toleraţi, exploatarea cumplită a 

maselor noastre ţărăneşti din vremea iobăgiei, furtunoasele 

răsmeriţe dezlănţuite de milioanele celor legaţi de glie pentru 

pentru dobândirea de drepturi şi libertăţi le-a cunoscut şi s-a 

înduioşat de ele.  

       Calvarul acesta multisecular s-a apropiat de sfârşit în toamna 

anului 1918, când Monarhia austriacă apărată simbolic prin 

pajura hrăpăreaţă cu două capete din temelii ameninţată. 

        Când a sosit acest soroc al dreptăţii istorice şi pentru poporul 

românesc din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, când 

cei robiţi de veacuri deşteptaţi din somnul cel de moarte au 

aruncat de pe trupurile lor cătuşele grele afirmându-şi drepturile 

politice şi naţionale, istorice şi etnice Alexandru Lupeanu Melin a 

fost în primele rânduri ale acelora care au contribuit la pregătirea 

şi înfăptuirea actului epocal: unirea tuturor românilor într-un 

singur stat săvârşită la 1 decembrie 1918. În vederea pregătirii 

                                                           
6
  Apare în perioada 1906-1911. 

7
 Apare în perioada 1902-1906 la Budapesta. 

8
 Apate în perioada 1929-1938, editată de ,, Astra‖ sub conducerea lui Andrei 

Banciu. 
9
 Apare la Orăştie în perioada 1911, 15 octombrie-1915 februarie 7, având ca 

proprietar şi redactor pe Sebastian Bornemisa şi D. I. Cucu, apoi apariţia va 

continua   la Cluj  
10

 Apare începând din anul 1885 până în anul 1944, continuând seria ieşeană.  
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acestei solemnităţi unică prin măreţia ei în viaţa noastră istorică el 

a înfiinţat la finele lunii noiembrie 1918 ziarul ,, Alba Iulia‖ 

organ pus în totalitate în slujba realizării acestui act. 

      Pentru poporul nostru de la sate s-a ivit acum o sumedenie de 

probleme de ordin cultural şi naţional, moral şi educativ, social şi 

economic care trebuiau cunoscute în întregime, cercetate, 

limpezite şi mai ales soluţionate. Cunoscând bine lumea satului 

ardelenesc, Melin s-a angajat cu tot elanul, priceperea minţii şi 

pregătirii sale cărturăreşti în această operă atât de impresionantă 

şi cu atât de multă răspundere faţă de istorie. 

       Pentru fraţii săi ţărani a scris un mare număr de cărticele 

începând cu anul 1912. Broşura intitulată ,, De vorbă cu sătenii‖ 

l-a purtat în anul 1916 în faţa organelor judecătoreşti ale statului 

maghiar fiind învinuit de către procurorii unguri pentru 

capitolele: ,, Nu ne dăm legea‖ şi ,, Îndemnurile primăverii‖. 

Cărţile şi broşurile lui s-au înmulţit an de an. Di numărul lor atât 

de însemnat amintim: ,, Plugul domnului‖ 1917, ,, Din război‖ 

1918, ,, Sămânţa viitorului‖ 1918, ,, Copii în război‖ 1919, 

Cântecele Iancului‖ 1922, ,, Povestea lui Archirie‖ 1922, ,, De pe 

Secaş‖ 1927, ,, Crai de la răsărit‖ 1928, ,, Fetiţa orfană‖ 1933 şi 

altele. 

      Alexandru Lupeanu Melin a căutat, mai ales pe cale 

gazetărească,  să stea de vorbă cu cititorii săi de la sate. Împreună 

cu prietenul şi colegul său de ucenicie cărturărească şi dăscălie, 

Iuliu Maior a înfiinţat în anul 1919 la Blaj, ziarul ,,Unirea 

poporului‖ cea mai bună gazetă din întreaga ţară de pe atunci 

destinată cititorilor săteni. 

       Adresându-se ţăranilor el îşi  spovedeşte gândurile care l-au 

îndemnat să scoată pentru ei această foaie, fără nici o intenţie 

ascunsă, fără de a urmării câştiguri materiale, ori vreo trecătoare 

mărire pământească, ci numai dragostea curată pe care a purtat-o 

muncitorilor ogoarelor. În articolul de fond ,, Cărarea noastră‖ 

apărut în primul număr al ziarului spune: Noi cei care scriem 

această gazetă cu toţii răsăriţi din opincă, feciori sau nepoţi de 

săteni. Părinţii şi fraţii noştrii sunt la coarnele plugului, lângă 

toporiştea coasei, în brazda ogorului dădător de pâine, sunt 

dintre cei mai aleşi muncitori ai neamului, plugarul cu palme 

aspre şi cu suflete curate. Dintre dânşi am ieşit noi, ei ne-au 
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trimis ca să intrăm în împărăţia slovelor şi a învăţăturilor, să 

răzbatem cu trudă multă, cu lungi nopţi de priveghere între 

slujitorii cărţilor, să le învăţăm meşteşugul, să le culegem 

înţelepciunea. Să aibă şi neamul nostru oameni cu ştiinţă de 

carte, şi comorile încuiate în ogorul tiparelor, să le punem în 

folosul poporului din care ne-am ridicat. 

        Aceasta e menirea noastră sfântă, şi acestei meniri 

înălţătoare vrem să slujim atunci când începem să tipărin 

această gazetă. 

        Prinurmare, când venim astăzi la voi, fraţi săteni,, venim 

acasă, venim la părinţi şi fraţii noştri dragi, ca să le stăn 

întrajutor cu învăţătira noastră.. De la voi am plecat, la voi 

venim, ai voştri suntem. 

         Când grăim astăzi e schimbată faţa lumii. Nu mai este cea 

de ieri. S-a prăbuşit, s-au prăbuşit împărăţii, au căzut în ţărână 

coroane, regii stăpânitori şi asupritori de mai înainte au 

îngenunchiat în noroiul drumurilor, lumea ia o nouă înfăţişare. 

          Şi socotim că mai mult ca oricând avem trebuinţă de o 

vorbă limpede, de un grai curat românesc, pornit din inimi surori 

cu ale voastre care să vă arate calea cea bună spre fericirea 

pământească. 

           Suntem români, din sângele vostru, avem aceleaşi gânduri 

şi aceleaşi suflete ca voi. Şi dorim să vă fim povăţuitori fără 

viclenie în zilele de prefacere de astăzi.  Crezul nostru este 

deschis şi curat, ca laptele măicuţelor noaastre care ne-au hrănit 

copilăria. 

           Vrem luminarea satelor prin înţelepciunea tiparului bun, 

ţinem la credinţa creştinească a străbunilor noştri, jurăm în 

îndeplinirea dorinţelor veşnice ale neamului nostru românesc, 

ţinem cu sfinţenie la cuvintele lui Bărnuţiu de pe Câmpul 

Libertăţii din 1848, care visa un popor liber şi stăpân pe soarta 

lui, ne închinăm memoriei lui Iancu şi păstrăm cu scumpătate tot 

ceea ce fruntaşii neamului românesc de pretutindeni, din trecut şi 

de astăzi au hotărât şi hotărăsc spre binele şi fericirea poporului 

român. 

            Vă grăim din Blaj, acest vechi lăcaş de cultură 

românească de unde a răsărit lumina învăţăturii pentru toţi 

românii, din Blajul şcolilor şi al dascălilor vrând să 
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propovăduim aceiaşi învăţătură. Cinste şi hărnicie. Vrem un 

popor de săteni silitori, deştepţi, bogaţi şi fericiţi. Bogaţi prin 

muncă şi luminaţi prin carte bună şi dreaptă. 

             Din multele idei şi crezuri care împânzesc lumea astăzi, 

noi vom alege pe cele curate, pe cele pe care pot să ne fie de 

folos şi vor pune în lumina adevărului pe prorocii mincinoşi 

arătându-i cu degetul. 

              Binele îl dorim, al lui slujitori vrem să fim. Aceasta e 

cărarea noastră. Cine ne înţelege să ne urmeze. 

              În paginile ziarului şi-a risipit cu dărnicie dezinteresată şi 

cu bucurie sinceră, redactorul ,, Unirii poporului‖, partea cea mai 

mare din articolele, schiţele, nuvelele, ştirile şi îndemnurile sale 

adresate sătenilor pentru a-i lumina şi învăţa. Şi tot aici a văzut 

lumina tiparului şi scrisul său atât de plin de duh, umor sănătos şi 

ironie şăgalnică, prin care ,,domnul Milin de la Blaj‖ cum îi 

spuneau sătenii le împărtăşea cititorilor atâtea istorioare pline de 

de glume. Autorul lor, prin aceste lecturi vesele a înveselit după 

amezile de duminică şi sărbători ale ţăranilor ca şi sezătorile din 

lungile nopţi de iarnă ale cumetrelor strânse la torsul cânepii şi 

inului. Acum unchiaşul sfătos de la Blaj a lăsat să se perinde în 

faţa ascultătorilor, numai ochi şi urechi, pe eroii povestirilor sale, 

pe acel ,,Bucur din Merghindeal‖, care după lupta purtată de 

austrieci cu împăratul Napoleon I la Vătărlauă‖ s-a întors acasă 

povestind sătenilor lui isprăvile de pomină.. Iar mai târziu, 

făcându-i-se dor de prietenul său împăratul ,, de la Beciu‖, cu 

care era în strânse legături încă de pe câmpul de bătaie, a căutat 

să-l vadă în capitala împărăţiei. 

            Ajuns aici ,, împăratul la poftit la el ca pe un frate drag . 

Împărăteasa, baroneasa ia pregătit lui Bucur o masă strajnică la 

care s-a aşezat alături de înălţatul împărat, după ce acesta a stat o 

vreme la poartă având în mână un dărab de pită şi slănină 

aşteptând să-i vină vacile din ciurdă.‖ 

             Cititorii lui Alexandru Lupeanu Melin l-au cunoscut şi pe 

Niţă Zdrenghea ,, cel cu păţania de la ciulamatograful din 

Bucureşti‖, când s-a fost dus în capitală cu alţi ortaci pentru a 

cere dreptate şi pământ pe seama sătenilor din Curmătură, de la 

,,leforma lu agraru‖. 
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             Dar păţania lui Cârlig când l-a vândut pe suru, leacul 

pentru muieri sau desfăşurarea petrecerii pline de hore ăi 

strigături la ,, Târgul de fete de pe muntele Găina‖, ori isprăvile 

minunate din vrăjbi ale lui Landi Lăncierul şi câte şi mai câte 

altele n-au ieşit toate din condeiul cel şugubăţ şi povestaş meşter 

a lui Alexandru Lupeanu Melin? 

              O activitate tot atât de rodnică a desfăşurat şi pentru 

culturalizarea satelor noastre în cadrul Asociaţiuni pentru 

literatura şi cultura poporului român din Transilvania care la 

ales după Primul Război Mondial ca membru în Comitetul ei 

Central. 

               În cadrul despărţământului ,, Astra‖ Blaj, Alexandru 

Lupeanu Melin a străbătut satele din jurul acestui oraş une a rostit 

conferinţe, a organizat şezători literare, producţii teatrale şi 

manifestări culturale prin care se urmărea educarea şi instruirea 

ţărănimii noastre. 

               Sfaturile atât de preţioase date sătenilor, bărbaţi şi femei 

urmau să fie traduse şi în fapte. Pentru ca fiecare sat să aibă şi 

elemente tinere, bine pregătire în această direcţie, Alexandru 

Lupeanu Melin a înfiinţat la Blaj, în anul 1935 o ,,Şcoală 

superioară ţărănească‖ pentru feciori, iar în anul următor una şi 

pentru fete. Aici în această şcoală, vreme de o lună, li se predau  

,, elevilor săteni‖ aleşi de Despărţămintele locale ,,Astra‖ lecţii şi 

cursuri teoretice şi practice, din partea profesorilor şi 

profesoarelor de specialitate. Reîntorşi acasă, cursanţii aveau să 

fie pentru satele lor adevăraţi inovatori şi învăţători prin 

cunoştinţele acumulate la Blaj şi vor schimba multe din 

orânduielile vechi ale satelor, noastre, referitoare la viaţa 

economică. 

        Activitatea cărturărească desfăşurată de Alexandru Melin a 

fost tot atât de rodnică şi atunci când a studiat trecutul istoric al 

Blajului, cu bărbaţii lui străluciţi şi cu operele lor nemuritoare 

închinate poporului român din Transilvania. Mintea sa neobosită, 

a cercetat acte, documente hârtii şi însemnări vechi pentru a 

cunoaşte viaţa şi munca marilor vlădici ai Blajului, strădaniile de 

zi şi noapte ale atâtor călugări, dascăli şi profesori din sânul 

cărora s-au înălţat ca adevăraţi ,, luceferi‖ pe cerul istoriei noastre 

româneşti, cei trei reprezentanţi ai Şcolii Ardelene: Samoil Micu, 
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Ghe. Şincai şi Petru Maior. Lupeanu Melin a cunoscut o altă faţă 

din gloria Blajului, aceea legată de revoluţia din anii 1848-1849, 

cu figurile înflăcăraţilor patrioţi şi naţionalişti: Aron Pumnul, 

Simion Bărnuţiu, Ion Rusu, Timotei Cipariu şi alţii. Şi condeiul 

lui a încrestat apoi personalitatea atâtor şi atâtor idealişti blăjeni 

care au activat aici vreme de aproape două secole. 

     Studiile închinate Blajului istoric le-a început imediat după 

Primul Război mondial publicând în anul 1922 broşura intitulată: 

Călăuza Blajului. 

      În prefaţă autorul spune: Blajul este mic şi neînsemna dar în 

perspectiva trecutului devine mare şi mai strălucit pentru inimile 

româneşti decât însuşi Ierusalimul aurit al împăratului Solomon. 

Alcătuind această sumară călăuză [...]ne-am gândit la vizitatorii 

pioşi pe care îi aduce râvna îmbogăţirii sufleteşti şi dragostea de 

faptele mari ale unui neam de mucenici care s-a trudit în zbucium 

de sânge să-şi croiască o cale în lume prin cultură şi lumină. Ne 

gândim la atâţia şcolari care ne vizitează an de an şi pe care 

bunii lor dascăli îi aduc să se încânte de trecut şi să caute urmele 

acoperite ale lui Şincai, Micu Clain, Maior, Cipariu, Bunea şi 

Moldovan, ori a tribunilor şi centurionilor care îşi dorm somnul 

de veci lângă Câmpul libertăţii.... 

       Au urmat apoi, alte şi alte lucrări închinate Blajului în care a 

înfăţişat oamenii şi fapte pline de glorie din viaţa acestui centru 

de cultură de unde a ,, răsărit soarele‖ tuturor românilor. Din şirul 

acestor lucrări amintim: Albumul Bunea, 1910; Blajul istoric în 

icoane, 1924; Ce este de văzut în Blaj, 1926; La piatra libertăţii, 

1926; Xilografii de la Blaj, 1928; Blajul, 1930, Sufletul Blajului, 

1931; Blajul şi biblioteca lui, 1932, Evocări, volum apărut în ziua 

când autorul a decedat în anul 1937. 

       Alexandru Lupeanu Melin, a tipărit apoi alte şi alte lucrări şi 

studii închinate trecutului glorios al Blajului în care a zugrăvit 

oameni şi fapte din istoria Blajului scriind despre anul 

revoluţionar 1848-1849 astfel: 

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

prin acei călugări şi preoţi umiliţi care s-au adaptat la simţuri 

înalte, la pragurile Romei şi ale apusului, aducând mândria 

latină şi învăţăturile mântuitoare ale cărţii. 
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        În anul 1848, ceasul a sosit. Dascăli de la Blaj şi ucenicii 

lor răsfiraţi peste toată Transilvania s-au înălţat de lângă masele 

lor paşnice şi au strigat în lumea largă prin graiul lui Aron 

Pumnul, Cipariu şi Bărnuţiu: Că Ardealul nu-i pustiu, ci e plin 

de români cu simţiri aprinse cari se trezesc din somnul cel de 

moarte şi vreau să fie liberi pe pământul strămoşesc.  

         Dar Blajul- scrie mai departe autorul – are un trecut atât de 

glorios, încât ar trebuie să se scrie despre el volume groase şi 

cuprinzătoare. 

         Până în anul 1930, Alexandru Lupeanu Melin a avut un 

organism sănătos. În acest an, sănătatea lui a început să slăbească 

şi în urma unor investigaţii medicale i se stabileşte diagnosticul 

de cancer. I se face o intervenţie chirurgicală la Cluj de către 

marele chirurg Alexandru Pop, în anul 1932. După operaţie se 

simte bine şi îşi reia activitatea. Cinci ani mai târziu, în 1937 

boala reapare şi cu toată intervenţia medicilor la 7 octombrie 

moare în Clinica de chirurgie din Cluj. Înainde a închide ochii 

sub privirile înlăcrimate ale nepoatei sale şi călugăriţei care l-au 

îngrijit îşi face testamentul prin care cere să fie înmormântat 

alături de marii dascăli ai Blajului. ,,Înmormântarea să fie simplă, 

fără mare fast‖. 

 

                             Nicolae Munteanu-Natură statică 
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           Doi dintre colaboratorii revistei noastre, au împlinit o 

vârstă sumată într-un număr de ani. Doamna prof. Livia 

Fumurescu, n ăscută în oraşul Orăştie judeţul Hunedoara, 

absolventă a facultăţii de Filologie a Universităţii clujene valoros 

istoric şi critic literar, colaboratoare statornică a revistei ,, Gând 

Românesc‖ a împlinit la data de 25 iulie frumuoasa vârstă de 75 

de ani.  

         Domnul prof. Ironim Muntean erudit istoric şi critic literar, 

născut în localitatea Limba, comuna Ciugud, Judeţul Alba, 

absolvent şi dânsul al aceleiaşi Facultăţi de Filologie a 

Universităţii clujene, a împlinit vârsta de 75 de ani la data de 26 

iulie, prilej cu care, revista ,, Gând Românesc‖ i-a dăruti un 

frumos volum omagial în care sunt publicate aprecieri elogioase 

despre activitatea domniei, sale semnate de Aura Cristi, Livia 

Fumurescu, Iuliu Pârvu, Gheorghe Dăncilă, Nicolae Ota şi 

Gheorghe Jurcă. Volumul mai prezintă un capitol în care opera 

lui Ironim Muntean este evaluată apreciativ de către criticii şi 

istoricii literari: Monica Grosu, Diana Câmpan,Ioan Lascu, Maria 

Octavian, Roxana Pavnotescu, Constantin Cubleşan, Mircea 

Popa, Ion Buzaşi, Iuliu Pârvu, Virtgil Şerbu Cisteianu etc. 

      Doamna Livia Fumurescu şi Domnul Ironim Muntean au fost 

colegi la aceiaşi Facultate în care au avut colegi care au devenit 

nume valoroase pentru literatura românească printre care: Mircea 

Vaida Voievod, Mihai Sin, Titu Popescu, Silvia Udrea etc, care 

nu şi-au ,, dezminţit mentorii anilor de studiu intens.‖ 

      Colegiul de redacţie şi colaboratorii revistei ,, Gând 

Românesc‖ le doresc, celor doi aniversaţi viaţă lungă, sănătate şi 

înplinirea tuturor dorinţelor năzuite. 

                             LA MULŢI ANI DRAGI COLEGI! 
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IRONIM MUNTEAN 

 

ÎNTRE SONETE ŞI SONATE 

Şi prin „Ultimul zid”, Editura Eminescu, Bucureşti, 1999, 

Aura Christi continuă să-şi caute identitatea contemplată 

îndelung, drum pe care zidul este o mască şi pe care „înaintez 

milimetric/ din mine spre Mine, făcându-mi trepte-n apus/ de 

fiinţă, de gând, din vremi ce-au venit, s-au dus/ mistuite-n 

desăvârşire, golul sistemic, unde mă învârt pe cerc,/ pe un traseu 

sferic,/ învinsă tot mai mult, de la excelent în sus” (În loc de 

cuvânt înainte p. 7). Programul estetic anunţat în acest poem este 

confirmat în întregul volumul pus în cultul maestrului (Nicolae 

Breban autorul romanului Drumul la zid ) la care, simbolic, 

„drumul la zid” semnifică o teribilă experienţă umană, cu o forţă 

imaginativă de necontestat, atingându-se un prag al transfigurării 

epice textuale prin moarte (simbolică). Din identitatea ascunsă a 

unui om obişnuit se construieşte un traiect existenţial exemplar, 

drumul la zid având în centru conflictul între ficţiune şi moarte, 

Aura Christi găseşte în noapte „sălaş, reazem şi ultim zid/ de care 

stau lipită, ascultându-mi verbul” (Sonet crepuscular), „iar 

seara e un foc ce nu se poate rosti./ Şi iar nişte versuri pe 

dinăuntru te ard.../ Sufletul se aruncă-n gol, aproape de zid/ 

Lacrima ta surpă zidul, aştrii încremeniţi./ Te-ntorci în tine: 

parcă te-ai azvârlit într-un mit/ toamna. Raţiunea scânceşte după 

vremi fierbinţi/ pe aşchiile versurilor nesupuse... Şi inima, de-un 

cântec nesfârşit flămândă... Sufletul e departe de trup,– cavou 

respirând” (Aproape de zid, p. 87). Suflet şi trup, raţiune şi 
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sensibilitate, vers şi cântec, întoarcere în tine şi azvârlire în mit 

sunt sintagme ce definesc poemele volumului în care expresia 

arborescentă, imaginile ample, despletite sunt înlocuite cu 

structuri lirice austere, majoritatea sonete riguroase, acceptând 

chinga versului clasic, concentrat, dens, cu sonorităţi limpezi şi 

formulări gnomice, aforistice. 

Ciclul prim „Sonatele fetei din întuneric” face apologia 

poeziei „joc superior…/ în care te constrângi să fii”, propice 

creaţiei este „aerul nopţii limpede, substanţial,/ voi sta ca pe 

vremi lângă zidul meu cenuşiu,/ numărând, aşteptând să treacă 

timpul – vasal/ secret al eului... /” (Zidul cenuşiu, p. 101). Zidul 

rămâne leit-motiv „Pe măsură ce-l descriu, zidul meu e/ tot mai 

ceţos, tot mai deznădăjduit‖ lui fiindu-i „miez şi carcasă, mit‖, 

spunându-i „basme noi‖, îi dăruieşte „ninsori, pantere, cuvinte, 

mesageri proscrişi,‖ chemându-i „demoni să i se închine/ să-i 

cânte de dor, de singurătate./ Mi se închinau, îl uitau lângă mine/ 

şi-nchideau zidul, râzând, într-o carte./ Rămâneam singur şi 

deznădăjduit./ Demonii îmi strigau: „Transformă-te-n zid!” (Zid 

cenuşiu). Nucleele lirice: umbra, noaptea, singurătatea, frica, 

suferinţa, moartea însăşi sunt dense şi profunde: „Foamea de 

suferinţă în segmente egale/ o împărţeam pentru îndrăgostiţi, don 

juani, don juane,/ savanţi ai melancoliei nezidite Ane./ Şi 

suferinţa mai rămânea... Atunci în umbra/ zidului abstract cineva 

dintre noi începea să dea alte nume durerii.../ Suportam travaliul 

iubirii... tandri, veseli, în aulele dimineţii, /din foamea de moarte, 

suferinţă ne înfruptam. Tineri zei, toamna pe seama muzelor o 

lăsăm‖ (Sisifii). 

Nouă din cele 32 sonate ale primului ciclu sunt dedicate 

„fetei din întuneric” al cărei portret liric este complex: în 

copilărie avea „uraganele candorii, furtunile”, fixate în viaţă de 

liane, ulterior „în sufletul îmbătrânit m-am ascuns,/ în ultimul lup 

ivit dintr-un canin de stea.../ Au venit demonii protectori, 

mesagerii mei/ din viitor şi fără să clipească mi-am spus/ Adu 

uraganul uraganelor!! Şi s-au dus (p. 11)‖. Poemele Aurei Christi 

sunt deopotrivă Diavol şi Dumnezeu, îngeri şi demoni, vorbesc 

„totul despre mine, sunt amintiri din eternitate” lin, „plouă în 
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duh cu heruvimi pribegi/ şi tot ce mă azvârle în mine/ de zeu din 

tine mă desparte” (p. 18). Poeta ar vrea să se confeseze, dar n-

are voce, glas, cuvânt, şi cartea se închide la protectoarea 

scrisului. Ipostazele „copilei din întuneric‖ sunt tot atâtea definiri 

ale poeziei, poetei a cărei existenţă, în lut, azvârlire în viaţă, în 

teluric, aşezare în fire curge în bolţile melancoliei toamna, 

popasurile în frig sub marele ochi matematic divin. 

Aduce omagii tatălui „adunat în moarte” crezut 

„nemuritor, deschis/ spre alte vieţi din vieţi de vis/ .” În versurile 

mele te adăposteam, copil al meu/ şi tată/ când tu-mi spuneai că 

numai Dumnezeu/ lăcaşul şi-l durează în poeţi, în poezie/ un rost 

al rosturilor, prin care El să fie/ în miezul nostru şi al lucrurilor 

cuvântătoare /. (p. 23) 

Poeta e dăruită cu har divin: „Sunt înţelesul tău şi slavă-ţi 

port..., Prin mine creşti în spaţiul vasal/ Cu mine, înmulţeşti 

aerul/ noptatic, şi rămâi cuprins în vaerul/ încins al zorilor/ de 

îngeri vagabonzi şi har. Să fii, să fii tu vrăjitorul meu,/ prin 

mine... aer ne suntem şi uitare, revine steaua ta/ în locul ei 

descris, – în îndoiala unui zeu terestru.” (p. 24). „Fata din 

întuneric” este poeta, iar în versurile ei se înfiripă chipul Lui ca 

pata de sânge, alte ceruri, alte ritmuri... (p. 27). Tatălui i se pare 

o vrăjitoare, salvată de timp/ cât pe retina ochilor mei pot fi 

citite/ versuri frumoase scrise în câteva limbi... că sunt genială/ de 

vreme ce am forţă să urmăresc/ haite de heruvimi escaladând câte 

un poetic Olimp... (p. 32). Poeta se situează constant în interiorul 

experienţei poetice, ale cărei condiţii sunt curajul, răbdarea şi 

perseverenţa topite-n „ţinuturile roşii, de os,/ ale poemului total, 

pur, în urechi/ rostogolit asemeni unei rugăciuni,/ fără cuvinte – 

punând lumea-n mişcare./ Ai luat viaţa ca un dans pe-ncinşi 

tăciuni/ trăită. Moarte – ai luat de la fiecare./ Era bine în aerul 

de oţel, de zid./ Lui Dumnezeu îi cereai putere. Atât.” în care se 

mutase la treizeci de ani, în zidul fierbinte cerând lui Dumnezeu 

puterea, harul (Aproape doină, p. 38) de a aduce singurătăţi din 

ploi/ uriaşe alese. Ne vei izola/ în aburul lor de mangan ca să fim 

noi/ înşine. Vom citi Homer, Rilke, Zola.../ Va fi târziu, deci, 

tocmai potrivit. Ne vom retrage într-un alt zid desăvârşit‖ (p. 39). 
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Şi iubirea „atârnată de capătul unei priviri... Şi 

respirările mutând acelaşi zid/ pe care ai învăţat să-l suporţi, 

iubind.../ Într-un cerc...‖ (p. 42). 

În drumul spre sine, spre eu prin intermediul cuvântului 

scris, dorind „să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită 

îndelung/ Ce gând şi ce lucrare! În versuri este Dumnezeu în 

mine?‖ (Sonata înveşnicirii, p. 43). Poeta modelează aştrii, face 

stele inventându-le câte un mit, iar „Dumnezeu, când modelează 

lumea, se teme/ că va pierde din vedere poeţii, anii/ lor de vârf, 

de plumb” (Darul, p. 45). „Rostirea de mine... va fi lucrată de 

vânt, de noapte/ şi poate de-o fată, în vremi/ de visare statornică/ 

călcând pe lunatici lotuşi. Rostindu-mă, caut ritmul şi veacul/ ce 

respiră-n lăcaşul acestui poem./ de cerul tău aproape, aproape,/ 

Prin Tine de mine să mă vindeci. Te chem.‖ (Sonata neterminată, 

p. 46). 

Forma este a sonetului, iar muzicalitatea este a sonatei 

(compoziţie muzicală de sec. XVIII) alcătuită din trei părţi cu 

tonalităţi distincte: energică (I), lentă (II) şi vioaie (III) respectate 

de Aura Christi în textul poetic cu expoziţie, dezvoltare şi repriza 

a două teme contrastante, adesea legăturile dintre versurile 

strofelor realizându-se prin tehnica îmbrăţişării, a prelungirii 

versului în următorul, cu alese eufonii şi oximoroane. 

Al doilea ciclu al volumului „Cartea ademenirii” (din 32 

poeme) alternează sonetele (13 de tip francez şi englez,dar şi din 

strofe quinarii şi distih) cu texte ample, ale căror versuri sunt 

dispuse în strofe polimorfe. Semnificaţia titlului acestui ciclu se 

relevă în versul: „Ademenirea este aburul strălucirii Tale” în 

care îndrăgostitei „după prelungi despărţiri în dorinţa/ de a 

renunţa la greutatea/ dorului din adâncimi” ar trebui să-şi 

recunoască sentimentul de iubire în năprasnica îmbrăţişare 

(Ademenirea p. 56). Dialogul cu Dumnezeu este constant:  

„E frig şi nu mai vine noaptea./ Pun piatră lângă piatră 

să zidesc ferestrele, - aceste elegii diurne,/ prin care lumea-

ngâni, Tată Ceresc 
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Pun piatră lângă piatră, verb lângă verb. 

Lumina tot mai aspră către seară.  

Iar versu-i ca o foaie de şmirghel,  

Ca icnetul în coama Niagarei. 

Ferestrele cresc spre cer. E frig. 

Aici se tace. Lumea se îngână. 

Eternul icnet peste verb: lumina. 

Iar noaptea nu mai vine, nu mai vine...” 

                                           (Nu mai vine noaptea, p. 50). 

 

Chiar patria este „O fereastră simplă şi gravă,/ deschisă 

mereu înspre mine.../ Patria va fi fost cândva un vers al tău, al 

meu, citit înainte de culcare de Dumnezeu.” (Patria mea, o 

fereastră, p. 53). Dumnezeu este implorat să-i frământe „harul şi 

îndoiala, dându-le astrelor rost, temelie,/ nu Te clinti, odihneşte-

Te, facă-se voia/ Ta prin mine./ Limpezeşte-Te” (p. 54). 

Divinitatea este cea care desăvârşeşte „numărătoare 

sufletelor apte pentru zburare‖ şi stropeşte cu „lichidul eteric/ al 

veşniciei liricele osii‖ şi „surprinde lumea în azvârlire./ Roata 

cerului/ dăruie poeziei timp nemăsurat, decupându-i un trup din 

cer, ea ştie cânta/ acelaşi cântecel care începe aşa: Cine mă va 

vedea, va afla viaţa/ şi harul Domnului neîntrecut va afla...” 

(Cântec, p. 58). 

Poeta este „vis slobozit în lume‖ cu şansa de a fi viu „prin 

tot ce visezi Tu că eşti, cântând,/ în toate segmentele de 

nemurire”; este „una din amintirile Tale‖ proiectate prin secole 

„de pe când ţineai să faci/ lumea din vis, din sfială‖. (Remember, 

p. 62). Artistul de geniu este nemuritor prin operă a cărei 

perfecţiune e dată de reflectarea Lui; poetul este un risipitor al 

darurilor Divinităţii căreia îi închină imn de laudă şi vrea „să se 

facă îngerul meu păzitor/ din puterea verbului a fi în care mor/ şi 

răsar cu suavitate cumpănită.../ apoi în fragmente vii, porţiuni 

demente/ de moarte şi viaţă, de moarte vie, viaţă moartă... mă 

privea fix din lut/ îngerul meu ocrotitor, abia început.” (Atunci, 

p. 70). 
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Cu sonorităţi de vers eminescian, ori blagian Aura Christi 

face elogiul: Îngerul vrăjit îmi va deschide cartea/ vieţii şi-a 

morţii/ (p. 72) scrie „Tratat despre îngeri‖ (p. 77) iar „poezia 

devenise realitatea mea de oţel: în care vrea să întârzii. 

Lângă divinitate „totul se învârte şi recită/ poeme în jurul 

osiei Tale?” (Axis mundi, p. 79). El se odihneşte duminica şi-şi 

contemplă lucrarea, era în natura tuturor lucrurilor,/ disputate 

între viaţă şi moarte. Ochii închegau duhul făpturilor/ ... 

Urmăreai împlinirea neliniştit./ Mâna Ta dreaptă obosise-ntre 

timp” (Dies dominica, p. 78). Poeta are revelaţia mântuirii prin 

actul creator: „Marele rechin, timpul/ a rămas undeva departe. Şi 

când tocmai/ voiam să Te întreb de ce m-ai părăsit,/ m-ai adus în 

faţa Ta şi mi-ai spus: Stau în osia fiinţei tale/ şi ştiu sufletul ce 

acum s-a mântuit” (Iluminare, p. 64). 

Sonete crepusculare (al treilea ciclu al volumului), aparţin 

acestui tip de poezie, apărută în Italia ca reacţie la lirica lui 

D’Anunzio fiind apropiată de simbolism, caracterizată prin 

inspiraţie intimistă, prin transpunerea unor stări de visare şi 

resuscitare a trecutului cu ajutorul corespondentelor (mai ales 

muzicale): 

Cineva m-a pedepsit să văd sunete în culori./ Cineva m-a 

obligat să fac palate din miros./ Altcineva m-a silit să fiu eu 

însămi deseori./  

Să ascult cum mi se-ncolăceşte pe fiecare os / 

O vară, un sonet, un nor, un heruvim sau un mit 

I-aş pedepsi, iubindu-i, pe cei care m-au pedepsit. 

                                                        (Pedeapsă, p. 89). 

Prin suită de sinestezii poeta mărturiseşte că pedeapsa se 

răsplăteşte prin iubire. 

În câteva pasteluri – rezonatori sufleteşti – locul toamnei 

este luat de iarnă care „... vine în biblioteca cenuşie‖ cu întuneric, 
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ninsori fără sfârşit, „Fulgi negri s-acopere făptura care am fost./ 

Iarna ce se abate definitiv să mă-nvingă,/ să-mi clatine rostul, 

dacă avusesem un rost.  

Vine frigul. Îndoiala nu-mi va fi oază 

Trupul nu-mi va fi adăpost, beznă şi rană nici 

Planetă-n alergare. Nemişcarea contează. 

Vine frigul, în bibliotecă festin va fi! 

Ay, vin fulgii exorcizaţi, uriaşi, cenuşii! (Interdicţie, p. 

94). Iarna, ninsoarea, frigul generează transmigrarea sufletului: 

ninge rar cineva din frica de mine./ Cad şi iubesc. Fulgii mă 

trezesc abrupt./ Veşnicia-i amintire. Nimic mai mult. 

(Metempsihoză, p. 95). Carnavalul iernii a început înainte să 

vină vremea. Ninge cu fulgi profanatori, uriaşi, din grăuntele 

iubirii, cuminte/ ascuns dincolo de nemaivăzute ninsori.  

Ninge şi eu îmi aduc aminte că am iubit/ am învăţat să 

iubesc târziu, în ciuda mea... 

Zodia de ornat a patimii mi-a gândit/ felul de a fi. 

Coboram ca într-o fântână/ în trecut, în inima mea. Început de 

mit” (În ciuda mea, p. 96). 

Uneori se apropie de preromanticii englezi – (grupul lake-

iştilor, – Ossian) cultivând o poezie a singurătăţii, melancoliei, 

îngerilor somnambuli, hoinari, clar de noapte, tristeţe, doruri, 

nostalgii, disperări, morminte, gol, vid, pustiu existenţial, forând 

în subteranele sufletului, situându-se „printre cărturarii subteranei 

învinse, ontice/ Un vesel necunoscut îmi declară că împreună/ cu 

patru – cinci inşi de pe teritoriile pontice/ ale poeziei, stăpânesc 

lumea, aspra-i cunună./ Discutam rămăşiţele poemului netrăit/ la 

capătul răbdării am învăţat să mă mint. (Autoimitaţie, p. 93). 

Angajarea în eterna călătorie (marea trecere) este obligatorie: 

„Ştiu că ne depăşeşte doar călătoria” (Călătorie, p. 105), foamea 

de noi, foamea de a fi se epuizează „Ceva te opreşte să rămâi în 

aerul/ verii, al trupului, ascultându-i vaerul (memorabilă eufonie: 
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aerul – vaierul), fiinţa este efemeră: „Tragi după tine vremi în 

care erai şi nu.” (Elegie I, II, p. 104, 107).  

Acum pentru Aura Christi solitudinea şi moartea sunt 

exerciţii formative, versul interogativ este auster, frust, limpede, 

dar sever şi expresie a tensiunii sufleteşti, a asumării acestei 

condiţii poetice cu neobosit devotament – veritabil leit-motiv 

obsedant în volum. 

 

 

 

                             Nicolae Munteanu-Flori uscate 
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LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

 

CRONICA LITERARĂ ŞI MUTAŢIA VALORILOR FĂRĂ 

UN MODEL MORAL 

 

În ultimii ani, constatăm o adevărată explozie de scriitori şi 

de scrieri, de reviste şi de publicaţii, care-şi caută drum înspre 

cititori, din dorinţa de a exprima şi de a transmite trăiri şi 

cugetări. Unii sancţionează această invazie de scrieri, alţii fac 

eforturi s-o cuprindă, căci, după cum afirma Nicolae Iorga: „Nu e 

om al cărui scris să nu poată fi interesant pentru persoana lui ori 

pentru vremea căreia-i aparţine‖. Ideea este reluată mai târziu de 

către Pompiliu Constantinescu: „O cultură, ca să fie viabilă, are 

nevoie de o ambianţă colectivă, de un ecou în spiritul 

generaţiilor, nu numai în cadrul restrâns al  specialiştilor”, 

fiindcă „nu există domeniu spiritual, oricât de inaccesibil ar 

părea el, care să nu poată mişca mintea şi inima unei colectivităţi 

cultivate, să nu-i poată da conştiinţa de sine”. 

Dacă secolul al XX-lea a numărat istorici şi critici literari 

profesionişti, care au emis judecăţi de valoare, contribuind la o 

ierarhizare a talentelor literare, începutul acestui secol pare a lăsa 

multă libertate şi diletanţilor, care îşi asumă rolul de mediatori 

între operă/scriitor şi cititor, trezind interesul sau, dimpotrivă, 

dezinteresul pentru lectură. Se scrie mult, se citeşte puţin, se 

apreciază obiectiv sau subiectiv, cu buna intenţie de a pune în 

valoare opera sau, ceea ce este foarte grav, de a se pune în 

valoare criticul. Aşa s-a ajuns la comentarii preţioase, prolixe şi la 

speculaţii verbale, golite de conţinut, cu aglomerări de termeni 

care nu spun mare lucru, derutând cititorul, sau la aprecieri 

simpliste şi superficiale, care nu-şi ating scopul. Criza morală 
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postdecembristă a generat şi o „vocaţie auto-devoratoare‖ (C. 

Ungureanu) în stabilirea criteriilor care să promoveze reale valori 

literare. Se experimentează stiluri originale, atât în proză, cât şi în 

poezie, se încearcă noi modalităţi de prezentare a realităţii, 

oscilând între real şi imaginar, apar recenzii şi antologii de 

cronici literare, care se angajează în competiţia inovării criteriilor 

de evaluare, fără ca profesioniştii să stabilească limitele între care 

ar trebui să se înscrie comentariile. 

Eugen Simion, apreciat şi recunoscut evaluator al literaturii 

române, preciza un mare adevăr: „...critica este o lectură 

gânditoare. Ştiinţa ei porneşte nu atât din plăcerea de a citi, cât 

din plăcerea de a  medita la ceea ce citeşti‖. 

De aceea, cronica literară e necesară, fiind barometrul prin 

care se anunţă şi se promovează apariţii editoriale interesante 

pentru predispoziţia şi receptivitatea cititorilor. Unii caută romane 

de informare (istorice, politice, memorialistice etc.), alţii le 

preferă pe cele de divertisment (de dragoste, poliţiste, de aventuri 

etc.). Unii se regăsesc în motivele tradiţionale ale poeziei clasice, 

topind trăiri şi experienţe de viaţă, alţii descoperă vibraţii în 

frumuseţea metaforelor şi în subtile simboluri originale, tot mai 

frecvente în poezia modernă. Cronica literară are menirea de a 

orienta cititorii în alegerea cărţii care să corespundă preferinţelor, 

trezindu-le interesul pentru procurarea şi lectura respectivei 

opere, pe de-o parte, iar pe de altă parte „presupune o exactă 

estimare a evenimentului epic...în funcţie de concepţia 

scriitorului, de opţiunile lui ideologice şi estetice, de durata 

istorică şi de coordonatele spaţiale ale faptelor proiectate” (Ion 

Vlad). De aceea, considerăm necesară respectarea unei 

metodologii a comentariului, care să conducă înspre elementele 

oferite de text, evidenţiind mesajul, tema, subiectul, motivele, 

personajele reprezentative, mijloacele de realizare etc. Schema 

unei cronici literare nu este rigidă, ci ea devine flexibilă, în 

funcţie de intenţiile recenzentului şi de contextul în care este 

prezentată – ca prefaţă, lansare de carte, publicarea în reviste 

literare sau în ziare locale. Când subiectul volumului comentat 

este inspirat din realitatea imediată, din viaţa unei comunităţi, a 

unui eveniment istoric sau social, interesul cititorilor este mai 

mare, cu cât cronica ajută înţelegerii intenţiilor autorului. 
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Cronica este oportună numai în măsura în care este 

obiectivă şi inteligibilă. În acest sens, Heidegger afirma că „limba 

îl vorbeşte pe om‖. Deci este firesc că nivelul de cultură generală 

şi de specialitate al oricărui om se reflectă în exprimarea orală sau 

scrisă, atât în ceea ce priveşte organizarea sintactică şi 

morfologică a discursului, cât şi în perfecta stăpânire a 

vocabularului, care să evite derapajele în formularea logică. 

Expunerea coerentă, logică şi clară, respectând calităţile generale 

ale stilului ( corectitudine, claritate, proprietate, precizie şi 

puritate) este inteligibilă şi convingătoare pentru cititor. „Pe de 

altă parte, spiritul incisiv şi maliţia intelectuală trebuie oprite la 

un prag al măsurii...”( Şerban Cioculescu). 

Când comentariul alunecă în pamflet (caracterizat prin 

sarcasm, acuzând şi nu demonstrând) şi se substituie cronicii 

obiective, este evidentă şi condamnabilă intenţia de denigrare a 

autorului şi de minimalizare a operei comentate. Ne gândim, 

bunăoară, la o cronică literară care nu onorează conceptul de 

comentariu literar din volumul de recenzii „Aicea printre 

ardeleni...‖ al profesorului clujean I. P., care oferă un jalnic 

exemplu de amatorism, lipsă de profesionalism şi de obiectivitate. 

Revărsarea de maliţiozităţi ale pretinsului critic, intervenţiile 

defăimătoare la adresa unor autori, cu intenţia de a manipula 

cititorii, sugestiile privind un alt fir epic decât cel narat, 

persiflarea unor fapte şi întâmplări speculativ amintite anulează 

disponibilităţile analistului care se respectă şi care merită a fi 

respectat pentru ceea ce scrie într-o carte oferită contemporanilor 

şi lăsată moştenire posterităţii. Nu se poate vorbi de sobrietatea 

expunerii sau de rigoare ştiinţifică în cazul abordării haotice şi 

vădit pătimaşe a multor aspecte minore, irelevante pentru mesajul 

cărţii, pe care criticul nu-l sesizează deloc. O proastă impresie fac 

interjecţiile, interogaţiile, exclamaţiile, plasate inoportun şi, mai 

ales, imprecaţiile hilare care se îndepărtează de rostul şi de rolul 

comentariului critic, dezvăluind frustrări de altă natură 

(„Dumnezeule!... Să nu cădem în păcat!... Dar asta încă nu-i tot! 

...Oare?...Hm!...Până acolo duce setea de putere?... Adevărat 

delir!...Studenţii care urmează cursuri de psihiatrie, bunăoară, 

pot descoperi în carte un studiu de caz excelent şi pot verifica 

funcţia terapeutică a demersului literar în afecţiunile psihice”). 
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Înţelegem acum afirmaţia Mioarei Avram că „Vulgarizarea 

expresiei este o problemă de educaţie a limbajului‖. Când 

analistul alunecă în caricatural, potrivindu-şi „condeiul pentru 

bârfă‖, fără a citi cartea recenzată, pe care doar o răsfoieşte, 

făcând greşeli de conţinut, pentru a avea un pretext de răfuială cu 

autorul, nu putem vorbi de oportunitatea cronicii literare, ci de 

plonjarea într-o „mahala literară‖, care-l descalifică pe autor, 

producând dezorientare. În cazul profesorului amintit, sesizăm 

„chipul rău al troienirii lăuntrice‖ (Constantin Noica) cu 

resentimente şi maliţiozităţi acumulate în timp, fiind proprii 

oamenilor ipocriţi, cu orizont cultural limitat şi cu un caracter 

duplicitar. Eugen Simion amintind de modelul moral al lui Eugen 

Lovinescu, teoreticianul mutaţiei valorilor, de testamentul lui 

critic (1942), în care afirma că „nu poate exista critică acolo unde 

nu există conştiinţă morală‖, iar omul onest „nu va fi niciodată de 

partea neadevărului, nu va sprijini calomnia ...detestă violenţa şi 

mitocănia. Omul onest, când ajunge critic, îşi păstrează caracterul 

şi nu vrea să strălucească în dauna adevărului.‖ 

Criticul care-şi flutură maliţiozitate în redactarea unei 

cronici literare nu poate avea autoritate morală. Romanul 

frunzărit, dar nu citit pare pentru pretinsul critic „mai important 

ca document psihiatric decât literar... atât naratorul cât şi 

personajul pe care acesta îl construieşte sunt atinşi grav de 

schizofrenie”. Gândindu-se că poate el este informatorul-securist 

din roman, profesorul, absolvent al Facultăţii de Filologie, se 

gândeşte că „Scrisul are o funcţie terapeutică pentru cei atinşi de 

o anumită scrânteală. Te poţi descărca nervos, te poţi elibera de 

excesul de venin secretat”. De aceea, hotărăşte să-şi verse otrava 

acumulată în timp şi acţionează cu armele scrisului: „De 

dimineaţă, mă pun pe lucru la recenzia cărţii ... Trag tare, pentru 

că vreau s-o termin astăzi. Cred că am destulă inspiraţie să iasă 

cum o vreau. Rea ... şi eu am dreptul la puţină perfidie” (I. P.- 

„Trei ani din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea‖, p. 125). 

Oare ce autoritate poate avea un asemenea specimen împănat cu 

răutăţi? 

Pe lângă superficialitatea şi fixaţia celui care nu citeşte, ci 

răsfoieşte doar cărţile asupra cărora formulează puncte de vedere, 

există şi pericolul de a evalua simplist un docu-roman doar pe 
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baza elementelor de stil, cultivate mai ales în limbajul poetic, 

ceea ce conduce înspre capcana subiectivismului păgubos şi 

inoperant, care excede legitimitatea criteriilor analitice.  

Asemenea derapaje încă mai există, dar credem că ele 

trebuie sancţionate aspru, spre a evita exagerările, atât în ceea ce 

priveşte importanţa acordată unei scrieri mai modeste, cât şi 

anularea din start a unei opere valoroase. Spiritul ştiinţific al 

evaluării operei este esenţial în eliminarea subiectivismului, 

precum şi în temperarea orgoliilor care răbufnesc pătimaş, 

compromiţând rolul comentariului. „Nimic nu este mai tragic 

decât să foloseşti 'darul cuvântului' pentru a împroşca cu noroi în 

ceilalţi şi pentru a vehicula idei vătămătoare” (Octavian Lupu). 

Aşadar, în măsura în care lectura ne îmbogăţeşte spiritual, moral, 

etic şi estetic, deschizându-ne punţi de trecere înspre intenţiile şi 

harul scriitorului, mulţi cititori simt nevoia  clarificării impresiilor 

şi formulării unor concluzii, care se cer parcă împărtăşite. 

Considerăm că aşa au apărut multe cronici literare bune, fără a 

avea pretenţia că se  substituie „criticii de profesie‖. 

Cronica literară este necesară şi oportună când se centrează 

pe mesajul operei comentate, pe complexitatea construirii 

personajelor reprezentative, descifrând semnificaţiile vizibile sau 

ascunse ale respectivei opere, printr-un discurs ştiinţific şi 

echidistant. Când comentariul e inteligibil şi trezeşte interesul 

cititorului pentru lectură, clarificând subtilităţile operei recenzate,   

cronica şi-a atins scopul.  

 

 
               Orăştie, localitatea în care s-a născut Livia Fumurescu 
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EUGEN VIGIL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

BYRON – OMUL 

ÎNTRE DOCILITATEA RESEMNATĂ ŞI 

RĂZVRĂTIREA IMPETUOASĂ 

III 

Inevitabila comparaţie. După ce parcurge distanţele cosmice şi 

vine în contact cu minunăţiile fără număr prezente în necuprinsurile 

sale, constatarea lui Cain este surprinzătoare dar foarte în spiritul 

bunului-simţ: „Vai! Îmi pare / Că nu mai sunt nimic‖. 

Un alt înţelept (Pământul a dat naştere multor astfel de „roade‖ 

care îi fac cinste) obişnuia să spună: „Ştiu că nu ştiu nimic‖. Dar 

această afirmaţie a fost considerată ca aparţinând uneia dintre cele mai 

desăvârşite naturi intelectuale cunoscute vreodată.  

Între cele două lapidare „constatări‖ există apropierea care 

fiinţează întotdeauna între naturile spirituale înrudite. Generalizările, 

mereu imperfecte, dar foarte necesare, totuşi, contribuie la clarificarea 

ulterioară a numeroase puncte de vedere. Şi mai au meritul de a se 

constitui în posibile repere pentru urmaşi. 

Frumosul. Încă din antichitatea elină, frumosul s-a constituit într-o 

prezenţă de care omul trebuie să ţină seama dacă aspiră să fie deplin. 

Situat în compania adevărului şi binelui, frumosul forma împreună cu 

acestea unul dintre cele mai benefice triumvirate. 

Adevărul îi deschidea porţile unei lumi ce nu înşeală, binele 

reprezenta principala dimensiune sufletească, piatra unghiulară a 
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întregului edificiu uman, în vreme ce frumosul se constituia într-o 

desfătare graţie căreia totul devine mai întremător. 

Cain are, la rândul său, revelaţia acestei componente existenţiale 

atunci când spune: „Tot ce-i frumos e mai frumos de-aproape‖ şi 

mărturiseşte o opţiune importantă. Omul pentru care frumosul există nu 

este numai o natură estetică, ci şi una neîncetat perfectibilă. 

Relativitatea timpului. Aflând că peregrinarea lui prin cosmos n-a 

durat mai mult de două ore, deşi lui i s-a părut că au trecut ani, Cain 

formulează un alt mare adevăr pe care, dacă omul îl ia în posesie şi ştie 

să-l „administreze‖ cum trebuie, îl poate duce departe. „Deci mintea 

noastră socoteşte timpul / Doar după cele ce vedem după / Priveliştea 

măreaţă sau măruntă, / După plăcere sau urât‖. Cele ce urmează sporesc 

gradul relativităţii care uşurează, dar şi derutează: „Trăind / Lucruri care 

se pierd în fund de vremuri / Făpturi nemaivăzute, stinse lumi, / Cu 

veşnicia-n faţă, eu credeam / Că îmi împrumutase-un veac sau două / Din 

nesfârşirea ei‖. 

Fericirea. Este şi ea una dintre problemele cele mai frecvent 

dezbătute. Şi e normal să fie aşa. Idealul l-ar constitui viaţa înţeleasă ca 

spaţiu al fericirii. Dar omul nu este dotat pentru aşa ceva. El trebuie să 

ajungă urmând o cale sau alta – spre salvarea sa există nenumărate 

astfel de căi ce duc la fericire – aşa că nimeni n-ar trebui să intre în 

panică, vai, că nu va avea parte de ea.  

Uneori, o astfel de cale este neverosimil de la îndemână. Adah, de 

pildă, i se confesează că „Nefericită n-aş fi dacă tu / Ai fi ferice, Cain‖. 

Iar acesta îi răspunde: „Fii atunci / Ferice numai tu. Nu vreau s-aud / De 

fericirea care umileşte‖. 

(Da, Byron nu se dezminte. Proverbiala lui mândrie, după unii 

trufie, după alţii semeţie, e uşor de recunoscut, într-o astfel de replică). 

Adah, îmbrăţişând o poziţie distinctiv feminină, afirmă: „Dar cine 

poate fi fericit singur, / Sau bun măcar?‖ Şi continuă şi mai expresiv: 

„Singurătatea-mi pare / Osândă grea‖. Susţinând un astfel de punct de 

vedere ea nu se înşelă. Mai mult încă, subliniază caracterul fericirii de a 

fi deplină numai când la ea participă şi alţii. „Clipele-mi gonesc / Când 

ştiu că-mi voi vedea iubitul frate, / Părinţii şi copiii‖. 

Iubirea. Omul nu poate fi el însuşi atâta timp cât rămâne străin 

iubirii. Modalităţile acesteia de a se manifesta în cuprinsul vieţii diferă de 

la individ la individ, dar vai de acela în care nu încolţeşte măcar un 

vlăstar de-al ei. 

Omul incapabil să iubească suferă de cea mai înspăimântătoare 

deficienţă imaginabilă. O deficienţă de ordin sufletesc care le eclipsează 

până şi pe cele mai cumplite din ordinea fizică. Şi le întrece deoarece 
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deficienţa, adusă pe lume de absenţa dragostei, însumează într-unul şi 

acelaşi om pe toate cele posibile în registrul somatic.  

(Se impune o precizare între infirmitate şi deficienţă. Infirmitatea 

este o prezenţă deformată - fie de organ, fie de funcţie -, cu grave 

repercusiuni asupra vieţii pe care o „înseamnă‖. Ea este, dacă nu 

remediabilă, în orice caz amendabilă. Deficienţa, în schimb, este o 

absenţă. Iar absenţa nu poate fi suplinită decât pe calea imaginaţiei, dar 

cine o urmează ştie de unde pleacă, dar habar nu are unde ar putea să 

ajungă. De aceea, deficienţa este de-a dreptul iremediabilă). 

Din fericire, Cain nu suferă de ea. Dimpotrivă: „Cu lacrimi / Ea (e 

vorba de Adah, subl. ns. – E.V.N.) m-a rugat să viu, şi mai degrabă / 

Îndur orice şi mă închin oricui / Decât s-o văd jelind‖. E prezentă în această 

lapidară confesiune o superlativă dovadă de dragoste cum puţine sunt. 

Cineva care mărturiseşte preocuparea pentru mai binele iubitei / 

iubitului e fericit fără s-o ştie. Iar dacă este, la rândul său, iubit, ar putea 

să se socotească binecuvântat.  

Dar cum suntem la începuturile vieţii omeneşti, e firesc, întrucâtva, ca 

un om asemeni lui Cain să nu realizeze tainicele interdependenţe dintre 

stări, deşi ne îndoim dacă avem în vedere complexitatea fără egal a 

diapazonului său sufletesc.  

Şi ne mai îndoim fiindcă mintea lui este înzestrată să cuprindă 

toate efluviile cosmice, şi o face chiar, dar n-a avut încă răgazul să 

repete, în sensul său, esenţiala acţiune a părintelui Adam, în rai fiind, de 

a da nume, la invitaţia Domnului, tuturor lucrurilor care-i treceau prin 

faţă. Acţiune ce coincide cu prima operaţie intelectuală săvârşită de 

cineva. Prima, dar poate şi cea mai importantă. 

În noua etapă, a vieţii de pe pământ, Cain nu e destul să dea nume, 

el trebuie să şi „teoretizeze‖, adică să-şi explice de ce unele sunt aşa şi 

altele altfel. Fază peste care cine sare multe va avea de pătimit. 

Când Adah îl imploră: „Alege, Cain, dragostea‖, acesta îi răspunde: 

„Eu n-am de ales de vreme ce iubirea / Pe care ţi-o închin a răsărit /  cu 

mine-odată.‖ O astfel de formulare este atât de completă încât adausul 

pe care oamenii comuni ţin să-l aducă şi aşa va fi până la moarte (lucru 

care cu cât este exprimat cu mai mult aplomb este, în fond, cu atât mai 

superficial), inutil în cazul lui Cain. Fiindcă el este unul dintre bărbaţii 

născuţi pentru o astfel de iubire desăvârşită.  

Dovadă stau cuvintele care îi completează minunata sa declaraţie de 

dragoste: „Nu mi-e drag alt nimeni”. 

Nemurirea. O dovadă a conştientizării stării de om o constituie 

punerea şi, eventual, rezolvarea marilor probleme. Punerea e 

importantă, deoarece, mulţumită ei, ia fiinţă o preocupare, care depinde 
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de om, de valoarea lui, dacă devine constantă sau e doar efemeră. O 

efemeridă dintre multele care-i „populează‖ viaţă şi-l împiedică să 

distingă fundamentalul. 

Adeptul a ceea ce este trecător ignoră sau nesocoteşte realele sale 

trebuinţe şi îşi face din satisfacţia de o clipă un punct de reper la care se 

va raporta mereu. 

Omul convins de însemnătatea celor care dăinuiesc va acţiona în 

consecinţă făcându-şi din durată un scop. Întâmplându-se aşa ceva, el 

însuşi ajunge să se confunde cu respectiva durată şi, în acest fel, îşi va 

extinde neîncetat frontierele existenţiale. 

În această ordine de idei, cea mai stăruitoare dintre atracţii va fi 

transformarea vieţii în veşnicie. Cain a ajuns de timpuriu la această 

obsesie: „Nemurirea? / (...) Noi n-am aflat-o. Pomul vieţii-a fost / Pierdut 

pe totdeauna din greşeala / Tatălui meu, iar pomul cunoştinţei, / Din graba 

mamei mele, prea din timp / s-a scuturat şi fructul lui e moartea‖. 

E adevărat. Dar omul care îşi face o problemă dintr-o anumită 

căutare mai repede sau mai târziu se va apropia de o rezolvare care  să-l 

satisfacă, măcar dacă nu-i în stare să-l încânte. 

Moartea. Nimic n-a exercitat asupra omului o mai intensă 

fascinaţie ca moartea. Totul, în decursul vieţii sale, fie că vrea, fie că nu 

doreşte, se raportează la ea. Moartea este asemănătoare umbrelor din 

tablou. Aşa cum acestea pun în evidenţă mai clar lumina şi desfăşurarea 

ei, tot aşa şi moartea este în măsură să sublinieze punctele cardinale ale 

vieţii.  

Dacă n-ar fi gândul asupra ei care se abate din când în când peste 

cuprinsul vieţii, numeroase aspecte i-ar rămâne necunoscute până şi 

celui mai inteligent om. 

Privind tot ce i se întâmplă prin prisma limpezitoare a 

inevitabilului presupus de moarte, omul simte necesitatea de a i se 

opune. Şi cum ar putea s-o facă mai bine decât având faţă de viaţă o 

atitudine de maximă valorificare. 

În viaţa lui Cain problema morţii ocupă poate locul central. (Se pare 

că acesta l-a preocupat susţinut şi pe autor. Cu o zi înainte de a împlini 33 

de ani – prag fatidic pentru numeroşi oameni reprezentativi – scria că 

trăise „prea mult şi cu prea puţin folos‖. Menţiune de două ori inexactă. 

33 de ani trăiţi nu poate reprezenta în nici o împrejurare suficient până şi 

pentru o viaţă mediocră, darmite pentru una excepţională ca a lui Byron, 

cât despre folosul adus umanităţii, din perspectivă, de data aceasta a 

eternităţii, este imens).  

Adresându-i-se lui Lucifer, Cain precizează despre moarte: „Că e 

cumplită / Căci părinţii mei / Vorbeau ca despre-o hâdă moştenire / De 
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ei lăsată mie‖. Accentele se înăspresc: „Trăiesc / Pentru-a muri. Şi nu-

nţeleg de ce / Mi-e hărăzită moartea: doar atât / Că m-am născut spre a-

i sluji drept ţintă. / Şi nu-i scăpare‖. 

Desperarea pare de nesuportat: „... dând viaţă celor / Meniţi doar 

suferinţelor şi morţii, / Socot că-nseamnă să împrăştii moarte / Şi     să-

nmulţeşti omorul‖. Viaţa unui asemenea om n-ar fi exclus să devină un 

spaţiu al martiriilor de diverse facturi, care chiar dacă iluminează în jur 

(şi viitorul întreg) pe ei îi stinge. Şi dacă tot vor fi stinşi, de ce să nu se 

întâmple „evenimentul‖ mai curând? Cât mai curând.  

Cunoaşterea sublimizată. O admirabilă descriere a dragostei de 

cunoaştere o va realiza Cain într-o discuţie cu Adah: „Cu ce greşit-am / 

Pentru-a plăti păcatul făptuit / Când încă nu eram şi pentru ce / Să 

ispăşim mereu, răscumpărând / Păcatu-acela tainic, fără nume, / Dacă 

păcat se cheamă setea după / Cunoaştere?‖ 

Cain intuieşte ceea ce Renaşterea va ridica la rangul regalităţii 

spirituale. Tot un englez, Francis Bacon, avea să spună:  „Cunoaşterea e 

putere!‖ O efigie în stare să sintetizeze una dintre caracteristicile 

dintotdeauna ale condiţiei umane. În trista absenţă a căreia omul ar fi 

continuat şi acum să bâjbâie prin întunericul din el însuşi. 

Frate, frate, dar... Deosebirea fundamentală dintre Cain şi Abel e 

anticipată încă dinainte ca fatalul deznodământ să se producă.  

Abel, ca toate firile contemplative („păstorii‖ se ştie că aparţin 

familiei introvertiţilor), a pregătit altarele de jertfă, două la număr, unul 

pentru el, altul pentru fratele său, în condiţiile în care între ei exista o 

deosebire structurală, Cain fiind un extrovertit prin excelenţă. Nu 

degeaba, în ebraică, numele său înseamnă – Bogătaşul, în timp ce Abel 

semnifică Abur, Suflare. 

Introvertiţii sunt deschişi spre lumile de dincolo de ei, de aici 

posibila comuniune dintre ei şi Dumnezeu, în vreme ce extrovertiţii, 

îmbrăţişează cu fervoare tot ce aparţine lumii din afara lor. 

Aceasta nu înseamnă că anumite trăsături ale unei familii să nu se 

regăsească printre darurile celeilalte, astfel, introvertiţii pot desfăşura şi 

acţiuni practice, iar extrovertiţii să cultive chiar înclinaţia spre o gândire 

sistematică şi chiar sistemică. (Cain demonstrează geniu reflexiv...)  

Există totuşi un major inconvenient. Marile performanţe le sunt 

interzise (evident, cu excepţiile de rigoare, vezi Cain) pe terenul 

„adversarului‖. Introvertitul nu va putea săvârşi fapte de anvergură, iar 

extrovertiţii să aibă lungi perioade de meditaţie. 

Adversarii. Faţă în faţă stau, aşadar, un introvertit care, prin firea lui, 

este un exigent, şi un extrovertit a cărui principală trăsătură o constituie 

extraordinara uşurinţă cu care poate îmbrăţişa atitudinile cele mai 
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intransigente. (Exigentul are pretenţii faţă de ceilalţi. Intransigentul e 

necruţător faţă de el însuşi. Cu alte cuvinte: exigent versus intransigent 

egal bătălie în toată regula).  

Abel, exigentul, l-ar vrea pe Cain, intransigentul, să participe la 

ritualul pregătit. De aceea insistă. Şi insistă. Cain, intransigentul, nu se 

lasă convins. 

Amândoi au o putere specifică fiecăruia. Abel are dârzenia 

credinţei. Cain e posedat de nevoia de a-şi rămâne sieşi fidel. 

Dârzenia lui Abel se manifestă prin consecvenţă. Cain este tenace. 

Consecvenţa are blândeţea celui convins că dreptatea e de partea sa. 

Tenacitatea are fermitatea lesne exasperabilă.  

Deznodământul. Blândul Abel (deşi s-ar mai putea spune şi 

„stinsul‖ Abel) e rezonabil. Exasperatul Cain e mânios. Apucă o bâtă 

(nu vom şti niciodată cum se face, dar mânioşii au totdeauna la 

îndemâna o astfel de ustensilă – dar şi armă de luptă şi...) Cu o 

neverosimilă precizie, bâta „nimereşte‖ tâmpla fratelui. 

Şi totul s-a sfârşit! 

Orice încheiere e o nouă întemeiere. Totul s-a sfârşit? O, nu! De 

abia de acum încolo se declanşează începutul. (Aşa numesc evreii 

Geneza – Începutul: Bereşit).  

Abel a fost primit între hotarele veşniciei (deşi, după toate 

probabilităţile, pe cuprinsul ei nu poate fi vorba de hotare). Cain 

debutează în adevăratul său calvar terestru. 

Primul e însoţit de îngerii Domnului, al doilea va trebui să devină 

nespus de puternic (întrecându-l, poate, până şi pe mentorul său, Lucifer, 

la acest capitol). Remuşcarea, care-l va însoţi ca o consecinţă a uciderii 

fratelui, îi va conferi, pe parcurs, puterea necesară.  

Un ideal sufletesc. Nu putem încheia consideraţiile noastre fără a nu 

spune câteva cuvinte despre Adah. Suntem de-a dreptul constrânşi la 

aceasta de Byron însuşi. 

Viaţa lui sentimentală a fost un neîntrerupt scandal. Şi toate 

acestea pentru că... 

Orice făptură umană poartă în sufletul său un ideal privind celălalt 

sex. ...Unii, neştiind nimic despre existenţa lui, îl ignoră tot timpul, iar 

trăirea sentimentală a unor astfel de specimene poartă însemnul 

întâmplătorului. Alţii îi întrevăd existenţa, dar nu socotesc că merită 

efortul de a şi-l revela. Drept urmare, bâjbâiesc la infinit, veşnic 

nemulţumiţi, copleşind sexul contrar cu propriile lor gunoaie sufleteşti. 

Alţii ajung să-l identifice, dar consideră că prea sunt mari riscurile de a-

şi satisface curiozitatea. Aşa că renunţă. Iar existenţa lor este invadată 

treptat de sterilitate. 
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În sfârşit, unii, foarte puţini la număr, nu numai că izbutesc să 

distingă chipul ideal purtat în ei înşişi, dar îşi fac o vocaţie din a-i 

descoperi toate „ascunzişurile‖. Acestora din urmă le aparţine Byron. 

Întreaga lui viaţă a constituit o peregrinare, caracterizată printr-o 

îngemănare de straniu şi fermecător – în căutarea celui sortit. O căutare 

presărată, adeseori, cu adevărate falimente – fiindcă nu tot ce seamănă 

chipului ideal şi corespunde sufleteşte acestuia.  

Adah se pare că este idealul feminin încrustat ca un diamant cu 

mirifice faţete în sufletul lui Byron. 

„Adah―, în ebraică, înseamnă fie „Podoabă‖, fie „Frumuseţe‖, fie 

„Dimineaţă‖. Edificator, nu? Byron imagina o iubită care să fie o 

podoabă a cosmosului, o frumuseţe a Pământului şi o dimineaţă a 

sufletului. Să tot cauţi, într-adevăr, la infinit o astfel de Minune.  

Şi, pentru că n-a izbutit s-o descopere în lumea reală, marcată de 

nenumărate incidente, i-a ridicat un altar în sufletul său. 

Adah este femeia alcătuită exclusiv din cele mai mari calităţi. Pe 

unele le-am surprins tangenţial analizându-i pe Cain şi pe Lucifer. Altele 

sunt – devotamentul, abnegaţia, blândeţea, fermitatea, bunăvoinţa, 

încrederea, prevederea. 

Trebuie să recunoaştem că este aproape imposibil ca ele să fie 

reunite în una şi aceeaşi persoană. 

Aproape imposibil... 

Reprivire. Misterul Cain are soarta neobişnuită a operei care este 

deopotrivă oglinda creatorului, a personajelor care o compun, dar şi a 

fiecărui cititor în parte, acesta din urmă numai dacă este el însuşi 

suficient de profund, de elevat şi de subtil, ca să se recunoască pe sine 

în destinele care-i defilează sub ochi. 

În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, poemul dramatic 

Cain are meritul de a ne restitui nouă înşine, celor ce suntem înfiripaţi  

din realitate, idealitate şi utopie. 

Un aliaj care conferă omului – indestructibilitatea... 
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD 

 

 

 

 

 

 

 

DUPĂ AMIAZĂ ÎN JILŢ 

Jilţul acesta în care zilnic mă aşez, 

adus din tabloul lui Velazquez, 

în care cariul îşi rupe dinţii 

mi l-au lăsat moştenire părinţii. 

 

Până şi regii l-ar ţine sub pază, 

ca plai pentru somnul de după amiază, 

unde îmi beau carafa de anason, 

rezemat cu ceafa pe-un bulb de mahon. 

 

Statul în jilţ e o stare de bine, 

m-a cotropit lâncezeala din mine, 

am rămas singur doar cu ecoul, 

tabloul e gol, cel din jilţ a plecat, 

alunec din pene în lene, 

pe ultimul pat, 

dereticat de mâini şi de aripi. 
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UMBRĂ DE JILŢ 
 

Prelungă ziua 

se aşează cu spatele spre ieri, 

tăceri se bat în piua serii, 

sau clopotul bătut în dungă, 

vesteşte ceasuzl Învierii. 

 

Azi, umbra jilţului s-a răsturnat în mine, 

mai grea ca jilţul, sub ruine, 

un vraf de oseminte 

şi câteva cuvinte mari, de spaimă, 

ţărâna mea în taină le îngână. 

 

FAPT DIVERS 

Azi pentru Conţi în lume nu e loc, 

Contele nostru s-a mutat la bloc. 

O să-mi însemn în minte şi socot 

că împlinise peste ani optzeci, 

vreo trei vlăjgani l-au pus cu jilţ cu tot 

pe o platformă putredă, de lemn. 

 

E ţeapăn, nu clipeşte, ca un sloi, 

cu ochi de peşte, reci, îl văd apoi 

cum îşi repetă ultimul deces, 

stând cocoţat pe un morman de ţoale, 

în camionul marca Mercedes, 

deasupra cărui corbii dau târcoale. 

 

Îmi duc în cârcă Zeul – Tatăl meu 

şi nu mai ştiu dacă sunt El, sau eu. 
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      RAISA BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

CĂLĂTORIA ÎNSPRE ORIGINI (II) 

,,Pe propriile ruine...‖ 

,,Pe propriile ruine  

am ajuns să ştim cine suntem” 

                                                                       (Emil Cioran) 

 

,,Îmi place să şed aidoma ierbii şi 

 macului roşu pe biserici în ruină” 

     (Inelul reîntoarcerii, Nietzche) 

 

Ne-am întâlnit. Cea mai neobişnuită întâlnire. Nu m-a 

aşteptat la gară. La ce? Să arunce o privire curioasă? Să nu mă 

recunoască? Să nu fim ceea ce am fost şi să zicem că suntem? 

Când zeci de iţe ne despărţeau, ne-au despărţit. 

Ne-am întâlnit întâi printr-o scrisoare. Ea mi-a scris. A 

aflat de adresa mea de la o strănepoată de acolo din satul nostru 

natal, studentă în Bănie. 

Prima ei scrisoare: ar trebui să o transcriu integral pentru 

puritatea ei, pentru adevărul ei simţit, pentru aurul bunăvoinţei pe 

care-l poartă cu sine. Dar n-o mai am la îndemână. Am lăsat-o la 

ţară, acolo unde mă aflam, când am primit-o. Acum sunt la oraş. 

De atunci am primit multe scrisori de la ea. Toate de o căldură 
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umană deosebită: dar ca prima, cum se zice, prima impresie 

contează. Asta de fapt nu era prima impresie. Era o impresie mai 

puternică, după atâţia ani de când nu ne văzusem. Din asta se 

putea naşte o poveste idilică, de conversaţie, de tăifăsuială, o nu, 

cred că nu! Vom vedea ce va ieşi. Dacă voi reuşi să o încropesc şi 

s-o duc până la capăt. 

Prima scrisoare avea un titlu neobişnuit. Nu începea cu 

,,Draga mea‖, ci cu ,,Verişoara mea mică şi pricăjită‖ (nu necăjită 

- pricăjită). 

Fusesem pricăjită. O ştiam şi eu. Mai apoi m-am văzut şi 

la ea acasă într-o poză pe care o păstrase, în care apăream eu cu 

câinele Dick, în faţa casei (a familiei ei) în 13 aprilie, de ziua ei, 

mi-a confirmat asta, poză pe care scrisese: ,,mica mea verişoară şi 

câinele Dick, care nu priveşte spre aparat derutat ca şi fetiţa din 

poză‖. 

Pricăjită eram cu şosetele mele căzute, cu căciuliţa pe-o 

parte cu trupul slab, îmbrăcat într-o haină prea largă pentru 

braţele mele imposibil de lungi şi de subţiri, presupun. 

,,Cât doream să te văd‖.(Improvizez din întâia scrisoare) 

,,În fine ai apărut. Târziu. Foarte târziu. Sunt bătrână‖. Termenul 

bătrână revenea de mai multe ori ca o posibilă obsesie. 

Era acolo şi-o poză a ei făcută cu un an înainte (pe spatele 

pozei era tot data: 13 aprilie, 1990, pentru paşaport, la împlinirea 

vârstei de şaptezeci de ani. O vârstă onorabilă. Mie nu mi se 

părea prea mult şi nu mă gândeam la bătrâneţea ei , posibilă. 

Fotografia n-o avantaja. Am constatat asta când am văzut-o mai 

apoi pe viu. O arăta mai solemnă, mai sigură pe ea. O veselie, nu 

de frondă, veselia echilibratului, fără prea mari probleme în viaţă 

şi chiar o anume suficienţă, poate fotograful să fi fost de vină, 

lipsa retuşului. Nu era surprinsă în esenţa ei, în ceea ce o 

caracteriza de fapt: francheţea şi sinceritatea crudă, sensibilitatea 

oarecum cultivată şi adâncimea sentimentelor. 

Întâia scrisoare ,,vorbea‖ de părinţii ei, de taţii noştri 

dispăruţi în condiţii misterioase ,,în Siberii fără de sfârşit‖, de 
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tatăl ei care se afla ca şi al meu dealtfel, ca şi mulţi alţii în 

vagoanele de vite, închişi cu gratii, cu drugi de fier, pecetluiţi 

pentru un drum fără întoarcere. Tatăl ei, aflat după îndelungi 

căutări prin vagoane, ce scenă de succes ieftin, mâna ei în mâna 

tatălui ivită printre gratii, mâna cuprinsă pentru ultima oară, o 

mână grăsuţă, cu unghii îngrijite a unui intelectual cu studii 

agronomice şi juridice la Paris şi ea privind în ochii lui şi 

simţindu-l ca pe un tot, în acea strângere de mână de-o clipă-

nimic mai adevărat - ea aplecându-şi buzele înspre acel ce va fi 

răstignit: sărutându-i mâna, gest ne-mai făcut până atunci şi nici 

după aceea niciodată, sărutându-i mâna, aducându-i prinosul de 

fiică, prinos de recunoştinţă, de re-cunoaştere, de păstrare, arcul 

acela peste timp între două trupuri, unul care merge să piară, altul 

care rămâne să supravieţuiască-nu importă cum, să 

supravieţuiască. 

,,Jocul dragostei ş-al întâmplării‖,,în imperiul de cenuşă‖, 

în imperiul roşu, consideraţi duşmani, absurd stabiliţi duşmani, 

condamnaţi, fără judecată. 

,,Ei condamnau fără să-i judece‖. Şi verişoara mea Valea, 

atunci, la douăzeci de ani ai ei, asimilându-şi pentru prima oară, 

în concret, prezenţa fizică a tatălui îndurerat, încă nu suficient de 

conştient de ce i se-ntâmplă, Valea fiind fiica ce strânge mâini 

întinse, câte despărţiri printre gratii şi drugi de fier/ şi tatăl meu, 

cu privirea absentă parcă, gândind la mine, peste imaginea Valiei, 

suprapunându-se imaginea mea de fiinţă mică şi pricăjită (nu 

necăjită, poate şi necăjită), o fiinţă a lui, pe care el n-o va mai 

vedea niciodată. În clipa aceea în gară eram şi eu acolo cu Valea, 

nu se putea să nu fiu, eram în privirea tatălui meu care mă vedea 

cu hainele mele prea largi, cu singurătatea mea de orfană, de la 

şase ani, cu adevărat orfană de tată, purtându-mi astfel povara 

pentru o viaţă. Cutremurul lui – poate şi al meu, pentru că un 

moment al despărţirii noastre trebuia să fi fost. 

Întâia scrisoare a Valiei din care am aflat de scena 

despărţirii de tată m-a purtat înspre acele vremuri îndepărtate ale 

unor zile de necuprins în cuvinte şi imagini. Sunt convinsă (cred) 

că pentru Valea atunci lucrurile au fost mult mai dureroase, mult 
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mai adânc simţite: acela care dispărea pentru totdeauna era tatăl 

ei concret, nu o simplă imagine – simbol, cum încerc eu s-o 

descriu. Nu mă pot desprinde de rândurile Valiei, scrise ordonat, 

respectând aliniatele, o scrisoare posibil cu ciornă. Ea a reuşit să-

mi transmită cu adevărat, starea acelei grozave întâmplări. 

Trenurile erau ticsite de oameni – vite, care nu ştiau unde vor fi 

duşi, nu-şi puteau prefigura cumplitele locuri unde vor vieţui, 

dacă vor vieţui. Erau trenurile vieţii, ale morţii? Bărbaţi – cu 

feţele curate, cu umeri vânjoşi, cu haine bine croite, cu ochi cu 

privire pătrunzătoare, cu conştiinţa propriei existenţe, reduşi la 

condiţia animalelor în staul (fără hrană), cu mirosuri pestilenţiale: 

acele găuri în podeaua vagonului, unde-şi eliminau toxinele, cum 

s-o faci fără jenă în faţa celorlalţi. Cum să mai fii ,,comme il 

faut‖, respectând perceptele unei educaţii bine făcute, bine 

însuşite. (Tata era contabil,nu ştiu ce şcoli a urmat, atâta ştiu). 

Taţi bine educaţi, toţi cei ce învăţaseră în şcoli, toţi cei care 

puteau fi şi erau fala satului, smulşi din sânul familiei lor şi 

strămutaţi aiurea. De ce? Ce crimă săvârşiseră? Se zicea (am aflat 

târziu) că făcuseră politică. Ce fel de politică? Împotriva 

regimului, bineînţeles. Graiul unchiului meu, Ivan Teodorovici 

(tatăl Valiei) era mai cizelat, iar ideile erau trecute prin propria 

gândire. Avea vreo patruzeci şi şapte de ani, bine copt, serios, iar 

tata la cei treizeci şi şase de ani ai lui, cu trei ani mai mare decât 

fiul meu acum, putea să-mi fie fiu, vorba cântecului: ,,Tatăl meu, 

copilul meu‖ În ce-i semăn? Mâinile lui, mâinile mele, fruntea 

mea, fruntea lui. În ce-mi seamănă? Nasul lui grecesc, nasul meu 

cu nări subţiri etc. 

Valea îşi încheia scrisoarea cu dorinţa expresă de a ne 

vedea; o chemare patetică. Trebuia să răspund acestei chemări. 

Regreta că nu ne-am întâlnit când eram încă mică şi pricăjită. 

Credea că m-am descurcat greu – cu mama: eram singure şi 

neajutorate. Poate că viaţa mea ar fi avut o altă turnură (cu totul 

alta), dacă aş fi întâlnit-o în Bucureşti pe Valea mai demult. 

Precipitarea mea în aşteptarea staţiei terminus: ca o 

întoarcere în timp, periculoasă întoarcere, prin hăuri – găuri negre 

înspre origini. Cum va fi întoarcerea? Drum cu trenul, cât toţi anii 
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mei vânturaţi. Gândurile mele, amintirile mele înmănuncheate cu 

parfum şi ţepi. Tata venind spre mine din necunoscut: e viu, e 

mort? Vedeniile mele în tren noaptea: braţele lui întinse spre 

mine, trăgându-mă, strigându-mă. Plutirea lui, a unui trup cu chip 

de mască, un chip de carnaval. Vis colorat într-o mare de flăcări, 

atât de vii, de usturătoare, de ameţitoare. Şi cu haine fluturând, cu 

mâna grăsuţă fluturând, cu dinţii negricioşi, cu zâmbet – rânjet 

fluturând pe obrazul pământiu, cu dungi de sânge închegat. Cum 

mă privea: ca într-o hipnoză. Urma să ard? Chipul de infern al 

tatei nu-mi da pace: era un chip străin de tot ce cunoscusem încât 

mă întrebam dacă totul nu-i o farsă. Căutam să raţionez în vis. E 

un coşmar, nimic altceva. Şi totuşi, el mi-atingea braţele, voia să-

mi vorbească. Se străduia cu dinţii negri, cu buzele negre, 

zdrenţuite, încerca să-mi vorbească. Îi auzeam în urechi , fierbinţi 

şi horcăite vorbele: Vi…no! Hai…Hm! Ca o periculoasă 

chemare. Eram gata s-o iau înspre fereastră, să urc înspre aprinsa 

lună. Poleiala ei mă înnebunea. Braţele mele se zbăteau s-alunge 

chipul lunii: care era când de bărbat, când de femeie: era tata, era 

mama, era fratele vitreg, erau bunicii din partea tatei, erau 

străbunicii, chipuri dispărute, toţi morţii mei. Mă cuprindeau de 

subsuori, mă ridicau, mă prindeam de marginea băncii, mă 

chirceam. Plângeam. Nu puteam suporta lumea care venea spre 

mine? De unde venea? Din care spaţiu al damnării? Cum trăisem 

fără ei până acum? Cine erau? Toate rudele mele din partea tatei, 

toată energia lor ascunsă mie, toată inexistenţa lor se profila în 

zare, venea. Îi chemasem? Îi doream? Impactul cu ei mă 

îngrozea? Îmi pipăiau trupul de matur şi nu mă recunoşteau: eram 

eu copila de şase ani (abia împliniţi), de care se despărţiseră 

atunci, eram fetiţa necăjită, absurd de singură ,,unică‖ la părinţi 

care îi chemase (sau ei mă chemau pe mine), să-i tulbur (sau ei 

mă tulburau pe mine). Eram în trenul acela de noapte, cu luna 

aprig arzând. Se degaja o vrajă, care mă ducea înspre tărâmuri 

necunoscute, refuzate mie de atâta amar de ani (cinzeci la număr - 

ca o monedă nouă, gălbuie de cinzeci de lei). Puţini ani la scara 

universului. Puţini şi pentru o viaţă de om. Ce-i omul, cu fărâma 

de viaţă din el? Întrebări, care nu-mi veneau cu claritate. Eram 

prizoniera propriului trecut. Să mă uit adânc înspre acolo? Să mă 

las furată din prezent? 
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Iată-mă, cum alerg pe malul fluviului meu întortocheat: 

acolo face atâtea coturi. Mă văd, cu trupul meu de-atunci în câmp 

(ce loc o fi fost acela), cu vântul amarnic lovindu-mi bucuţele şi 

eu stând în bătaia lui, acceptând cu voluptate ca o captare a 

suferinţelor de mai târziu, dar nu mult mai târziu, acceptând cu 

stoicism, ca-ntr-o filozofie preluată-asumată tot ce viaţa mi-ar fi 

putut oferi: toată cohorta de vânzoleli, pregătindu-mă parcă de 

zbor lung, de plecare fără voie într-o nesfârşită călătorie. Atunci 

în câmp adunasem în mine tot frigul şi înfiorarea realităţii ce va 

urma. Micimea mea putea fi forţa mea: punctul de unde 

plecasem. Toate celelalte puncte, adăugate apoi, nu mă 

volatilizaseră, ci mă fixaseră mai bine încă, de acel punct 

originar. Acolo eram, Spre punctul acele cugetând mă voi putea 

fixa? Oricât m-ar hurduca trenul meu cu vedenii, punctul acela: 

trupul meu în câmp, cu pulpiţele înfiorate de frig mă va ajuta să 

exist, să am un loc al meu pe care nimeni nu mi-l va lua. Era 

regăsirea mea, speram. Primul meu drum spre verişoara mea 

putea fi (era!), o întoarcere reală în timp. 

Dimineaţă rece, cu vânt şi ceaţă, cu glasuri atât de treze. 

Braţe cu flori şi priviri să surprindă ochi, să-i distingă pe cei 

cunoscuţi, de cei necunoscuţi. Ce caldă-i recunoaşterea, ca un 

pahar de vin fiert într-un deşert de gheaţă. 

Eram necunoscuta. Mă pierdeam în mulţime, cu sacoşa 

mea maronie antică, din prima tinereţe. Când veneam în studenţie 

la Bucureşti, cu puloverul meu bej (nu de lână), cu buzunare mici, 

aşa ca să fie: goale (mai mult goale), priveam lumea, lumea pe 

care o ştiam: n-o văzusem demult, cu firmele roşii şi albe 

(turceşti?), încă din gară. Eram sub stăpânire turcească? (Ha! 

Ha!). Vitrine cu luciu staniol, cu tot felul de cutii, cutiuţe aurii, 

roşcate, roze, verzulii, în combinaţii pe care nu le văzusem: o 

parte de orient, de occident venise la noi şi eu eram rămasă în 

urmă (de la ţară veneam). Paşii mei ţintuiţi, uşoara înmărmurire: 

va urma o trezire (a mea, a altora)? 

Ce somn lung dormisem. Ce somn lung: trăisem într-un 

fel de hipnoză colectivă, o absenţă, cât o viaţă de om. Sacoşa 

mea, care nici nu se-nchidea bine, mă determina să trag de-un 
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bold ca să reuşesc operaţia asta. Gladiole cu rozul şi gălbuiul lor 

natural, uşor veştejite mă îndeamnă să le iau: să-i duc Valiei flori, 

aşa s-ar cuveni, aşa văd că fac şi alţii. Ce naiba, nu sunt chiar 

sălbatică, n-am venit din Sahara, nu sunt pricăjita de-acum 

cincizeci de ani. Merg să mă-ntâlnesc cu trecutul meu: cu o parte 

din trecutul meu. Trecutul mi-ntinde un fir: mă agăţ de el – să nu 

mă electrocutez (?) 

,,Valea, vin la tine. Am încurcat direcţia tramvaiului. Am 

ajuns cu bine‖. Nici nu-i disting vorbele în telefon: e emoţia?! 

În cartierul Valiei o mămică c-un prunc în căruţ mi-arată: 

,,La al treilea bloc, scrie pe el M3. Scria: clar, atât de clar 

că nu-mi venea să cred, să fie atât de simplu s-o găsesc? Urcam 

cu liftul. O vecină mi-a arătat uşa apartamentului: toate mi se 

deschideau, dacă mă aştepta de atâta vreme, dacă mă dorea cu-

adevărat, Valea (Valentina) mea. Sonerie sprinţară, cu glas de 

pasăre. Privire blândă, adâncă, îmbrăţişare simplă, directă, 

paliditate, trup micuţ, fragil alcătuit, păr albit care-i flutură ca 

electrizat, privire care apropie până la contopire. 

,,Micuţa mea verişoară, te-am regăsit‖. În carne şi oase: 

amândouă faţă-n faţă, amândouă un trup. Noi ne despărţeam 

acum, de imaginea păstrată undeva în adânc: fiecare dintre noi 

avusesem o imagine despre cealaltă. Eu o ştiam pe tânăra de 

douăzeci de ani, cu zâmbet inocent, cu păr bogat, rulat într-o 

coadă imensă, trecută peste umărul stâng, chipul ei dintr-o 

fotografie păstrată de mama, ea mă ştia tot dintr-o fotografie în 

care eram - aia mică şi pricăjită, crescută de bunici, mama fiind 

deseori bolnavă, plecată prin spitale la Chişinău. 

Pendula punctează orele: e nouă fix, obiectele încăperii 

aşezate armonios degajă echilibru, împăcare cu sine şi cu lumea. 

,,Ceasul acesta nu trebuie să-l întorc decât odată pe an‖. 

Poate de ziua ei, poate de ziua tatei, poate de ziua fratelui, 

poate de ziua mamei, toţi ,,dispăruţii‖ ei. 
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Am lacrimi: fără motiv. Lacrimi venite pe negândite, 

lacrimi curate, lacrimi eliberatoare de aşteptări. 

,,Ştii, Raia ţi-am trimis adresa mea prin tanti Vera din 

Delacău, prin anii 55/57, de ce nu ţi-o fi dat-o, n-am înţeles ce 

avea cu mine. O întâlnisem întâmplător prin Bucureşti şi atât am 

rugat-o‖. 

,,Mi-a zis, am pierdut adresa, strada Macedonia parcă, atât 

am reţinut‖. 

,,Macedonia, da. De ce nu m-ai căutat? Trebuia să-ntrebi 

din casă în casă. Atâta doream să te ajut. Mă gândeam că eşti 

singură şi neajutorată. Tanti Niunea, Ana o chema pe mama ta mi 

se părea bătrână şi fără putere. Mă gândeam că ţi-era greu printre 

străini.‖ 

,,Locuiam cu mama. Mă măritasem. Au venit curând, la 

distanţă de un an cei doi copii ai mei, o fetiţă mai întâi şi apoi un 

băiat. Nu mi-a fost uşor, ştii cum e…‖. 

Din întâia ei scrisoare aflasem c-a avut o fetiţă. I-a trăit 

puţin. Îmi repetă acum pe ,,viu‖. 

,,Războiul. Nu erau medicamente. Soţul meu era pe front. 

A murit fetiţa. Nu-mplinise nici un an‖. Încheie repede 

expunerea, parcă s-ar scuza că-mi spune necazurile ei, parcă n-ar 

vrea să-şi amintească. Durerea ca o rană închisă, sângerând totuşi 

la orice atingere. Fetiţa care a existat, i-a marcat simţirea, deşi a 

trecut prin viaţa ei meteoric, a plâns, a râs, şi-a recunoscut mama, 

a supt la pieptul ei slăbit de boală şi de griji. Valea poartă pe 

chipul ei puritatea fetiţei: o privire a madonei cu pruncul, ea şi 

pruncul ei cârlionţat, cu copănele în loc de pulpiţe, cu ochi 

iscoditori, dar trişti, încercănaţi, cu gene umede de plânset-

geamăt, deshidratarea, slăbiciunea, leşinul, strigătul mamei 

contopit cu scâncetul, obosit, tot mai stins al pruncului / şi 

sfârşitul: privirea copilei în privirea mamei, o dublă privire 

interiorizată, cu trăiri bogate, depline. Valea a trăit sentimentul 

matern, cât pentru o viaţă. 
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Fetiţa vieţuieşte în felul de a fi al Valiei, în lucrurile mici, 

graţioase dimprejur: scaunele în care nişte picioruşe s-ar fi putut 

balansa, măsuţa la care ar fi putut mânca, măsuţă pe care acum 

sunt florile Valiei, flori de câmp multicolore, bine întreţinute, 

raftul de cărţi, plin până jos să ajungă, să citească, creioanele 

colorate de pe raft, să coloreze, cărţile cu imagini şi multe alte 

obiecte mici, uzuale, pe care fiinţa absentă (prezentă uneori) să le 

poată folosi.. ,dacă aşa a fost să fie‖. Tristeţea împăcată a Valiei. 

De ce lacrimi? A plâns, când fetiţa era bolnavă, când n-avea de 

unde-i procura medicamente, a plâns în clipa dispariţiei ei şi după 

aceea, dar n-aveai timp nici de plâns atunci. Vrând-nevrând 

trebuia să supravieţuiască. De aici poate dorinţa ei reală-organică 

de a mă regăsi. Eu puteam înlocui în cugetul ei absenţa fetiţei, 

poate. De aceea Olguţa, nepoata de la verişorul Tudor, tot de-

acolo din Basarabia, locuind acum în Dor-Mărunt s-a substituit 

cumva acestei dorinţe. 

Poate, totuşi, eu eram în cugetul ei, fiind din satul nostru 

natal, bucăţică din ,,dediu Ipatie‖, cel mai drag unchi, cum îmi 

mărturiseşte, privindu-mă intens, după ce-mi arată albumul ,,de 

familie‖ salvat, trecut prin foc (efectiv prin foc), prin iureşul 

bombelor. Ce imagine tonică, adevărată: tatăl ei şi al meu şi un 

preot. Pe spatele fotografiei de format mare scrie: 

,,1939 – Tighina – Speia, Dediu Ipatie, părintele 

Constantin şi Păpicu‖. 

Tatăl meu stă în picioare parcă ar citi ceva, c-un picior 

sprijinit de stinghia scaunului. I se vede numai un braţ cu palma 

strânsă de spătarul scaunului. Trupul lui rotunjel pare mai mic, 

ascuns după scaun. Nasul lui grecesc şi privirea oarecum ghiduşă 

îl arată ca frate mai mic ce se afla din cei nouă, prea tânăr pentru 

un război atât de dur – treizeci şi patru de ani, aproape cât fiul 

meu acum. ,,Păpicul‖ Valiei pe scaun priveşte spre aparatul de 

fotografiat încrezător, inginerul agronom, cu studii la Paris. Pare 

tare îngrijit îmbrăcat, cu cămaşă albă şi cravată, dar are un 

început serios de calviţie. Familia lui mai închegată decât a tatei îi 

dă posibil siguranţă în atitudine. 
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GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senectute 

 

Rostogolesc tristeţea an de an 

Precum ciulinii-n zări de Bărăgan 

Se duce cu-orice noapte şi-orice zi 

Superba vrajă ce mă amăgi 

Îmbolnăvire-i de rotiri cereşti 

Când toate visele se fac poveşti 

Vor mai rămâne martori în cuvânt 

Spre-a spune de magii ce nu mai sunt 

Când toate, câte-au fost frumoase, nu-s 

Din lumea asta mă socot exclus 

Bejenii m-or muta în absolut 

Despovărat de lacrimi şi de lut 

 Şi mă rostogolesc prin săptămâni 

 Şi-aştept să-mi plece cerul din plămâni. 

                                          14 octombrie 2016 

Trecere 

 

Câte frumuseţi au fost şi nu-s 

Martor doar cuvântul mai rămâne 

În iubire-au ars,s-au descompus 

În acid de pofte levantine 

Ca un film la cinematograf 

Au rulat o vreme pe ecrane 

Visul cu metehne de zaraf 

Cheltui pe asta milioane 

Au găsit motive de război 

Vanităţi asiduu practicate 
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Ce ambiţii au murit în noi 

Ce risipă surdă de păcate 

 Peste cicluri mari de ani se pare 

 Că-s aceleaşi chipuri pe cărare. 

                            29 septembrie 2016 

Migrant 

 

În lumea asta tragică-i război 

În lumea asta tragică e moarte 

Migrant se face sufletul din noi 

Spre lumile frumoase de departe 

Trăim captivi în blestemat sistem 

Sângeră carnea sub bombardamente 

Să mai salvăm din câte-s ce putem 

Când rănile ni-s toate purulente 

Păstrăm ce a fost pur la început 

E singura comoară ce rămâne 

De o avem acolo-n absolut 

Cu siguranţă ne va prinde bine 

 Împărăţia ce ni s-a promis 

 E singurul câştig, singurul vis 

                              19 septembrie 2016 

Bocire 

 

Bocitoare-n carne, bocitoare-n gând 

Câte-au fost frumoase s-au pierdut pe rând 

Din magia lumii farmecul s-a dus 

Cât e să rămână s-a decis de sus 

Condamnaţii-mi mor în alt Aiud 

În iubire păsări nu se mai aud 

Câmpurile-s arse, nu există flori 

Energii te-nvaţă cum ar fi să mori 

Nu mai este vervă, nu mai e imbold 

S-a pierdut juneţea în uitat Apold 

Aştrii ce-s în mine, drum au descendent 

Şi apocalipsa s-a făcut prezent 

 Numai semne rele, numai suspiciuni 

 Şi constat că toate sunt deşertăciuni. 

                                         20 august 2016 
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    MARCEL MIRON 

 

 

 

 

 

Poeții 
 

aruncați ca niște semințe de grâu 

în hambarul subteran 

pe treptele de marmură 

trăiesc timpul germinării. 

Pe rând 

toate grăunțele răsar 

și cresc spre soare 

prin inelul de lumină treimică. 

Buchet de poeți 
ca cincizeci și șapte de liane 

răspândesc 

parfumurile și culorile 

de pe toate meridianele. 

La baza lor 

stă Hrismonul 

și pâinea vie 

cu însemnele biruinței 

IS.HS.NI.KA. 

Poeții 
sunt tinere flori 

cu minți scăldate de soare 

și bătrâni cu minți de copil 

care se joacă 

improvizând apocalipse. 
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Șarpele din inimă 

 

L-am cules de pe potecă 

spre vie 

o libarcă neputincioasă 

puiul de șarpe 

pradă unei pisici sălbăticite. 

Îl putea ronțăi ca pe o jivină mică 

ori ca pe un peștișor 

agățat cu gheara 

din pârâul cu apă puțină. 

S-a domesticit 

spune el. 

Uneori se face observat 

la cafeaua din grădină 

când îmi cere 

din laptele îndulcit cu miere. 

Da 

mierea cu lapte 

îi place 

pentru că este adunată 

de o insectă inteligentă 

veninoasă ca și el. 

S-a trădat 

dar s-a pocăit imediat 

spunând că are ușa cunoașterii deschisă. 

Cunoașterea șarpelui este 

un labirint 

după chipul și viclenia sa. 

M-a rugat 

să nu mai folosesc ața dentară 

ca să-i scot dintele cu venin. 

Ba pot umbla liniștit 

prin tunelul trupului său 

până când va intra în inima mea. 

Am chemat pisica sălbăticită 

dar șarpele s-a retras în labirint 
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lăsându-mi  

ușa deschisă. 

 

Vioara 

 

O mie de imne 

o mie de suflete 

o mie de inimi 

o mie de tonuri 

o mie de culori 

o mie ape limpezi 

o mie de cataracte 

o mie de descântece 

o mie de cântece de dor 

o mie de ferestre deschise 

către pajiștea albastră 

din fața porții Paradisului 

unde bătrânul menestrel 

desculț 
pășind pe iarba ascuțită 

ca mii și mii de ace 

cântă 

miile de cântece 

cu înmiită durere. 

 

Agendă nouă 

 

Iubita mea 

tu îmi oferi la momente importante 

agende libere 

de anii 

sau liniile fixate din vremuri 

fără zile colorate ori zile terne 

în care eu să ghicesc 

ceasurile bune și ceasurile rele. 

Tu îmi oferi agenda 

ca pe un nor alb pe cerul albastru 
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sau un petec de lumină 

în marginea nordică a asfințitului. 

Nu înțelegi că eu 

mă rătăcesc în spațiul nedesenat? 

Trasează cu mâna ta 

cu buzele chiar 

indiferentele sentimente 

blazatele gânduri 

ori noptatecele oftaturi. 

De câte ori ne-am întâlnit 

la masa desenată pe vechile agende 

cafeaua aburea 

și tu năvăleai  

ca un zefir speriat de crivăț 
spre sufletul meu. 

Oare tu nu înțelegi 

că eu mă rătăcesc 

în spațiul nedesenat 

de ochii și comisurile gurii tale? 

Acum 

nu mai știu locul scaunului tău: 

pe vechea frunză 

pe noua floare? 

Te rog 

așează-te  

ocupă-ți locul 

în noua agendă 

ca să pot reface 

geografia iubirii mele terestre. 
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     Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                                GRIGORIE VIERU 

 

 

VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAȚIA LUI EMIL LOTEANU ÎNTRE 

POEZIE ȘI REGIE 
 

 

 

Emil Loteanu deschide cartea personală a creației prin poezie. 

Pagina a antrenat ideile sale regizorale, și-a valorificat vocea în antiteză 

cu cea a vulgului. Faimosul Emil Loteanu ar fi împlinit anul trecut 80 

de ani. Destinul, pecetluit în date, îi segmentează eternitatea astfel: 6 

noiembrie 1936 - 18 aprilie 2003. Lumea artei i se deschide prin poezie: 

debutează în 1949 la revista Contemporanul, București, mai târziu în 

1956 vede lumina tiparului volumul de versuri Zbucium, Chișinău. 

Textele poetice vor prefigura în măiestria de regizor, pe care și le-a 

asigurat studiind cu perspicacitate la două instituții de valoare: actoria 

la Școala Teatrală din cadrul Teatrului Academic de Artă din Moscova, 

regia la Institutul Unional de Cinamatografie. Teza de licența va 

constitui filmul Măria sa hora, în care domină ritmurile dansului 

românesc din toate zonele. Filmul Poienile roșii, apărut în 1966, devine 

o imaginea indisolubilă cu studioul Moldova-film. Este pelicula care 
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valorifică matricea spirituală românească în 

plină înflorire imperială a rusificării tuturor 

republicilor din URSS. 

În 2003 când am plecat cu o echipă de 

elevi la concursul din Arpino (patria lui 

Cicero) Certamen Ciceronianum Arpinas un 

profesor italian, văzându-mi ecusonul a 

exclamat Lăutarii. Cât timp a trecut, dar 

memoria estimării rămâne în inimi. Filmul a 

apărut pe ecrane în 1971 (Emil Loteanu și-a selectat eroii din 5000 de 

muzicanți amatori și profesioniști), fiind apreciat la Festivalul de Filme 

din San Sebastian (Spania) în 1972 cu premiul Scoica de aur, în același 

an la Festivalul Internațional de Filme din Italia i se decernează Marele 

Premiu și Premiul Nimfa de aur.  

               

Un alt film care a adunat cei mai mulți spectatori și i-a adus succes 

pe mapamond este O șatră urcă la cer (1976), a derulat în peste 100 de 

țării, fiind înalt apreciat: Premiul Marea scoică de aur la Festivalul de 

Filme din San Sebastian (Spania), Premiul pentru cea mai bună regie în 

Iugoslavia, Premiul Cel mai bun film al anului, Praga. 

Enumerăm și alte pelicule, care a determinat destinde de actori, de 

compozitori: Această clipă, 1968, Dulcea și tandra mea fiară, 1978, 

Ana Pavlova, 1983, Luceafărul, 

1986, Goacea, Toate speranțele 

pentru cei din ștreang, 1990. 

Apreciat cu înalte distincții la 

diverse concursuri, în care 

individualitatea artistică răzbate de la 

scenele principale până la cele de 

epizod, vine în lumea poeziei din 

intermediul unei plăzmuiri 

metaforice regizorale. Cadrul poeziei 

ține de o structurare a obiectelor într-

un mod seismologic. Enumerația nu 

mai este o înșiruire de corpuri 

depistate de privirea celui care scrie, 

acestea devin simboluri, au conotații 
magice de a oglindi universul.  

Conexiunile dintre spații sunt bruște. Uneori autorul ia un fir 

narativ și îl transfigurează în altă dimensiune. Materia pentru poezie 
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sunt sentimentele sale care-l dirijează spre alte perceperi. Versul devine 

o izbucnire a unei descoperiri de esență umană, unei dezvăluiri cosmice 

într-o emoție, stelarul pătrunde și de aici tendința de a universaliza 

absolut tot.  

Emil Loteanu a scris poezii, în special, în anii 60-70, dar stilul său 

diferă mult de cum se scria în literatura română de atunci. Aș îndrăzni 

să spun că a fost un premergător a generației „Ochiului al treilea‖ 

(generația poeților Nicolae Dabija, Leonida Lari, Vasile Romanciuc). 

Această afirmație ar avea următoarele argumente: evadarea din 

sindromul realismului socialist; valorificarea folclorului, etnicului 

plasat într-un război de cineast; preferința pentru misticism, utilizarea 

stihiilor pentru a crea atmosfera unei cosmicizări lăuntrice; 

valorificarea sentimentelor dintr-o intimitatea posesivă; insistența de a 

cosmiciza obiectele; vizionarismul. 

Melodia versului prinde așchii de flăcări din obiectele, emoțiile, 

gândurile care îl mistuie pe poet. Creața sa este o dăruire omenirii, 

resimțită în foarte multe versuri: „Vouă, semenii mei, vouă, oameni, vă 

dărui / Tot ce am mai pe lume mai scump, mai iubit: / Versul meu, 

viața pe care-am trăit-o / Și viața pe 

care-o mai am de trăit‖ (Credo). 

Aceste fragmente constituie licărirea 

artistică din volumul de debut 

Zbucium, apărut în an. 1957, când 

poezia cadențată trecea din volum în 

volum, când se glorifica nu umanul, ci 

forța unicului partid, care avea funcția 

de a salva de toate năpastiile... Drumul 

inițiatic în cinematografie A.-M. 

Plămădeală îl valorifică prin 

corespondențe similare: „(Artistul) 

trece hotarul cotidianului și pătrunde 

în universul esoteric al 

transcendentului, inacceptabil pentru 

semenii săi neinițiați. Fiind posesor al 

unor enigme ce țin de alte orizonturi, 

artistul deține rolul (...) de salvator al creației, deci și al existenței 

umane‖. 

În timpul în care se valorifica grandoarea imperială, sensibilul 

Emil Loteanu își destăinuie dragostea pentru meleagul natal în poeziile 

Legendă nistreană, Mamei, Cuvinte de dor, Baladă despre oameni și 
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codri, La douăzeci de ani neîmpliniți (Durerea mea se stinge-n bucuria 

/ Pământului pe care m-am născut. / Da, eu iubesc – nespus iubescu-mi 

glia / Cu bulgărul din brazdă cald și mult). Căutarea, dominanta 

memoriei proiectată pe stânci, răscruci de drumuri, șipot de izvoare, 

răsună în poeziile sale, contribuie la o izbucnire a imaginii în diverse 

racursiuri. Amintirea poetului vrea să coreleze cu modalitatea de a fi 

recunoscut de către spațiu. Identificarea semnelor determină 

comunicarea ce nu se impune prin vocative, este un dialog al privirii, al 

cuprinderii de a absorbi frumosul și de a-l dărui în creație. 

Energia de luptă echivalează cu voința de a fi om. În amprentele 

nostalgice, în resurecția foclorului, poetul preia nervul de verticalitate a 

lui George Coșbuc din Gazel:  

Să nu te plângi niciodată că viața e scurtă, 

Să nu te plângi niciodată că rănile sunt prea adânci. 

Viața înseamnă luptă. Deci mergi și te luptă, 

De vrei să fii om, să învingi! 

Dragostea de viață relevă valorile care includ voință, patria, 

libertatea. În timpul restricției prin cenzură, poetul se axează pe 

imaginile: „eșafod‖, perspectiva majorității se resimte cinic în cuvântul 

„preacumsecade bâlci‖, autoidentificarea plină de virtuți prin „Eu sunt 

înghițitorul de cuțite‖ (Cartea). Pregătirea spectacolului prin viziunea 

de acuzare, de omor, de condamnare se depistează scenic prin „eșafod 

cu scânduri nevopsite‖. Ieșirea din mulțime, strigătul individualist se 

concepe din start ca o prevestire a pedepsei. Clipa traversează limita 

așteptării spre acțiune. Simbolurile sunt subjugate de contexte, dar 

contextele permit și valorificarea imaginii individuale. 

Antiteza lumină-întuneric atât de cunoscută pentru efectele ce se 

vor conturate sau opacizate se luptă în paleta cromatică a versului lui 

Emil Loteanu: „Ochii mei lumina vor s-o strângă. / Dar de-o fi să aibă 

crunta soartă, / Nu vreau întunericul să-i strângă – / Soarele mai bine să 

mi-i ardă!‖ Solarul dacic este absorbit de imaginea scriitorului. 

Sacrificiul se întrevede prin topirea sa prin artă. Lumina dătătoare de 

viață, dar și aptă la distrugere, este preferată de eul liric. Alegerea este 

determinată de semnificația spirituală: „Ca organ al percepției vizuale, 

ochiul este (...) simbolul percepției intelectuale‖ (Mihail Gheațău). 

Strângerea în întuneric simbolizează uitarea, plecarea pe un plan 

secund, care l-ar răvăși la neștire. Arderea înseamnă purificarea, 

acceptarea de a se autosacrifica prin lumină explică și dorința de a 

deveni parte componentă a luminii. Directețea specifică tinereții parcă 

ar dăltui o poartă de deschidere a soarelui, indiferent de cultul 
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tenebrului. Romantismul, detronat parcă din sfera luminii selenare, 

primește coordonatele ontologice ale basmului. Drept argumente fiind 

simbolurile „șoim semeț de munte / pasăre măiastră‖, „Pasăre de codru, 

/ Lie ciocârlie‖ (Cuvinte de dor), „Stelelor, stelelor / Scumpe mirese 

albastre‖ (Chemarea stelelor). Acest panteon ceresc se reflectă în ochii 

eului liric și în ochii iubitei, care preiau funcția de telescop al emoțiilor. 

Oglindirea în lumea interioară a acestor simboluri conturează 

conceptele de libertatea, frumusețe și dragoste. Eul liric preia motivele 

zborului, a flăcării, florii. Mircea Eliade explica necesitatea de 

cosmicizare a omului arhaic prin trasarea hărții astrale în plan terestru. 

Artistul Emil Loteanu simte necesitatea de a trăi configurația  

universului: „Focul albastru al stelelor / Ochiul mi-l umple, / Coborând 

până-n fundul orbitei / Puternic și viu‖. Focusarea imaginilor prin văz 

condiționează o absorbție a imaginii, care se amplifică în parametrii 

timpului poetului de a trăi acut conștientizarea despărțirii de copilărie, 

de a percepe la limită clipa iubirii, de a se devora în trăire.  

Umplerea și arderea sunt condițiile de a percepe universul într-un 

mod antitetic și stihial. Arderea se complinește prin flamură, foc, 

flacără, soare respectiv lumina ce zbuciumă derivă din inimă, similar 

personajului Danco sau titanului Prometeu sau dorința lui Icar de a se 

apropia de soare. Arderea sugerează sufletul animat de înălțimi, de 

acțiune, de a transforma lumea. Inima îi concentrează trăirile, îi 

generează forța de luptă, îi vitalizează visele. Această mirare, 

determinată de prea multă trăire, stipulează o explodare a pupilei 

mărite. Arta devine similară cu orbirea homerică, cea care poate să se 

privească și nu are percepția văzului decât pentru imagine. Emil 

Loteanu acceptă orbirea prin ardere, ceea ce înseamnă că el preferă să 

vadă ceea ce depășește limitele umanului. 
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       GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Vântule tu, pe-aripa-ţi cum mă porţi, 

Văd porţi închise, multe, multe porţi. 

Dar unde-i cheia? Unde-i cheia care 

Zăgăzuit-a orişice intrare? 

 

Ogrăzile cu văzduh se încing. Răsare 

Un astru-ncins şi el cu glasuri de zăvoare... 

Vântule tu, pe-aripa-ţi cum mă porţi, 

Văd lacăte la multe, multe porţi. 

 

Ce-a fost pe-aici? Săgeţi se-nfig în soare 

Ceaţă. Pustiu. Nici ploaie, nici ninsoare. 

Unde-au plecat? De ce-au plecat cu toţi? 

Tu... parcă-ai vrea, dar să-mi răspunzi nu poţi, 

 

Vântule trist, pe-aripa-ţi cum mă porţi 

 

*** 

Lumina văd. Cea dinăuntrul meu. 

Atât de-adânc şi-atât de naltă curge, 

Încât aud cum îmi vorbeşte Prometeu 

Cu glasul liniştii din Aripi demiurge. 

 

Mă-ascund în întunericul cel greu –  

Vreau să descopăr Sursa de unde umbra fuge, 
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Lumina caut, cea dinăuntrul meu 

(Atât de-adânc, şi-atât de-naltă curge!). 

 

Se zbate. Ne-mpăcarea din nucleu 

Sfarmă tenebre, apusul doare, frige, 

Rotunde spaţii-şi trec hotaru-n curcubeu 

Şi întunericul încet-încet se stinge.. 

. 

Lumină e. Văd. Înăuntrul meu 

 

*** 

 

– Dacă îl ai pe El, aud, ai totul, totul, 

Ai fericirea-ntreagă. Eşti pivotul 

Vieţii care omniscienţă este, 

Reală, scurtă-lungă, o poveste, 

 

Povestea inimii – lumina peste creste 

E-aşa puţină-n lumile aceste, 

Dar dacă-l ai pe El – ai totul, totul. Totul. 

Ai cerul şi Pământul. Eşti pivotul... 

 

Iar îmi vorbeşte cineva. Şi nu ştiu cine este. 

Îi spun că-am învăţat, ştiu bine toate-aceste. 

Doar poate că...-nvăţând, nu-mi sunt încă pilotul 

Şi nu-ndeajuns am însuşit înotul... 

 

– Dacă îl ai pe El – ai totul, totul, totul. 

 

*** 

 

Simt cum mă-absoarbe văzduhul albastru 

Şi nu-s. Dar sunt. Mă vede cel ce ştie 

Că-n floarea de pe geam zâmbeşte, drag, un astru 

Şi-n adierea vântului e-ntreaga veşnicie. 

 

Sunt stropul norului. Urc şi cobor, sihastru, 

Din bulgărul cărunt zvâcnesc iar – frunză vie 
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Şi mă absoarbe văzduhul albastru, 

Şi nu-s. Dar sunt. Mă crede cel ce ştie. 

 

Viaţa de om e-o simplă datorie 

Pentru un drum cu tâlc de alchimie. 

Văd lumea-nfăşurată în pânză de emplastru, 

Mă doare rana ei. E-aşez, din crez, pilastru 

 

Precând mă-absoarbe văzduhul albastru 

 

*** 

 

Adânc răscolitoare şi senină, 

Îşi zbate certitudinea-n ştiinţe 

Şi e ştiinţa fără de pricină, 

Şi e pricina răzvrătind fiinţe. 

 

Un mit? Beatitudine divină? 

Supremul act arzând, pe rând, sentinţe, 

Religia cea blândă şi senină 

Îşi creşte certitudinea-n ştiinţe. 

 

Ştiinţa dinăuntru. Cartea plină 

Ce anulează orice suferinţă 

Şi care în a lumilor grădină 

Ţi-e unica lumină-n locuinţă 

 

Adânc alinătoare şi senină 
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DUMITRU CĂLDARE 

 

 

 

AXĂ PENTRU GÂNDURILE ŞI DIMENSIUNILE 

SPAŢIALE-TEMPORALE 
 

Cartea „Nihil Sine Deo” este dominată de un suflu filosofic şi 

moral-creştin deosebit de profund, de un ritm lirico-meditativ 

încântător, izvorât din străfundurile imaginaţiei existenţiale ale 

dimensiunilor spaţiale-temporale. 

Creştină fiind, autoarea este axată pe temeliile panteismului (pan-

teus), conform căruia Dumnezeu e peste tot, este dizolvat în natură. 

Semnificativ este şi moto-ul de la începutul 

volumului – „Dumnezeu este pretutindeni 

centru şi nicăieri margine‖ (Pascal). 

Dumnezeu e absolutul, e infinitul.  

Galina Furdui concepe filosofia şi 

credinţa ca fiind în serviciul poeziei, iar 

poezia în serviciul filosofiei şi credinţei. 

Drept confirmare, cităm:  

„Pe gânduri, Deus, fruntea şi-o înclină  

Şi spaţiile toate se-nsenină. (…) 

Merg îngerii pe-o rază-serpentină, 

Curg valuri lungi sub pleoape de 

Regină”. 

Astfel, Dumnezeu este conceput în 

spirit filosofic, raţiunea fiind orientată spre o revelaţie şi manifestare de 

credinţă cu adevărat străbună.  
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Poeta vine cu un mesaj menit să cuprindă universul în 

dimensiunile lui infinite, fapt ce-i permite să prezinte o lume spirituală 

demnă de supravieţuire, dominată de afirmarea credinţei şi, respectiv, 

de afirmare a conştiinţei. Lumea în viziunea scriitoarei este un 

„macrocosm”, iar universurile şi zborurile un „examen sunt”. Şi orice 

deplasare pe Pământ este cu adevărat o „sfântă datorie”. Acestea nu 

sunt deplasările simple şi ordinare, ci cele orientate către un mormânt, 

iar apoi spre „Cerul bucuriei”. 

Mesajul poetic este construit din elemente/gânduri de factură 

biblică („Învăţ Cuvântul. Dezghioc silogismul”).  

Gândul poetei este orientat spre înţelegere, imaginea – spre simţul 

inimii, dar şi spre judecată, ca mai apoi să se aprofundeze în conştiinţă. 

Cititorul ar deduce citind versurile volumului nominalizat că 

Dumnezeu reprezintă o putere infinită, iar credinţa reflectă sau cuprinde 

adevărurile celeste, acestea fiind considerate dimensiuni esenţiale. 

Axându-şi gândurile pe dimensiunile spaţiale, poeta se scufundă în 

Infinit: 

„Iar Infinitul este un aspect  

Şi el. Al Adevărului celest. 

E-n cele ce afirm un stil suspect? 

Dar vreau să cred în adevăru-acest.”  

Percepem starea de certitudine a conceperii adevărului celest ca 

ceva absolut. Aceste adevăruri mai sunt şi miraculoase, întrucât sunt 

situate dincolo de raţiune şi ţin de domeniul revelaţiei („Adevărul de 

simboluri voalat‖), iar  

„Miracolul mi se strecoară-n casă, 

Cuvintele se-aprind şi-nmugureşte masa 

…Miracolul mă-ncinge. Luminile se-ndeasă”.  

Din contextul versurilor se desprinde gândul privind corelaţia 

esenţă-existenţă. În principiu, am putea admite formula că esenţa care, 

de fapt, cuprinde natura firească şi universală a unui anumit obiect sau 

fenomen, ar deţine supremaţia în raport cu existenţa. Şi dacă un om nu 

mai există ca fiinţă social-activă, aceasta nicidecum nu înseamnă că el a 

dispărut ca atare, întrucât evidenţiem esenţa vieţii trăite. Şi numai 

Dumnezeu este unica fiinţă care există veşnic în virtutea esenţei sale 

primordiale. Căci totul în lume porneşte de la Dumnezeu: „Suntem, o 

da, stăpâni aici pe vreme / Dar, Doamne, pe-un fragment atât de trist”. 

Iar la sfârşit „vâslim spre poarta dezlegării‖, susţine poeta. 

Gânditoare şi misterioasă, Galina Furdui se adânceşte în începutul 

începuturilor, unde „Materia e energia, concentrată. / Iar energia – 

gândul concentrat”. 
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Convingătoare sunt şi versurile ce reflectă corelaţia „suflet-trup‖. 

Ţinem să accentuăm că valoarea interpretării sintagmei suflet-trup este 

o adevărată ispită pentru unii scriitori, filosofi, sociologi, acestea fiind 

probleme majore ale filosofiei. Nici Galina Furdui n-a rezistat acestei 

ispite, în viziunea ei însă, sintagma în cauză este concepută în raport cu 

caracterul trecător al vieţii. Citim: 

„Suflete, dar condamnat eşti, suflete,  

La temniţa acestui trup de lut.  

El, efemerul, turnat din vis şi sunete,  

Eternul tu, cu ochi de flăcări, mut…” 

În continuare gândul capătă noi profunzimi: „Ziceai mai adineaori 

că-n trecere mi-e viaţa (…) Tu suflete al lor, pe unde eşti acum (…), 

…mulţimi se nasc şi-apun”. 

Mersul trecător a tot ce există este unul, ademenitor, dar şi firesc, 

deoarece acesta, de fapt, reflectă dimensiunile existenţiale dominante:  

„Nu există timp, nici loc,  

Nici cădere, nici noroc – 

Doar un foc şi doi ochi blânzi, 

Doar un cer în care cânţi”. 

Şi, prin repercusiune, 

„…Şi noapte nu mai este,  

Şi nu mai este Moarte…” 

Cititorul şi-ar putea pune întrebarea: atunci ce este această lume, 

această viaţă? Şi, pătrunzând în esenţa versurilor, va concepe şi lumea, 

şi viaţa nu numai ca pe o trecere, determinată (orientată) de un ritm 

colectiv al existenţei. El ar percepe şi evoluţia unei individualităţi 

umane concrete şi mai ales drumul către mântuire.  

Astfel, Galina Furdui îl determină pe cititor să mediteze, să 

conceapă această lume altfel decât se obişnuieşte. Sensul vieţii în 

dimensiunile ei spaţiale-temporale şi ale existenţei în general e ca omul 

să-l admită profund pe Dumnezeu. Gândesc că anume aceste idei şi 

constituie adevărata valoare a creaţiei poetei. 

        Volumul de versuri „Nihil Sine Deo” este o mare reuşită a 

scriitoarei GalinaFurdui. 
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      ECATERINA IURCU-URÂTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-aştept să-mi spui  

 

N-aştept să-mi spui că-i ora unu, 

Timpul nu are importanţă, 

Mi-a venit dorul ca seninul 

Şi clipele înseamnă viaţă. 

N-aştept să-mi spui că-i ora două, 

Că vei pleca în deplasare 

Şi doru-mi va fi plin de roură 

În setea lui de dezmierdare. 

N-aştept să-mi mai vorbeşti de timp 

El ne consumă ca nebunul, 

Desparte un crâmpei de gând, 

De o idee de minune. 

Te rog nu-mi mai vorbi de timp, 

Că ramul dorului mi-apleacă. 

Trimite-mi, Doamne, - un anotimp 

Din care dragostea nu pleacă. 

 

 

Lumină dintre stele 

 

Scumpului meu fecior, poetului Dorin Urâtu 

 

Ce-ai zice tu de-acolo, peste soartă, 

Când uneori mai cânt şi mai doinesc? 

Ce-ai zice tu când stele dorm în noapte, 
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Cu ochi deschişi privirea ţi-o visez. 

Ce-ai zice tu când sufletul şi gândul   

Cu amintirile tot stau la sfat, 

Ce-ai zice tu dac-ai simţi frământul 

Durerilor în care m-ai lăsat.    

Ce-ai zice tu de ţi-ai vedea mormântul 

Acoperit în mantie de flori, 

Ce-ai zice tu dacă ţi-ai vedea chipul 

Sculptat de mine-n cărţile de dor. 

Ce-ai zice tu, copilul vieţii mele, 

Dacă-aş putea să-ţi spun cât mi-e de dor 

De ochii înţelepţi ca două stele,  

Lumina dintre ele s-o cobor. 

Ce-ai zice tu când sufletul şi gândul  

Cu amintirile tot stau la sfat, 

Ce-ai zice tu dac-ai simţi frământul 

Visărilor în care m-ai lăsat.  

 

 

Doină şi floare 

 

În valea verde cu izvoare 

Ascult iar glasuri de mioare. 

Florile, când le privesc, 

La tine, plaiule, gândesc. 

Să mă împodobesc cu rouă 

Când întâlnesc o ziuă nouă 

Cu dor în zori de dimineaţă, 

Să prind iar soarele în braţe... 

O, Moldovă, Moldovioară, 

Colind dealul din Ponoare – 

Numai stâne de mioare, 

Numai doină, numai floare! 
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Raza înverzea 

 

noapte întunecoasă 

Amurgul îl alungă, 

Vântul voinic o apasă, 

Voind s-o ţină-n strungă. 

Umbrele copacilor, 

Alunecând pe geam, 

Bat uşurel cu vârful, 

Să nu adoarmă iar. 

Nu-i lună şi nici stele, 

Dar primăvara-i trează 

Până în cer pe creste, 

O rază ascunsă-n nouri 

În noapte înverzeşte. 

 

Zbor de cocor 

 

Totul trece prin mine, 

Numai viaţa nu trece, 

Viaţă bună, stai cu mine, 

Să fim amândoi. 

Fugi şi fugi de la mine, 

Nu te alung nicicând, 

Eşti veşnică-n timp, 

Eu – muritor de rând 

Nu eşti deloc singurea, 

Eu sunt singurel, 

Aşteaptă-mă, viaţă, 

Să mă-nsoţeşti fidel. 

Eternă eşti, viaţă, 

Eu – muritor de rând, 

Fă-mă să fiu veşnic, 

Iubesc acest pământ.  

Mereu mă vreau cu tine, 

Ia-mă în al tău zbor, 

În zbor însetat şi dulce,  

În zbor de cocor. 
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              ION CUZUIOC 

 

 

 

 

 

LUMEA MUZICALĂ A LUI ILIE VĂLUŢĂ ! 

 

MOTO: 

Inima tot bate lin, 

Legănată-n melodii; 

Interpretu-i omul fin, 

Expresiv în feerii. 

 

 Se ştie bine că pentru un om de creaţie noţiunea de zi de 

odihnă, concediu sau vacanţă este doar simbolică, precum şi 

noaptea pentru el este tot zi, luminându-se fie de la stelele sau 

luna de pe cer, fie de la licuricii din grădină, lumânarea sau becul 

electric. Un om de creaţie făureşte şi atunci când merge pe drum 

sau într-un mijloc de transport în comun, iar gândurile-l duc în 

lumea invizibilă pentru alţii, dar vizibilă doar de dânsul. La botez, 

cumetrie, nuntă şi înmormântare omul de creaţie tot meditează, ca 

la momentul potrivit să ia un petic de hârtie şi să aştearnă în fugă 

cele năzuite în mintea lui „ciudată‖. Un om de creaţie poate citi 

sau fredona o melodie şi gesticula, mergând pe drum şi privind cu 

indiferenţă la cei din jur, ca purtarea lui să fie apreciată 

neobişnuită, dacă nu chiar nebunatică. Chiar şi când doarme omul 

de creaţie visează lucrări inedite, ca trezindu-se din „somnul 

iepuresc‖ la miez de noapte sau în zori de zi să-şi transpună visul 

în viaţă. Despre Omul de creaţie muzicală Ilie Văluţă am auzit cu 
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zeci de ani în urmă, iar numele său l-am citit ani în şir pe 

subtitrele numeroaselor emisiuni televizate şi afişe de teatru, 

spectacole muzicale şi diverse manifestări cultural-literare. Să-l 

văd însă „în carne şi oase‖ mi-a fost dat în casa bunului său 

prieten şi coleg de creaţie, distinsului om de cultură, scriitorul, 

regizorul şi editorul, Vasile Căpăţână. Era într-o zi de duminică, 

zi de vară când orăşenii îşi părăsesc lăcaşele lor de la bloc, 

evadând din urbea noastră la umbra stejarilor din pădure, la un 

picnic. Pentru ei duminica e zi de odihnă, pentru oamenii de 

creaţie Ilie Văluţă şi Vasile Căpăţână o zi obişnuită de muncă 

creativă, meditând în doi cu ce-şi pot bucura invitaţii la o nouă 

şedinţă a Cenaclului Literar-Muzical IDEAL, sub oblăduirea 

ultimului. Vorba e că la fiecare lansare de carte de poezii Ilie 

Văluţă caută cu migală şi inspiraţie să compună un cântec după 

textul protagonistului seratei şi să-l interpreteze chiar dumnealui 

în cadrul şedinţei Cenaclului IDEAL. Am avut şi eu emoţii 

plăcute când la serata mea de creaţie, organizată de acelaşi Vasile 

Căpăţână, să-l aud pe Ilie Văluţă interpretând un cântec pe 

versurile mele spicuite de autorul melodiei din cartea Dragoste şi 

Credinţă. Şi nu ne-a fost de mirare, că-ntr-un timp relativ 

apropiat, compozitorul Ilie Văluță şi-a lansat şi-un CD de cântece 

pe versurile sărbătoriţilor de la IDEAL, iar editura Biodova i-a 

lansat şi antologia de cântece Dor de lume. Astăzi publicul 

Cenaclului IDEAL nici nu-şi poate imagina şedinţa lui fără 

participarea compozitorului şi interpretului Ilie Văluţă, susţinut 

de fiicele sale, distinsele cântăreţe Diana şi Veronica Văluţă, mai 

mult, şi de către nepoţelul său drag Săndel, care a păşit cu dreptul 

în lumea fermecătoare a cântului pe urmele bunicului său. 

Dinastia Văluţă este pe bune ca o crizantemă într-o grădină 

frumoasă şi mirositoare de flori. Cine nu şi-ar dori s-o vadă şi s-o  

asculte cu drag pe Diana Văluţă, posesoarea „Crizantemei de 

Aur‖ de la Festivalul de Romanţe de la Târgovişte şi 

„Crizantemei de Argint‖ de la Festivalul omonim de la Chişinău, 

laureată a unor concursuri internaţionale şi republicane de 

romanţe. Şi chiar dacă perii cărunţi de pe capul şi bărbia lui Ilie 

Văluţă vorbesc despre nişte ani bogaţi de viaţă, în viaţa de toate 

zilele şi pe scenă Domnia Sa se simte ca un brav haiduc tânăr, 

zdravăn şi plin de forţă fizică şi creativă, cântând şi dansând ca-n 
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anii cei năzbâtioşi ai frumoasei tinereţi. Deşi este un om simplu şi 

retras din fire, bravul artist Ilie Văluţă a evoluat cu curaj şi succes 

şi cu renumita Loredana Groza la Palatul Naţional „Nicolae 

Sulac” şi cu cântăreţul şi compozitorul Octavian Mândruţă de la 

Bucureşti, un mare şi fidel prieten al Cenaclului Literar-Muzical 

IDEAL, în cadrul şedinţelor lui şi alături de cei mai populari 

cântăreţi de pe meleagul nostru basarabean. Graţie harului 

simplităţii şi comunicabilităţii, mediul creativ artistic l-a apropiat 

pe compozitorul Ilie Văluţă de cei mai valoroşi poeţi nu numai de 

la noi, dar şi de peste Prut. Versurile poeților Grigore Vieru, 

Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Leonida 

Lari, Iulian Filip, Ion Diviza, Claudia Partole, Gheorghe Bâlici, 

Ionel Căpiţă, Andrei Strâmbeanu, Vasile Căpăţână, Anatol 

Ciocanu, Victor Soţchi-Voinicescu (Paris), Vasile Groza, Corin 

Bianu, Ion Andreiţă, Paula Romanescu (Bucureşti), Maria 

Chirtoacă (Cîmpulung Muscel) Vasile Tărâţeanu, Lidia Grosu, 

Elena Tamazlâcaru, Tudor Gorgos, Galina Furdui, M. Rădulescu, 

Mihai Morăraş, Vladimir Halipli, Alexandru Macedonschi, Alexe 

Rău, Nina Josu, Steliana Grama, Ion Vatamanu, Radmila 

Popovici Paraschiv, Nina Slutu-Soroceanu ş.a. au fost aşternute 

cu acurateţe pe gama muzicală într-o ambianţă armonioasă cu 

notele ei. Este o bucurie şi pentru poeţii bucureşteni George Călin 

şi Vasile Groza ca versurile lor să prindă cânt şi să fie interpretate 

de autorul melodiilor, compozitorul Ilie Văluţă. Şi aşa cum nu 

este poet contemporan ca să nu-i citească şi să se inspire din 

clasici, aşa nu există nici compozitor ca să nu-şi onoreze creaţia 

sa şi cu poeziile înaintaşilor noştri cărturari. Şi romanţele lui Ilie 

Văluţă pe versurile lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 

Octavian Goga se cântă şi se ascultă cu multă dragoste 

sufletească. De creaţiile harnicului şi neostenitului compozitor 

Ilie Văluţă au beneficiat şi regizorii: Constantin Brehnescu din 

Iaşi, Vasile Hariton din Constanţa, Laurenţiu Budău din Bacău, 

Valentin Dobrescu din Botoşani, Maria Mierluţ din Târgu-Mureş 

şi alţii, care şi-au înzestrat spectacolele lor cu muzica 

chişinăuianului nostru. În faţa pianului şi a microfonului, cu 

degetele pe claviatură şi cu peniţa în mână, Domnia Sa scrie 

compoziţii muzicale la spectacole TV, muzică vocală şi 

instrumentală în emisiunile şi concursurile televizate, muzică 
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pentru copii. Peste 80 de spectacole pentru teatrele de păpuşi şi 

dramă din Republica Moldova şi România poartă semnătura 

compozitorului Ilie Văluţă. Tot semnătura compozitorului Ilie 

Văluţă poartă şi muzica pentru filmele:„Cucurigu!‖, reg. Elena 

Iliaş;„Mircea Snegur la Putna‖, reg. Ion Buzilă; „Prostia 

omenească‖ după Ion Creangă, reg. Ion Popescu;„Când ard 

păpuşile‖, film documentar, Transnistria 1992, reg. Elena Iliaş 

ş.a. De menţionat faptul, că Ilie Văluţă este şi autorul Imnului 

Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM) pe versurile lui Ion 

Diviza şi Imnului Pădurii „MoldSilva” pe versurile lui Ionel 

Căpiţă. Distinsul Om de cultură Ilie Văluţă s-a învrednicit pe 

bune şi de-un şir de premii, unele care se cer a fi menţionate: 

Premiul Concursului anual „Antena de aur”, TV Moldova 1; 

Diplomă pentru muzică la spectacolul Pinocchio de Carlo 

Collodi, montat la Teatrul de păpuşi Licurici, la Festivalul 

Internaţional al Teatrelor de Papuşi din Torino, Italia; Premiul 

CEL MAI BUN COMPOZITOR AL ANULUI UNITEM; Premiul 

CEA MAI BUNĂ CREAŢIE MUZICALĂ ÎN TEATRU pentru 

spectacolul „Vârcolacii au furat luna” de Emilia Plugaru, 

montat la Teatrul Republican de păpuşi Licurici în cadrul Galei 

Premiilor UNITEM (ediţia a V-a); Premiul pentru CEA MAI 

ORIGINALĂ MUZICĂ la Festivalul Naţional de Teatru pentru 

spectacolul Facă-se voia voastră de Nicolae Rusu, montat la 

Teatrul Municipal de Papuşi „Guguţă”; Premiul pentru 

MUZICĂ DE SCENĂ la Festivalul Internaţional de Animaţie 

Gulliver, ed. XIX, spectacolul Cobora un căţeluş din cer de Iulian 

Filip, montat la Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”; 

Diplomă de EXCELENŢĂ a Asociaţiei Culturale Române IDEAL 

pentru întreaga activitate şi promovarea valorilor culturale, 

Bucureşti; Premiul anual oferit de Săptămânalul Literatura şi 

Arta; Grand Prix – CEL MAI BUN COMPOZITOR la Festivalul 

Internaţional al Teatrelor de Păpuşi Подільська лялька ed. VIII, 

Viniţa, Ucraina; Titlul de EXCELENŢĂ pentru contribuţie 

esenţială în dezvoltarea culturii, susţinerea şi promovarea 

talentelor, pentru receptivitate, fidelitate şi aportul considerabil 

în susţinerea şi desfăşurarea cenaclului IDEAL / AO „Două 

inimi gemene” Chişinău; Premiul UNESCO pentru promovarea 

valorilor culturale fără frontiere, pentru bogăţia şi temeinicia 
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zestrei de suflet, aşezată la temelia realizărilor Domniei voastre / 

Asociaţia „Moldova şi minorităţile sale, Club UNESCO, 

Chişinău; Medalie jubiliară EPARHIA CHIŞINĂULUI în semn 

de recunoştinţă pentru activitatea sârguincioasă spre binele şi 

întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, Chişinău. 

 Studiile obţinute la specialitatea dirijat cor academic la 

Institutul de Stat al Artelor „G. Musicescu” din Chişinău îi oferă 

artistului Ilie Văluţă posibilitatea nu numai să creeze şi să-şi 

interpreteze melodiile sale, dar şi să dirijeze acolo unde cer 

circumstanţele. Fiind fidel Companiei „Teleradio-Moldova”, 

unde munceşte cu sârg din 1985 în calitate de regizor de sunete, 

Ilie Văluţă nu ratează momentul ca să fie prezent şi să-şi bucure 

prietenii, cunoscuţii, publicul larg de ascultători cu noi creaţii la 

diverse manifestări culturale şi, evident, la concursurile naţionale 

şi internaţionale, unde de fiecare dată se învredniceşte de laurii 

binemeritaţi. Un creştin adevărat se mulţumeşte cu puţinul pe 

care-l are, fiindu-i recunoscător Bunului Dumnezeu pentru toate. 

Compozitorul, regizorul, dirijorul şi interpretul Ilie Văluţă nu 

aleargă după valori materiale. El este un gospodar sadea cu casă, 

grădină, vie şi livadă, cu fructe şi legume cultivate de mâinile sale 

dibace şi c-un pahar de vin pe masă, zămislit tot de dumnealui, 

dar valoarea morală, spirituală totdeauna o aşează-n capul mesei, 

altoind acest gust dulciu, plăcut şi săţos şi frumoasei şi iubitei 

sale familii Văluţă: fiicelor Diana şi Veronica, ginerelui Sergiu 

Bantoş şi nepoţeilor Sandu şi Cristi, care cu toţii păşesc în ritm 

cadenţat pe gama muzicală dirijată de bunul tată şi bunic, 

distinsul om de cultură Ilie Văluţă. Domnia Sa este ca un 

floricultor profesionist care sădeşte şi îngrijeşte crizantemele sale 

aurii cu o inforescență mare și bogată. Şi nu în zadar 

„crizantema‖ sa Diana Văluţă pe bune a cucerit „Crizantema de 

Aur şi de Argint” la prestigioasele Festivaluri de Romanţe de la 

Târgovişte şi Chişinău. Dinastia Văluţă este o mare bucurie şi 

mândrie nu numai pentru „familia muzicală‖ a artistului Ilie 

Văluţă, dar şi pentru întreg neamul românesc, pentru întreaga 

noastră cultură naţională. 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

Fiecare are dreptul la suflet 

 

Fiecare are dreptul la suflet 

Fiind mica mă întrebam: 

Cum eu pot fi? 

De ce nu sunt pasăre? Sau furnică? 

M-am obișnuit că picioarele mă ascultă 

Că mâinile mă trădează ce gândesc 

M-am obișnuit să nu-mi văd spatele 

Dar trăiesc ce simt cei din jurul meu 

Fiecare are dreptul la suflet 

Dar care e dreptul sufletului? 

Eu pot simți ce gândesc alții 
Undele emoției desprind cuvintele tăcerii 

Sufletul trăiește exploziv răsăritul 

De câteori l-am văzut?. 

Sufletul aspire să se afle în asfințituri 

Dar între umplem timpul nostru într-atât 

Încât sufletului i se exclude drepturile 

În percepția randamentului rațional-emotiv 

Stângăciile devin suspiciuni civilizatorii 

Și atunci fiecare își uită dreptul 

Și e gata să-și înrobească sufletul 

În masca cărnii e loc de iubire 

Sufletul are dreptul să simtă fericire 

                                 15.08.2014, 19.15  
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Gândurile bat în geamul așteptărilor 

 

Gândurile bat în geamul așteptărilor 

Gândurile traversează strada 

și îmi alungă soarele 

Gândurile îmi vopsesc unghiile în culori 

și îmi lustruiește privirea 

Gândurile fac ceeace nu am îndrăznit 

Gândurile îmi spun ceea ce nu am reușit 

Gândurile bat mingea și mi-o aruncă 

și eu o prind 

O așez pe foaie 

și rostogolesc literele 

ca cifrele într-un bilet de loterie 

ele se așează și încep să se certe cu gândurile 

și se ceartă 

se ceartă 

până când călăresc un gând 

și zbor prin Frunze 

de la început prin crengi de salcâm 

apoi de tei 

de arțar 

până când cobor în degetele frunzelor de castan 

rup câteva 

și fac un fluture 

desfac pumnul 

și-i permit să zboare 

                              30.06.2015, 11
35

 

Clepsidra 

 

Printre filele de cărți 
Printre clapele non culorii 

Sufletul prinde în zbor clipa 

                              16.03.2017, Roman 
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Topirea timpului 

 

Îmi place să scriu când aștept 

Și atunci sensul așteptării nu mai este așteptarea 

Sunt gândurile care planează ca niște șoimi deasupra mea  

Și în sfârșit reușesc să se așeze pe umeri 

Atunci în șoaptele lor 

Timpul se topește 

Și ideile încep să devină spuse 

Cuvintele sunt țesute din idei 

Dar și ele dau nuanțe 

Și ideile deschid ușa 

Respiră 

Nu se mai ascund în penele vulturilor 

Care planează sus de tot 

                               30.08.2014, 01
50

 

Lupa literelor 

 

Printre lumini  

o lună plină 

concurează cu șuvoiul de apă iluminat 

aparatul de fotografiat devine 

o lupă a literelor 

care se implică 

într-un caleidoscop de cuvinte 

de la început formează chei 

apoi lăcăți 
apoi porți 
din care cresc tei... 

                          31 08 2015, 00
38

, Iași, Hotelul „Moldova”  

 

Nisipul descalificat 

 

Pe nisipul descalificat de iarbă 

Sunt împlântate scrisori de iubire 

În scoicele moarte se ghicește vremea 

Timpul și-a centrat toate puterile 
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Iar noi... i-am arătat cartonașul galben 

Deși e luni 

Să mai păstrăm liniștea 

E prea devreme... 

Mai dormim... 

                    31 08 2015, 00
43

, Iași, Hotelul „Moldova”  

 

Mărțișor de cărțișor 

 

Clepsidra numără timpul 

În atingeri de pian 

În rânduri ce cultivă ineditul din poezie 

gândurile traversează 

găuacea tăcerii – 

cuvântul viu 

e 

timpul 

cu mărțișor de cărțișor 

 

Coloanele 

 

Suluri în care și-au construit 

Amprentele marii gânditori – 

coloanele 

ascund neîmbrățișatul 

în rotundul segmentat 

coloanele 

în verticalitatea lor 

ne transform în câmpuri 

lunecăm ca niște șerpi 

căutăm unde îi este pulsul  

 

Privirea 

 

lunecă 

valul din noi 

scaldă coloanele 
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noi umplem vidul 

și vidul ne umple pe noi 

Eternă structură de Etern 

                              10 04 2017, 16
00 

 

Un albatros zboară peste Marea Egee 

 

Norii au prins vele cenușii 

De corăbiile Mării Egee 

Ploaia a acoperit sarea 

Macii au plâns 

Din deșert a venit nisipul 

Pietrele le-a învins 

Și acestuia nu i-a rămas decât să completeze vidul 

Stropii de ploaie 

Se luptă cu stropii de valuri 

Și numai un albatros a fost în stare să spargă pânză cenușie 

Razele de soare cântă peste strunele înnodate de proră 

Un albatros trăiește zborul 

Mi l-a arătat iubitul 

Și am simțit cum mâna lui 

Se lungește asemeni aripii de albatros 

Orizontul îl absoarbe și el mă cheamă să vin cu el 

Are nevoie de numele meu 

Numele meu este stare 

Îmi place să zbor 

Prin valuri de mare 

            17.04.17, 23
43
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MARIANA JIOARĂ 

 

 

 

 

 

 

ION CUZUIOC – 

MEDIC, SCRIITOR ȘI PUBLICIST! 

 

Până acum, anul 2017 i-a adus lui Ion Cuzuioc multe satisfacții 
în domeniul literaturii, materializate în aprecieri și premii, dar cel mai 

emoționant și drag e cel oferit recent de Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România care a avut loc marți, 20 iunie 2017 la 

București, în studioul TVR, în cadrul Galei Premiilor UZPR. La 

concurs au participat atât profesioniști din mass-media, cât și tineri 

jurnaliști din țară și din diaspora românească, calitățile apreciate fiind 

originalitatea, abilitățile profesionale, creativitatea și relevanța 

scrisului. Lucrările premiate au fost publicate sau difuzate în anul 2016 

- și este un prilej de confirmare a valorilor jurnalismului românesc și de 

promovare a răspunderii sociale a acestei profesii. Printre „greii‖ 

nominalizați, recunoscut printr-o lungă serie de premii și distincții 
importante, dar mai ales pentru cele 40 de cărți pe care le-a scris a fost 

scriitorul și jurmalistul Ion Cuzuioc, cel care a primit Premiul special 

al Juriului pentru impresionanta sa activitate scriitoricească și 

jurnalistică. Este cea mai dragă victorie a sa și pentru faptul că este 

primul scriitor de la noi onorat cu această prestigioasă distincție.  

Scriitorul nostru are numai cuvinte de recunoștință pentru 

prestigiul UZPR, la timona căreia se află Doru Dinu Glăvan, pentru că 

au găsit timp și însemne de prețuire pentru cei aleși să primească laurii 

profesionali meniți a le recunoaște strădaniile de-o viață. Premiile au 
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fost oferite într-o atmosferă unde dominau căldura sufletească, 

curiozitatea, bucuria revederii. Noile nume de jurnalişti, realizatori, 

scenarişti şi regizori nominalizaţi pentru Premiile UZPR se vor bucura, 

la sigur, de recunoaştere pe termen lung.  

Mai în glumă, mai în serios, îi plăcea să spună că, pe vremuri, 

Oaspete drag visa să devină cel mai bun scriitor dintre medici și cel mai 

bun medic dintre scriitori. Frumoasă și onorabilă intenție, îndeosebi 

pentru faptul că această nobilă muncă cere efort, talent, har și necesită o 

sănătate de fier. 

Vocaţia sa ironică şi satirică stă pavăză relelor lumii, cu umorul 

putem ține la distanță bolile cronice și tristețea. Convingerea aceasta l-a 

înscris printre cei mai devotați scutieri al genului epigramistic. Glumele 

inteligente ridică colțurile gurii coborâte pentru plâns, deschide inimile 

zăvorâte și ozonează sângele dens. De la Hipocrate a însușit că 

Vitalitatea, Optimismul trebuie inoculate în codul genetic al ființei 

umane încă de la naștere, iar scriitorul este asemeni medicului, prin 

compasiune și ajutor înlătură răul. Doar simpla lectură a fișierului 

biografic, a bibliografiei ce cuprinde cărți de poezii, scenarii de film și 

piese de teatru, broșuri cu tematică medicală (ce dezvăluie activitatea sa 

în calitate de președinte al Fondului carității și sănătății din Moldova) 

cuprinde câteva pagini. Astăzi scriitorul vorbește cu drag despre 

volumul de eseuri Lume Lume (Ed. Cartea Moldovei, 2006) în care 

sunt adunate zeci de portrete, medalioane și creionări amicale, cu o 

frumoasă prefață semnată de acad. M. Cimpoi. Îl bucură mult Din 

suflet, cu suflet, pentru suflet (Ed. Biodova, București, 2014), 

Universul infinit (Ed. TipoMoldova, Iași, 2014). 

Ion Cuzuioc recunoaște cu nostalgie că exact acum cincizeci de 

ani s-a produs debutul său la ziarul raional Farul Nistrean! În vacanța 

de iarnă a anului 1967 la o întâlnire cu absolvenții de la Școala nr.1 din 

Rezina și-a citit propria poezie „Pâine de secară‖, iar redactorul Tudor 

Iașcenco, „nașul‖ literar, cu mână bună, i-a publicat-o. Dacă nu era 

încurajat, poate avea cu totul alt destin. Nu a fost doar entuziasmul 

specific oricărui început, ci a evoluat constant sub ochii colegilor de 

breaslă, cei care „înțeapă‖ eficient și rapid abaterile. Schimbul de 

replici acide, săgețile, au farmecul lor, epigrama nu-i pentru prichindeii 

de la creșe. Meritul său mare este că îndulcește cu epigrame și ne 

îndeamnă să ne aplecăm asupra unui subiect ca epigrama, luat ca punct 
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de reper, mai ales că vine din lumea celor îmbrăcați în halate albe, din 

partea unui împătimit al scrisului și un om care poate da atâtea rețete 

pentru alinarea inimilor noastre! Pentru a fi cu adevărat fericiți, pe 

lângă „te iubesc‖ trebuie să asezonăm și gânduri bune. Altfel … totul e 

degeaba, e fațadă! În cei 50 de ani s-a înconjurat de prieteni adevărați și 

buni, cărți frumoase scrise despre/pentru ei și multe fapte bune. 

Lui Ion Cuzuioc îi plac oamenii calzi, sinceri, care se bucură cu 

tine și te încurajează. Juriul de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 

România a remarcat și prețuit acest lucru – nu există ceva mai frumos 

decât să vezi oameni care cred, oameni care pun pasiune, care sunt 

implicați și ard frumos în tot ceea ce fac! Premiul special pentru 

impresionanta sa activitate scriitoricească și jurnalistică ne confirmă că 

talentul, munca și astăzi este un imperativ valabil. 

 

 

 

                               Nicolae Munteanu-Natură statică 
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            ELENA TAMAZLÂCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Doar iubirea 

Ne-a mai rămas... 

Cu esențele ei – 

Speranțe, 

Temeri, 

Dureri, 

Așteptări... 

 

Doar iubirea... 

De Țară, 

De Aproape, 

De Întreg... 

 

Important e 

Să nu obosim 

Să credem în ea... 

*** 

Unde, unde ești, poezie? 

Unde ești, muzica mea?! 

Te caut în crângul de iasomie 

Alintat de-a zilelor stea 

 

În rochițele mele de cit 

Ți-amintești, de atunci te aștept 

Poezie-muzică, sfânt mit... 

Balsam, ozon în-al meu piept... 
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...Iar în al copilăriei Regat 

Zboară fluturi, numără anii cuci... 

Mama. Fiul. Nepoții. Sfânt fir legat... 

Vis cu ochii deschiși, unde te duci... 

 

Unde ești, poezie, muzică, melos drag, 

Ce dor, ce dor de tine îmi e... 

Te aștept. Mereu, mereu stau în prag... 

Îmbrățișată cu tinerețea-mi în ie... 

 

*** 

Acuarelele bolții 
Tot cară, și cară nori... 

Frigu-și menține colții. 
E iarnă, primăvară ori... 

 

Sevele-încet se trezesc 

Și urcă, urcă, urcă... 

Apoi se-îndrăgostesc 

Și verdele între flori se culcă... 

 

Cu sânu-i de aur noaptea 

Roata vremii rotește, vrăjește 

Un vals între lună și stea 

Dansat pentru cel ce iubește. 

 

*** 

Sfântă floare de liliac 

Aștepți și acum primăveri 

Ca să înflorești în cântecul 

„La Lenuța sub cerdac‖?! 

 

Îți amintești, atunci când vegheai 

Casa populată de romanțe 

Și care pașii mi-i aștepta... 

Recunoaște, te rog, hai, hai... 

Și pașii mamei, ai băiatului i-ai vegheat: 

Până la agud, până la gard... 

Ai noștri – la școală, de pe la școli... 

Mereu, mereu i-ai așteptat... 
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Luna mai. Ultimele zile 

Amestecate cu liliac și cu vară... 

Iar în acest an cam rătăcești 

În temperaturi ușor ostile. 

 

*** 

E primăvara coaptă 

Ca ispititorii cercei 

În ai copilăriei Cireș... 

Departe-i 

Toamna-romanță 

Cu gândul: 

„Unde-am dat greș‖... 

 

*** 

Pleata de argint 

Pieptănată, 

Ajunsă la pământ... 

Florile 

Fericite 

Într-un sărut 

Culorile-parfumurile 

Și-au adunat... 

Acuarelă cu ploaie... 

 

*** 

 Lui Sorin și Carolinei 

Fericirea... 

Doar poezia muzicii 

O mai poate trăi... 

Doar filosofia vieții 
O mai poate gândi. 

 

Sevele ei 

Și pustiul irigă. 

Mugurii ei 

De pretutindeni vă strigă... 

 

Fericirea 

Cuibărește 
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Lângă două 

Inimi înflorite. 

 

*** 

M-am născut  

Într-o iarnă cu mult ger, 

Zăpadă și gheață... 

Poate pentru a înțelege 

Adevărul: 

Drum prin troiene, 

Drum pe patine 

Este această viață... 

*** 

Napoleon... 

Deocamdată, 

Regretând soarta 

Veritabilului Napoleon, 

Ne întrebăm: 

Ce soartă am fi avut 

Dacă la 1812 

Învingea parfumul 

Europei 

Tot de noi apărat 

Aici, la Porțile Orientului... 

 

Napoleon... 

Ce să faci 

Cu înțelepciunea 

Acumulată 

Acolo, 

Unde nu e respectată?!! 

 

*** 

Frumosul s-a născut 

În clipa 

Când un Bărbat 

Frumusețea Femeii 

A descoperit, 

A apreciat... 

 

Până la Elena Troei 
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S-a tot căutat 

Frumosul... 

Ca să se stabilească, 

Să existe 

un Etalon... 

 

De la Homer, 

De la Elena. 

Se pare, 

„Nimic nou sub soare...‖ 

 

P.S.: A nu se căuta 

Coincidențe de nume, 

De inițiale 

În cuvântul ETALON... 
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                  TRAUIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

 

 

Eminescu-ngândurat 
 

Pentru Constantin Cojocaru 

 

Doborâm cruci, mișelește. 

Numa-n Cer nu s-a arat. 

De acolo ne privește 

Eminescu-ngândurat. 

Numa-n Cer, Doamne, Ferește, 

Ura nu s-a semănat. 

De acolo ne privește 

Eminescu-ngândurat. 

Cosesc sfinții Bucurie, 

Ceru-i rod îmbelșugat. 

Niciodată să mai fie 

Eminescu-ngândurat. 

19 aprilie 2017 

 

Nașterea pe nou 

 

La etajul nouă unde scriu, 

Ca-n chilia unei mănăstiri, 

Să mă nasc pe nou e prea târziu, 

Ca să poți, Tăcereo, să te miri? 
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Zilnic cerc să văd de mai sunt viu 

Și-mi strig numele fără cuvinte. 

Am îmbătrânit de timpuriu, 

Nici murirea nu mă ține minte. 

Spre Golgota trepte urc mereu 

Și când cuie-mi bat eu însumi mie 

Mi le zmulge grabnic Dumnezeu. 

„Te grăbești‖, îmi zice, ‖iasomie, 

Înflorește-ntâi și-apoi vei sta 

Între spini-tâlhari la judecată, 

Lacrimile te-or crucifica 

În amurg, și-n zori, și înc-odată 

Și atunci, fiind numai Iubire, 

Să ierți pietrele ce te lovesc 

Și-mbrăcându-te-n disprețuire 

Să renaști în chip monahicesc‖. 

17 aprilie 2017 

 

V-aștept! 

 

Eu mor pe Cruce, voi vă veseliți, 
Eu lacrimi n-am, voi însă-aveți de toate 

Și-n dar îmi oferiți întreaga moarte 

Și vă iubesc, deși păcătuiți. 
Eu mor pe Cruce, voi tot chefuiți, 
Eu îmi dau Duhul, voi dați cep la vinuri 

Și numai eu mă sting, boltă de chinuri 

Și vă iubesc, deși păcătuiți. 
Eu ochii îi închid, voi dănțuiți, 
Eu pot să iert pân-dincolo de sine 

Și-n Cer v-aștept, să înviați cu mine 

Și neam de neam să nu mă răstigniți! 
Chișinău,14 aprilie 2017 
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    MARIAN NENCESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DESPRE ALTERITATE, UTOPIE ȘI JUSTIȚIE, 

       ÎN VIAȚA PUBLICĂ INTERBELICĂ ȘI AZI 

 
Vorbind despre atavica chemare a omului de a se situa, pe plan 

etic, permanent de partea pentru sine, venită, probabil, „dintr-o 

obstinație ontologică a unui eu cu certitudine unic‖, marele filosof 

modern Emmanuel Levinas (1906-1995), născut și format într-un 

mediu social și cultural evreiesc, fost audient al cursurilor, de la 

Freiburg, (1928-29), ale lui Husserl și Heidegger, autor al unor 

importante studii asupra alterității, între care Le Temps et l′autre 

(1947), dar mai ales Totalité et infini (1961), tipărit și la noi, la Polirom, 

cu subtitlul Eseu despre exterioritate, 1999, observa, într-un interviu 

acordat, în 1987, publicației pariziene Cité. Revue de la nouvele 

citoyennité, că asistăm azi la o „răsturnare fundamentală a paradigmei‖, 

în sensul că: „Întâlnind fața celuilalt, ceva ne cheamă, din adâncul 

ființei noastre lipsită de apărare, din mizeria și mortalitatea noastră, să 

ne înălțăm deasupra ființei, atunci când apare relația personală, de la 

mine, la celălalt‖ (Dialog de a-l gândi pe celălalt, în Între noi. 

Încercare de a-l gândi pe celălalt, București, Ed. All, 2000, colecția 

EsențiaAll, p. 215). 

Cu alte cuvinte, asistăm la o multiplicare a eu-lui, 

condamnat/chemat să răspundă (și de) „altul‖, iar asta, nu „din milă sau 

din caritate‖, apreciază Levinas, ci, ontologic, „pentru sinele fiecăruia‖. 
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Asta pentru că, susține marele fenomenolog: „E nevoie de judecată, de 

justiție (s.n.), de apariția celui de-al treilea (op.cit., p. 215), situație ce 

implică, cu prisosință, întreaga armătură a Statului, evident, cu o 

condiție : „Numai a unui Stat liberal, mereu neliniștit de întârzierea sa 

în ce privește exigența feței celuilalt‖ (ibidem, p. 216). Așadar, în 

opinia lui Levinas,una din exigențele statului de tip liberal, spre care 

tindem și noi azi, o reprezintă admiterea ideii că, dincolo de instituții și 

chiar de trans-politică, Statul e dator a garanta drepturile „celuilalt‖, 

activitatea înfăptuită cu ajutorul Justiției. Este, ceea ce numește 

Levinas, „Statul dincolo de Stat‖, o chemare imperioasă ce vine din 

„unicitatea omului, din resursele nondeductibile și ireductibile ale 

generațiilor care nu și-au epuizat suflul religios și spiritul profetic‖ 

(ibidem, p. 216). 

Privind astfel rosturile și condiția Statului modern, „în sens 

european al cuvântului‖, subliniază Levinas, care nu se considera pe 

sine „un sfânt‖ (deși ne-a lăsat substanțiale comentarii ale Cărților 

sfinte, reunite în culegerea Nouvelles lectures talmudiques, 1989), dar 

admitea că „sfințenia este valoarea unică, inatacabilă, a noului 

liberalism‖, se ajunge la concluzia că, pentru a face justiție, e nevoie 

„să obiectivezi, să compari, să judeci și să-ți formezi concepte‖, calități 

ce ne conduc spre ideea unei necesare „responsabilități pentru celălalt‖: 

„La apariția cărții mele Totalitate și infinit, am spus că învățătura mea 

rămâne, în esență, una clasică, în sensul că, după Platon, nu conștiința 

formează binele, ci Binele e cel care face apel la conștiință (s.n.). În 

vederea Binelui, face orice suflet  este ceea ce face, cum ar fi spus 

Platon, în Republica” (op.cit., p. 217). 

L-am amintit aici, nu întâmplător, pe Emmanuel Levinas 

deoarece, între filosofii cu preocupări etice, el ne-a lăsat cele mai 

substanțiale pagini despre valoarea Justiției, desprinsă din sentimentul 

responsabilității față de „celălalt‖. Deși eu-l este incomparabil în raport 

cu Justiția „inevitabilă‖, este nevoie și de „milă‖, față de celălalt: 

„Clipa Justiției, a comparării incomparabilelor, apare atunci când 

trebuie să judece; este clipa statelor în care instituțiile se consolidează, 
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este clipa Legii universale, care este întotdeauna dura lex‖ (Levinas, 

op.cit., p. 234). În mod fericit, opiniile lui Levinas coincid cu acelea ale 

unui alt mare contemporan, de data aceasta ivit pe pământ românesc, 

doctorul Wilhelm (Willy) Filderman (1882-1963), om politic și jurist 

de marcă, fost, decenii de-a rândul conducătorul laic ai evreimii locale, 

deputat, în anii interbelici, în Parlamentul României, din partea 

Partidului Liberal, un om despre care profesorul Adrian Cioroianu 

afirma că: „Pentru orice spirit lipsit de prejudecăți, evreul (s. A. C.) 

Filderman adoptă cu totul alte poziții decât cele atribuite de vulgata 

pseudo-istorică evreului generic: el nu este cetățeanul stăpânit de o 

inalterabilă „indiferență‖ față de drama țării, ci, din contră unul din cei 

mai implicați oameni ai timpului; el nu a salutat pierderea Basarabiei de 

către România, și nu „a aruncat cu pietre în armata română‖, ci, din 

contră a fost un luptător pentru cauza națională; și, în fine, a fost unul 

dintre cei mai încăpățânați partizani ai democrației, unul din acei 

români (s. n.) care au sperat și au lucrat pentru ca normalitatea să revină 

în România ...‖ (Dr. Filderman sau negarea clișeului, în Memorii, 

Evocări, Mărturii, București, Ed. Teșu, 2013, p. 58). 

Cert este că avocatul și liderul Federației Uniunii 

Comunităților Evreiești din România, în anii interbelici, comemorat, 

recent, la Templul Coral, din București, cu ocazia împlinirii a 135 de 

ani de la naștere, printr-o Sesiune științifică și o ceremonie de 

decernare a Medaliei dr. W. Filderman - Răsplată pentru merit –, 

acordată unor personalități cu merite deosebite în promovarea 

idealurilor pentru care a luptat Filderman, de la Președintele României, 

la înalți demnitari ai Statului, dar și persoane cu veleități strict culturale 

ori juridice, rămâne pentru posteritate omul cu meritele cele mai 

incontestabile, „cu opera cea mai constructivă‖, cum aprecia și 

academicianul Nicolae Cajal (1919-2004), pe linia „integrării etniei în 

realitățile plurale ale României Mari, participând nemijlocit, în 

calitatea de decident, de cele mai multe ori, la evenimente cruciale din 

istoria României interbelice, de la Conferința de pace, de la Paris, din 

1919, în care a pledat pentru „dreptul evreilor de a se bucura de toate 

libertățile și obligațiile cetățenești, de a se asocia la lupta pentru 
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apărarea Statului, părtaș cu masa poporului român la bine și la rău‖ (v. 

și S. Schafferman, Dr. Filderman, 50 de ani din istoria iudaismului 

român, Tel Aviv, 1986, p. 52), până la „minunea de Purim‖, din 13 

octombrie 1942, când, în urma unor intervenții repetate ale lui 

Filderman pe lângă Conducătorul Statului, obținea hotărârea 

Consiliului de Miniștri prin care s-au suspendat deportările în masă în 

Transnistria ale evreilor, acțiune, se pare, planificată din vreme de 

autoritățile naziste de la Berlin. Meritul avocatului și omului politic 

Filderman în această decizie este consemnat și de o seamă de istorici 

contemporani: „I-am spus lui Filderman că Lecca se plânge că evreii 

pun pe seama lui acest succes – Ce sunt de vină evreii, de vreme ce 

chiar nemții afirmă asta în Bukarester Tageblatt? (L. Benjamin, 

Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniștri, IV, doc 

152, București, Ed. Haseffer). 

Evident, destinul uman, și, într-o măsură mai largă cel public al 

doctorului Filderman, exemplifică, pe un plan mai înalt, teza 

bergsoniană (filosof ale cărui cursuri le-a audiat în anii studenției 

sorboneze, 1909) a evoluției creatoare, o pledoarie pentru spiritualitate, 

ce eliberează umanismul de spiritul retrograd. Promovând ideea, după 

care, „prin iubire, prietenie și simpatie‖,  spiritul uman se desprinde de 

„persistența‖ corpului, urmând calea „devenirii‖, marele gânditor Henri 

Bergson (1859-1941), precursor al lui Husserl și, indirect al lui Levinas, 

a deschis calea, inclusiv a percepției, și, implicit, a responsabilității față 

de celălalt. Această întâlnire istorică a marilor spirite, această trecere 

de la sine spre celălalt este, esența noii spiritualități, ilustrată, inclusiv 

în activitatea politică, pusă în slujba comunității ce o reprezenta, de dr. 

Filderman. Este, cum ar fi spus Levinas: „O chemare a feței aproapelui, 

care, în urgența sa etică, amână ori șterge obligațiile pe care eu-l le 

datorează sieși‖ (Între noi, op.cit., p.232). 

Evident, în lumea moderrnă, semnificația și reprezentarea 

„celuilalt‖ a căpătat și alte dimensiuni. Nu este lipsită de interes, de 

pildă, relația noastră cu Divinitatea, mai ales când spaima sfârșitului ni 

se cuibărește în carne și oase, și nici puterea „ocultă‖, ce o deschide, 
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doar, întrezărirea spiritului demoniei. Este acea spaimă metafizică ce ne 

cuprinde la ideea finitudinii noastre ontologice în raport cu Creatorul. 

În acest sens, prezența celuilalt, a puterii divine, de pildă, ne ajută să 

depășim fragilitatea clipei, și să ne însușim forța veacului. Sau, cum ar 

spune un gânditor contemporan: „Prezența celuilalt urmează a fi 

regăsită în faptul însuși al transcendenței. Aceasta ar fi posibil cu 

condiția recunoașterii firești a unui dincolo de propria noastră voință 

(Ștefan Afloroaiei, Lumea ca reprezentare a celuilalt, Iași, Institutul 

european, 1994, p. 219). 

Bergsonian, sau transcendent, dr. Filderman, rămâne, dincolo 

de pledoaria caldă pentru celălalt, și promotorul naționalismului fără 

xenofobie de la noi, pe baza principiului că ele reprezintă noțiuni 

opuse: „Dacă cel dintâi consolidează statele, al doilea le distruge; 

naționalismul duce spre unire, xenofobia spre diviziune, lupte 

fratricide, izolare înăuntru și afară‖ (Curierul israelit, 18 iulie, 1934, 

op.cit., p. 243). Sau, cum ar spune Levinas: „În viața fiecărei națiuni, 

dincolo de adunarea formală a indivizilor care luptă numai pentru sine, 

apar și persoane care doresc pacea, dreptatea, rațiunea. Să fie asta o 

formă de Utopie? sau e grija celui care vrea să fie pentru a fi.‖ Prin tot 

ce a făcut, dr. Filderman, rămâne omul care a luptat altul. Este 

exemplificarea gândului lui Pascal: „Locul meu sub soare? Iată 

începutul și imaginea uzurpării întregului pământ‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

   

 CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ 

 

 
 

 

 

 

MEDII ŞI MIJLOACE DE FORMARE A 

CONŞTIINŢEI MORALE 

 
 

Este dificil să spui care este momentul în care conştiinţa 

morală apare în orizontul vieţii unui individ. Trezirea conştiinţei 

este de fapt trezirea raţiunii în momentul alegerii acţiunilor, 

raţiune care nu este insuflată din afară în copil, ci este prezentă în 

el, încă de la naştere. În calitate de aptitudine privată, această 

raţiune reprezintă tocmai începutul dezvoltării conştiinţei morale. 

Aşadar, încet, şi uneori pe bâjbâite, conştiinţa morală capătă sens. 

 

Medii: familia, profesia, universul socio-cultural 

Deobicei, viaţa socială nu exercită în mod obligatoriu în 

individ dorinţa unei acţiuni morale, însă, rolul ei în alegerea 

respectivei acţiuni este esenţial. Viaţa socială nu creează 

conştiinţa, însă o ajută în a o constitui. Societatea fiind, de fapt, 

locul unde se naşte conştiinţa, condiţia de posibilitate a 

dezvoltării conştiinţei. Omul este atât membru a unei specii, cât şi 

individ, lucru deosebit de important, deoarece individul nu poate 

deveni persoană decât prin relaţia sa cu specia.  

În mod normal, adultul este respectat şi temut de copil, 

sfaturile sale fiind pentru el o datorie care trebuie îndeplinită 

numaidecât. În legătură cu acest aspect al ascultării copilului de 

părinţi, psihologul francez Jean Piaget în lucrarea Le jugement 

moral chez l’enfant, distinge două tipuri de raporturi sociale: 
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„raporturile de constrângere a căror proprietate este de a impune 

individului din exterior un sistem de reguli cu un conţinut 

obligatoriu, şi raporturi de cooperare, a căror esenţă este de a face 

să se nască în interiorul însuşi al spiritelor, conştiinţa normelor 

ideale care comandă apoi tuturor rgulilor‖
11

.  

Raporturile de constrângere sunt fondate pe un respect 

unilateral, iar raporturile de cooperare pe un respect mutual. 

Piaget opune la acţiunea părinţilor asupra copilului, cea exercitată 

de anturajul camarazilor săi de joacă sau a colegilor, precum şi a 

tuturor contemporanilor săi. În acest context, acţiunea de 

cooperare suscită copilul la reciprocitate în privinţa adoptării unui 

anumit comportament, cât şi la autonomie. Dar, oricare ar fi 

acestă dublă acţiune, sarcina educaţiei va fi aceea de a conduce 

copilul, de la constrângere suportată la datorie înţeleasă şi dorită, 

de la respectul orb la respectul mutual, de la instrucţiuni impuse 

la cooperare. Conform lui Piaget, acest lucru nu este posibil decât 

în sânul familiei. Familia joacă un rol fundamental în formarea 

conştiinţei morale, ea fiind prima „instituţie‖ socială în care 

copilul primeşte în mod natural un sistem de valori. 

Asemenea lui Gabriel Madinier credem că sentimentul 

binelui este înnăscut în copil, precum şi cel de adevăr. Copilul 

posedă o aptitudine înnăscută de a iubi şi de a discerne binele, 

însă nu posedă un ansamblu de cunoştiinţe morale constituite. 

Acest sens al binelui care îl posedă încă de la naştere se va 

exercita în mod direct asupra tendinţelor şi sentimentelor 

copilului, care se dezvoltă şi se complică pe măsură ce acesta 

creşte: egoismul sau altruismul, iubirea celor apropiaţi sau dorinţa 

de joacă, lenea sau pofta, şi, de asemenea, afecţiunea pentru 

părinţi şi fraţi sau afecţiunea pentru camarazi, grijile sale faţă de 

un anumit fapt, sau, în fine, ideile sale despre dreptate, care se vor 

dezvolta pe parcurs, până când, în perioada adultă se vor 

transforma, probabil, în opţiuni politice sau religioase. Desigur, la 

această conştiinţă înnăscută, societatea va impune cu autoritate 

anumite concepţii legate despre stilul de viaţă, comportamentul 

indivizilor, obiceiuri, tradiţii, norme etc. Aşadar, discernământul 

copilului se va baza atât pe un şir de comandamente date, cât şi 

                                                           
11 Jean Piaget, Le jugement moral chez l’enfant, PUF, Paris, 1995, p. 459. 
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pe propria reflecţie. Chiar reflecţia însăşi considerată liberă, în 

realitate este determiantă de structurile arhetipale ale 

inconştientului colectiv
12

, adică de universul socio-cultural în 

care se dezvoltă: limbă, cultură, ţară, neam, religie, stil de viaţă, 

origine socială, grad de civilizaţie, nivel de educaţie etc. 

Conştiinţa morală se va dezvolta, prin urmare, asemenea unei 

picturi pe o pânză gata preparată
13

.   

În acest mod se explică şi diversitatea copleşitoare a 

conştiinţelor. Mediul social, exemplele sau modele impuse sau 

alese conştient de individ, tradiţiile, dar mai ales gradul de 

inteligenţă şi nivelul de moralitate constituie cauze contingente 

care formează o conştiinţă. Cu toate acestea, analizând atât locuri, 

cât şi timpuri diferite ale istoriei, în ciuda diversităţii concepţiilor, 

se observă că majoritatea oamenilor înţeleg rolul fundamental al 

datoriei. Ceea ce se arată invariabilă este ideea că avem o datorie, 

pe când variabilă este conţinutul acestei datorii. Deşi posedă 

raţiune şi voinţă, individul are, totuşi, necesarmente, sentimentul 

unei ordini exterioare, care se impune mereu conduitei sale. Spre 

exemplu, nevoia de a munci pentru a te putea întreţine şi pentru 

a-ţi plăti datoriile către stat.  

Am putea spune, de asemenea, că cele mai mari datorii ale 

fiinţei umane legate în special de ideea de dreptate, cum ar fi, 

respectul faţă de părinţi, grija de a nu minţi, promisiunea făcută 

de un lider de stat de a îmbunătăţi nivelul de trai al cetăţenilor, 

iubirea aproapelui, ajutorarea sărmanilor etc, sunt de obicei 

norme morale admise de indivizi, în sensul că sunt acceptate ca şi 

convenţii necesare întru menţinerea ordinii şi echilibrului social, 

de aceea, interpretările pe care le dau aceştia pot să difere foarte 

mult. Totuşi, în ciuda acestor variaţii în timp şi spaţiu, morala 

este mereu compusă dintr-un mic număr de principii esenţiale, 

care sunt de fapt condiţiile de bază ale vieţii sociale şi care 

formează, într-un anumit fel, tema fundamentală a moralităţii.  

Educaţia morală vrea să repună individul în propriile sale 

mâini, să-i dea încredere în sine şi să-l pregătescă pentru 

                                                           
12 Gustave Jung, Opere complete. Vol. 1, Arhetipurile și inconștientul colectiv, trad. Dana Verescu 
și Vasile Dem Zamfirescu, Editura Trei, București, 2003, p. 123. 
13 Gabriel Madinier, La concience morale, Editions Press Unversitaires de France, Paris, 1954, p. 
112. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Dem_Zamfirescu
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societate, însă, el trebuie de asemenea să dea şi să iubească 

idealul moral ales, în funcţie de care conştiinţa sa se va reînnoi. 

Dar, pentru a atinge acest scop, de ce mijloace reale dispunem 

noi, în calitate de indivizi educabili? În principal, două mijloace 

în care se încadrează existenţa fiecăruia contribuie a da 

conştiinţei structura sa morală. Acestea sunt familia şi profesia. 

Pe lângă acestea două se mai adaugă şi ceea ce noi numim, în 

genere, mediul socio-cultural.  

Sensul adevărului la copil este uşor exagerat, întrucât 

inexperienţa şi credulitatea sunt două trăsături dominante. De 

asemenea, „sensul binelui‖ este fragil şi poate fi incomplet şi 

înşelător. De unde, necesitatea unei educaţii sănătoase şi atente. 

Familia este aici un mediu privilegiat. Ea reprezintă un grup 

restrâns şi intim, unde natura obişnuieşte să facă devotamentul 

fericirii, unde, ca obiect al unei solicitudini permanente, copilul 

se detaşează încet de părinţii săi şi îşi cucereşte autonomia sa. 

Familia este veritabilul loc al naşterii sale psihice şi morale. Alte 

grupuri, şcolile, societatea religioasă etc. vor ajuta la această 

formare, însă nu vor scoate scoate niciodată din familie 

responsabilităţile care i se impune.  

Cum trebuie să fie însă educaţia morală? Părinţii vor folosi 

mai întâi metoda autorităţii, iar copilul trebuie să asculte, 

deoarece binele şi răul îl cunoaşte în primul rând sub specia 

permisiunii şi interzicerii. Desigur, această formă de ascultare 

pare a fi o formă de dresaj, însă este un dresaj necesar. Dar, mai 

apoi, pentru a deveni o conştiinţă, copilul va trebui să treacă de la 

ceea ce îi este permis sau interzis de către alţii, la a-şi permite şi 

a-şi interzice în sine, prin propria conştiinţă. Copilul trebuie să 

ajungă să aleagă el însuşi răul sau binele. Altfel spus, abia după 

dresaj urmează educaţia. Dresajul formează o fiinţă din afară, pe 

când educaţia formează o personalitate şi, aşa cum etimologia 

indică, ea extrage dintr-o fiinţă instinctuală o voinţă şi o 

inteligenţă capabilă să se auto-conducă. Vizăm, desigur, să 

formăm o anumită natură, dar, mai ales, urmărim să producem o 

fiinţă capabilă de a-şi face ea însăşi propria natură. Dresajul 

consideră eul ca un obiect, pe când educaţia îşi propune să 

provoace un subiect: pe măsură ce copilul creşte trebuie mai puţin 
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să-i modelezi conştiinţa, ci, mai degrabă, să faci din el o 

conştiinţă.  

Educaţia conţine, de asemenea, un paradox: autoritatea este 

folosită contra ei însăşi, deoarece ea serveşte la a crea în individ o 

voinţă rezonabilă şi raţionabilă, care nu ar suferi mai multă ordine 

decât cele care le dă constrângerile, dar care le va ratifica şi 

consimţi, iar în final va fi capabil de a-şi da conturul său. 

Utilizarea autorităţii în formarea morală nu trebuie să uimească, 

ci trebuie să vegheze să nu acapareze, nici să oprimeze conştiinţa, 

ci din contra, să o ajute să se construiască sănătoasă şi puternică. 

Autoritatea, însă, este necesară, deoarece copilul are nevoie de 

repere: instabil şi slab în faţa solicitărilor diverse, o disciplină îi 

este indispensabilă. Incapabil de a li se opune, el cere părinţilor 

săi să facă un anumit lucru pe care îl doreşte în locul său, dar 

autoritatea care îi este necesară, nu este, cu toate acestea decât 

cea a raţiunii, însă a raţiunii sale, de care copilul nu a utilizat încă, 

fiind confundată cu cea a părinţilor săi. Această autoritate 

reprezintă, bineînţeles, subiectul multor neînţelegeri, de aceea, şi 

conştiinţa care creşte trebuie, într-un anumit sens, să se elibereze 

cu timpul de autoritate. Conştiinţa trebuie să meargă mai departe, 

să experimenteze singură, să evalueze, să judece, să aleagă.  

Mai târziu, conştiinţa va găsi în meserie, şi în general în 

funcţiile sociale, un mijloc de a se organiza şi de a de afirma. 

Profesia sau funcţiile sociale determină cu precizie un ansamblu 

de datorii. Nu întâmplător, însuşi cuvântul latin officium desemna 

ideea de datorie şi de funcţie. Dând individului responsabilitatea 

unei sarcini, a unei opere de împlinit, la care el se poate dărui în 

întregime, şi care îi va atrage demnitatea şi sporirea, societatea îi 

oferă posibilitatea de a găsi în serviciul său înflorirea de sine a 

eului şi de a se devota tuturor, devenind astfel cineva. Structura 

deplină a conştiinţei morale nu le este dată oamenilor decât 

treptat. Întâi prin educaţia primită în familie, apoi în şcoală, în 

mediile socio-culturale şi religioase cu care intră în contact, apoi, 

prin meseria sau meseriile pe care le alege, prin statutul său social 

şi, în cele din urmă, prin funcţiile sale sociale sau politice.  

 

2. Mijloace: educaţia, puterea exemplului, valorile tradiţiei, 

forţa simpatiei, meditaţia, examenul permanent de conştiinţă. 
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Atât în voluminosul Traité de morale générale, cât şi în 

lucrarea (teză de doctorat) Le devoir, filosoful francez Réne Le 

Senne afirmă, cu argumente critice destul de solide, faptul că 

educaţia morală are un triplu scop
14

: în primul rând, urmăreşte a 

îngrijora,  pentru a preveni amorţeala spiritului, pentru a creea 

exigenţe şi a suscita contradicţiile. Apoi, urmăreşte a promite, 

adică, a asigura conştiinţa contra disperării, arătând că soluţia 

contradicţiilor este posibilă, că un obstacol poate sau chiar trebuie 

să devină un mijloc de progres al conştiinţei. Şi, în fine, educaţia 

morală urmăreşte a ajuta şi a furniza, atât cât este posibil 

conştiinţei, mijloacele care îi vor permite să realizeze inventarea 

moralei la care este chemată. La aceste trei scopuri ale educaţiei 

morale am putea, desigur, să medităm mai mult, însă, noi nu ne 

vom interoga aici, decât asupra mijloacelor de care educaţia 

morală dispune pentru a le atinge.  

Cât valorează, prin urmare, sancţiunile din punct de vedere al 

formării morale? Pentru a putea fi formatoare moral, mai întâi, 

cred că sancţiunile ar trebui manipulate cu tact şi, totodată, 

nuanţate. Pericolul sancţiunilor este mare: fie că acţionează prin 

momeala unei recompense, fie prin ameninţarea unei dureri, ea 

propune mereu conştiinţei, ca un principiu de acţiune, un scop 

exterior binelui şi datoriei. A uza în mod sistematic de aceste 

procedee mecanice, presupune a risca o dezaxare şi o deformare a 

conştiinţei, fie stricând-o, aşa cum reiese cel mai bine din 

expresia „copil stricat‖, fie închizând-o în ea însăşi, facând-o 

ipocrită printr-un sistem de teroare constantă. Un copil suportă o 

sancţiune, iniţial pentru că este mai slab, dar apoi, revoltându-se 

în interior, va creea în sufletul său o atitudine de răzbunare, nu 

tocmai fericită. Totuşi, o astfel de rebeliune interioară este uneori 

foarte superficială, căci, gândindu-se mult la ea, copilul nu va 

dori nicidecum să o mărturisească, simţind că de fapt el a acţionat 

greşit în privinţa faptei sau situaţiei pentru care a fost criticat, 

certat sau sancţionat. Cu alte cuvinte, ceva din el îi arată clar că s-

a înşelat. Utilizarea acestor sancţiuni, menţinând coplilul într-o 

moralitate puţin exterioară, probabil, are avantajul de a-i arăta 

                                                           
14 Réne Le Senne, Le devoir, Presses Universitaires de France, Paris, 1949, p. 45. 
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unde se află binele, pentru a face din el obişnuinţe care vor fi 

bazele unei dezvoltării morale viitoare. 

Trebuie, însă, să se încerce a face pe copil să înţeleagă sensul 

benefic al mustrărilor şi să-l facă astfel să le accepte. Locul unde 

educaţia conştiinţei se face cel mai intim şi mai direct este, 

bineînţeles, familia. Totuşi, şi aici, utilizarea sancţiunilor şi a 

mustrărilor trebuie făcute cu măsură şi înţelepciune, pentru că de 

multe ori pericolul abuzului este prezent. Copilul trebuie educat 

în cadrul familiei cu multă atenţie, iar părinţii nu trebuie să se 

teamă de a comanda şi de a prescrie reguli de conduită copilului, 

ei trebuie, fie înainte, fie după ce acesta a ascultat de porunca lor, 

să-i explice clar şi pe îndelete temeiul celor prescrise. Copilul 

trebuie să înţeleagă de la sine de ce un lucru este rău şi altul este 

bun, să ajungă, deci, la o judecată personală în privinţa discernerii 

valorilor.  

Sancţiunile, pe de altă parte, nu sunt decât completări ale 

procesului educativ, mai mult decât acestea, societatea acţionează 

asupra indivizilor prin forţa exemplelor şi a simpatiei. Adevărata 

putere a părinţilor şi a şefilor atunci când comandă o anumită 

acţiune, constă nu în autoritatea iraţională în sine, ci în faptul că 

ei înşişi, de asemenea, ascultă de legea datoriei şi de moralitate în 

general. Datoria fiind stăpână peste tot, ea nu reprezintă deloc 

decizia arbitrară a unei puteri tiranice, ci însăşi legea universală 

în faţa căreia ar trebui să i se închine atât tinerii, cât şi bătrânii, 

atât părinţii, cât şi copiii. În aceasta constă, de fapt, marea forţă a 

educaţiei noastre civile, culturale, morale şi religioase îndeosebi, 

anume în forţa exemplului. Exemplul, exprimat prin model, 

devine astfel, elementul cel mai concret al procesului nostru 

educativ, principalul motor al creşterii conştiinţei noastre, reperul 

viu al comportamentelor şi alegerilor noastre. De aceea, este 

esenţial modul cum o societate îşi prezintă sau îşi direcţionează 

modelele exemplare ale trecutului sau prezentului în conştiinţa 

noilor generaţii. Căci, o generaţie fără modele exemplare este 

asemenea unei corăbii cu pânze aflată pe mare în mijlocul 

valorilor năprasnice, fără cârmă, fără instrumente de navigaţie şi 

fără ajutorul stelelor în drumul lor. Mai mult, o generaţie, sau 

chiar o naţiune fără modele valorice puternice este lăsată la voia 
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întâmplării în mersul istoriei, fiind destinată fatalmente disoluţiei, 

distrugerii. 

Educaţia unei conştiinţe se face într-un anumit fel de ea 

însăşi, deoarece copilul în sânul unei familii solide, sănătoase 

moral şi spiritual, se va scălda mereu într-o atmosferă sfântă şi 

nobilă, şi îşi va alege ulterior, doar anturajul care urmăreşte cel 

mai îndeaproape practicarea virtuţilor în care a fost crescut. Chiar 

dacă se zice că influenţa negativă a anturajului este mai puternică 

decât valorile primite în familie trebuie, totuşi, să se ţină cont că 

nimic nu este mai eficace într-o societate decât exemplele sau 

influenţa unei atmosfere morale sănătoase. Exemplul, atât ca act 

sau ca serie de acte izolate, fără-ndoială poate să frapeze 

imaginaţia, voinţa, conştiinţa, afectivitatea indivizilor, generând 

în noile generaţii entuziasm, încredere, siguranţă. Vorbim, 

bineînţeles, de exemplele pozitive ale istoriei şi nu de cele 

negative, care au avut drept scop denigrarea frumosului, 

adevărului, binelui. Prin urmare, una din sursele cele mai înalte 

ale moralităţii constă în admiraţia, stima sau respectul pe care 

noile generaţii le au faţă de autencitatea, autoritatea şi 

generozitatea valorilor promovate de modelele exemplare ale 

istoriei.  

Totuşi, cea mai profundă şi mai universală formă de educaţie 

a conştiinţelor este acţiunea directă a spiritului asupra formării 

lor, acţiune manifestată prin intermediul obişnuinţelor, 

obiceiurilor, tradiţiilor şi, cel mai firesc dintre toate, prin mediul 

familial. Căci,  adoptarea în conduita sau în sentimentele noastre, 

fie a unei forme înalte de fineţe, fie a unei vulgarităţi exacerbate, 

depinde foarte mult de modul în care ştim să utilizăm 

constrângerea şi forţa exemplului, în însăşi intimitatea vieţii 

noastre familiale. Şi aici, desigur, anumite feluri de preocupări 

domină, altele sunt absente. Şi aici există lucruri despre care 

vorbim, faţă de care cu toţii suntem interesaţi, dar sunt şi lucruri 

nu doar interzise sau dezaprobate, ci, pe care, fie nu le înţelegem, 

fie le ignorăm. Spre exemplu, dorinţele instinctuale care nu se 

găsesc în mod direct în comportamentele noastre obişnuite, ci se 

plasează, fie în inconştient, fie sunt transfigurate printr-o 

conştiinţă mai elevată, adică printr-un nivel moral mai înalt. 

Familia trebuie să fie, în principal, mediul prielnic în care 
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învăţăm să gândim, să alegem, sau să acţionăm, dorindu-ne cu 

ardoare a înfăptui ceva pentru umanitate. 

Desigur, această atmosferă caldă a căminului familial pentru 

a fi mereu elevată şi pură, nu are nevoie deloc de o secularizare 

piezişă a valorilor pe care le promovează, care să genereze în 

răcirea relaţiilor dintre membrii ei, şi nici de o liberalizare 

neînţeleaptă a acţiunilor acestora, sau, dimpotrivă, de rigorism, în 

vederea controlului sau a menţinerii unei ordini forţate, sterile, 

fără a lăsa posibilitatea iniţiativei creatoare în dinamica societăţii. 

Relaţiile dintre membrii unei familii trebuie să fie cât mai 

naturale, cât mai simple, să urmeze cât mai firesc cursul 

imprevizibil al devenirii sociale. Căci, conform teoriei lui 

Madinier, dar şi a lui Max Scheler, dezvoltată în lucrarea Natura 

şi formele simpatiei, relaţiile interumane se bazează în general pe 

următoarea regulă: „omul nu acţionează asupra altui om decât 

prin simpatie‖
15

. Mai mult, prin forţa simpatiei, marile spirite sunt 

în mase ca un ferment, ele fiind un impuls permanent în procesul 

evoluţiei, contagiunea ideilor lor trezind în indivizi exigenţe 

mereu noi.  

Totuşi, conştiinţa noastră nu pare a se lua întotdeauna după 

aceste conştiinţe privilegiate, chiar dacă recunoaşte că se găseşte 

în preajma unor mari personalităţi morale. Fiecăruia din noi, în 

momentul în care maximele obişnuite ale conduitei ni se par tot 

mai insuficiente, conştiinţa ne va cere să ascultăm, totuşi, de 

autoritatea acestora, mai ales în momente dificile ale vieţii 

noastre. Întâlnirea noastră cu marile personalităţi morale ale 

istoriei, petrecându-se deobicei în momentele limită ale existenţei 

noastre. Aceasta, deoarece, în aceste momente se trezeşte cu 

adevărat în noi conştiinţa de sine, în mod excepţional prin 

experimentarea şi trăirea personală a unor situaţii existenţiale 

limită: războiul, foametea, puşcăria, sărăcia, persecuţia, 

singurătatea, boala, înstrăinarea sau, în fine, moartea celor dragi.  

O astfel de personalitate morală ar putea să fie o persoană 

foarte apropiată nouă: un părinte, un prieten, un camarad, 

partenerul de viaţă, un profesor, un bunic etc, dar, la fel de bine ar 

putea fi şi un om cu care nu ne-am întâlnit nicodată în viaţă sau 

                                                           
15 Gabriel Madinier, op. cit., p. 106. 
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care, nici măcar nu este contemporan cu noi, trăind cu multe 

secole în urma noastră: un profet, un scriitor, un savant, un 

înţelept, un artist etc. Judecând obiectiv, faptele acestora ar trebui 

să ne îndemne să ne refacem mereu conduitele şi să acţionăm 

după exemplul lor, întrucât nici măcar nu este nevoie ca ei să 

îndemne mulţimile în mod verbal sau scris prin formularea unor 

legi sau reguli, simpla lor existenţă, simpla lor prezenţă, fiind 

deja un apel către înfăptuirea binelui. Desigur, aceste spirite sunt 

foarte rare, bunătatea izvorând din ele într-un mod aproape 

transcendent. Teologic, am putea spune că aceste fiinţe reprezintă 

dovada vie a intervenţei divine în lume, în vederea desăvârşirii ei 

în plan spiritual.  

Ajunşi în acest punct trebuie să precizăm acum un alt mijloc 

prin care conştiinţa noastră morală poate să se dezvolte, anume 

prin meditaţie. Meditaţia va aprofunda sentimentele pe care 

aceste exemple le inspiră, le va închide în maxime fundamentale, 

pe care nobleţea unei vieţi exemplare le va rezuma în câteva 

cuvinte imperioase, asemenea unui strigăt de apel: spre exemplu, 

strigătul chemării la pocăinţă al profeţilor în Vechiul Testament, 

sau strigătul chemării la legea iubirii şi păcii a Sfinţilor Apostoli 

în Noul Testament. Maximile, spunea filosoful Emile Boutroux în 

De l’idée de la loi naturelle dans la science et la philosophie 

contemporaines, „sunt forme teoretice care se apropie cel mai 

mult de practică‖
16

. Stoicii şi epicureicii, de pildă, care pretindeau 

că filosofia lor este un mod de viaţă, şi-au asumat-o întratât, încât 

au redus-o la aforisme. Reflecţia îndelungată asupra valorii 

maximelor morale a dus, în cele din urmă, la formularea 

binecunoscutului imperativ cateogoric kantian: „Acționează în 

așa fel, încât maxima acțiunilor tale să poată fi impusă ca lege 

universală‖
17

.  

Desigur, pentru a înţelege valoarea acestei maxime trebuie să 

recunoaştem că o comparaţie între ceea ce suntem noi în realitate 

din punct de vedere moral şi modelul admirat, ideal, devine 

tocmai metoda deliberată în examenul conştiinţei noastre, a cărui 

                                                           
16 Emile Boutroux, De l’idée de la loi naturelle dans la science et la philosophic contemporaines, 
Editions  Félix Alcan, Paris, 1895. 
17 Immanuel Kant, Bazele metafizicii moravurilor, traducere traducere Isidor Colin, Editura Antet, 
Bucureşti, 2008, p. 23. 
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scop este trezirea conştiinţei la adevăratul sens al fiinţei umane, 

cel al desăvârşirii morale şi spirituale. Trebuie să precizăm că 

acest examen de conştiinţă a fost recomandat nu doar de către 

religii sau de către creştinism, în special, ci şi de filosofi păgâni, 

precum Platon, Aristotel, Epicur, Marcus Aurelius, Epictet, 

Seneca etc. 

Însă, pentru a fi fecund, un astfel de examen de conştiinţă, 

propovăduit poate cel mai dramatic în modernitate, prin filosofi 

precum Pascal, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kierkegaard, 

Nietzsche, ca să dau doar câteva nume exemplare ale filosofiei 

moderne, nu trebuie să exprime doar o compatibilitate mecanică a 

greşelilor noastre, nici o analiză curioasă şi descurajantă a 

slăbiciunilor noastre, ci trebuie să fie o reflecţie inteligentă asupra 

mizeriilor noastre cotidiene, şi mai mult încă, o reflecţie radicală 

asupra mijloacelor de a le remedia. Un examen de conştiinţă 

riguros nu trebuie, prin urmare, să se mulţumească doar cu a 

analiza obiectiv situaţia, ci, mai mult, un examen de conştiinţă 

adevărat trebuie să caute şi soluţii. 

În acest sens, cunoaşterea de sine trebuie orientată spre 

acţiune, ea nu acţionează doar pentru a-şi reconstrui trecutul 

individual, pentru a-l deplora sau deplânge, ci pentru a ne pregăti 

în mod demn pentru viitor. Examenul de conştiinţă va asocia 

mereu reprezentărilor, emoţiilor, intenţiilor sau faptelor, un plan 

de acţiune. Această sinteză dintre reflecţie şi act, fiind singura 

generatoare de energie, singura care poate transforma în mod 

miraculos o simplă intenţie de a înfăptui un bine, la actul binelui 

în sine. De altminteri, amintirea permanentă a greşelor noastre 

din trecut nu este bună decât pentru a ne orienta mai cu încredere 

spre bine. Emoţia, aşa cum sfătuieşte întemeietorul 

pragmatismului, Williams James, în The Principles of 

Psychology, „trebuie mereu să fie utilizată într-o anumită acţiune, 

altfel energia pe care o mobilizează se evaporă, căci, doar fiind 

suscitată printr-un anumit model înalt sau prin dezgustul faţă de 

mizeria noastră, emoţia va trece în act‖
18

.  

De asemenea, analiza raporturilor dintre morală şi religie va 

găsi aici o aplicaţie. Religia nu poate fi redusă doar la a expune 

                                                           
18 William James, The Principles of Psychology, vol. 1,  Harvard University Press, London, 1983, p. 
234. 
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viaţa morală, doar pentru că ea este mai avantajată, ci, întrucât ea 

are ca efect aprofundarea şi promovarea dinamismului moral, este 

firesc ca ceea ce practică o religie, educaţia morală să se înscrie 

în educaţia sa religioasă. Viaţa religioasă aduce conştiinţei morale 

lumină şi forţă. Şi această forţă decurge din această lumină, aşa 

cum lumina se dezvoltă de forţă, căci, propriu vieţii religioase 

fiind a opera această sinteză între gândirea şi acţiune, adică între 

teorie şi practică, sau dacă vrem între idee şi fapt.  

Mai mult, odată cu religia, datoria noastră devine concretă, 

reală. Prin apartenenţa sa la o societate religioasă individul 

participă la o viaţă colectivă şi primeşte o structură intelectuală şi 

morală infinit superioară celei care şi-ar fi dat-o lui însuşi. O 

astfel de societate religioasă dă în individ prescripţii utile pentru 

datoria sa, aşa cum orice religie pozitivă determină, confirmă şi 

sancţionează indicaţiile conştiinţei şi ale raţiunii, ea fixează, cu 

alte cuvinte, în conştiinţa individului credincios precepte şi sfaturi 

de urmat. Educaţia religioasă, mai profundă, organizează 

conştiinţa morală, fondând de fapt într-o unitate vie, reprezentări 

şi sentimente. Educaţia religioasă prezintă pentru suflet un sistem 

de idei bine configurat într-o relaţie care-l uneşte intim cu 

Dumnezeu, şi organizează în jurul acestei relaţii întreaga sa viaţă, 

aşa cum bine sublinează şi Jean Delvolvé în La fonction morale
19

.  

Conştiinţa, prin urmare, este însăşi vocea lui Dumnezeu, 

care-l cheamă pe om să colaboreze la creaţie cu El, astfel că 

efortul uman spre desăvărşire se integrează teandric în toate 

lucrurile create. Considerând ca scop al activităţii umane, 

speranţa într-un Bine transcendent, care se află evident doar în 

posesia lui Dumnezeu, conştiinţa morală îndreptată religios 

conferă datoriei o valoare absolută, fiind, în opinia lui Madinier, 

dar şi a întregii şcoli morale franceze din prima jumătate a 

secolului trecut (Frédéric Rauh, Réne Le Senne, Jean Delvolvé 

etc), unica cale prin care se poate obţine salvarea. Observăm aici, 

profunda influenţă a gândirii morale creştine asupra şcolii morale 

franceze, substratul teologic adânc al gândirii acestora. Concluzia 

lor, exprimată mai ales prin galsul lui Madinier, este aceea că, 

„prin iubirea, prietenia filială şi încrederea pe care o dezvoltă 

                                                           
19 Jean Devolvé, La fonction morale, Editions Presses Universitaires de France, Paris, 1957, p. 76. 
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între Dumnezeu şi om, prin speranţele infinite care le descoperă 

omului, conştiinţa morală religioasă creează mereu un entuziasm 

al generozităţii în relaţiile interumane‖
20

. Mai mult, dacă 

încercăm o fenomenologie a moralităţii şi a sacrului, putem 

afirma, plecând de la presupoziţiile lui Bergson, că religia, prin 

excelenţă, susţine omul prin mişcarea însăşi pe care i-o dă, 

înlocuindu-i intenţionalitatea impersonală printr-un elan creator.  
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ESEU CU ...UN CEZAR AL SPIRITULUI  

(TITUS RAVEICA) 
 

La 31.01.2013 (de remarcat jocul numărului 13 - normal 

şi invers), la 77 de ani, după 44 de ani de catedră, a trecut Styxul 

(un fel de Bahlui hai-hui între două lumi), profesorul universitar 

Titus Raveica. Ar fi rămas unul dintre „profesorii trăsniţi‖ (adică 

„profesores trasnitensis‖, de ne-am lua după afectarea învăţatului 

de la „Alma Mater Iassiensis‖), dacă după revoluţia din 1989 nu 

devenea 2 ani senator FSN, urmaţi de 4 ani preşedinte CNA. 

Junele din satul Şcheia, comuna Grajduri (ale lui Augias, 

logicamente), după absolvirea unei şcoli medii de comerţ, s-a 

avântat pe crestele abstracte ale Facultăţii de Filosofie din 

Bucureşti. Din anul 1958, Titus Raveica revendica gloria filsofiei, 

dar şi întreţinând un veritabil  cult pentru George Călinescu şi 

Grigore Moisil, ilustrat şi cu elocinţa retoricii de tip special de la 

catedră. Trăise clipe aidoma celor doi magiştri în care studenţii de 

la alte facultăţi îi frecventau cursurile în amfiteatre arhipline.  

Titus Philosophicus, cum era supranumit de studenţi, îşi 

va împăna expunerile cu citate celebre din antici, clasici, 

mitologici, fantasmagorici, vocea-i lansând inflexiuni specifice 

unui concert de jazz. Nu înainte ca, îmbrăcat la patru ace, cu un 
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barbişon subţire, dând solemnitate bondocelii sale, să pună pe 

catedră telefonul mobil (un fel de sigiliu al timpurilor moderne), 

bastonul cu măciulia de argint şi ţigareta din comitatul Kent. 

Semn aristocratic, bastonul nu era folosit doar pentru a se apăra 

de câinii (şi chiar pisicile) de pe strada ieşeană, ci şi pentru 

„asistarea‖ unui reumatism incipient, rimă forţată la romantismul 

din Copou.  

Dar preţiosul dascăl cu parascoveniile sale, ar fi avut parte 

numai de o gloriolă locală, dacă nu lua calea parlamentarismului 

conjunctural, când apariţiile sale televizate şocau prin noutatea 

exhibiţionistă, mai ales în faţa telespectatorului care, auzind de 

Seneca se-nneca?! Doar de referinţe culturale şi trimiteri docte ne 

ardea nouă, atunci, când de abia ne descurcam cu stagflaţia şi 

inventam artificii pentru a acumula, sălbatic, prin furt? La ce să 

folosească nişte di-scursuri pentru scursuri? 

În conflict cu zădărnicia, profesorul a revenit în 1996 la 

Iaşi, după ce în deceniul al VII-lea al secolului tocmai trecut, îşi 

redactase o operă proprie (Eseuri filosofice, Manual de filosofie 

contemporană şi cartea despre Giordano Bruno). Bun coleg, va 

închina în fiecare săptămână în revista „Cronica‖ o evocare 

despre o personalitate universitară ieşeană, substanţă a cărţii 

„Memoria amfiteatrelor‖ (Editura Tinerama, Bucureşti, 1994). 

Astfel, peste 50 de profesori de mare notorietate, din spaţiul 

select al strictei specializări, n-au fost daţi uitării. De altfel, 

profesorul ieşean era mereu înconjurat de personaje foarte 

agreabile, alături de vinul de Cotnar, catalizator al discuţiilor.  

Câteva momente mai hazlii schiţează omenescul celor 

care au fost proclamaţi nemuritori (fie ei simpli academicieni). 

Filologul Ştefan Cuciureanu, de exemplu, se scuza că uneori 

depăşea măsura la vin, numai din cauză că Topîrceanu îl 

avertizase că apa din Iaşi conţine prea mult clor; distrat, 

profesorul Alexandru Triandaf a pus la examenul de logică 

matematică bilete de la algebră (a picat pe primii 6, până ce al 7-

lea i-a atras, respectuos, atenţia, iar victimile au venit la restanţe, 

deoarece n-au fost în stare să recunoască diciplina la care erau 

examinaţi?!); Titus însuşi l-a comparat pe Călinescu cu da’ Vinci, 

după care „natura a simţit nevoia să se odihnească, să-şi tragă 
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sufletul‖; iar Octavian Teaciuc i-a recunoscut că a pus ceva bani 

deoparte, „dar nu de partea cea bună?!‖. 

Pafarist la un seminar, Titus a fost întrebat de Moisil, „de 

unde este? „Din Iaşi‖. „Acolo este o mare densitate de oameni 

deştepţi pe metru pătrat‖. De altminteri, la examene, răspunsurile 

lui Raveica au fost mereu briliante: „Matale, dragă Raveica, eşti 

de nerecunoscut‖, la care, a răspuns pe măsură: „M-am mutat 

între timp la Iaşi‖. Orice s-ar spune despre păcatele sau virtuţile 

marelui profesor, chiar şi în varianta ei mai spectuloasă, cultura 

română va avea mereu nevoie de un asemenea Titus: Cezar al 

spiritului. 
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GHEORGHE JURCĂ  

 

 

 

 

 

 

INSCRIPŢIE PE O STEA 

Doamne, greu e să evoci amintirea unui prieten care din 

păcate nu mai este şi care ţi-a fost atât de drag. Este vorba de 

bunul meu amic şi coleg întru literatură: Gheorghe Suciu de care 

am fost atât de strâns legat sufleteşte ca umbra de pom, ca floarea 

de lumină sau slova de pagina cărţii. De curând, am primit prin 

intermediul unui prieten comun – Gicu Rotaru-, o carte care m-a 

răscolit, m-a înduioşat până la lacrimi: ‖ Gheorghe Suciu şi 

contemporanii săi‖, editată cu sprijinul moralşși financiar de 

reputatul academician Alexandru Surdu, cel mai fidel, mai bun 

prieten al cunoscutului scriitor ardelean originar din Henig – 

Alba, trimisă de soţia acestuia, doamna Costela Suciu.  

Torturat de emoţie am răsfoit cu febrilitate emotivă 

substanţialul volum întâi ( urmează să apară şi al doilea), apoi 

după ce am scăpat de toate frisoanele l-am citit pe-ndelete, fiind 

impresionat până în cele mai profunde fibre ale sufletului. Am 

găsit drept remarcabile, încărcate de înţelepciune, de multă 

admiraţie, de subtile şi rafinate opinii despre rostul şi rolul artei și 

literaturii în viaţa spirituală a unui popor, despre starea și 

mişcarea de idei a epocii, despre valoarea prozatorilor, criticilor, 

poeţilor, filozofilor, istoricilor literari, opţiuni,  sentimente, 

proiecte, sfaturi şi poveţe ce răzbat din epistolele primite de 
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admirabilul meu prieten Gheorghe Suciu de-a lungul a peste 

douăzeci de ani de la renumitul profesor timişorean Ştefan 

Munteanu, o perioadă profesor şi la Liceul ‖ Mihai Viteazul‖ din 

Alba Iulia unde l-a avut elev pe Gheorghe Suciu, de la filozoful 

Constantin Noica, trăitor în vremea aceea la Păltiniş, academician 

Dan Simionescu, profesor şi poet Vasile Versavia din Timişoara 

şi care a traversat oceanul în America.  

Toate cele câteva zeci de epistole, tot atâtea mărturii de 

prietenie au capacitatea de a surprinde traiectul spiritual al epocii 

literaturii române din deceniile ‖ 80 -90, constituind un fond 

documentar ce poate sta la îndemâna cercetătorilor istoriei 

literare. Se desprinde cu claritate regretul că înzestratul prozator 

Gheorghe Suciu nu s-a împlinit pe măsura talentului, vocaţiei sale 

din cauza trecerii sale meteorice prin viaţă , stingându-se la nici 

56 de ani – o vârstă a deplinei maturităţi creatoare. Oricum, 

concluzia tuturor celor care l-au cunoscut şi au corespondat cu 

prozatorul ardelean – un împătimit al orizontului ţărănesc-, este 

că cele câteva romane, volume de schiţe și povestiri dau măsura 

unuia din cei mai înzestraţi scriitori din inima Transilvaniei. Între 

lucrările sale se remarcă romanele: ‖ Botează – mă cu pământ‖, ‖ 

Război şi dragoste‖, ‖De –ar fi puşca iarbă verde‖, cărţile de 

proză scurtă: ‖ Oul‖, ‖ Antrenorul şi zeul‖, ‖ Soarele neterminat‖. 

De remarcat că Marin Preda, Ion Lăncrănjan, Ştefan Munteanu, 

Constantin Noica, Mihai Ungheanu l-au considerat pe Gheorghe 

Suciu o mare promisiune a literaturii române.  

Din volumul amintit fac parte facsimilate cărțile primite 

cu autograf de la o serie de autori de seamă ai literaturii române, 

precum și o iconografie cu fotografii ale autorului: în studenție, 

armată, alături de membrii familiei, de o serie de scriitori ca Ion 

Lăncrănjan, Alexandru Brad, Florin Costinescu, Mircea Stâncel, 

Ironim Muntean, Gheorghe Dăncilă, precum şi într – o conferinţă 

internaţională a scriitorilor de la Moscova, ca şi în timpul 

decernării premiului pentru romanul ‖ Botează-mă cu pământ‖.  

În ce –l priveşte pe autorul acestor rânduri ca şi pe Cornel 

Nistea pe care Gheorghe Suciu i-a girat în debutul lor în revista „ 

Luceafărul‖, precum și Gheorghe Dăncilă, aceștia au fost dintre 
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cei mai apropiați și devotați prieteni, petrecând în casa lui din 

Bucureşti ( cartierul Militari) cât și la domiciliul părinţilor din 

Alba Iulia ore nesfârşite la colocvii şi agape literare, precum şi 

seri bahice, cântece şi descântece folclorice ( unde subsemnatul a 

ţinut hangul prin doinele sale ardeleneşti). I –am cunoscut 

îndeaproape familia: Costela ( soţie), Livia şi Cheti – cele două 

fetiţe pe care afectuosul soț și tată iubitor le –a părăsit luându-şi 

zborul spre stele, cu câteva zile înainte de Sfintele Paşti ale anului 

1995. 

Țin să mulțumesc fierbinte pe această cale distinsei 

profesoare de chimie ( soția) Costela Suciu, pentru gestul de a-mi 

expedia această carte editată în condiții grafice excelente de, așa 

cum am mai spus la început, reputatul academician și om de 

aleasă cultură, domnul Alexandru Surdu.  

Dumnezeu să-l odihnească în Grădinile sale Cereşti! 
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 RAISA BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE GEORGE VĂIDEAN  

 
Domnul George Văidean poartă în tolba bătrâneţii sale 

poezia. 

Inexperienţa se observă, stângăcia se simte, dar printre 

rânduri iubirea străbate şi asta dă impresia unei autoexprimări 

năvalnice care nu ţine cont de expresie neapărat, de volute 

poetice, de teorii cu state literare, ci pur şi simplu, cuvântul 

capătă în context expresie! 

Nu sunt cronicar literar să dau girul de poet domnului 

George Văidean, dar simt, lecturându-i poemele că în volumele 

dumnealui poezia există. 

Respect voinţa dânsului de a fi prin rândurile scrise şi 

tipărite – poet, aşa cum procedează mulţi în zilele noastre. 

Avalanşa de poezie ne străbate şi ajută Omului din noi să 

ne rostim simţămintele. 

Singurătatea, amintirea soţiei devenită înger, flacără de 

lumânare, ori flacără divină îşi are chipul în versificaţiile multiple 

din volumele tipărite. 

Pentru a reînvia chipul soţiei, poetul George Văidean 

declară: 

,,Doar să scriu aş mai vrea... Sub albita mea tâmplă‖ în 

,,viaţa-mi pustie‖. 

,,Atâta mai vreau: 

să scriu, 
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să oftez,  

să visez, 

să iubesc, 

să trăiesc.‖ 

Din zbucium cu suferinţă s-a născut starea poetică şi s-a 

rostit! Domnul Văidean e conştient că suferinţa l-a adus înspre 

poezie, iar cuvintele-i curg cu seva lor, în care ,,totul curge de la 

bucurii la oftat.‖ 

,,Ţara sufletului meu a fost inundată‖ zice poetul. Ce n-a 

reuşit să cuprindă în cuvinte suntem îndemnaţi să completăm noi 

cititorii, întrucât e ,,câmp deschis‖. 

Volumele ,,După-amiaza unei vieţi‖ şi ,,Dincolo de tăceri‖ 

şi altele cuprind vocile poetului în iarnă, într-o lume ,,răsturnată‖ 

, în care se manifestă ,,toate belelele‖. 

-,,Hai să scriem‖ , să descriem starea poetică ne îndeamnă 

domnul George Văidean: 

,,Aştept ca ploaia iar să bată,  

La noapte-n geamul tău închis, 

Iar eu, acum ca altădată, 

Să mă desfăt cu tine-n vis‖, 

până când amurgul... va tăcea în veşnicul drum‖. 

Cu toate inerentele stângăcii,starea poetică străbate 

pelteaua bogată,uneori ne-stre-curată a poeziei – hrană pentru 

bătrâneţe, bucurii în întristatul amurg, hăituit de întrebări. 

Volumele de poeme cuprind scânteieri poetice, dar timpul 

neiertător n-a permis cizelarea în totalitate. 

Domnul George Văidean ,,împăcat cu lumea‖ lasă 

moştenire gânduri şi simţiri pe care le numim ,,Poezie‖! 

,,Şi frunza-ngălbenită, 

Gândeşte dezolată, 

De vânturi risipită,  

La verdele-i de altădată‖. 
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                                    DOUĂ REVISTE 

 

 

    Am avut fericitul prilej să lecturez două reviste ,,sănătoase‖ 

cu o tematică total diferită. Prima revistă se numneşte ,, Vitralii-

lumini şi umbre‖ şi este editată de veteranii serviciilor române de 

informaţii şi cealaltă intitulată ,, Verum‖ de cultură şi educaţie 

editată de un grup de tineri scriitori ieşeni. 

                                            *** 

,,Întreg patrimoniul nostru este alienabil. Chiar şi 

amintirile. Numai viitorul nu.” 

                                      Lucian Blaga-Ferestre colorate 

 

                             REVISTA VITRALII 

 

 

     Din revista Vitralii nr. 3 din 2010 spicuim o serie de 

materiale extrem de interesante  semnate de Gl. brig (r.) Vasile 

Mălureanu despre evenimentele din decdembrie 1989 în care 

autorul dezvăluie implicarea unor grupări formate din românii din 

străinătate care se pregăteau în Ungaria (p.15). În articolul Istoria 

trăită, o rubrică realizată de Paul Carpen se spune despre acuzele 

nefondate aduse securităţii de Ştefan Dinu fost şi el ofiţeri de 

contra informaţii, acuzaţii fără acoperire. Tot la această rubrică cu 

subtitlul ,, Lumini şi umbre‖ Filip Teodorescu spune că serviciile 

de informaţii ,, acţionează pe baza legilor existente în stat‖ şi că: 

,, E ilogic să blamezi pe cineva pentru că a aplicat o lege-care 

desigur poate să fie strâmbă-...‖ Apoi autorul reaminteşte că anii 

1988 şi 1989 au fost derosebit de grei pentru contraspionajul 

românesc, fiind declanşate ofensive contra României, atât din est 

cât şi din vest. Tot Filip Teodorescu ne spune clar, concis şi fără 

ocolişuri că Nicolae Militaru, Victor Atanasiu Stănculescu, 

Vasile Ionel, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Corneliu Bogdan 

au avut rolurile principale legate de evenimnentele din 1989 şi cu 

toate că Generalul Iulian Vlad la informat pe Ceauşescu, acesta 

oscila în luarea unor decizii. Tot în acest număr mai putem citi 
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despre ,, Sperietoarea Nicolski; KGB şi acţiunile sale din 

decembrie 1989, un interviu luat de Paul Carpen lui Filip 

Teodorerscu, etc. 

       Nr. 4 al revistei din anul 

2010, este de asemenea bogat în 

informaţii, din care desprindem 

interviul lui Paul Carpen cu Cristian 

Troncotă, despre Jocul securităţii; 

Evenimentele din decembrie 1989, 

semnat de Vasile Mălureanu; 

Ceauşescu şi Gorbaciov la Berlin în 

care ni se spune cum a fost 

desconsiderat Ceauşescu de către 

Gorbaciov în octombrie 1989, 

articol semnat de fostul abasador 

Constantin Gârbea, Un atac de tip 

terorist,  la Berna în anul 1955 asupra Legaţiei române; Procesul 

lui Pătrăşcanu, despre care autorul Vasile Dumitru Fulger 

prezintă momente inedite, Despre consecinţe: regiunile de 

dezvoltare sau de destrămare semnat de Dinu C. Giurescu; 

Securitatea şi intelectualii, Despre războiul psihologic,etc. 

    Să ne oprin puţin şi la ultimele două numere din anul 2017 

ale revistei ,, Vitralii‖. 

     În nr. 30 întâlnim un editorial dedicat trecerii a 27 de ani de 

la înfiinţarea serviciului român de informaţii. Apoi citim un 

interesant articol despre ,,Opoziţia oamenilor de cultură faţă de 

regimul Ceauşescu semnat de Vasile Mălureanu, în care autorul 

spune că în subminarea regimului comunist din România s-au 

implicat mulţi oameni de cultură din emigraţie adunaţi în jurul 

radioului ,, Europa Liberă‖, etc.; Profesoara de franceză semnat 

de Valeriu Dogaru, Martie negru la Tg. Mureş. În revistă mai 

întâlnim şi pagini literare cu poezii semnate de Alexandru Pârvu- 

Prundu, Emil Dreptate, Ioan Mânzat, Corin Bianu; cronici la 

diferite cărţi,   În nr. 31 din acelaş an, spornicul general Vasile 

Mălureanu semnează un nou articol în care ne vorbeşte despre 

opoziţia oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu. Autorul 

explică harababura existentă între scriitori români din epocă 

culminând cu ,, altercaţia violentă‖ dintre poeţii Mircea Dinescu 
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şi Iulian Neacşu, în care s-au ,, implicat‖ şi Dorin Tudoran şi 

Cezar Ivănescu. Acest fapt a determinat solicitarea unui întîlniri a 

scriitorilor cu Ceauşecu care a avut loc în anul 1980. În anul 

1981, un nou grup de scriitori reticenţi faţă de ,, dirigismul 

ideologic şi coordonata patriotardă‖ au solicitat o întâlnire cu 

şeful Partidului Comunist. Iniţiatorii au fost Nicolae Manolescu, 

Constantin Ţoiu, Eugen Simion, Ştefan Augustin Doinaş şi 

Mircea Dinescu. În cerea prin care se solicita această întânire era 

specificat: ,, să se atragă atenţia conducerii de partid asupra relei-

credinţe a grupului Barbu-Păunescu-Lăncrănjan şi alţii‖ ce se 

străduiasu să implementeze ideea că doar ei servesc partidul, că 

doat ,, ei iubesc ţara şi pe conducătorul iubit‖. Un material 

interesant din care noi doar am spicuit anumite părţi. Revista mai 

publică articolele: .. Cazuri şi necazuri în contraspionaj, Un caz 

al anilor ‚90 ,, Bob”; Misiuni pe Litoral, Turcia: Apusul 

Kremlinului; Războiul psihologic; De la poliţia de siguranţă la 

serviciul de intelligence. În paginile de literatură semnează 

versuri: Dumitru Dănău, Corin Bianu, Emil Dreptate, Mircea 

Dorin Istrate, Gheorghe Trifu, de asemenea ,, In memoriam” se 

crie despre trecerea în eternitate a istoricul clujean Gelu 

Neamţu. 

Revista Vitralii este necesară nu numai pentru tematica inedită 

abordată, ci şi ca o revistă care vine în ajutorul cercetătorilor şi 

istoricilor interesaţi să scrie adevărata istorie a poporului român, 

istorie şi aşa cu destul de multe neajunsuri şi confuzii. 

         

                                                                      CRONICAR        

 

 

                                          VERUM 

      Cea de a doua revistă editată de tineri scriitori ieşeni poartă 

un titlu latin:,, Verum‖, adică ,,Adevăr‖, care în mitologia  

românească vine de la Gallium Verum, adică de la Sânzâiene 

ceea ce înseamnă zânele bune. Redacţia îl are coordonator pe 

filosoful Ciprian Iulian Şoptică, personalitate lansată de revista ,, 

Gând Românesc‖ a cărei colaborator cu o rubrică permanentă 

este. Îl are alături, la coordonarea revistei, pe Ionuţ Horeanu care 

este şi redactor şef al revistei şi pe Laura Horeanu. Un grup de 
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tineri care militează pentru adevăr în tot şi în toate în ceea ce 

priveşte situaţia învăţământului românesc şi nu numai. 

        De altfel în editorialul semnat de Ionuţ Horeanu, în chiar 

primul număr,  se spune: [...] cele  două lucrări  pe  care  și  le  

propune  (Verum – pentru  articolele  științifice  și  Verum 

Preuniversitaria  pentru  articolele  

și experiențele  din  zona  școlii),  

aduce  la lumină  adevăruri  

explorate  de cercetători  și  actori  

ai  actului educațional, dar 

neexplorate de public.  Revista  

„Verum”  urmărește,  pe de  o  

parte,  să  vină  în  sprijinul 

profesorilor  prinși  în  hățișul  

birocrației și recompenselor 

calculate în punctaj cu multe  

virgule,  iar  pe  de  altă  parte,  să 

ofere  cadrelor  didactice  și  tuturor 

participanților  la  acte  de  cultură  

șansa de  a  se  exprima  necenzurat,  fără părtinire.  

    În următoarele numere ale revistei întâlnim articole semnate de 

Maria Laura Horeanu despre modul cum trebuie priviţi copii cu 

AHD; Pompilia Adriana Goga- Împreună pentru o educaţie de 

calitate; Irina Bradea-Manualele digitale pro şi contra şi atâtea 

alte material interesante. O revistă care prin tematica abordată 

poaste deveni un  far călăuzitor pentru cei care vor să promoveze 

adevărul. Deocamdată atât. Vom reveni în nr. viitoare.  

                                                       

                                                                        CRONICAR 
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