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Anca  Sîrghie 

                      GREIERUŞA VERSURILOR LUI LUCIAN BLAGA (I) 

    Îmi amintesc ca azi momentul când în timpul 

sesiunii ştiinţifice a Festivalului Internaţional 

„Lucian Blaga” de la Cluj -Napoca din 6-8 

mai 1996, cineva m-a bătut discret pe umăr 

şi mi-a întins o bombonică. Am întors 

uimită capul şi m-au întâmpinat doi ochi 

puternici ai unei făpturi firave de femeie 

vârstnică, dar care nu-şi trăda greul celor  

86  de ani pe care îi avea. Nu puteam 

bănui cine este distinsa doamnă, iar cum 

tocmai urma să-mi prezint comunicarea cu 

care sosisem de la Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, unde profesam, nici timp nu 

era ca să mă edific. După revenirea de la catedră, 

doamna cea firavă m-a surprins pentru a doua oară, șoptindu-mi că mă 

felicită pentru cele prezentate şi că îşi dă seama că sunt o cercetătoare 

inteligentă și pasionată a lui Lucian Blaga. Imediat apoi ea s-a prezentat 

într-un mod original, șoptindu-mi că pentru ea Blaga scrisese versurile 

„Bocca del Rio-/ rană în spațiu” Da! Era chiar doamna Elena Daniello, 

medic stomatolog de profesie, ultima muză inspiratoare a lui Lucian 

Blaga, la care eu făcusem tangenţial  trimitere în comunicare. Fără alte 

preludii, ne-am împrietenit, mi-a cerut pe dată să o tutuiesc, ca să nu ne 

mai formalizăm, şi imediat m-a invitat chiar în acea după-masă la ea 

acasă, pe str. Eminescu, nr. 3 din Cluj, unde am revenit apoi de mai multe 

ori cu o imensă bucurie şi curiozitate.  

‒ A/nca/ S/îrghie/: Sunt în 5 iulie 1998 în casa familiei Daniello din str. M. 

Eminescu, nr. 3 din Cluj. Prietena mea m-a poftit să mă așez pe canapeaua din 

fața biroului bibliotecii, exact acolo unde obișnuia să stea Lucian Blaga, 

alături de fotoliul Elenei. Este un loc privilegiat și aproape sacru, de care nu 

pot beneficia decât musafirii cei mai aleși. Dialogul nostru începe. Ce-mi 

povesteşti, dragă Elena, despre familia ta şi obârşiile ei ?  

‒ E/lena/ D/aniello/: M-am născut ca Ileana Sava Puşcariu, nume care dovedea 

că strămoşii mei au fost buni puşcaşi. În familie mi se spunea Leni. După tată, 
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provin dintr-o familie ţărănească a fraţilor Puşcariu. Arborele genealogic al 

familiei desemnează pe frații Iuga, Radu și Voicu. Se povestea că într-o 

anumită conjunctură politică, unul dintre strămoșii mei s-a sinucis ca să nu fie 

tras în țeapă de turcii care îl ameninţau. Câteva generații de înaintași au fost 

preoți. Numele a fost fixat de către Ioan Cavaler de Puşcariu,  căruia 

împărăteasa Maria Tereza i-a conferit acest titlu. Dar titlul de Cavaler nu se 

transmitea la întregul neam. Din această familie provine Sextil Puşcariu, care a 

scris cartea Spița unui neam din Ardeal, arborele continuând cu Radu, fiul 

savantului şi cele două fete Cristina şi Marina, acest ultim nume fiind şi al 

bunicii dinspre mamă şi apoi al mamei înseşi. Tatăl meu, Aron Puşcariu, 

originar din Sohodolul (adică „pământ sterp”) Branului, a făcut studii la Sibiu, 

unde a terminat seminarul, la îndemnul şi cu susţinerea lui Ilarion Puşcariu, 

care dorea să-l vadă preot. În realitate, firea veselă a lui Aron nu era potrivită 

cu preoţia, aşa că el a optat pentru dăscălie. Venit la Breţcu, Aron a cunoscut-o 

pe mama, fiica lui Spiridon Dimian, protopopul care a făcut acolo cea de-a 

patra biserică, după ce, pe rând, alte trei biserici din lemn arseseră. Bunicul a 

cheltuit mulți bani ca să edifice acea biserică din piatră, având hramul Sf. 

Nicolae, consemnată în cartea monumentelor istorice. Arhiva bisericii din 

Brețcu era la Odorhei, dar a fost distrusă total.  Directorul Muzeului de istorie 

din orașul Sf. Gheorghe, domnul Lăcătușu, mi-a vorbit despre preoții din 

familia mea. 

‒ A.S.: Ce-mi poţi povesti despre  familia mamei tale, care era fiica unui 

asemenea ctitor de sălaş sfânt, idealul oricărui slujitor al bisericii, nu ? 

‒ E.D.:  În începuturi, din familia mamei, doi ciobani s-au stabilit la Mânăstirea 

Neamț, unde s-au călugărit, ei fiind cunoscuți acolo drept frații Păvălucă. 

Interesant este faptul că unul dintre ei a ajuns la Muntele Athos și celălalt a fost 

starețul unei mânăstiri. Bunicul dinspre mamă a avut mulți copii, dintre care 

Constantin Dimian  l-a urmat ca preot  în parohie. Îmi vorbea mama despre 

fratele Vasile, un unchi bogat de la Galați. Alt unchi a fost Petre, și el un 

intelectual. Marina, mama mea, a avut și patru surori, dintre care trei au rămas 

în Brețcu, iar una a plecat în Moldova. Tata a fost învățător confesional timp 

de 50 de ani, până în 1918. El a călăuzit în formarea lor  patru viitori profesori 

universitari. În familia mea, care avea 12 prunci, eu m-am născut ca al 11-lea 

dintre ei, în 18 iunie 1910 la Brețcu, din Trei Scaune, acum județul Covasna, 

comună unde am și copilărit. Frații mei erau intelectuali. Iancu era profesor, 

Spiridon a murit pe front în Primul Război Mondial, Aron era economist cu 

doctorat luat la Birmingham, oraș mare și frumos din Anglia, el devenind 

director la Calea Ferată, dar nu a acceptat în ruptul capului Partidul Comunist. 

Gheorghe a fost director adjunct la C.E.C. în București. Aurel a activat ca 

medic la Tg. Jiu. Nașterea mea a fost o bucurie pentru familie. Pentru că eram 

într-o zonă de grăniceri, neamul meu nu a avut iobagi. 
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‒ A.S: Din cele relatate acum de tine reiese că provii dintr-o familie care a 

avut oameni cu destine interesante, chiar spectaculoase, iar frații tăi au fost  

intelectuali cu profesii importante. M-a impresionat, între alte fotografii de 

album, portretul  fratelui tău Aron, care la Doctoratul luat în Anglia la 

Birmingham avea o ținută demnă și o eleganță vestimentară de o rară 

distincție. Care a fost destinul tău ca fiică a dascălului din Brețcu, un sat unde 

nu exista școală de stat, ci numai una confesională? 

‒ E.D.: În copilărie iubeam florile, animalele, hoinăream pe dealuri, urcam în 

pomi, cântam adesea, ca și frații mei. Femeile din sat purtau fuste lungi de 

brocart și marame de borangic pe cap, iar iarna șube cu blană. Duminica la 

Brețcu eu cântam în corul copiilor de la biserică. De mică am fost rebelă. Am 

făcut primul an de grădiniță la unguri, unde mă învățau să zic că sunt catolică, 

dar eu spuneam cu îndărătnicie că sunt ortodoxă. Unui ungur care mă supărase 

am avut curajul să-i cânt că-i dau o frânghie să se spânzure… Îți dai seama? Eu 

am plâns când am aflat că părinții mei nu mă dau la școală cu un an mai 

devreme.  Onisifor Ghibu a fost la noi în casă și mă sfătuia să mă fac artistă. 

Primul Război Mondial i-a luat pe tata și doi frați, care au luptat pe front. Unul 

dintre frați a și murit, Spiridon a fost erou, după cum ți-am povestit deja. 

Mama fusese arestată și a stat în temniță 3 luni, până a venit tata să o scoată. 

După școala primară urmată în sat, am fost înscrisă în Brașov la Liceul 

„Principesa Elena”, unde era director N. Orghidan, iar soția lui Eugenia îmi era 

profesoară. Ei au avut asupra mea o influență benefică. Eram foarte bună la 

matematică. Am urmat șapte clase de liceu. Dintre 42 fete absolvente, numai 

eu     m-am înscris la Facultatea de Medicină din Paris. Eram susținută de 

fratele meu, Aron, tocmai întors de la Londra, care 3 ani m-a și subvenționat. 

El îl cunoscuse la Londra pe Nicolae Titulescu. Acesta i se adresa cu apelativul 

„nepoate”, ca dovadă că îl aprecia ca doctor în filozofie, chiar mai mult decât 

ca rudă apropiată prin alianță.  

‒ A.S.:Cum au fost cei trei ani de studenție la Paris? Cum era pe atunci 

învăţământul universitar francez?  

‒ E.D.: În trenul cu care eu am călătorit spre Paris aveam loc la vagonul de 

dormit și bonuri de masă la restaurant. Am conversat cu un bărbat brunet care 

era profesor universitar în Portugalia, eu întrebându-mă de ce pot să par 

atrăgătoare, deși mă consider urâtă. Un evreu a scos aparatul de filmat și, 

convins fiind că eu sunt fiica lui Sextil Pușcariu, m-a filmat. I-am explicat că 

eu nu l-am văzut pe Sextil Pușcariu, pe care tatăl meu pe atunci înțelesesem că 

l-a cunoscut. Desigur că mai târziu aveam  să-l primesc pe Sextil Pușcariu în 

locuința mea de la Cluj și să-l cunosc bine. Ajunsă la Paris, în Gare de l’Est m-

a întâmpinat profesorul  de dermatologie Scarlat Longhin cu soția lui, care m-

au ajutat să mă descurc în primul moment. Ca să mă înscriu la facultate, 
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secretarul mi-a cerut actele, dar eu care nu făcusem ore particulare, ci ştiam 

limba franceză numai cât învăţasem în liceu, n-am înțeles ce vorbea cu mine 

omul acela vârstnic și cu mustață. Mă gândeam că nu are decât să mă și înjure, 

că tot nu înțeleg ce spune. Doi tineri mi-au sărit în ajutor și după două ceasuri 

de parlamentări, eram înscrisă, cu toate documentele în regulă. Când, la 

examenul de admitere, nu m-am putut descurca să disec o broscuță, o colegă 

franțuzoaică mi-a venit în ajutor și de atunci am rămas prietene. Ea se numea 

Madeleine Soutel și era fiică de general. De la bun început m-am pus serios pe 

treabă. Ca studentă, la cursuri m-am așezat totdeauna în primul ori al doilea 

rând, ca să aud limba franceză pe care o învățam cel mai ușor din mers. 

Încercam să-i prind muzicalitatea. Așa se explică faptul că profesorii s-au 

obișnuit cu fizionomia mea. Când m-am întâlnit pe stradă odată cu un profesor,  

el era impecabil îmbrăcat în haine negre și eu i-am admirat în gând ținuta 

academică, dar mare mi-a fost mirarea că el m-a salutat ridicându-și pălăria, 

gest la care eu nu mă așteptam, pentru că o ființă atât de mică și neînsemnată, 

cum mă consideram eu pe atunci, nu credeam că puteam să fiu reținută de 

profesori. În Franța, la examenele de medicină nu se cerea să debitezi exact ce 

a predat profesorul, ci să fii creator, să poți utiliza esența cursului său. În 

primul an am învățat limba franceză, chiar dacă notițele mele nu erau scrise 

perfect la început, dar cu timpul m-am corectat. La examene, eu nu am luat 

numai note de 10, de 9 și de 8, însă m-am descurcat și le-am luat pe toate. La 

sesiunea din toamnă am dat  fiziologia, fizica și chimia și le-am luat cu bine. 

Aveam o prietenă mai mare ca vârstă, studentă la chimie, care locuia în aceeași 

casă cu mine. La un moment dat eu am făcut un abces teribil, în barbă. Nu mai 

puteam merge așa nici la cursuri, nici la masă. S-a bănuit că aveam irizipel, 

care era contagios. Ea a observat că lipsesc de la masă și m-a căutat. A adus un 

student român din anul VI, care m-a trimis la un șef de lucrări de la T.B.C. din 

Spitalul Louis le Grand. Eu nu am acceptat să-mi facă incizie în barbă. El mi-a 

comunicat că a realizat un ser propriu, care mă putea vindeca, și    l-am 

acceptat, dar mi s-a făcut rău în timp ce mi-l administra și am leșinat. Când     

m-am trezit, eram lungită pe un pat, dar m-am făcut bine. Doream să devin un 

medic bun. Idealul meu era nu să fiu maimuța profesorului, ci să-mi dezvolt 

propria personalitate în domeniul medicinei. Chiar din anul I de Medicină 

făceam stagiu practic la spital în fiecare dimineață, ca după prânz să trecem  la 

disecții. Erau acolo mediciniști europeni, africani, atât tineri cât și vârstnici. M-

am pomenit obsedată de un gând: dacă aș ajunge chiar eu pe masa aceea de 

disecții? Am reîntâlnit la lucrările practice doi craioveni, cu care stăteam la 

aceeași masă. Ei m-am întărit. Realitatea este că mediciniștii nu se îmbulzeau, 

ci la fiecare masă de disecție se așezau cinci studenți. Era un asistent la trei 

mese. La disecții, cadavrele erau aduse pe o bandă și noi trebuia să descoperim 
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câte un mușchi, un organ sau nerv. Cunoșteam pe profesorul de fiziologie Leon 

Binet, în al cărui birou intram ca să purtăm discuții profesionale. Rouviere, alt 

profesor renumit, era autor al unui tratat de anatomie, în două volume, așa că 

mi-am alcătuit o bibliotecă de profil, inclusiv de chirurgie. 

‒ A.S. : Ce imagini din viaţa culturală pariziană îţi vin acum în minte? 

‒ E.D.:  Eram fascinată de viața culturală a Parisului. Vedeam monumente de 

artă, ascultam concerte de muzică simfonică. Mă plimbam prin Grădina 

botanică a „orașului-lumină”, cum i se spunea Parisului. La 10 mai mergeam la 

Ambasada României, iar duminica mă delectam la concertele Colonne, celebre 

pe atunci la Paris. I-am ascultat pe George Enescu și pe Menuhin cântând 

Dublu concert de Bach.  

‒ A.S.: Care este  personalitatea  cea mai proeminentă din România pe care ai 

întâlnit-o în cei trei ani la Paris, în afară de George Enescu pe care l-ai 

ascultat concertând?  

‒ E.D.: La Asociația studenților români l-am întâlnit pe criticul, publicistul şi 

profesorul Ion Chinezu, venit cu bursă la Paris şi care auzindu-mi numele 

Elena Pușcariu s-a apropiat cu multă căldură de mine. Eu am avut impresia că 

vrea să-mi facă curte și am ripostat cu duritate. El mi-a spus consternat că nu 

are vreo asemenea intenție, ci că este prieten bun şi colaborator cu Sextil 

Pușcariu, ruda mea. Am precizat că eu nu l-am cunoscut pe Sextil Pușcariu, ci 

tatăl meu este în legătură cu el. Astfel tensiunea de moment s-a stins. Eu 

terminasem anul preparator și acum eram în primul an de medicină. La un 

moment dat  mă pomenesc cu o scrisoare trimisă de Ion Chinezu, care îmi 

mărturisea că este singur și foarte bolnav. Cum să-l ajut? Am apelat la Iliescu, 

un student român în anul VI la medicină, căruia i-am spus că eu nu pot să-l ajut 

cu nimic pe acest conațional al nostru, decât să-i fac un ceai, așa că îl rugam pe 

el să mă însoțească. Iliescu i-a stabilit diagnosticul, i-a prescris medicamentele 

necesare și eu… i-am făcut un ceai. Profesorului  Ion Chinezu a trebuit să-i 

scoatem din cap ideea, care îi produsese o depresie, anume că are tuberculoză. 

L-am condus la Spitalul Besanҫon de T.B.C., unde am reîntâlnit pe medicul cu 

serul care mă vindecase și pe mine. Acolo am decis să fac și eu practică, pentru 

că mi se dădea pat, era o bază materială bună și m-am simțit foarte bine. Dar la 

prima puncție venoasă, mie mi s-a făcut rău, așa că medicul a trebuit să se 

ocupe  şi de mine, nu numai de bolnavă.  

‒ A.S.: Înţeleg că te-ai acomodat foarte bine cu stilul medicinei  franceze, că 

erai încântată de oferta culturală generoasă a Parisului. De ce ai plecat de la 

Paris după numai trei ani, adică înainte de terminarea facultăţii? 

‒ E.D. : După anul III am fost nevoită să mă întorc în țară, pentru că nu mai 

aveam suport financiar și am continuat medicina la Cluj. Pe mai departe am 

studiat medicina cu Hațieganu, Goia, Tătaru, Alex Pop, Minea, Ureche, 

Benetatto, Moga, profesori renumiți și foarte exigenți. Am dat concurs pentru 
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post de asistentă externă la Spitalul C.F.R. din Cluj. Acolo venea de trei ori pe 

săptămână medicul docent Leon Daniello. Eu transcriam, la un moment dat, 

buletinele radiologice în condica bolnavilor. Da, dar nu cunoșteam 

prescurtările radiologice, care mi se păreau niște hieroglife. Am făcut o 

remarcă ironică, anume că „ceea ce fac eu este conțopisterie, nu medicină…”, 

mai ales că el avea un scris pe care eu nu-l descifram ușor. Mi-a replicat, 

întrebându-mă „dacă am făcut ciclul primar la școală”. I-am răspuns că am 

făcut clasele primare, dar nu am învăţat să scriu şi hieroglifele. La terminarea 

facultăţii îmi amintesc cum defilam purtând șepci roșii cu cap de mort. Mă 

căsătorisem în anul IV cu profesorul Leon Daniello, care m-a fascinat cu 

înțelepciunea și cu vasta lui cultură, naș fiindu-ne Iuliu Hațieganu. Peste un an 

eram mămică. 

‒ A.S.: Dragă Elena, am înţeles că în timpul studiilor universitare erai 

pasionată de chirurgie. Oare pentru o fiinţă atât de delicată ca tine era 

potrivită o asemenea specialitate? 

 ‒ E.D.: Eu urmasem medicina generală și mă pasiona chirurgia. Lucram la 

profesorul Hațieganu, unde la practică trebuia să studiez cazuri. Era greu. O 

asistentă m-a sfătuit să fac o specialitate mai comodă, stomatologia. După 

Rodica, a urmat în 1938 al doilea copil, Ionel. Eram mamă a doi copii și am 

decis să mă dedic stomatologiei. În 1940 am terminat specializarea. Soțul meu 

nu dorea ca nevasta lui să muncească, dar eu mi-am deschis cabinet 

stomatologic în casa noastră nouă de pe Str. Eminescu, nr. 3, proaspăt 

cumpărată prin 1936 și transformată. Eram foarte mulțumiți să locuim pe 

aceeași stradă cu nașul nostru, cu Iuliu Hațieganu. Îmi amintesc cu bucurie 

cum vizitam împreună cu familia mea pe Valeriu Bologa, profesorul de istoria 

medicinei, om cultivat, cu un larg orizont. El locuia pe deal, lângă Casa 

copilului din cartierul Grigorescu, aproape de locuința lui Sandu Bologa și de 

cea a profesorului Tătaru. Valeriu Bologa avea o casă splendidă, edificată de 

arhitectul italian care a făcut și Episcopia din Cluj. Eu abia terminasem 

medicina și asistam cu interes la discuțiile soțului meu cu Valeriu Bologa. Dar 

ei rosteau adevărate savantlâcuri, greu de priceput pentru mine.  

‒ A.S.: Ce alte succese profesionale ale tale ți-au rămas în memorie din acea 

perioadă interbelică? 

‒ E.D.: Cabinetul meu de stomatologie era cel mai modern din Cluj, având 

aparat de radiografie dentară. S-a dus vestea că lucram fin și că aveam multă 

răbdare cu fiecare pacient, ceea ce era esențial pentru profesia mea de dentistă. 

Veneau la mine pacienți din înalta societate a Clujului. Iată că țelul meu de a 

deveni un medic bun se împlinise. Universitarii, mai ales ei, și-au făcut o 

obișnuință din a se trata la cabinetul meu modern. Chiar și pe Lucian Blaga l-

am tratat de-a lungul timpului, atât la Cluj cât și la Sibiu în anii refugiului, 

după ce îmi amintesc că a venit prima dată la cabinetul meu de la Sibiu 
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spunând: „Dacă nu reușiți să-mi reparați dintele din față, să știți că eu mă 

sinucid…” Eu aflasem că era îndrăgostit de o doamnă frumoasă și cu veleități 
de poetă, Eugenia Mureșan, soția unui protopop din Cluj, așa că l-am încurajat, 

asigurându-l că în nici un caz nu va fi pus într-o asemenea… situație tragică, 

întrucât eu îi voi repara dintele buclucaș. Și așa a fost. I l-am tratat în două ore! 

Atunci mi-a povestit că şi soția lui, Cornelia, fusese medic dentist, chiar 

profesase în începuturi la Beiuș, dar apoi a renunțat. Mai târziu, avea să vină la 

cabinetul meu și Dorli, fiica poetului, și Liciniu, un nepot al lui. Lucian Blaga a 

revenit în cabinetul meu din Cluj de multe ori pentru lucrări mai mărunte sau 

pentru o lucrare în aur pe vremea când aurul nu era prohibit, dar a durat mult 

timp până      l-am procurat și apoi până am executat acea lucrare care tehnic 

era complicată.  

‒ A.S.: Da, Dorli va mărturisi că adolescentă, cum era pe la 16 ani, te studia 

atent în timp ce o tratai și constata că ai niște mâini foarte îngrijite și dibace, 

cu care puteai „face orice cu un bărbat”. Ea își amintea că erai de o eleganță 

fără cusur, înzestrată cu un bun gust funciar, chiar dacă nu erai frumoasă fizic 

și nu aveai șic. Iar tatăl ei întărea ideea că pentru o femeie mai important 

decât frumusețea este să fie îngrijită. Dorli își amintea cât erai de posesivă cu 

Lucian Blaga pe care „îl controlai”. Este adevărat? 

‒ E.D.: Desigur că atunci când venea la cabinet, poetul și profesorul Blaga nu 

stătea în anticameră ca toți ceilalți pacienți, ci avea un statut privilegiat. Leon 

îl invita în biroul lui și povesteau până ce îi venea rândul la tratament. Chiar 

mai mult, noi îl invitam apoi la masă și astfel prelungeam conversația, ceea ce 

l-a determinat pe Blaga să recunoască faptul că Leon i-a fost un bun prieten, un 

om de cultură rafinat, care i-a oferit sfaturi utile și pentru traducerea poemului 

Faust, capodopera lui Goethe. Mărturie poate sta dedicația scrisă de Lucian 

Blaga pe exemplarul oferit soțului meu: „Strălucitului și bunului meu prieten 

Leon Daniello care a urmărit realizarea acestei opere pas cu pas cu povețe și 

îndemnuri.”  

‒ A.S.: Astfel ai devenit tu muza inspiratoare a lui Blaga, după cum mi-ai mai 

povestit. Cuprins de flacăra inspirației, el nota pe hârtie versuri care tocmai i-

au venit în gând și pleca acasă cu ele, ca soția lui, Cornelia, să le bată la 

mașina de scris. Așa au apărut poezii ca Pădureanca, Poveste, Risipei se dedă 

florarul, aceasta din urmă fiind inspirată de o plimbare a voastră din 1951 

prin Grădina botanică a Clujului, sau Portret, text după care pictorița Lucia 

Piso ți-a făcut pictura din sufragerie. În ce atmosferă politică s-a desfășurat 

prietenia voastră? 

‒ E.D.: Da, ca să începem cu începutul, eu știam că înaintea mea Lucian 

avusese și alte muze inspiratoare, pe Lucia Gherghinescu Vanea, căreia i-a 

dedicat ciclul Nebănuitele trepte, vizitând-o și în sanatoriul unde era tratată de 
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tuberculoză, sau pe Eugenia Mureșan, care se visa a fi Veronica Micle a lui 

Blaga. Cert este că eu am fost ultima muză a poetului și eram cunoscuți de 16 

ani, dar prietenia noastră creatoare a durat vreo 11 ani. Din păcate, aceasta a 

coincis pentru amândoi cu perioada cea mai grea, plină de privațiuni și 

amenințări, a „întunecatului deceniu”, cum avea să fie numit el. După ce în 

1948 l-au dat afară de la catedra de Filozofia Culturii din Universitate, Lucian 

Blaga a activat ca cercetător în cadrul Academiei la Institutul de Istorie de pe 

str. Napoca, apoi ca bibliotecar la Biblioteca Universitară din Cluj. Trebuie să 

înțelegem că Blaga a avut un mascat domiciliu forțat, din moment ce în calitate 

de bibliotecar, el era obligat să depună rapoarte de activitate la fiecare două 

săptămâni. Îți închipui că directorul Bibliotecii Universitare, o instituție 

culturală atât de prestigioasă, era un muncitor, dintre cei nu semidocți, ci 

„sfertodocți”! Este drept că în Bibliotecă Lucian Blaga a fost avansat ca 

director adjunct, dar o asemenea promovare nu schimba cu nimic esența 

situației lui. Ca să înțelegi ostilitatea care plutea în aer, Tudor Arghezi, el 

însuși cunoscător al dificultății acestei munci de traducere, a afirmat că 

traducerea poemului Faust, pe care Blaga tocmai o terminase în 1955, este 

execrabilă. Or, Blaga făcuse prima dată traducerea integrală a poemului 

goethean, el abordând cu mare curaj partea a II-a, mai filozofică. Nu era puțin 

lucru să traduci în versuri acea capodoperă. Uneori era fericit că a găsit o 

soluție atât de bună, încât a întrecut originalul. Muncise enorm, istovitor. Se 

poate vedea și în Romanul epistolar al lui Radu Stanca și Ion Negoițescu că el 

oferea fragmente din traducere spre lectură unor tineri intelectuali, celor de 

bună pregătire umanistă. În fapt, Blaga făcea munca de traducere cu toată 

responsabilitatea. Să nu uităm că el a publicat ca traducător volumul Din lirica 

universală, prin 1957, și antologia Din lirica engleză, parcă  în 1958.  

‒ A.S.:Din câte îmi spui tu, care ai fost alături de poet  în acel deceniu sinistru 

al vieţii culturale în România, Lucian Blaga intrase într-o ceaţă deasă a 

ameninţărilor de fiecare zi. Totuşi  în atâţia ani, nu a existat nicio luminiţă 

care să-i poată da un licăr de speranţă că va fi recunoscut pentru valoroasa lui 

operă? 

‒ E.D.: Îți dai seama că în 1956 la o sugestie a lui Mircea Eliade, idee susținută 

și de alți intelectuali din afara țării, Lucian ar fi trebuit să concureze la Premiul 

Nobel, dar oficialitățile comuniste nu au acceptat proiectul, pe motivul că el 

avea o filozofie idealistă și tot planul a căzut. Este adevărat că Blaga a primit 

cu reală mulțumire vestea că era cotat ca al doilea pe lista celor propuși pentru 

acest onorant premiu. Pot afirma că el era foarte încântat, căci în străinătate era 

mai prețuit decât în țara lui, unde avea doar un nume, dar opera sa nu era 

cunoscută. Pe moment, l-au chemat la regiunea de partid și i-au propus să se 

mute la București. El a refuzat, afirmând că este mulțumit de condițiile pe care 

le are pentru scris la Cluj.  
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‒ A.S.: Îmi amintesc că Din lirica engleză a fost o carte editată prin 1970 de 

Dorli Blaga, iar comentariile care s-au făcut atunci pe marginea selecției 

operate de traducător puneau în valoare numele unor poeți englezi importanți 
ca Eliot, dar tenta traducerii era blagiană, astfel că acele poezii apărute în 

limba română erau socotite mai degrabă niște prelucrări în stil blagian ale 

textelor originale. Aşa se comenta în presa comunistă. Ca ostilitate alimentată 

politic față de o personalitate complexă, cum era Lucian Blaga, Anania 

povestea în Rotonda plopilor aprinși cum l-a vizitat pe Blaga la Cluj, pe când 

poetul lucra la Biblioteca Universității. Anania i-a povestit că la o librărie 

centrală din capitală a apărut un caiet în care se formula întrebarea adresată 

cititorilor, anume ce autori ar dori ei să mai fie publicați. Cineva a scris că 

dorește să-l citească pe Lucian Blaga. Era o propunere curajoasă, pentru că 

opera lui Blaga era interzisă. Foarte surprins de o asemenea propunere, 

Anania s-a întors în librărie a doua zi și a căutat caietul cu propuneri. Ce 

credeți? Foaia respectivă dispăruse, a fost ruptă din acel caiet de comunicare 

cu publicul. 

‒ E.D.: Blaga se simțea tot mai însingurat, mai amenințat, temându-se chiar că 

își poate pierde libertatea. Nici posteritatea nu trebuia să-şi amintească de el.  

De aceea,  Blaga însuşi s-a văzut obligat să-și dea la moara de hârtie propria 

opera din Biblioteca universitară de la Cluj. El cu mâinile lui a trebuit să dea la 

topit cărțile  ce-i purtau semnătura. Îți dai seama? O groznicie mai mare ca 

aceea nici nu se poate închipui pentru un scriitor de valoarea lui. El era urmărit 

zi de zi într-o atmosferă tot mai tensionată. Desigur că nu era vorba numai de 

Blaga, cazul lui nu era unul accidental. Nu! Când studenții au făcut serenadă 

profesorului lor Iuliu Hațieganu, eu îi vedeam din geamul casei mele. 

Profesorul i-a sfătuit pe studenți să plece acasă. Dar ei nu l-au ascultat și a 

venit miliția, s-au făcut arestări. Studenții jucaseră Hora Unirii, gest care a fost 

socotit o culpă de neiertat. Pe Edi Pamfil l-au arestat pentru că a afirmat că „nu 

a apus steaua românismului.” 

 ‒ A.S.: Eu am văzut în Biblioteca universitară din Cluj-Napoca fișe 

bibliografice completate de mâna lui Lucian Blaga pe cartonașele clasice, 

pentru că pe ele figurează și astăzi inițialele lui. Cum se desfășura viața 

cotidiană a poetului-bibliotecar? 

‒ E.D.: Programul de opt ore zilnic la bibliotecă era foarte rigid pentru un 

creator ca el. Așa cum îmi relata Lucian, de multe ori îngheța făcând fișele 

unor cărți sau scriind rapoarte. Cabinetul de la  scară, unde el își desfășura 

activitatea, a fost numit  „Bârlogul lui Faust”, pentru că pe lângă obligațiile 

curente el lucra și la traducerea capodoperei lui Goethe. În septembrie 1953 îmi 

scria: „Astăzi a început să plouă tomnatic. În sala unde lucrez s-a făcut frig. 

Mi-au înghețat degetele și sufletul. Și traduc din Lermontov și Pușkin. Sunt 
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câteva zile de când ai plecat și am rămas mai singur, nu știu cum, mai singur ca 

niciodată.” El scria în fiecare zi. Masa de prânz a luat-o un timp la cantina 

Operei maghiare pentru 3,50 lei pe zi, dar era mereu flămând. Venea uneori la 

noi și îmi mărturisea că a avut un meniu atât de inconsistent la cantină, încât a 

rămas flămând și mă ruga să-i dau ceva să mănânce. Apoi s-a mutat la 

pensiunea doamnei Bolchiș unde mâncarea era mai consistentă. Uneori o 

aducea și pe soția lui să mănânce acolo. Pensiunea aceasta era frecventată de 

intelectuali clujeni, dar printre ei se aflau turnători, care înregistrau orice opinie 

a „filosofului idealist”, cum îl socoteau comuniștii pe Lucian. Pe doi turnători 

i-am depistat chiar eu. Într-o zi, întorcându-se de la masă m-a vizitat și de cum 

a intrat eu i-am spus că a vorbit la prânzul de la Bolchiș despre postul Europa 

liberă. S-a blocat. Atunci i-am spus: „Vezi, dacă eu spun „bună ziua” cuiva,  

este „bună ziua”. Dacă tu spui „bună ziua”, este ”bună ziua” plus încă ceva.” I-

am explicat cum am aflat de această primejdie, i-am atras atenția și a devenit 

mai prudent: „De azi înainte ‒ a concluzionat el ‒  nu mai vorbesc la cantină 

decât lucruri obișnuite.” Dar era foarte dureros să observi că ești înconjurat 

pretutindeni de asemenea oameni periculoși, cum erau turnătorii, unii chiar 

colegi, alții doar cunoscuți. Nu-i plăcea să constate că oamenii judecă cu 

picioarele, nu cu capul. 

‒ A.S. Ce motive aveau autoritățile ca să-l denigreze și să-l amenințe pe un om 

superior care crea zi de zi lucrări valoroase în domeniul filosofiei și literaturii, 

fără amestec cu politica ? 

‒ E.D.: Lucian Blaga și-a expus teoriile  filozofice în cărțile deja publicate 

înainte de instalarea comunismului. Faptul că avea o concepție idealistă nu l-a 

oprit să predea ca profesor la Sibiu, în anii refugiului, și cursul de marxism. El 

socotea că Marx a fost un gânditor și concepția lui se cerea a fi cunoscută. În 

istoria filozofiei, pe care el o preda, sunt trepte din Antichitate și până în 

prezent. Marxismul a fost una dintre ele, iar Blaga nu a omis-o. Supărător era 

că i se aduceau tot felul de acuzații mincinoase. La procesul intentat celor doi 

medici, orelistul Mihai Iubu și Perian, proces soldat cu şase ani de închisoare, 

un motiv de inculpare a fost afirmația că Lucian Blaga ar merita să devină 

președintele țării. Doctorul orelist Mihai Iubu îl prețuia nespus pe Lucian și în 

sensul aceasta, probabil, a fost făcută acea apreciere într-un cerc intim de 

prieteni. Dar cineva nu i-a fost adevărat prieten… Poate că a fost un telefon 

fără fir în care o afirmaţie s-a tot deformat. Exista și versiunea că Zaharia 

Stancu, revenit de mai multe ori la Sibiu, unde l-a vizitat pe Blaga, ar fi debitat 

apoi enormitatea că la Blaga veneau în vizită ofițeri germani. Îți dai seama că 

Lucian fusese ministru, fusese diplomat în Portugalia, unde învățase ceva. La 

el nu intrase nici un ofițer german, este cert. Dar pe această filieră a proliferării 

minciunilor s-ar fi ajuns și la enormitatea că Blaga dorea să devină președintele 
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României. Ce se știe exact este că doctorul Mihai  Iubu a fost încolțit de 

securiști, care se îndârjeau să-l determine să semneze o declarație prin care 

Iubu recunoștea că Blaga i-ar fi spus că el vrea să devină președinte. Alături de 

mine era și prietena mea Livia Armeanu, când a avut loc acel scandal. Se țipa 

la Iubu că Blaga ar fi fost în camera alăturată, dar răspunsul lui a fost că în 

cazul acesta să semneze chiar Blaga, nu el, care nu auzise așa ceva. La baza 

unei asemenea înscenări era o minciună sfruntată, căci poet și filosof-profesor, 

Blaga nu a aspirat niciodată la poziția de președinte. El nu urmărea problemele 

politice, pentru că îl interesau libertatea de gândire și cea de creație. O 

absurditate mai mare nu exista. Așa de crunt l-au bătut pe Iubu, că i-au 

fracturat mâinile. Dar el nu a acceptat să mintă.  

‒ A.S.: Care era situația ta într-un asemenea peisaj vitriolant ? 

‒ E.D.: Încercam să ne susținem reciproc toți cei apropiați, care eram urmăriți 
de securiști. De câte ori simțeam că eu pot, îl încurajam pe Lucian, eram 

optimistă. Nu era deloc simplu să fiu tonică, pentru că și eu în perioada 

stalinistă am fost arestată o noapte și mereu amenințată. Eram apostrofată cu 

invective incalificabile de către un securist, care mă urmărea pas cu pas: 

„Dentistă spurcată, am să te distrug… Strada aceasta pute a jeg burghez.” Sunt 

convinsă că l-am ajutat pe Lucian să supraviețuiască în perioada cea mai 

grea… Daa, eram tonică. Dar cât era de greu să fii tonic, toți trăind cu spaima 

că vom fi duși oricând noaptea la pușcărie, la securitate! Orice întâlnire 

devenea suspectă. Știau și ce mănânci. Viață de coșmar! După ce m-am văzut 

arestată, să știi că mi-am pierdut curajul cu care îi înfruntam pe securiști. Mi-

am dat seama că un dobitoc poate să te distrugă. Cred că ți-am mai povestit ce 

pățiserăm, când eu cu Lucian ne plimbam pe malul Someșului într-o seară. 

Fără să facem vreun gest de tandrețe nepermis, ne-am pomenit înconjurați de 

câțiva securiști care doreau să ne compromită și, de aceea, ne-au condus în 

Parcul  central al orașului, care era peste drum, unde a început o discuție 

aprinsă. Eu, cum sunt așa de micuță, am profitat de întuneric și m-am strecurat 

pe după niște tufe din vecinătate și dusă am fost spre casa mea, care era foarte 

aproape. Când s-au dezmeticit securiștii, nu mai exista motivul inculpării și așa 

am scăpat de încercarea lor de a ne încrimina moral.  

‒ A.S.: Care a fost cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ți-a făcut-

o Lucian Blaga? 

 ‒ E.D.: El îmi mărturisise crezul lui, pus sub semnul revelației, ce explica 

statutul prieteniei noastre, care rodea artistic : „Pentru a iubi cu adevărat, 

trebuie să ai în urmă aproape o viață întreagă. Anume alesături de melancolie 

ale vârstei dau iubirii o violență și o luciditate fără de care ea rămâne ușor în 

penumbră.... Că și vârsta poate fi o calitate încep s-o învăț acum, dureros 

câteodată, dar și îmbucurător. Aceasta e ‒ nu bătrânețea, ci adolescența 
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triumfătoare, păstrată prin voia destinului în mine, timp de decenii pentru clipa 

singurei întâlniri cu iubirea.” Numai un bărbat de profunzimea trăirilor lui 

Blaga putea să sintetizeze fiorul de iubire matură în asemenea cuvinte alese. 

Lucian îmi spunea adesea că sunt „Greierușa” lui, pentru că am timbrul vocal 

al unui greier. Era o formă de alint. El credea că există un fluid bioelectric care 

apropie oamenii, tradus de Platon prin mitul androginului. De câte ori veneam 

enervată de vreo problemă, Lucian mă liniștea, povestindu-mi ceva plăcut. El 

spunea că frumusețea mea „se alege din suflet” și poezia Portret este cea mai 

fidelă transpunere în versuri a felului cum mă vedea Blaga, închipuindu-se 

pictor portretist: „Culori am pentru ce se vede/și pentru ce mai e 

veșmânt./Culorile le iau din apă,/ din dulci otrăvuri și din vânt. //Doar pentru 

cele ce-s adaos/ venind din sfânta ta planetă,/ culori eu n-am în graiul lumii,/ și 

nici uleiuri pe paletă.” După mine nu a mai urmat vreo altă femeie, care să fie 

iubită de Lucian și să-l inspire, cel puțin din câte știu eu.  

‒ A.S.: Să nu uităm cuvintele Corneliei Blaga despre poziția soției unui om de 

mare talent, căci ea nu a înțeles să pozeze în martiră pentru că poetul a strâns 

și alte femei în brațe, din moment ce ea a fost constelația principală a cerului 

iubirii lui și tot ea l-a ținut în brațe când a murit. Ce rol ți-ai propus să joci în 

scenariul vieții lui Lucian Blaga?  

‒ E.D.: Eu cred că am apărut ca o prezență tonică în viața poetului exact atunci 

când Cornelia, bolnavă și obosită în nobila-i descendență, nu-i mai putea fi 

sprijin moral lui Lucian și el avea nevoie de un asemenea reazim atunci când 

creația îi era pusă la index și el era nevoit să-și trimită la topit propriile volume. 

Îndura cu resemnare statutul de domiciliu forțat, oricât de mascat ar fi fost el. 

Pentru că Lucian venea la noi chiar câte trei zile pe săptămână, adică luni, 

miercuri și vineri, soția lui ar fi putut să sufere. De aceea, i-am transmis că 

dacă ea este deranjată, eu voi avea puterea să-i interzic lui Lucian să mai vină 

în casa noastră, unde de obicei erau cei doi copii ai mei și Anica, servitoarea, 

care de altfel l-a hrănit și în faza finală de boală, când a fost spitalizat la clinici 

cu diagnosticul de cancer pulmonar. Știi ce mi-a transmis Cornelia? M-a 

convins că era o femeie înțeleaptă, din moment ce a pus ca răspuns întrebarea: 

„Cum să mă supăr? Când a scris Lucian mai frumoase versuri de dragoste?” Se 

referea la ciclul Vară de noiembrie, la elegia Bocca del Rio, o capodoperă a 

genului, fără îndoială cea mai frumoasă poezie inspirată în literatura română de 

peisajul satului Gura Râului. Apoi, fiica mea Rodica l-a inspirat pentru 

Catrenele fetei frumoase. Aceasta pentru că ea a crescut sub ochii lui, ca din 

fetiță să devină o domnișoară. Îmi amintesc de o întâmplare când la liceu 

Rodica a fost îndemnată de profesoară să aleagă dintre mai mulți poeți români 

pe cel mai interesant, ca să citească o poezie. Ea a refuzat întreaga listă, 

afirmând cu tărie că ea înțelege să citească din creația unui singur poet român 
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și acela este Lucian Blaga. Îți dai seama ce stupoare a provocat refuzul ei de a 

citi dintr-un alt poet român, în afară de Blaga. Aceasta, pentru că la noi în casă 

ea l-a auzit pe Lucian Blaga citindu-și mereu poeziile cele mai noi. De obicei, 

sâmbăta Blaga ne citea din Faust, pe măsură ce termina câte o parte de 

traducere. Era și pentru el un mod de a verifica felul cum sună traducerea, la 

care el lucrase din greu vreo trei ani. Noi eram primii lui ascultători. Ionel era 

prea mic, dar Rodica putea să înțeleagă câte ceva din povestea lui Faust. L-am 

auzit odată pe Lucian spunând cu mulțumirea lucrului încheiat că „în timp de 

Faust s-a căznit să o scoată pe Elena din Hades 30 de ani, el a scos-o în numai 

trei ani.”  

‒ A.S.:  Atât  sistemul filosofic  unic în ştiinţa românească, pe care îl crease cu 

un efort titanian, cât şi aportul său esenţial la dezvoltarea liricii, dramaturgiei 

şi prozei memorialistice naţionale ne încredinţează că era un geniu al 

secolului XX. 

‒ E.D.: Fiecare izbândă a lui Blaga se raporta la eternitate, el privea mereu în 

viitor. Era foarte trist numai pentru că vedea că țara noastră merge din rău în 

mai rău sub comuniști. Blaga credea în ideea echipei de 11 tineri filozofi 

români, cum o va dezvolta mai târziu și Constantin Noica. Nu numai pe 

fotbaliști se cuvine să-i subvenționeze statul, ci și pe gânditori. Aceasta nu 

înseamnă că fotbaliștii trebuie disprețuiți. Ei au luat locul gladiatorilor din 

Antichitate și masa mare a românilor cere  meciuri. Și eu urmăresc câteodată 

meciuri la televizor. Dar rolul gândirii este major. Odată am citit o carte, pe 

care am terminat-o într-o singură noapte. Nu-i mai țin minte titlul și autorul, 

dar era vorba de conducătorii lumii. Între ei mi-a rămas în minte pilda lui 

Asoka, cel care a fost pus în situația de a porni  un război ca să-și mărească 

imperiul. Când a văzut câmpul de bătălie plin de morți, a decis că el trebuie să 

conducă, recurgând la virtuțile minții, la înțelepciune. De aceea, el a ales nouă 

oameni înțelepți, pe care nimeni nu trebuia să-i cunoască. Ei îl sfătuiau în mare 

secret. Urmarea a fost, că fără vărsare de sânge, fără violențe, Asoka a izbutit 

prin bunătate și înțelepciune să-și întindă imperiul. Eu zic că și la noi, 

comunismul a fost învins prin înțelepciune, prin inteligență.  

‒ A.S.: Pentru că ai stat în imediata apropiere a lui Lucian Blaga, ce părere ai 

acum, când de trei decenii deja a început posteritatea sa, despre valoarea în 

sine a operei create de el, scrisă uneori chiar sub ochii tăi? 

‒ E.D.: Lucian Blaga vroia să fie fratele mai mic al lui Mihai Eminescu, cel 

care a făcut limba română. Eu cred că el va fi mai mult decât atât, pentru că el a 

scris și piese de teatru de mare valoare. A fost și prozator și neapărat un filosof 

adevărat, cu un sistem de gândire propriu. El este la fel de mare ca scriitor și ca 

filosof. Emil Cioran și Constantin Noica l-au considerat pe Blaga egal în toate 

domeniile în care  s-a afirmat, așa cum Eminescu n-a fost. Blaga a confiscat 
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miturile lumii, făcându-le românești, căci Noe devenea un morar părăsit, ca să-

ți dau un singur exemplu dintre atâtea posibile.  

‒ A.S.: Eu dețin un exemplar din Censura transcendentă a lui Blaga pe care 

citesc dedicația dată unui tânăr filosof „Lui Em. Cioran un capitol de 

metafizică și toată prietenia, L.Blaga”. Era în anul 1934. Ce s-a întâmplat 

concret în relația dintre Blaga și Emil Cioran, deteriorată prin articolul satiric 

Farsa originalității scris de Blaga la comandă politică?  

‒ E.D.: Prin toamna lui 1959 Lucian mi-a mărturisit că este tare necăjit pentru 

că i se cerea să defăimeze pe Emil Cioran de la Paris. Cel care i-a comunicat 

această solicitare oficială era prietenul său, istoricul Constantin Daicoviciu, 

care se înscrisese fără nicio rezervă în Partidul Comunist, după ce fusese… 

legionar. De ce o asemenea solicitare? Blaga urma să protesteze împotriva 

felului cum Cioran prezentase România în ultima carte apărută la Paris. El a 

refuzat de repetate ori să scrie un asemenea text, pentru că nu cunoștea cartea. 

El a explicat că nu poate scrie, numai pentru că cineva îi comandă. O a treia 

oară, profesorul Daicoviciu i-a procurat o recenzie la acea carte, unde se 

preciza că Cioran afirmase că, dacă el ar ști că mai are în vene o picătură de 

sânge românesc, el l-ar scoate și l-ar da la câini. I s-a explicat și amenințarea 

care plana asupra lui Blaga ca filozof, anume că dacă va refuza să scrie 

articolul așteptat, Lucian va fi arestat. Daicoviciu l-a chiar îndemnat 

prietenește: „Scrie, măi Lucian, că nu te mai pot apăra și ăștia chiar te 

arestează.” Realitatea era că noi, toți cei apropiați, am fost indignați să aflăm 

că Emil Cioran își renega ţara. Cum poți tu,  care trăieşti în Franţa, ferit de 

relele comunismului, trăind în libertate, să te dezici de neamul tău? Din 

frământarea dramatică a acelui moment s-au născut cel puțin două poezii. Una 

știu că este Cântec despre regele Ioan din ciclul Vârsta de fier unde apare 

laitmotivul lui „Ion fără de țară”, în care plutește un aer de deznădejde generală 

(„Un vaier dac-ar fi s-auzi/ a zecea mia oară, să știi/ că unu-i pentru toți:/ Ion 

fără de țară”. Este o negație similară cu „1959, an fără rouă”. A doua poezie pe 

care mi-o amintesc este Cântec pe sub pietre și flori. Acestea sunt între 

ultimele lui creații în versuri, de altfel. 

‒ A.S.: Ceea ce ai cunoscut tu și, iată, îmi povestești acum despre situația 

dramatică în care s-a scris pamfletul lui Blaga Farsa originalităţii ar putea da 

o justificare precumpănitoare atacului virulent împotriva plagiatului pe care l-

ar fi practicat Cioran în volumul incriminat. Dar Blaga recunoștea frumusețea 

stilului cioranian. Situația nu este deloc simplă și nu se rezumă la tensiunile 

specifice întunecatului deceniu. Ți-am mai spus că în 1934 Blaga îi arăta lui 

Cioran prietenia și prețuirea sa, ca un maestru care își încuraja ucenicul. În 

revista „Gândirea” Cioran nu ezita să constate în articolul său intitulat Stilul 

interior al lui Blaga că Lucian „s-a ridicat la același nivel pe toate planurile în 
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care s-a realizat”, idee pe care o susții și tu astăzi, nu? Așadar, articolul-

pamflet pe care Lucian Blaga l-a scris atunci, la o comandă politică, a rămas 

în sertar. Tu m-ai asigurat că autorul textului pamflet a fost foarte mulțumit că 

în răstimpul care a urmat nu i s-a mai cerut articolul acela. Este adevărat că 

boala ce se agravase l-a obligat să facă investigații după investigații, spre a i 

se stabili diagnosticul real. Sfârșitul a venit imediat apoi, neașteptat de curând. 

Doar după moartea lui, Dorli a scos la iveală articolul care a surprins prin 

virulența lui pe toți comentatorii, dată fiind până atunci atitudinea de fair-play 

a lui Blaga față de colegii de breaslă. Nu pierdem din vedere nici polemicile 

cu D. Stăniloaie, cu  N. Crainic și alți câțiva detractori ai săi, dar acestea se 

datorau convingerii lui că pentru punctul tău de vedere merită să te bați, dacă 

ai argumente în care crezi. Realitatea este că după apariția articolului Farsa 

originalității în „Contemporanul” din noiembrie 1962, ca apoi să fie inclus în 

volumul Izvoade, Emil Cioran a aflat de acest pamflet, exact cum pronosticai 

tu  într-o discuție cu Dorli. Emil Cioran în corespondența sa cu Arșavir 

Acterian, confirmă de la Paris cunoașterea pamfletului blagian și 

concluzionează că articolul „nu mă onorează nici pe mine, nici pe el.(adică pe 

Blaga, n.n.)”, dar socotește că este un prilej de despărțire de acest autor al 

unor cărți, pe cât de substanțiale, pe atât de plicticoase. Norocul este că citind 

asemenea cuvinte, știi cât de paradoxal era, în general, Emil Cioran care glisa 

permanent între extreme. Această mărturie atât de clară pe care mi-ai făcut-o 

acum completează și nuanțează o pagină de istorie literară. Ea nu va trebui să 

fie ignorată de viitorii monografi ai scriitorului-filozof.  Care a fost cauza 

morții lui Lucian Blaga? 

‒ E.D.: Nu știu dacă Lucian a avut presentimentul morții, dar motivul cenușii 

este frecvent în versurile sale. Poezia Greierușa este încărcată de apăsarea pe 

care el a trăit-o în anii întunecatului deceniu: „Greu e totul, timpul, pasul./ 

Grea-i purcederea, popasul./ Grele-s pulberea și duhul,/ greu pe umeri chiar 

văzduhul./ Greul cel mai greu, mai mare/ fi-va capătul de cale./ Să mă-mpace 

cu sfârșitul/ cântă-n vatra greierușa: / Mai ușoară ca viața/ e cenușa, e cenușa.” 

Boala declanșată a schimbat direcția preocupărilor lui Lucian. S-a adresat mai 

multor medici din Cluj. El a plecat la București, apoi a revenit la Cluj, în 

căutare medicului care să-i stabilească adevăratul diagnostic. Puțini au fost cei 

care au cunoscut atunci adevărul. Eu am fost înștiințată ca medic că, de fapt, 

Lucian Blaga nu are osteoporoză, cum se considerase la început. Se știe că 

osteoporoza este boala săracilor, a celor care nu se alimentează suficient, iar eu 

judecam că mult timp Blaga nu își asigurase hrana cea mai consistentă. Totuşi 

acel diagnostic s-a infirmat. S-a stabilit că el nu avea nici cancer la șira spinării, 

cum se crezuse, ci cancer pulmonar, drept care sfârșitul îi era aproape. Am dat 

trista veste unei nepoate a lui Blaga, ca familia să ia măsurile necesare. Eu am 
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trimis pe Anica, femeia mea din casă, cu mâncare la spital până la capăt. Îi 

plăceau supa de pui pasirată, crema de vanilie, cornulețele moi, prăjiturile de 

casă. Continuu cerea și porumb fiert. I-am trimis și recipientul cu care putea 

mânca lichide în poziție orizontală, când situația a cerut-o. Dar finalul era 

iminent. După ce a murit, Anica s-a dus la spital și a luat castronașele, 

olișoarele, farfuriile noastre de porțelan, din care mâncase el. A fost depus într-

o capelă situată lângă clinici. La capul lui în sicriu s-au strecurat  câteva 

brânduşe, florile sale preferate, pe care eu, uite,  le păstrez și acum aici pe 

perete  într-un tablou pictat de mine. Știi cum începe poezia Poveste, pe care eu 

i-am inspirat-o: „Ne ducem prin tomnatice păduri,/ tristețea să ne-o ardem în 

lumină. /Ne amăgesc cu mii de june guri/ brândușile ivite pe colină.” Lucian 

iubea brândușele și iată că eu le privesc mereu, mereu, în acest tablou pictat 

anume de mine. O studentă mi-a mărturisit că a strecurat în sicriul lui Lucian 

Blaga versurile poeziei Câinele din Pompei, un sonet excepțional. Atunci când 

a ajuns la Lancrăm, coşciugul a fost coborât în pământ după slujba religioasă, 

fără să se dea voie să se rostească vreun discurs. Eu am și acum textele 

poeziilor pe care mi le-a dedicat, am scrisori de la el, opt dintre ele am acceptat 

să le publice profesorul Liviu Petrescu. Dragă Anca, trebuie să-ți mulțumesc 

pentru că prin discuția noastră tu m-ai plimbat printr-o împărăție, împărăția 

amintirilor mele.  

    Luciditatea deplină a minţii Elenei Daniello la cei 88 ani ai ei, tonusul bun, 

veselia ei funciară, caldele amintiri care o legau de poetul „Mirabilei 

seminţe”, încântarea cu care îmi făcea mărturisiri, m-au determinat să-i 

propun o filmare a dialogului nostru. Filmarea s-a realizat cu ajutorul 

cameramanului Radu Ilea de la TVR Cluj,  în zile de iulie 1998 și în vara 

anului  2000, în casa ei în două reprize distincte. La sugestia doamnei 

Mariana Pândaru Bârgău, redactor-şef al revistei „Ardealul literar”,  am 

transcris pentru prestigioasa revistă de la Deva dialogul nostru prietenesc, 

care, din 1996 şi până în anul 2010, a fost mult mai bogat decât o pot dovedi 

rândurile de mai sus. Aşa cum am reconstituit discuţiile noastre,  transcriind 

cele patru ore de înregistrări cinematografice şi descifrând alte notiţe pe care 

eu le făcusem în timpul conversaţiilor noastre, textul îmi apare deosebit de 

interesant ca întreg. Nu mi-ar fi iertat să nu prezint şi altor reviste noutatea 

multor afirmaţii edificatoare pentru cunoaşterea omului, a creatorului Blaga şi 

nu mai puţin a epocii nefaste prin care a trecut el în ultimul deceniu de viaţă.  

Întrezăresc speranţa că paginile de mai sus se vor constitui ca prim fragment 

dintr-o viitoare carte consacrată acestui dialog.  

    Biruit-au gândul ca datoria morală pe care o am faţă de o asemenea 

prietenă, cum a fost  neuitata doamnă Elena Daniello, să se împlinească acum 

şi astfel!  
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TEREZIA FILIP 

Comemorare, pietate, emoţie și interogații  

 

Am fost onorată să particip zilele trecute la un 

eveniment pe care, ani la rând, l-am urmărit de la 

distanță evocat vizual sau în scris prin mass-

media și uneori în notă subiectivă sau chiar 

insensibilă la semnificația lui tragică. Acest 

fragment de real înfiorător ce se comemorează 

an de an la Sighet ar pute apărea mai puțin 

senzaţional decât cele degustate și reflectate de 

presă în general. Vorbesc de comemorarea în7 

februarie la Sighetu Marmației a lui Iuliu 

Maniu, fost prim ministru al României în perioada 

interbelică și președinte al Partidului Național 

Țărănesc care a câștigat cu 72 % alegerile din noiembie 1946, 

falsificate de comuniști cu ajutor sovietic. Căci România rămăsese la sfârșitul 

Războiului  sub ocupația Armatei Roșii.   

Copleșită de importanța manifestării și trăindu-i la fața locului emoția, am căutat 

să descifrez semnificaţia evenimentului din chiar miezul lui. Călcând pe recile 

culoare și în incinta celulelor lui Gh. Brătianu și Iuliu Maniu, în intonații de Te 

Deum, privirea mea a devenit inevitabil, din meditativă, interogativă. 

Mărturisesc, recunoscându-mi slăbiciunea, că mă înfioară acest loc din Sighet și, 

ori de câte ori pășesc în incinta Memorialului, sunt tentată să îngenunchez, atinsă 

cumva de o undă din suferința și teroarea zămislite aici în trecut. Ba chiar am 

strania impresie că ivăre, lanțuri, cătușe și zeghe rămase ca urme din trecut tresar 

și că prin aer  trec imperceptibil ecouri de vaiete ce răzbat din sinistrele ziduri. 

An de an la început de februarie comemorarea lui Iuliu Maniu și, în 

mai, cea a episcopilor greco-catolici și a multor altora, pe care rugile îi înalță în 

ritualuri de pomenire și fum de tămâie, reușesc, fie și numai pentru câteva clipe, 

să schimbe acest eșafod într-un altar. Pe atunci, prin anii 48-50 sistemul politic 

abătut ca o calamitate peste România tenta să modifice istoria și omul, anihilând 

orice fărâmă de conștiință națională și, odată cu credința, și libertatea de 

gândire. Necesare, merituoase și pioase, aceste ceremonialuri nu sunt însă de 

ajuns pentru a putea transfera adevărul istoric generațiilor contemporane.  

Te Deumul din fața celulei lui Iuliu Maniu, evocările în Sala de 

Consiliu a Primăriei  municipiului și parastasul oficiat în Cimitirul de pe malul 

Tisei au fost momente pline de emoție și de intensă memorie a suferinței 

indicibile, a martiriumului de aici. Pe când din lumânări, picăturile cădeau ca 
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niște lacrimi pe pământul înghețat iar mireasma din cădelnițe și cânturile se 

înălțau spre cerul de cristal sub un soare de februarie neînchipuit de blând, 

aveam senzația că pământul de pe malul Tisei vibrează sub tălpile mele. Pașii 

noștri acolo tulburau o liniște de neînțeles, un pământ plin de oase fără nume și 

cruci înfipte la întâmplare în semn de aducere-aminte. Niciodată rugăciunea și 

zelul către cer netransmutate în practica personală, socială și publică nu va fi 

suficientă. „Crede, proclamă și aplică” adică „trăiește în conformitate cu 

credința ta!”, spunea Ioan Paul al Doilea într-o memorabilia zi de Paști,în 

mesajul său Urbi et Orbi. Dacă am îngenunchea 20 de milioane români în 

numele martiriumului de la Sighet și al celor din alte locuri asemănătoare de pe 

suprafața României, tot n-ar fi de ajuns pentru a răscumpăra atâta suferință și 

atâta injustiție, valorile pierdute de România cu cei uciși în deceniul șase. Căci 

pe suprafața pământului, valorile de orice fel sunt indivizii cu educația și 

formația lor, sistemele publice, instituțiile pe care ei le servesc. Au pierit aici 

după suferințe neînchipuite o mare parte din elita României interbelice, o 

umanitate în floarea maturității, creatorii Unirii, ai României Mari, al unei 

Românii europene al cărui proiect a fost întârziat de acel recul istoric de o 

jumătate de veac. Intelectuali  de profesii diverse, profesori, medici, magistrați, 
politicieni, ofițeri și generali ai Armatei române, miniștri, preoți și episcopi, 

încarcerați, trecuți prin furcile caudine ale unor rechizitorii absurde, au fost 

eliminați prin tortură și înfometare, lăsând România orfană de elita ei 

intelectuală și spirituală, de creierul și de inima ei. Lucrul acesta e greu de 

recuperat, această decapitare se resimte în istorie pe durată lungă, până în zilele 

noastre. Până a se forma o altă elită autentică e nevoie de decenii și de secole. 

Prezentul ne spune asta. De ce această suferință? De ce legitimarea politică 

atorturii și crimei? De ce mutilarea unei societăți ce pornise pe-un drum istoric 

european, modern și democratic? 

În loc de un răspuns pe care mi-l pot da singură, în loc de orice 

argument, strig această întrebare în speranța că prezentul e dispus să învețe din 

suferința trecutului, din experiențele lui amare. Rostind cuvinte ca „martir al 

neamului românesc”, „martir al credinței”, știm oare ce realitate crudă acoperă 

ele?! Suferințele de la Sighet și din alte locuri ale României sunt mesaje adresate 

nu doar românilor, ci și lumii. Cei ce se-nfruntă pe scena istoriei din prezent și 

ambiționează să conducă o lume globalizată au de învățat: unii să nu mai 

tolereze cu nepăsare răul, alții să nu mai comită barbarii pe semenii lor. În fond, 

istoria demonstrează că se poate cuceri lumea în două feluri: instaurând 

prosperitatea, civilizând locurile și popoarele sau, dimpotrivă, devastând și 

ucigând, deșertizând.  

Cum descifrăm azi personalitatea emblematică a lui Iuliu Maniu? 

Istoricii și comentatorii îl judecă lapidar din perspectiva prezentului și a unei 
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mentalități pecetluite de istoria recentă. Unii îl înțeleg vag din perspectiva 

complicatelor contexte în care a adoptat anumite atitudini, a afirmat idei ori s-a 

cantonat în poziții politice dificil de înțeles azi. Ce spune figura sa emblematică 

trecutului nostru? Ce spune și ce poate semnifica ea în prezentul nostru, în care, 

zi de zi, cad secerate de Justiție capete importante din vârful politicii românești? 

Și, mai ales, ce spune acest chip emblematic viitorului nostru? Cred că dincolo 

de rugă și ceremonial, de reflecție și de pietatea cuvenită martirilor, e necesar să 

interogăm personalitatea marelui om politic în dimensiunea ei istorică. Să privim 

destinul său martiric ca pe ofrandă în istoria românească din mijloc de secol XX, 

la impactul cu unul din cele mai hidoase sisteme totalitare. Un politician cu 

viziune modernă, de stirpe democrat-europeană și creștină nu putea avea sorți de 

izbândă într-o Românie „altfel”, situată la răscuce de mentalități, de culturi, 

imperii și viziuni politice diferite,după cum afirmă Lucian Boia în celebra carte 

ce ne-a disconfortat într-atât prin diagnoza sa. 

Trecutul ‒ conflictul între două sisteme totalitare a făcut din secolul 20 

unul din cele mai sinistre și sângeroase din istorie. Cum putea triumfa un 

democrat autentic prins în menghina acestor extremisme? Prezentul ne arată că 

scena noastră publică are stringentă nevoie de generații de politicieni autentici, 

nu de veleitari strecurați la vârful puterii doar ca să spolieze țara în folos 

propriu. Politicienii  autentici ar putea avea modeleîn trecutul nostru interbelic, 

ca de pildă, în Iuliu Maniu.  

Etica sa austeră, emblematică le va spune că: principiile nu se 

negociază, fruntariile țăriise păstrează cu prețul vieții,se refuză categoric orice 

formă de dictatură, libertatea de opțiune și de gândire este semnul sistemelor 

democratice care au făurit civilizația lumii, miza politică pe cetățeni și pe 

interesele lor aduce sucesul în alegeri (precum în 1946), politicul, partidul se 

aservește intereselor naționale și sociale și nu invers – sacrificarea acestora de 

dragul politicii și al propriilor interese, le va mai spune că homo politicus poate, 

spre onorea sa, să fie inclusiv un creștin authentic, că regiunile țării se pot 

dezvolta autonom prin resursele economice pe care le gestionează și… multe 

altele. Cât de deficitară și deraiatăde pe orbita normalității, cât de îndepărtată de 

interesul național este și a fost viața politică în toți anii de după 89 vedem azi cu 

ochiul liber. Ne întrebăm, oare, și de ce?  

Destinul emblematic al lui Iuliu Maniu țintește volens-nolens sfera 

politică, el vorbește politicienilor și nouă tuturor. Câți dintre demnitarii de azi  

și-au asumat o viziune politică modernă și de actualitate, cu miză pe istoria 

prezentului, precum cea a lui Iuliu Maniu? Nici măcar liderii PNȚ, continuatorii 

liniei sale politice.Cât de mult are azi România nevoie de  o altfel de politică, de 

altfel de politicieni, cu un profil etic distinct, care să facă tot ce știu și pot mai 

bine pentru țară, și nude cei care-I iau țării totul. 
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Comentatorii și istoricii, vorbind de Iuliu Maniu, spun cuvinte ca 

acestea: unul dintre cei mai importanți politicieni pe care i-a avut România 

interbelică, deputat și apărător vehement al drepturilor românilor din 

Transilvania în Parlamentul de la Budapesta, președinte al PNR și apoi al PNȚ 

până la arestarea sa în 1947, prim ministru al României de trei ori (1928-1933), 

opozant al dictaturilor carlistă și antonesciană, conceptor al Unirii din 1918 și 

co-autor împreună cu Șt. Ciceo Pop al „Rezoluţiei Unirii cu Ţara”, președinte al 

Consiliului Dirigent al Transilvaniei după Unire, initiator al momentului de la 23 

august 1944, opozant vehement al bolșevismului care s-a abătut ca o maladie 

peste România, un democrat creștin ce și-a subsumat partidul inteselor națiunii 

și poporului său,  mentor al țărănimii în care vedea forța națiunii, un spirit 

vertical care nu și-a negociat principiile, nici măcar la vârstă octogenară, în 

chinuitoarea temniță de la Sighet. O conștiință europeană, un spirit democrat  

de-o factură modernă, fără sorți de izbândă într-o Românie prinsă între 

bolșevism și nazism. Istoria i-a dejucat proiectul de țară. Iuliu Maniu era un 

politician cu viziune, avea ceea ce se numește azi proiect de țară, în care stipula 

clar cum să fie manageriate regiunile după Unire, care să fie relația acestora cu 

centrul, care să fie politica monetară, cum să fie gestionate resursele, după 

principiile autonomiei regionale, ce inși de valoare să conducă instituțiile. Câți 
din politicieni, șefi de partid sau parlamentari, au azi un proiect vizionar, azi 

când se pune problema să ne recuperăm țara? La Sighet, în 7 februarie prof. dr. 

Doru  Radosav, directorul BCU din Cluj-Napoca, a relevat extrem de pertinent 

spiritul vizionar modern, democratic, regalitatea și destinul politic pilduitor al lui 

Iuliu Maniu. Alte discursuri au gravitat în sfera prezentului. 

Vorbind despre martyrium, fără a fi ireverențioasă față de teologie, 

cred că acest concept s-a îmbogățit, având în vedere cumplitele lecții de tortură 

și suplicii pe care cele două sisteme totalitare din istoria secolului 20 le-au dat 

umanității. O etică austeră de catolic român și o spiritualitate aleasă definită de 

credința în valorile supreme, divine și omenești, a fost în cazul lui Iuliu Maniu 

calea spre martyrium. Pentru drepturi inalienabile demnității omului și națiunii 

sale – concept extins al individualității în plan istoric și social – pentru adevăr și 

justiție, martirii istoriei noastre au plătit cu prețul vieții inflexibilitatea și demni-

tatea lor.  Au trebuit să treacă ani ca să înțeleg de ce bunicul meu vărsa lacrimi 

când, foarte mică fiind eu, pomenea nume sacre ale istoriei noastre despre care el 

pe atunci știa bine unde se află acele persone, iar eu îl priveam cu ochi de copil 

bănuind ceva de tipul răpirilor și nedreptăților din basme. Aveam 5-7 ani când 

auzeam rostite în șoaptă nume ca Iuliu Hossu, Ioan Suciu, Alexandru Rusu, Iuliu 

Maniu și ale unor personaje din preajma noastră, rudenii pe care la vârsta 

adolescenței le-am cunoscut ca pe niște stranii inși ce distonau cu cotidianul. 

Ioan Suciu evocat de tatăl meu cu admirație și ardoare, cunoscut pe când înrolat 
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în armată, la Oradea, îi ascultase predicile în catedrală, participase la întâlnirile 

cu tinerii. Cuvintele tânărului episcop cu discurs ardent și persuasiv îl marcaseră, 

încât au ajuns până la noi odată cu cărțile sale. Pe șoptite și în surdină, am aflat 

cine sunt, acei oameni, ce s-a întâmplat cu ei, unde se află sau nu se mai află și 

așa mai departe. Am înțeles la vârsta adolescenței și lacrimile bunicului și 

șoaptele părinților și ale câtorva cunoscuți rostite mai mult noaptea ori în zorii 

zilei, când un preot oficia încasa copilăriei liturghia în clandestinitate. Nu uit 

diminețile copilăriei, când, treziți cu noaptea-n cap și incapabili să ținem 

pleoapele deschise, noi copiii mai mari trebuia să stăm verticali și să rostim 

răspunsurile la liturghie, Crezul și Tatăl nostru. De la acei preoți transfugi, 

bănuiți, urmăriți, „ticăloși” și chiar imorali în concepția celor care-i ironizau, că 

așa era trendul vremii, auzisem nu numai rugi, ci și ce se mai petrecuse în Sighet 

sau în altă parte a României. Pe când părinții credeau, probabil, că noi, copii 

fiind, nu înțelegem mare lucru din discuțiile lor, înțelegeam totul cu o acuitate 

uimitoare. Învățam astfel istoria vie. 

Nici după 1989, din păcate, cu toată libertatea cuvântului – „îi lăsăm să 

vrbească, spunea în zilele revoluției Dl. Petre Roman”– n-am auzit 

personalitățile de la vârful politicii românești vorbind cu reverență despre cei 

martirizați de sistemul totalitar. Cu câteva zile în urmă însă mi-a fost dat să aud 

cuvinte ca acestea: „Aduc un omagiu plin de respect lui Iuliu Maniu de la a cărui 

moarte în chinuitoarea temniță de la Sighet, se împlinesc 62 de ani….”  rostite 

de Președintele României, Domnul Klaus Johannis. Am tresărit și mi s-a părut 

că, spuse de la înălțimea demnității Președintelui, aceste cuvinte reașează 

adevărul pe locul ce i se cuvenea de mult timp. Interogând astfel istoria și 

gândindu-mă cum s-ar putea valorize mai bine lecția ei amară, cred că la Sighet, 

s-ar putea desfășura o școală politică de vară ‒ sau de orice alt anotimp ‒ în care 

valorile lui Iuliu Maniu sau ale altor politicieni morți acolo să energizeze 

actualitatea, să rafineze, să călească „precum aurul în foc” după o expresie a lui 

Platon, pe noii politicieni de esență democratică, de care România are atâta 

nevoie în prezent. Cei care au murit pentru adevăr și valorile supreme ale 

națiunii lor, plătind cu prețul vieții demnitatea și inflexibilitatea lor pot cu 

certitudine servi ca modele, nu pentru a muri ci pentru a trăi liberi, într-o țară 

liberă. 

Cât despre adevăr – pentru „a săpa” la devoalarea lui,  e necesară 

destulă delicatețe, enormă atenție și multă iubire de semeni.Tocmai percepția 

eronată a îndreptățitei aflări a adevărului a dus la eșec după 89. Adevărul e 

delicat și fragil, „umblă cu capul spart”, iar pentru a-l restatua pe locul cuvenit e 

nevoie de multă delicatețe, de infinită bunătate și mai alesde înțelepciune. 

Iertarea celor care l-au rănit sau l-au ucis poate asigura aflarea lui, ceea ce e o 

virtute extrem de rară și dificil de obținut, dar nu imposibil.  
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ION CHINEZU DESPRE: 

                                       OCTAVIAN GOGA 
 

Peste mormântul de la Ciucea, mormânt de 

veghe aşezat la căpătâiul Ţării, se vor aşterne 

troienele anilor, dar pe măsura trecerii vremii 

figura Poetului va creşte mai limpede şi mai 

puternică în conştiinţa românească. Viaţa risipită 

în lupte necurmate se adună de acum într'o 

armonie măreaţă şi severă şi astfel va rămânea în 

mintea generaţiilor ce vin, ca una din afirmările 

cele mai splendide şi mai întregi ale geniului de 

totdeauna al neamului nostru. Personalitatea lui 

Octavian Goga nu poate fi prinsă într'o singură 

formulă. În ea se îmbină, dintr'o rară graţie a 

sorţii, însuşiri care într'un suflet mai puţin 

resistent se stânjenesc şi se neutralizează. Poetul 

şi luptătorul de obiceiu nu sunt de aceeaşi esenţă, 

artistul şi omul politic nu se acordă totdeauna. În 

sufletul lui Octavian Goga aceste înclinări atât de 

felurite se înfrăţesc, se întăresc şi se luminează reciproc şi vânjoasa lor împletire ne-a 

hărăzit una din cele mai complexe vieţi româneşti din câte ne-a fost dat să avem în 

cursul sbuciumatei noastre istorii. Omogenitatea unică, solidaritatea intimă a 

variatelor ipostaze pe care le-a realizat, fac din această viaţă un bloc de aceeaşi 

substanţă din orice punct ai privi-o şi oricât de diverse i-ar fi înfăţişările. Constatarea 

aceasta generală e valabilă şi pentru fiecare aspect în parte al personalităţii lui 

Octavian Goga. Ea poate fi verificată mai ales în privinţa poeziei lui a cărei notă 

dominantă o vedem tocmai în această unitate, cu energie accentuată. Sunt artişti care 

se realizează oarecum prin discontinuitate, prin dărâmarea etapei anterioare şi prin 

înlocuirea ei cu una fundamental deosebită. Şi există şi artistul de conformaţie opusă. 

Ca cercurile de pe oglinda unei ape care se propagă şi se amplifică modelându-se 

după porunca unui ritm iniţial — şi oricât s'ar îndepărta, aceste cercuri păstrează o 

dependenţă simetrică faţă de punctul central — tot astfel opera scriitorilor din a doua 

categorie creşte într'o continuitate organică, plasma iniţială e prezentată în cele mai 

îndepărtate periferii ale ei. Octavian Goga aparţine acestei a doua categorii de 
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scriitori. Comparaţi un articol din anii din urmă cu unul de acum 25—30 de ani, o 

poezie mai recentă cu una din volumul tipărit la 1905: aceeaşi atmosferă şi tonalitate 

generală, aceeaşi limbă caracteristică, acelaşi ritm interior. Experienţa poate adaogă 

multe dar nu poate schimba sensul de la început. O asemenea operă răsună de ecouri 

înrudite, de pretutindeni te întâmpină sensuri familiare, într'un fragment al ei se 

cuprinde, am zice, rezumatul întregului şi un acord de deschidere nu este niciodată 

desminţit de ceea ce urmează. 

       Lucrul acesta a fost simţit, se pare, când a apărut Goga în literatură. 

Oamenii de pe la 1900 şi-au dat seama că au a face cu o apariţie ce iese din comun şi 

discuţiile ce sau iscat atunci în jurul poetului au depăşit cu mult măsura obişnuită la 

ivirea unui talent oarecare. Un concurs fericit de împrejurări favorabile, a contribuit, 

fără îndoială, la înţelegerea şi asimilarea entuziastă a poeziei lui Goga. 

       Dl Sextil Puşcariu, într'un articol publicat în „Convorbiri literare” pe la 

începutul anului 1906 a arătat clar şi convingător care au fost aceste împrejurări. 

      În ultimii ani ai veacului trecut, literatura românească ne-a dat câteva nume 

mari: Coşbuc, Vlahuţă, Slavici, Delavrancea, Caragiale. Receptivitatea publicului 

însă slăbise. „Convorbirile literare”, cu ţinuta lor aristocratică şi uşor învechită nu 

mai aveau forţa de atracţie a noutăţii de odinioară. Cele câteva încercări, ca „Viaţa” 

şi „Vatra”, nu izbutiteau  să determine o mişcare, să trezească un interes mai larg. 

      Sunt anii în care ca un corolar al socialismului ce se înstăpânise mai ales în 

cercurile intelectuale din Moldova, apare o literatură de traduceri, de informaţii, de 

fermentaţie ideologică pe teme streine. Se creează astfel, pentru literatura naţională, 

un spaţiu vid care se întinde până la apariţia „Sămănătorului”, adică până la sfârşitul 

anului 1901. Subt auspiciile „Sămănătorului” se inaugurează aşadar veacul în 

literatura românească. 

       Care este situaţia în Ardeal? Ideile junimiste pătrunseseră aici prin ziarul 

„Tribuna” dela Sibiu, întemeiată pe la 1883. Concomitent însă cu criza ce 

precedează ivirea „Sămănătorului” în ţară, avem şi o criză a „Tribunei” sibiene, apoi 

încetarea acestui ziar sau mai bine zis transformarea lui în „Tribuna  poporului” şi în 

urmă, reînvierea lui în forma „Tribunei” de la Arad, la începutul anului 1904, subt 

conducerea marelui gazetar, Ion Rusu Şîrianu, nepotul lui Slavici, care fusese stâlpul 

„Tribunei” din Sibiu. Să reţinem prin urmare ca pe un component principal al 

literaturii din Ardeal ce sta să se organizeze această zestre de orientări junimiste, pe 

care ea o datorează „Tribunei”. Să nu uităm însă, pe de altă parte, că în mişcarea 

sămănătoristă, grupul de scriitori ardeleni care se stabilesc la Bucureşti şi dintre cari 

unii păstrau legături vii cu ţara lor de baştină, au avut un rol precumpănitor. 

     Astfel revista „Floarea albastră” întemeiată la 1899 de o mână de scriitori 

grupaţi în jurul lui Coşbuc e ca o prevestire a „Sămănătorului”, ca şi „Curierul 

literar” de la 1901, scos tot la îndemnul lui Coşbuc şi tipărind în fruntea întâiului 

număr, — amănunt semnificativ, — programul „Daciei literare” a lui Kogălniceanu. 

Şi aici principalii colaboratori erau doi ardeleni: Iosif şi Chendi. Când acesta din 

urmă pleacă de la „Sămănătorul” pentru a-şi face un scurt popas la „Viaţa literară”, 

întemeiată de Coşbuc şi „Gorun”, nu însemnează de loc că s'ar fi întors împotriva 

direcţiei „Sămănătorului”, ci mai de grabă o răspândire pe o arie şi mai largă a 

ideologiei acestuia. 
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     Să reţinem aşa dar această a doua constatare, care ne ajută să înţelegem 

constelaţia literară în care va răsări Goga: Mişcarea sămănătoristă a găsit în Ardeal 

un teren prielnic, fiindcă la zămislirea acestei mişcări spiritul ardelean a contribuit în 

măsură apreciabilă. 

      Ea se va întemeia deci, aici, pe o realitate sufletească, se va găsi la ea acasă. 

Această împrejurare explică şi faptul că dintre publicaţiile ivite în orbita 

„Sămănătorului” o revistă ardeleană a fost aceea care a avut mai mult răsunet şi mai 

mare strălucire: e „Luceafărul”. Revista aceasta e întâia şi în ordine cronologică, 

apărând la 1 Iulie 1902, pe când „Junimea” de la Cernăuţi nu apare decât în 1904. Ca 

şi „Făt Frumos” din Bârlad, iar „Ramuri” din Craiova abia în iarna din 1905. 

      „Luceafărul” se iveşte deci în zodia acestei îndoite moşteniri: a tradiţiilor 

junimiste, mai precis, a cultului eminescian, pe de o parte — şi în privinţa aceasta, 

titlul lui a fost ales cu tâlc simbolic, cu gândul la marea poemă a lui Eminescu, şi a 

proaspetelor orientări sămănătoriste, pe de altă parte, hrănite cu atâta substanţă de 

gândire ardelenească, cum am văzut. 

N'am de gând să înşir aici toate fazele prin care a trecut simpatica încercare 

tinerească a studenţilor budapestani, până să ajungă la strălucirea în plină putere, 

printre cele mai de seamă publicaţii româneşti. A făcut-o, acum câţiva ani, în cartea 

sa întitulată Amintiri de la Luceafărul d. Octavian Tăslăuanu, gospodarul ei priceput, 

căruia trebuie să-i facem dreptatea de a-i recunoaşte un remarcabil talent de 

organizator, o informaţie întinsă şi atentă şi un condei ager. 

      Iubitorii de informaţii pot găsi câteva date interesante şi într'un articol pe care 

d. A. Bănuţ l-a publicat în n-rul din 20 Iunie 1934 al ziarului Patria de la Cluj. 

      Când în toamna anului 1906 „Luceafărul” se mută la Sibiu, el are la activul 

lui o serie de mari realizări: izbutise să înmănuncheze colaborarea celor mai alese 

condeie din Ardeal şi din Regat, înjghebase o editură proprie, a impus câţiva scriitori 

‒ pe Ion Agârbiceanu de pildă ‒ şi, ceea ce e mai important, a creat un public cetitor, 

a făcut o educaţie a gustului, într'o măsură pe care cu câţiva ani înainte nimeni, n'ar fi 

îndrăznit s'o viseze. „În seminariile teologice din Sibiu şi Blaj, ‒ scrie studentul în 

medicină Pompiliu Nistor la „Tribuna” în primăvara anului 1906 ‒ grasează o 

adevărată epidemie a cetitului; tot asemenea se citeşte mult şi în liceele româneşti, 

mai ales la Braşov şi Blaj”. 

     E incontestabil că această salutară epidemie a fost răspândită prin 

„Luceafărul”. Al lui este meritul de a fi înlocuit tonul maiestoaselor sau severelor 

perioade de jălanie sau protest, frecventele apeluri la divul Traian, sau blajina 

banalitate a Familiei, cu spiritul nu mai puţin românesc dar sprinten, animat de un 

sens al actualităţii, plin de optimism şi de vigoare, de o veşnic trează şi geloasă 

atenţie la eleganţa firească a limbei literare din Regat, care se bucura de un prestigiu 

imens. 

     Ascensiunea „Luceafărului” coincide cu un curent de resurecţiune politică 

românească în Ardeal. Pe la începutul anului 1905, la Sibiu, se decide reluarea 

activităţii parlamentare. Mobilizarea aceasta splendidă ne dă acele epice bătălii 

electorale, acea serie interminabilă de procese de presă şi de întemniţări, care 

constitue un titlu de glorie pentru întreaga obşte românească a Ardealului, fiind un 

examen al capacităţii ei de rezistenţă, o măsură a conştiinţei ei şi o prefaţă vrednică a 

anului 1918. 
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Nu se poate citi presa ardeleană din aceşti ani fără o adâncă emoţie şi fără marea 

tristeţe de a fi pierdut firul unei mari tradiţii gazetăreşti, pe care am fost incapabili de 

a o relua şi de a o afirma şi pe planul României de azi, deşi necesitatea ei o simţim zi 

de zi. 

      Dar oricât de favorabilă, atmosfera aceasta ea în de ea n'ar fi putut crea 

literatura „Luceafărului”; ea putea doar să contribue la difuzarea ei, ceeace a şi făcut, 

de altfel, cu vârf şi îndesat. 

      Pentru literatură însă, se cerea un creator, un cap de şcoală. Şi acesta s'a ivit în 

momentul oportun: e Octavian Goga. Atât de puternică a fost contribuţia lui Goga la 

„Luceafărul”, încât conştiinţa literară a legat numele lui cu acela al revistei printr'un 

semn al egalităţii. Octavian Goga a mai scris şi la alte reviste, a întemeiat chiar unele 

‒ nu importă; numele lui e legat de „Luceafărul”, în toate manualele de istorie 

literară el figurează ca întemeietor al acestei reviste, ceea ce dacă nu corespunde unui 

adevăr matematic, corespunde unuia mai adânc, fiindcă în definitiv Goga a dat girul 

moral revistei care a crescut şi s'a afirmat paralel cu faima poetului şi şi-a stabilit o 

certitudine a nivelului cam deodată cu apariţia volumului de versuri al lui Goga, spre 

sfârşitul anului 1905. 

      Când Goga îşi făcuse apariţia la „Luceafărul”, avea la spatele lui o activitate 

literară începută la vârsta de 14 ani şi împrăştiată pe la o revistă literară ce apărea la 

Gherla, subt conducerea lui Ion Pop Reteganul, la „Tribuna literară”, anexa 

cunoscutei „Tribune” din Sibiu şi în sfârşit la „Familia” lui Iosif Vulcan, generoasa 

gazdă a tuturor începătorilor. 

     Amintesc aceste încercări, pentru că din ele se lămureşte maturitatea şi 

siguranţa multora dintre versurile publicate unul după altul în „Luceafărul” şi 

surprinzătoarea apariţie a unui volum de un succes aproape fără precedent în 

literatura noastră, la o vârstă de abia de 24 de ani. 

     Succesul lui Goga a fost într'adevăr extraordinar şi confirmat prin cele mai 

variate interpretări. Oricât de variate însă, aceste păreri se acordă, cu neînsemnate 

excepţii, asupra unui punct; volumul tânărului poet constitue un eveniment în istoria 

poeziei româneşti, cel mai de seamă de la apariţia lui Coşbuc. 

    Astăzi, după treizeci şi doi de ani dela cetirea raportului lui Titu Maiorescu, 

care i-a adus poetului consacrarea şi un important premiu academic, este interesant 

să pătrundem în ostrovul minunatelor sale versuri. 

    Fragmentele autobiografice, pe care Octavian Goga le-a cetit acum câţiva ani 

la Seminarul de Istorie literară de la Universitatea din Bucureşti, ne sunt cea mai 

potrivită călăuză. Din aceste fragmente se vede ce urme adânci au lăsat în sufletul 

poetului locurile copilăriei: Crăciunelul de pe Târnave de unde venea tatăl său, ţară 

de şes domol, de doine şi melancolii şi Răşinarul de la poalele Ciundrelului, cu 

tradiţia de liberă, aspră şi vitează viaţă românească. 

    „Cred într'un determinism geografic care îndrumează toată mentalitatea 

noastră şi, fireşte, întreaga structură sufletească şi intelectuală”. 

     E în această mărturisire principială un fapt, care apare clar la o cercetare mai 

atentă a poeziei lui Goga. E dragostea de concret, tendinţa de individualizare a 

peisajului geografic şi sufletesc, care-l deosebeşte esenţial de celălalt mare poet al 

pământului românesc, de Gheorghe Coşbuc. 
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     Tabloul naturii sau al vieţii ţărăneşti la Coşbuc se înfăţişează în notele lui 

generice, smulse din contingenţe locale şi pedeasupra îngrădirilor temporale. E duhul 

însuşi al omului şi pământului românesc de pretutindeni şi de totdeauna. 

     Nota panteistă din seninul imn al lui Coşbuc, Vara, şi atât de fireasca uşurinţă 

cu care planul realităţii comunică cu cel al basmului  fără vârstă în Nunta Zamfirii, 

sau în Moartea lui Fulger, îşi are explicaţia în această dispoziţie fundamentală spre 

generic a lui Coşbuc. Tot atât de adânc înrădăcinat în realitatea vieţii româneşti, 

Goga procedează tocmai invers: el captează această viaţă, o precipită într'o adevărată 

monografie a satului ardelean. Într'adevăr, acest termen fericit cu care poetul şi-a 

caracterizat singur opera, exprimă cum nu se poate mai succint înţelesul procedeului 

lui. Nu numai că el dă o galerie completă a figurilor caracteristice din viaţa satului: 

preotul, dascălul, dăscăliţa, lăutarul Laie Chiorul, crâşmarul Nicolae, ciobănelul 

Sandu, vecinul Nicolae, fata popii Irimie şi fata jidovului, Ida, dar aceste figuri sunt 

însoţite de o serie de determinaţiuni, de notaţii caracteristice, duse uneori până la 

fineţea minuţioasă a desenelor în peniţe. Nu e satul românesc cu iniţiale mari, trăind 

pe vaste planuri atemporale, ci viaţa intimă, caldă, a unui anume sat românesc, a 

satului ardelean de dinainte de război, viaţă precis conturată, cu sensuri familiare, 

văzută de ochii înlăcrimaţi ai unuia care s'a smuls din cuibul ei, dar ale cărui gânduri 

rotesc cu  duioşie sau cu teamă, cu veşnică nostalgie ca după un paradis pierdut, cu 

scăpărări de gând răzbunător împotriva vrăjmaşilor acestei minunate întocmiri 

omeneşti. 

     Ca să reviu şi să încheiu confruntarea ce-am făcut-o între Coşbuc şi Goga ‒ aş 

zice, cu termenii lui Blaga, că cel dintâi reprezintă modul tipizant al artistului 

orientat după normele clasice, cel de al doilea modul individualizant, ridicat la mare 

cinste de romantici şi cultivat insistent de reprezentanţii acelei poezii numită de 

„caracter”, care apare printre multiplele fenomene postromantice. 

     Vorbeam adineauri despre succesul răsunător al debutului lui Goga. E nevoie 

de o precizare: entuziasmul criticei mergea mai mult spre valoarea politică a 

volumului, spre superbul glas de goarnă ce răsuna din el, vestind profetic apropiata 

plinire a vremii şi mai puţin spre valorile mai ascunse, mai intime ale acestei poezii: 

spre acea duioşie care tremură în delicatele imagini rustice, spre „tonul înnăbuşit ca 

un cântec de vioară temperat”, cum spune Chendi, unul dintre aceia care au înţeles 

printre cei dintâi armonia personală a poeziei acesteia, mult mai complexă decât 

părea şi decât pare încă şi astăzi, în lipsa unei cercetări mai amănunţite a resorturilor 

ei interioare. 

Anumite particularităţi de viaţă ardeleană, necunoscute dincolo, au împiedicat de 

asemenea o justă înţelegere. într'o ţară liberă nu se înţelegea bine aureola care 

pluteşte în poemele lui Goga, deasupra capetelor preotului şi dascălului. Fiindcă 

acolo nu se ştia bine că aceştia, aici, dincoace de munţi, nu erau simpli funcţionari, ci 

depozitari ai încrederii şi aspiraţiilor norodului de ţărani, sfătuitorii şi ocrotitorii lui 

împotriva unei stăpâniri haine. Unii recenzenţi i-au reproşat pe Laie Chiorul, ‒ chiar 

Titu Maiorescu îl acceptă după un ocol de explicaţii, ‒ pe care Goga îl învesteşte cu 

admirabila misiune de păstrător al comoarei cântecelor noastre. Cuvintele 

ardeleneşti,ca de ex. podmol şi maşter, au fost deasemenea criticate. E unul din 

meritele însemnate ale lui Goga de a fi ştiut să încetăţenească aceste elemente în 

literatură, îmbogăţind-o astfel cu un fragment  de viaţă de cel mai autentic românism. 
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    „M'am născut cu pumnii strânşi, sufletul meu s'a organizat din  primul moment 

pentru protestare, pentru revoltă, cel mai puternic sentiment care m'a călăuzit în viaţă 

şi din care a derivat şi formula mea literară” ‒ zice poetul în amintitele Fragmente 

autobiografice. 

      E aici cheia înţelegerii celei mai importante părţi a operei sale: a poeziei 

iredentiste. Aceia dintre noi care au apucat vremurile de  dinainte de război, sau 

măcar pe acelea din cursul marei învălmăşeli, desigur că nu vor putea reciti niciodată 

cu seninătatea rece de analist aceste poeme, în care se aude milenarul plâns înfundat 

al gloatelor osândite să se nască şi să moară în întuneric, în care colcăie mânia 

prometeică a omului înlănţuit şi din care ţâşnesc cutezătoare limbi de flăcări, 

luminând departe în beznă şi arătând drumul ce ne e sortit. Prin aceste poeme, Goga 

a meritat ca nimeni altul titlul de vates al destinului românesc. Şi fiindcă sunt smulse 

din străfundurile instinctului de viaţă şi de dreptate al românismului ardelean, ele 

constitue cel ma puternic certificat despre vitalitatea acestui românism. 

      Şi în această serie de poezii se vede un plan urmărit cu rară consecvenţă. 

      El este determinat de împrejurări pe care e bine să le reamintim: Elev al 

liceului unguresc din Sibiu, Goga întreprinde, după propria-i mărturisire, un adevărat 

şi conştient proces de eliminare a tuturor elementelor de cultură streină care ar fi 

putut trece dincolo de zona pur cerebrală, atingând ţesuturile intime ale sufletului. 

Care era atmosfera din aceste licee, nu mai e nevoie să o spun. Un stat disperat cu o 

spasmodică furie încerca să înnăbuşe în faldurile unui tricolor o ţară în care 

elementul stăpânitor era în minoritate. 

     Multe victime a făcut această politică nefastă, multe suflete estropiate am avut 

şi noi, Românii, de pe urma ei. Goga care a trecut prin purgatorul acesta, l-a denunţat 

magistral într'o serie de articole şi mai ales în discursul de apărare pe care  l-a rostit 

în faţa Curţii cu juraţi din Cluj în procesul ce i s'a intentat pentru articolul Generaţia 

nouă, discurs înserat în volumul Însemnările unui trecător.  E acolo eternizat numele 

profesorului de istorie, Tompa Arpâd, din pricina căruia, elevul Octavian Goga, 

jignit în sentimentele sale româneşti, părăseşte, dimpreună cu mai mulţi tovarăşi ai 

săi, liceul unguresc şi trece la Braşov. Mai târziu când, la Budapesta, în subsolul unei 

case ungureşti* o mână de băieţi, „întocmai ca dinamitarzii", lucrau, prin 

„Luceafărul” lor, la prăbuşirea imperiului austro-ungar, această conştiinţă naţională 

prinde puteri şi se articulează într'un program răspicat. În jurul lor vuia viaţa străină a 

Capitalei şi ei tipăreau un număr închinat Reginei Poete, Carmen Sylva. Şi în fruntea 

acestui număr apare poema melodioasă şi limpede ca o lacrimă, Noi. 

La noi sunt codri verzi de brad 

Şi câmpuri de mătasă, 

La noi atâţia fluturi sunt 

Şi-atâta jale'n casă .. . 

E un tânguit în surdină în aceste silabe clare, e ca un murmur aproape 

imperceptibil şi infinit de trist, care vine din vremuri imemoriale : „din vremi uitate 

de demult” ‒ şi al căror sfârşit nu se poate prevedea. Desigur unei regine delicate nu 

i se puteau rosti cuvinte de revoltă aspră, dar poema nu e prin aceasta mai puţin 

pătrunzătoare, tocmai prin ceea ce ea are indefinit, vaporos, resemnat, neîngăduind o 

concluzie precisă. Cu totul altfel este orchestrată poema În munţi, dedicată Regelui 

Carol I şi publicată în nr-ul 13—16 din 1906, închinat Monarhului cu ocazia 
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împlinirii a 40 de ani de domnie. Nu mai e fluidul şi mătăsosul cântec de odinioară, 

ci bărbătescul mesagiu trimis Voevodului român dintr'o ţară românească înstreinată. 

E un cântec în care  vorbesc aspectele dârze ale naturii : munţii mândri cununaţi cu 

stelele bolţii albastre, stâncile şi codrii negri în care dorm poveştile noastre. Sunt 

munţii de la graniţă, pe care poetul vizionar îi vede încinşi în fulgere năpraznice, 

scuturând lanţurile ruşinii: 

. . . Vă arde ruşinea din creştet — ades 

Voi aspră porniţi vijelie, 

Şi sufletu-mi lacom vă soarbe atunci 

Năpraznica voastră mânie! 

Din urletul vostru sub cerul aprins, 

Din ploaia de trăznete grele 

S'a naşte odată plutind peste vremi, 

Cântarea cântărilor mele !  

      În vara din 1904 se pregătesc mari serbări la Putna în amintirea lui Ştefan cel 

Mare de la a cărui moarte se împlineau 400 de ani. Studenţimea românească de la 

Budapesta vrea să participe şi ea, fireşte. I se pun beţe în roate. Studenţii din 

Bucureşti publică un protest vehement, Rusu Şirianu se încaieră într'o polemică cu 

Jancso Benedek şi se răzbună scoţând un frumos nr. din „Tribuna”, închinat marelui 

Voevod (nr. din 2 Iulie). „Luceafărul” nu se lasă mai prejos şi închină şi el nr-ul 12-

13 din acest an memoriei slăvitului Domn al Moldovei. 

În fruntea acestui nr. apare cea mai frumoasă poemă din câte s'au scris despre 

Ştefan cel Mare în literatura noastră: De la noi. 

     Stau în cumpănă şi mă întreb, dacă nu cumva e şi cea mai izbutită realizare din 

întreaga operă a poetului. Într'o nespus de armonioasă fuziune se împletesc în această 

elegie, dulcea şi tărăgănata vorbă  arhaică, evlavia creştinească şi jălania simplă, 

ţărănească a ardeleanului desmoştenit. Gândul rapsodului, gând de grămătic 

cucernic, se îndreaptă smerit spre lăcaşul sfânt: 

Acolo, departe, spre soare răsare 

În freamăt de foi de dumbravă, 

Pe veci cetluite în marmoră rece 

Dorm clipele noastre de slavă. 

Voi sunteţi acolo, viteji pârcălabi 

Şi voi, preacinstiţilor vornici, 

Statornici în cinstea de lege şi ţară 

În focul credinţei statornici. 

Acolo dormi şi tu Arhanghel bătrân 

Tu Ştefane sfânt Voevoade> 

Ce-ai scris strălucirea norodului tău 

Cu sânge duşman de noroade. 

De sfânta ta dreaptă, de spada ta sfântă, 

Spun toate poveştile slovei. 

Să nu se înfioare de numele tău 

Nu-i frunză în codrii Moldovei. 
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       Un suflu de maiestoasă şi totuşi atât de intimă sfinţenie adie în aceste strofe, 

bătute parcă în aur vechiu şi acel vast freamăt de foi din dumbravă, e ca un cântec de 

omagiu pe care însăşi firea îl adduce fiului ei slăvit. 

      Faţă'n faţă cu această solemnă atmosferă a amintirii, prezentul izbeşte prin 

sărăcia lui despuiată. Parcă am auzi un glas de ţăran obidit:  

„Măria Ta! Suntem bătuţi de nevoi/ La noi în zădar ară plugul”. .. Câtă sfială 

mişcătoare este şi în versurile: „ Am vrea să purcedem cu jertfele laudei/ Dar n'avem 

nimica la casă .. .” Şi gândul iredentist, de atâtea ori îndrăzneţ, se topeşte de astă dată 

şi el într'o umilă implorare: „Crai tânăr, crai nou, crai mândru/ Trimite-ne, rugămu-

ne ţie”. Această elegie ca şi Munţii de care am amintit mai sus, arată în ce măsură 

Goga ştie să însufleţească natura, făcând-o părtaşe a gândirilor lui, adică a 

aspiraţiilor româneşti. Oltul e mai ales reprezentativ în această privinţă. Celui mai 

românesc râu care leagă Ardealul cu Ţara veche, pe malurile căruia a pulsat 

totdeauna o intensă viaţă românească, poetul îi încredinţează o misiune răzbunătoare: 

: 

Să verşi păgân potop de apă 

Pe şesul holdelor de aur, 

Să piară glia care poartă 

înstrăinatul nost tezaur. — 

Ţărâna trupurilor noastre 

S'o scurmi de unde ne 'ngropară, 

Şi să-ţi aduni apele toate 

Să ne mutăm în altă ţară. 

    E de mirare în adevăr că această îndrăzneaţă explozie a putut scăpa vigilenţei 

autorităţilor ungureşti. E prea cunoscut faptul că în Ardealul de ieri nu era propriu-

zis decât o singură clasă socială românească: ţărănimea. Preotul şi dascălul de la sate 

se confunda cu ea, ca stil de viaţă şi ca interese economice, iar surtucarii dela oraşe 

erau atât de răzleţi încât nu puteau alcătui o categorie socială opusă massei ţărăneşti. 

În asemenea împrejurări se explică cum în poezia altoită pe realităţi a lui Goga, nota 

naţională şi cea socială se suprapun, se contopesc. Poezia aceasta doar este, înainte 

de toate o poezie de luptă şi adversarul era acelaşi din amândouă aceste puncte de 

vedere. Neapărat trebuie să ţinem seama şi de lecturile poetului. Autorul care l-a 

zguduit mai mult a fost Dostoievski. Subt influenţa acestuia şi subt aceea a lui 

Rousseau, tânărul de 20 ani găseşte că civilizaţia putredă e vinovată de toată imensa 

suferinţă ce s'a abătut asupra oamenirii. Se ocupă cu ideea să se smulgă din 

mlaştinile ei, să se întoarcă la matcă, reîntegrându-se în străvechea lume ţărănească, 

să se însoare cu o fată dela horă şi să-şi zică Ion Botezătorul. Din această cununie 

care s'ar face între un intelectual scârbit de civilizaţia vinovată şi între o fată, care 

reprezintă principiul sănătăţii populare, îşi zicea Goga, va trebui să iasă Mesia. 

„Apoi îmi făcusem şi un plan literar în acest sens şi mai există undeva, prin hârtiile 

mele, însemnările unei cărţi care nu s'a scris şi care poartă titlul: Ion Botezătorul. 

(Fragmente autobiografice). 

      Veleităţile acestea de mesianism social n'au rămas fără consecinţe pentru 

producţia literară a poetului. Trebuie adăugat însă, pentru înţelegerea atmosferei 

intelectuale a timpului, că în anii la care ne referim, în foiletoanele gazetelor 

ardelene întâlnim destul de des numele lui Gogol, Korolenko, Cehov, Dostoievski, 
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Tolstoi, Gorki. În sfârşit să nu uităm că Goga care în 1904, traduce două cântece 

revoluţionare ale lui Petofi: Hora câinilor şi Hora lupilor, publică, pe la începutul 

anului următor, traducerea întunecatei imprecaţiuni proletare a lui Gerhardt 

Hauptmann, În tren, în care se cuprind versuri ca acestea: 

Al nostru e braţul ce'n nopţile-albastre 

Vă poartă zdrobit de povară. 

Noi n'avem bordeie; Şi mâinile noastre 

Din aur cetăţi vă durară. 

Vesminte v'aducem şi noi vă dăm pâine, 

Voi rânjetul groaznic al morţii păgâne, 

Dar vrem azi robia sfarmată. 

   Iată pe ce temeiuri se ridică această poezie socială a lui Goga, că preocuparea 

lui în acest sens a fost statornică şi intensă o dovedeşte carcterul ciclic şi cronologia 

poeziilor de care ne ocupăm, Rugăciune, Plugarii şi Clăcaşii apar în 1905, Cosaşul, 

Graiul pâinii în 1906, iar Zile rele, Un om, Carmen laboris, O ţară ştiu, în 1907. 

Faptul în sine că în fruntea întâiului său volum a ţinut să aşeze Rugăciunea, e plin de 

semnificaţie. 

     Rugăciunea aceasta se îndoaie ca un arc deasupra întregului volum. E un 

program. Poetul care se sbătuse în frământările unei crize de individualism ale cărei 

îndepărtate ecouri poate că trebuie văzute chiar în acest acord iniţial: „Rătăcitor cu 

ochii tulburi, cu trupul istovit de cale".. . îşi precizează acum misiunea de interpret al 

durerilor obşteşti: 

Nu rostul meu de-apururi pradă 

Ursitei maştere şi rele, 

Ci jalea unei lumi, părinte, 

Să plângă'n lacrimile mele. 

      În Plugarii găsim un accent mistic. Goga vede în ţărani nişte „oameni chinuiţi 

ai pământului, fundamental deosebiţi de ţăranii veseli ai lui Alecsandri”. Totuşi 

această viziune sumbră a poetului nu are nimic din revolta opacă a proletarului 

citadin. O tainică şi dureroasă dragoste leagă pe ţăran de pământ. Acesta îi stoarce 

vlaga, dar şi farmecele ei eterne, firea nu şi le desvăluie decât plugarului: 

În coapsa grăitoarei mirişti 

De vreme plugul vostru ară; 

E primăvară pe câmpie 

Şi'n ochiul vostru-i primăvară. 

Blând tainele vi le desface 

Din sânu-i milostiva glie, 

Căci toată floarea vă cunoaşte 

Şi toată frunza ei vă ştie. 

Să poposim acum puţin lângă Clăcaşii, această grandioasă frescă a robiei 

ţărăneşti. Ea impresionează mai întâi prin vastitatea cadrului. 

      Subt soarele dogorâtor, câmpia cu lanuri pare a se întinde la infinit. Şi parcă 

toată aceasta holdă nemărginită ar trebui s'o secere clăcaşii. Deasupra soarele varsă 

neîndurător torenţi de arşiţă, dela spate urgia întrupată în moşierul „cu pasul greu de 

atâta sănătate" — îi mână înainte. Cerul şi pământul conspiră împotriva acestor 
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„oşteni fără nume, ce duc războiul mare al tuturora şi cad şi mor de cruda 

împovărare a tuturor durerilor din lume”. 

Există un tragic al peisajului însorit, al căldurii toride până la înnebunire. În 

Clăcaşii el e admirabil realizat şi formează prin vasta lui dezolare un cadru măreţ 

pentru viziunea profetică din partea a doua a poemei. E, poate retorică această parte a 

doua, — dar ce retorism nobil, ce neuitat şi deci ce justificat pare pateticul botez în 

potopul de soare prin care poetul meneşte odraslei ţărăneşti, voivodalul destin de 

reparator ‒ ,al tutror durerilor străbune”! În Cosaşul fulgeră neliniştitor o întrebare: 

„Trudită, chinuită coasă, 

Vei mai cosi tu numai iarbă?” 

    Ciclul din 1907 e interesant pentru faptul, că în el sentimentul dreptăţii sociale 

şi ideia patriei primejduite, se cumpănesc mereu. 

    E de prisos să spun că Goga nu priveşte niciun moment convulsiunile de 

dincolo de Carpaţi cu ochii indiferenţi ai observatorului dela distanţă şi din altă ţară. 

Depărtarea nu face decât să amplifice în loc să micşoreze durerea şi poetul care de 

atâtea ori ar fi vrut ca munţii despărţitori să dispară, acum i-ar vrea urcaţi până la cer, 

să n'audă plânsul fraţilor de departe. Sângele vărsat va îngraşă ogoarele — spicul va 

„atârna mai greu, încovoiat de roadele durerii” şi din prisosul lor, creştinii vor aduce 

din nou la biserică pânea pentru cuminecătură. De acest moment anină poetul 

rugăciunea lui care vibrează de dragoste de frate şi e pătrunsă de credinţa gravă, ce 

vine totdeauna după marile încercări: 

Ascultă Doamne glasul rugii mele: 

Când trupul tău lângă altar s'a frânge, 

Adu aminte celor ce 'ngenunche 

Că trupul tău e plămădit în sânge. .. 

De gândul ăst' cutremură-le firea 

Şi'n sufletele grele de păcate 

Coboară, Doamne, pentru totdeauna 

Fiorul sfânt al dragostei de frate ... 

Starea sufletească din această rugă blândă, în care tremură lacrimi şi mijesc 

nădejdi proaspete, învăluind protector chipul patriei îndoliate — e prezentă în toate 

poemele din acest ciclu. 

    O singură dată poetul s'a lăsat biruit de spectrul morţii şi-a construit atunci un 

poem al desnădejdii grele ca plumbul, întitulat Un om. La capătul unui vieţi fără rost 

ţăranul nu va mai avea decât un singur tovarăş: sapa. Şi dacă aceasta ar şti vorbi, i-ar 

vorbi aşa: 

O viaţă întreagă am fost tovarăşi 

In ploi şi'n arşiţă de soare, 

De truda palmei tale aspre 

Eu m'am făcut strălucitoare. 

Sclipirea mea spune ruşinea 

Şi jalea care mă purta: 

M'ai frânt de glia tuturora, 

Dar n'am săpat moşia ta. 

Ne-am oprit la aceste câteva aspecte ale poeziei lui Octavian. Goga. Sunt cele mai 

caracteristice şi valoarea lor trece dincolo de perspectiva preţuirilor estetice. Ieşite 
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din adâncurile frământărilor şi aspiraţiilor unui neam, ele s'au reintegrat, ca un spor 

constitutiv, în patrimoniul nostru de gândire şi de  simţire, ca nişte valori 

fundamentale şi absolut necesare, fără de care icoana morală a românismului ar 

apărea de acum înainte incompletă. Destin măreţ de poet care a prins în cântecul său 

vast şi sonor vuietul nemărginit din sufletul unui popor în momentul hotărîtor al 

istoriei sale! 

   Am lăsat la o parte regiuni întregi, poate tot atât de importante ca cele amintite 

aici. Nu mă gândesc la poezia erotică, multă vreme surghiunită voit, nici la notele de 

drum, puţin semnificative, ci la acele evocări ale străbunilor pe care poetul îi poartă 

„plămădiţi în sânge". Dimensiunea timpului e tot atât de importantă în poezia lui 

Goga ca şi aceea a spaţiului: temeiul revendicărilor sale naţionale şi sociale este 

conştiinţa autohtonismului, vie, prezentă, chiar când ea nu este accentuată 

programatic, de o prezenţă atât de vie, încât ea configurează şi natura. Astăzi când 

neamurile caută cu atâta înfigurare să-şi verifice axa existenţei, e interesant şi 

liniştitor să vezi ce credea şi simţea pe la 1900-1910 un poet român, cetăţean al 

Austro-Ungariei. .. Şi tot astfel ar fi fost interesant de văzut poetul în singurătatea 

sufletului lui, nu interpret al mulţimilor, nu vestitor al viitorului, ci el singur în faţa 

abisului existenţei şi în faţa problemelor de artă. începând cu volumul al doilea 

poetul se dedică din ce în ce mai des meditaţiunii. Nu putem însă nici măcar schiţa 

curba ce se întinde între pesimismul din Copiilor, Solus его, învins şi până la 

versurile de înălţare, publicate în Ţara noastră în anii din urmă. Aceste versuri, 

alături de drama Meşterul Manole, înseamnă un popas pe culme. Luptătorul şi-a 

încheiat misiunea, acum începe, în singurătate, stăpânirea contemplaţiei. Fază 

inedită, neaşteptată în simfonia artei lui, fază atât de solidară, totuşi, prin demnitatea 

şi energia ei bărbătească, cu întreaga-i operă: 

Jur împrejur e largul care cântă, 

E soare'n cer, e sărbătoare sfântă. 

Şi'n vreme ce mi-a amuţit pământul 

Fiorul păcii'n suflet mi se lasă, 

Eternităţi îmi flutură veşmântul 

Simt Dumnezeu cum mă priveşte'n casă.  

Mai sus!. . . mai sus! Cetăţile de stele 

Cuprind rotirea gândurilor mele. 

Şi ca un sân ocrotitor de mamă 

O năzuinţă proaspătă mă chiamă: 

Neprihănită, mândră poezie, 

Lumină albă, veşnic adorată, 

Ascultă-mă cu ruga mea târzie 

Şi fă pe veci în minte să-mi tresalte 

Strălucitoare, rece şi curată 

Singurătatea culmilor înalte. 

    Octavian Goga a avut conştiinţa grelei răspunderi ce-i apasă pe umeri. De 

aceea poezia lui are atât de adesea accente de tristeţe titanică. Meşterul Manole, 

nobila dramă, nedreptăţită după părerea mea,are în această privinţă, valoarea unei 

confesiuni. 
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    Om de vocaţie în sensul cel mai plin al cuvântului a fost Octavian Goga şi în 

gazetărie, în care a creat un stil din cele mai vii şi mai bogate din câte am fost în 

stare să realizăm până acum. Articolele lui de înainte de război constitue o adevărată 

arhivă morală a epocii. Toate tipurile caracteristice ale vremii, toate fazele necăjitei 

noastre vieţi îşi găsesc comentarul just şi plin de acuitate în aceste articole de 

prestigioasă prestanţă, când grave, când sprintene şi totdeauna de incomparabilă 

eleganţă stilistică. Câtă cerneală nu s'a cheltuit întru proslăvirea ordinei care 

stăpâneşte viaţa ţărănească! 

     Nu cred însă să se găsească rânduri ce ar putea fi comparate cu nobleţea 

simplă, cu euritmia profundă a acelora din articolul Părinţi şi copii, cuprins în 

Însemnările unui trecător: 

    „În tagma acestor fii ai naturii, ca în orice societăţi în care domneşte respectul 

tradiţiei şi care au un trecut în urma lor, generaţiile se succed fără sbuciumări mari şi 

între părinte şi fiu nu e nicio prăpastie. Ca plopii pe o margine de râu, unii mai tineri, 

alţii mai bătrâni, dar cu aceeaşi mlădiere în crengile svelte şi cu acelaşi svon în 

frunza tremurată, fraţi buni ocrotiţi de aceeaşi soartă, trăind şi murind la fel, aşa se 

înşirue în cursul vremii generaţiile de ţărani care îşi păstrează veşnic o intimă 

înrudire”. 

     Scrisul lui Octavian Goga e ziditor de istorie. Poetul a fost un om al timpului 

său în toată puterea cuvântului. Dar timpul nu 1-a surpat ca pe atâţia alţii, ci 1-a 

ridicat pe piscurile sale. Acest timp, răscruce între două lumi, e momentul cel mai 

reprezentativ şi rezumativ din istoria noastră. Octavian Goga 1-a prevăzut, i-a înţeles 

sensul multiplu şi 1-a exprimat larg, cutezător, cu deplină autoritate. 

     Şi drumul a urcat spre culmi şi vremea s'a împlinit în biruinţă pe urma dârei de 

foc a cuvântului lui. .. 
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Ironim Muntean 

                                   Geografii spirituale 

 Estetician de anvergură (cu doctorat în domeniu 

încă din 1976 cu teza: Specificul național în doctrinele 

estetice romanești și alte opt volume reprezentative, 

din care Estetica parodoxismului 1995 tradusă și în 

limba engleză), critic și istoric al ideilor literare 

romanești (vreo șase volume, dintre care „Poetul 

Horia Stamatu” – o monografie în premieră 

absolută – nota lui Adriano Marino – apărută inițial 

la München, 1993 și într-o ediție revăzută și adăugită 

la București, 2006) și de artă (cinci volume, din care: 

Martin Frei – fascinația culorii album de artă bilingv, 

româno-german, Sibiu, Ed. Imago, 2000), eseist, publicist cu o imensă 

activitate în țară și străinătate și nu în ultimul rând prozator (volume de 

povestiri, jurnale din exil și note de călătorie, de reporter), Titu Popescu se 

înscrie literaturii de frontieră, practică un jurnal autentic, confesiv, 

satisfăcând nevoia de creație, de filosofie, de estetică, de reflecție și chiar 

lirism, de psihologie. 

 Recentul volum: Întâmplări sentimentale. – Proze de călătorie, 

Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, topește în formula unui epos 

protocolar, într-un stil elegant și subtil rafinament elementele reale și de 

ficțiune în tiparul povestirii când fantastice ori de aventură, când de notație 

autentică, dar mereu având ca temei comentariul esteticianului și al 

filosofului, al omului de profundă cultură care meditează asupra rostului 

ființei în lume, asupra vieții, văzută drept o călătorie, o aventură efemeră 

într-un timp în curgere fără oprire, ireversibil. 

 O parte din recentele Proze de călătorie au apărut în volume 

anterioare: Senzație la Florența, 1995, Calul troian, 1996 și Colonia 

compatrioților, 2006, fiind evocări, rememorări, descrieri ale unor 

„întâmplări” existențiale încărcate afectiv, cărora le adaugă motto-uri prin 

care își proiecteză impresiile personale în contextul literaturii naționale și 

universale, înscriindu-se în rândul acelora pentru care „Câștigul net al 

călătoriei se adună într-un precipitat de cuvinte, cum sunt «notele» de față. 

Oare când plecăm, nu o facem și cu speranța regăsirii unei lumi mai curate 
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și mai frumoase, purgată de mitocănie jignitoare și mârlănie nămoloasă?... 

Dacă a călători înseamnă a muri puțin în îngroparea acestor reziduri o 

căutăm?” (p. 210). 

 Titu Popescu, ca și Octavian Paler, este convins că „... nu 

descoperim nimic într-o călătorie, dacă nu descoperim nimic în noi înșine”, 

de aceea „Omnia mea mecum porto”, drumurile sale sunt și „Drumuri prin 

memorie”, iar „Contemplarea particularităților naște dorința de a călători, 

pentru cunoașterea directă și folositoare pentru achiziționarea reperelor la 

fața locului” (p. 217) trebuie precedată de răgazul inițierii, parcurgând 

„traseul imaginar al «mitologiilor subiective paleriene»” (p. 262). 

 Călătoriile prin țară (în esență cu valoare formativă sau profesionale) 

ori traversând geografii continentale, încărcate, de fiecare dată, de o 

miraculoasă spiritualitate sunt segmente din Marea Călătorie existențială, 

din Marea Trecere a ființei și Titu Popescu încearcă să descopere, în fiecare 

topos pe care-l cunoaște „înțelepciunea dăinuitoare a elementelor... ca să 

reintre în ordinea firii, în esențial, adică, era a nu știu câta oară când mi se 

dezvăluia că întâmplarea nu este deloc întâmplătoare, că totul este să știi s-

o descoperi sub învelișul ei factice și înșelător pentru a-i citi adevăratul 

înţeles, să-i relevi esenţa dăinuitoare care se raportează la imperisabil și nu 

la trecător” (p. 155). Aceasta este semnificația titlului volumului; 

„întâmplarea nu este deloc întâmplătoare”, fiecare are un sens, stă sub 

semnul destinului, iar scriitorul ordonează „Întâmplările sentimentale” în 

structuri epice și sunt deduse din marile teme ale literaturii: iubirea, natura, 

viața, moartea, pe care creația artistică (literatura, artele plastice, muzica, 

etc.) are menirea de a le eterniza, scriitorul, pendulând între real și imaginar, 

și alunecând pe planuri multiple: geografic, temporal, cultural, fie istorisind, 

rememorând, fie analizând, disecând, ori comentând estetic sau filosofic. 

 Sentimentul predominant în „Întâmplările” cărții lui Titu Popescu 

este dragostea, care se aprinde întâi timpuriu, în adolescența scriitorului în 

Alba Iulia natală, unde, pe strada Teilor în floare cânta serenade celor două 

fete ale medicului orelist atât de cunoscut în orașul de provincie în care 

„totul părea stabilit pentru eternitate. Raporturile umane păreau venite 

dintr-o obscură înțelepciune arhaică și de aceea nimeni nu le contesta”. 

Visul de amor țesut din „zâmbetul încurajator” al tatălui fetelor, din 

prietenia cu fratele lor vitreg, mai mare, se destramă brusc „compromis grav 

de o răutate rivală căreia nu eram pregătit a-i face față și care m-a interzis 

prin enormitatea ei” (Strada doctorilor, p. 33). 

 Nici râvna secretă la afecțiunea colegei Mirela, șefa de promoție 

inaccesibilă, n-a avut decât o împlinire pasageră la sfârșit de liceu, 

provocându-l, într-o pauză: „...când a venit lângă mine și mi-a spus cu un 
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zâmbet sincer și în sfârșit degajat: știi că ai buze senzuale?” urmată de 

„mărturisiri, plimbări, îmbrățișări și planuri, o bucurie biruitoare, 

sărbătorească. Dar, în febrilitatea acelor zile, povestea amorului nostru 

urma să fie negândit de scurtă, n-am dansat decât o vară”. După examenul 

de maturitate (cum se numea atunci bacalaureatul) au urmat admiteri 

diferite: la medicină și filologie și, la o întâlnire, toamna, în studenție 

instalându-se între ei zidul tăcerii provocat de aerul de castă al 

medicinistelor în care visătorii nu aveau acces și „o mai veche influență de 

conduită separatistă impusă în orașul nostru de provincie, în care doctorii 

își protejau privilegiile făcând din breasla lor un fel de club exclusivist, cât 

de subită a fost exaltarea, pe atât de evident era sfârșitul. Mi-am reprimat 

drastic amărăciunea și ne-am urmat fiecare destinul, din care orice 

intersecție era de-acum exclusă” (p. 124). Și totuși, după decenii, în care 

fiecare au ajuns să viețuiască în străinătate, s-au reîntâlnit, pe plaja de la 

Marcelli, pe coasta adriatică a Italiei, Mirela cu soțul a închiriat o vilă la 

Ancona, dincolo de promontoriu, de unde vizitau după amiezile stațiunile 

rivierei italiene. Întâlnirea neașteptată provoacă depănarea amintirilor, 

retrăirea firului existențial „încât aveam senzația că ar vrea să spună și 

altceva, că între noi se stabilise duioasa complicitate a amintirilor exclusive 

și inavuabile... Dincolo de perdeaua plauzibilă a cuvintelor rostite, ceva mă 

făcea să cred că fiecare dintre noi era stăpânit complicitar, de tăcerea 

violentă a cuvintelor nerostite. Mirela... numai voința destinului i-a regizat 

apariția, la marginea paraginii amintirilor mele” (p. 122). După câteva zile 

dă curs invitației lor de a se vedea la vila de după promontoriu, dar constată 

că: „Dincolo de promontoriu nu era altceva decât un gol al amintirilor” și 

revenind în stațiune, în somnolență, pe plajă, avea sentimentul că 

„...acceptasem un joc, că stătusem de fapt sub semnul gratuității, că mă 

aventurasem într-o estetică a lucrurilor și acuma degustam farmecul discret 

al unui gest dezinteresat, care m-a scutit de a comite un delict de tandrețe 

retroactivă” (Promontoriul, p. 126). 

 Tot pe coasta nordică a Adriaticii, aproape de Grado, într-un 

camping din lanțul dintre Triest și Veneția se întâlnesc, după două decenii, 

cu Carmen, liceeana pasiunii frenetice din anii boemei sale jurnalistice în 

țară când: „...ne avântam din nou pe traseele înfierbântatei noastre sete de 

viață trăită și iarăși se apropia dimineața...” (p. 116). Acum e pe plajă, la 

Grado, neschimbată, portretizând-o expresiv: „Am observat-o știind că ea nu 

mă simțea. Purta, ca și atunci, părul negru strâns simplu într-un elastic cu 

bile, era la fel de suplă și albă, ca o intimitate etalată, prelungă în desenul 

ei de forme trezite frenetic la viață. Arcuirea trupului părea că stă sub 

tăcuta apăsătoare a unui timp care numai pentru mine mai avea 



41 
 

semnificație” (p. 115). O abordează doar în seara următoare, după ce ziua 

fusese bântuită de furtună, întâlnirea consumându-se într-un peisaj cosmic și 

terestru, cu lună și mare, iar Carmen „învăluită în luminiscența focului lunar 

arzând rece pe albul pielii a avut un moment de cumpănă. În față i se 

deschise misterul din care apăruse. Văpaia trupului ei s-a aplecat spre o 

chemare din adâncuri, apoi s-a întors orbitoare spre mine și s-a culcat pe 

patul de lemn întins peste răsuflarea neauzită a mării. La acel capăt de 

lume, am evadat încă o dată din timp, într-o adâncă și insațiabilă pasiune. 

Când totul s-a stins, cea mai frumoasă muzică din lume a adormit pentru 

totdeauna”(Grado, Carmen și luna, p. 118). 

 La Viterbo, oraș medieval, fostă reședință a Cavalerilor de la Malta, 

în vizită la doamna Lucia, compatrioată cu stare materială prosperă după 

stabilirea, prin căsătorie, în Italia se consumă o scenă grea de senzualitate, 

de patos ardent, crescut din dialog aluziv, îndrăzneli  acceptate, duplicitar, 

pentru ca înainte de plecare, în depozitul răcoros, dorința posesiunii ațâțată 

tactil („atingerea brațelor când voiam să o ajut, întâmplătoarea împletire a 

degetelor când apucam amândoi același obiect, ațâțătoarea prelingere a 

pielii pe suprafața lucioasă și rotundă a umărului ei dezgolit – toate aceste 

nimicuri fac preludiul miracolului, apropierii, mi-au înflăcărat cele mai 

adânci dorințe”) să ducă la tensiunea „de la care știam că nu mai puteam 

da înapoi” iar „victoria vieții nu putea fi contrazisă și minunea ei se 

înfăptuia acolo, departe de orice atingere impură și numai replica gâfâită a 

Luciei, privindu-l țeapănă în ochi: 

‒ Pleacă, altfel nu mai scapi de mine!” (p. 133), explică „Imposibila 

rămânere la Viterbo”. 

 Nu numai motto-urile sunt de sorginte livrescă în cartea lui Titu 

Popescu, ci chiar în limitele unor „iubiri nefericite”, a unor „perechi 

legendare” ajunse celebre prin abordarea temei de către W. Shakespeare 

(Romeo și Julieta) ori Dante Aligheri (Francesca da Rimini și Paolo 

Malatesta din Divina Comedia) imaginează „Întâmplări” recente, cum este 

de fapt iubirea și pentru Nichita Stănescu: „E o întâmplare a ființei mele:/ și 

atunci, fericirea, din lăuntrul meu/ e mai puternică decât mine, decât visele 

mele,/ pe care mi le scrâșnești într-o îmbrățișare,/ mereu dureroasă, 

minunată mereu” (Cântec). În Verona la Casa di Giulia Cavalerii iubirii se 

foiesc neîncetat atrași de statuia Julietei și de „balconul unde odinioară 

văpaia rece a lunii i-o descoperise lui Romeo pe iubita care, în lumea 

noastră, nu-i fusese mireasă. În tăcerea în care mă cufundasem, timpul 

pentru mine își suspendase zborul, mă rupsesem de timp și ieșisem din lume, 

într-un abandon și o așteptare în care găseam binefacere și curățenie” (p. 

82). E martor la un început de noapte, într-un peisaj lunar, la spectacolul 

ritualic al unui cuplu bizar: un chinez bătrân și orb cu baston și o tânără, 
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probabil nepoata sa, care execută el cu brațele „un dans de recunoaștere și 

adorație, ridicându-le și coborându-le de nenumărate ori de-a lungul 

trupului de bronz îmbrăcându-le tactil cu un diafan omagiu... era expresia 

înfrigurată a unei mari bucurii lăuntrice” iar ea „cu un adolescentin glas 

argintiu dar capabil de subtile nuanțări, a început să recite în limba 

engleză, celebra scenă a balconului, interpretând cu o reținută pasiune 

rolurile celor doi îndrăgostiți. Cred că fusese cea mai armonioasă și mai 

cerească interpretare ce putea fi dată tragediei” (p. 90), după plecarea lor: 

„Știam însă că sarcina mea ingrată și urgentă era să arăt sensul 

îmbrățișării și efortul înălțării” (Bătrânul și fata, al cărei motto este din 

Mihai Eminescu: „Căci femeia-i prototipul îngerilor din senin” p. 85). 

 Orașelor italiene, în care este proiectată acțiunea povestirilor din 

volum, le este configurată identitatea analizând dimensiunea lor spirituală, 

ilustrată în opera personalităților creatoare născute sau activând în aceste 

toposuri pe care le-au eternizat prin genialitate, scriitorul teoretizând cu 

instrumentele esteticianului asupra procesului de creație, raportul dintre 

ficțiune și realitate, dintre imaginație și viață, dintre adevăr și frumos 

insistând asupra valorii și responsabilității morale convins că decisiv de 

fiecare dată este „Întoarcerea spre esențial”. Există un „duh al locului”, un 

„genius loci”, un suflet al fiecărui topos: Îl analizează și-l definește: 

„Sufletul Romei” pentru care „Îmi ofeream libertatea așteptării 

încrezătoare a întâlnirii cu Sufletul Romei, ceea ce va fi însemnând 

întrezărirea unei clipe de eternitate, fără a cădea deocamdată la presimțiri 

descurajante... sufletul Romei se refuză unei cuceriri facile... oracolul ei se 

odihnea în greutatea veacurilor care apăsau, doar murmurul lăuntric al 

încrederii mele îmi întreținea speranța. Îl va percepe recunoscându-i 

blazonul de nobilitate al orașului desenat de Michelangelo în constelația 

radială a pieței Capitoliului”, în monumentele ei impozante, al străzilor, 

Fântânii Tritonului lui Bernini, statuii lui Moise a lui Michelangelo, Fântâna 

Trevi, Capela Sixtină, Biserica Sfântului Petru, la Podul Fabicius, a severei 

Bocca della Verita, Biserica Trinita dei Monti, Piața Spaniei, Piața Navona 

și atâtea și atâtea altele în care „umanitatea însăși se contopește acolo în 

Timpul universal. Fără început și fără sfârșit, poemul Romei cadențează 

existențele care îl ascultă, chiar pentru o clipă. Dar este aceasta suficient 

orgoliului nostru de a nu fi fărâmele care suntem și canității noastre de a ne 

socoti participanți la eternitate?” (p. 63). 

 Poematic și meditativ, dens eseistic va fi Titu Popescu și-n „Pietă” 

al cărei motto din Baudelaire: „Michel-Angel, câmpie cu umbră herculeană, 

și de Christos alături-nălțându-și chipul drept...” în fața capodoperei 

admirația se preschimbă în extaz, vrajă, fiindcă Michelangelo fixase în 
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frumusețea chipului Mariei „mesaj paradisiac”, chipul ei este „poartă 

deschisă spre paradis”, „potrivit ridicării frumuseții în înțelesul accesului 

către o altă lume, sculptorul știa asta, de aceea figura lui Isus nu se vede 

bine, nu el vorbește, ci Maria, numai ea putea să conducă lumea spre 

paradis, fiindcă desăvârșirea ei trebuie mai întâi să-l simbolizeze, să ni-l 

arate nouă celor pregătiți pentru a-l primi, iar singurul drum posibil într-

acolo era cel al artei, pe care sculptorul iarăși îl știa, el însuși fiind un 

inițiat  – căci ce este alt ceva geniul, dacă nu inițiere în transcendent?” (p. 

164). 

 Și „sufletul Florenței centrul spiritual și artistic al Apusului și unul 

dintre cele mai bogate orașe ale lunii” cu Steaua în creștere este dat tot de 

Michelangelo Buonarroti și de Leonardo da Vinci, cărora diriguitorii 

orașului încredințându-le pictarea câte unui perete din sala Marelui Consiliu 

nu neapărat gândindu-se la o competiție între marii florentini (unul glorie 

statornică și Buonarroti în ascensiune, ci ca „un omagiu adus artei și 

orașului unde aceasta purta nume atât de sonore”, dar constituindu-se într-o 

„Senzație la Florența” (p. 148). 

 Uneori în definirea geniului unui topos urban Titu Popescu recurge la 

tema universală a „lumii ca teatru” configurată, în ordinea filosofiei de la 

Epictet, până la Marc Aureliu, Oxenstierna, Calderon de la Barca, Lopa de 

Vega, Schopenhauer sau Eminescu, Perugia devenind ficțiune arhitectonică 

a Italiei, necunoscută de pe planșete din gustul pictural al unor scenografi, 

„orașul este un spectacol care se desfășoară în sine, independent de lume... 

Perugia este o scenă perpetuă pe care orașul este unic personaj într-un 

spectacol fără sfârșit. Orașul joacă la infinit cea mai grandioasă piesă a 

decorurilor, maiestuoasă și triumfător egală cu sine. Este, poate, piesa 

ideală, teatrul absolut, premieră perpetuă, reprezentația de gală a 

eternității. Grația a primit-o din chiar mâna zeiței Thalia, care și-a ales aici 

locul sanctuarului și al nemuririi. În decorul sacerdotal perugian orice 

artist devine un lampadofor al forțelor latente care-i hrănesc harul viziunii 

asupra adevărurilor ascunse” (p. 104). Chiar autorul și prietenul său, 

pictorul Vasile, ajung actori, Vasile creează printr-un paradox: „Nu era 

numai lucrul artistului la maturitate ci și maturitatea lucrului la artist” (p. 

108) spre a-și prelungi șederea în orașul care „se povestește pe sine” (p. 

108) permițând artistului revelația propriei creații. Spiritul Veneției este 

definit tot prin intermediul creației plastice, tabloul colegului său Vasile 

realizat în Piața San Marco prin intersectare de planuri – de jos și de sus – și 

joc de culori, lumini, umbre, în care prinde dantelăria maură a Palatului 

Dogilor, turnulețele bazilicii San Marco, înălțimile zimțate ale Turnului 

Orologiului ori silueta înaltă a Campanilei, tabloul fiind „mai degrabă o 
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meditație asupra Veneției eterne, dar și o întrebare asupra rostului picturii 

și o remarcă sarcastică despre destinul omului”. Povestirea imaginată este 

remarcabilă, în tabloul „pictat cu sufletul” și cu dorul de acasă un martor – 

român în trecere prin Piața San Marco – e convins că-și va întâlni prietenul, 

zărindu-i silueta în pictura lui Vasile, noi fiind astfel edificați că rostul artei 

este de a reflecta viața. 

 Rar călătoria în Italia – sursă inepuizabilă pentru artiști se 

metamorfizează în izvor al groazei, cum li se întâmplă celor doi prieteni 

(autorul și pictorul Vasile) în drum spre lacul Garda, spre a observa un 

magic răsărit de soare, să poposească într-un han ancestral, într-o noapte cu 

furtună dezlănțuită în Alpi, în cadrul terifiant amintind de gustul pentru 

macabru al prozei fantastice a lui Edgar Allan Poe, cu nuvelele sale 

„extraordinare”. Spaima celor doi este provocată de un inexplicabil și „unic 

cuvânt tânguios repetat disperat, șuierat, ca un spasm al furtunii înseși: 

«mamă!» «mamă!»...” p. (81) al cărei autor îl află după ce teama e potențată 

de descoperirea, sub pat a unui sicriu în care organizația din Brescia a 

Mafiei naționale, găsise un mijloc ingenios și... romantic, pentru a-și pune 

la adăpost fondurile... (p. 83, Răsărit de soare pe malurile Lacului Garda). 

Polițistă este și intriga povestirii „Noapte albă la Milano” în care, iarăși în 

tovărășia lui Vasile, trăiește nocturn aventura descoperirii involuntare a unui 

trafic de armament de către onorabila personalitate care-i găzduia – Gardan 

– în loc să descifreze, pe îndelete, spiritualitatea orașului celebru prin Domul 

Său, prin Castelul Sforzesco și mai ales prin celebra Cină cea de taină a lui 

Leonardo da Vinci din basilica Santa Maria delle Grazie. 

 Călătorul neobosit pe meridianele lumii, prin geografiile spirituale 

ale continentelor nu este un reporter frenetic precum Egon Erwin Kisch, ori 

Curzio Malaparte, mărturisind: „eu nu sunt sensibil la frumusețile naturii 

preferând totdeauna spațiile create de om și căutând în ele frumusețea 

intenționată” (p. 188), ci un estetician al peregrinărilor spirituale, practicând 

constant estetica ludicului, degustând dezinteresat „farmecul discret” al 

lumii spirituale, expresie a frumosului artistic, dar descoperă esteticul și 

contemplând natura din care „tu nu faci parte..., te-ai rupt de mult de 

libertatea ei gratuită, de învățăturile inconștienţ ei ei”, „esteticul, fiind 

anevoie de a-l urgenta – căci esteticul nu se împacă, în starea lui de 

superbie nealterată cu graba, el vine dintr-un confort al deducției, nu este 

un avantajat al cunoașterii” (p. 205). Îl descoperă în Australia unde „Forma 

estetică a integrării lor naturale, casele și-au îmbrăcat construcția într-o 

abundență de culori și nuanțe, varietatea lor pastelată pare nesfârșită. Este 

o exuberanță neostentativă, care traduce ceva din firea plăcut-politicoasă și 

lipsită de grija localurilor... care trebuie înțeleasă în specificul locului...” 
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(p. 210). Pelerinul-estet compară mereu geografiile străbătute, văzând 

similitudini între culturi și popoare „înclinața australienilor către 

expansiunea coloristică vine din acoperirea unei deficiențe: cea a 

pământului roșietic și infertil din interior, pe care-l văzusem pe imensul 

platou continental al Spaniei... Este în fond, o estetică de compensație, 

devenită fapt natural în sine, fără urme ale conștienței de a corecta natura” 

(p. 211). Aici natura are imaginație inepuizabilă, „De prea multă fantezie 

verdele vegetal și roșul rocii au trecut în albastrul care planează deasupra 

întregului, ca un zbor împietrit. Nici valurile nu-și răstoarnă oricum 

neodihna pe tărâmuri, ci în dantelării care omagiază estetic nisipurile 

primitoare” (p. 214). 

 Peisajul este poiectat în rotirea ciclurilor naturale, în timp, în 

„vremea [care] se scurge indiferentă și eternitate”, aici „Patriotismul 

australianului stă în mândria estetică pe care i-o procură întinsa lui țară” 

iar „Vântul și apa preiau funcțiile producerii de artă, care o fixează în 

spațiu și-i accentuează vechimea” (p. 217). Dimensiunea estetică a 

geografiilor traversate este constantă, evidentă: drumurile sale aeriene, în 

„decorul futurist” al aeroportului din München, „complicitatea urbană a 

aeroportului din Amsterdam” și mai ales în „febrilitatea proiecției în 

spațiul estetic din fascinantul tunel al aeroportului din Detroit” și „până la 

grandiosul și imprudentul proiect al Greynhoundʼ-ului canadian, care venea 

să încununeze întreaga operă a călătoriei”. În „Canada «Ogarului 

cenușiu»” (memoria culturală funcționează în atribuirea titlului preluat de la 

Romulus Rusan care în 1977 publica „America ogarului cenușiu” – 

memorial și eseu scânteietor asupra realităților Lunii Noi, ajuns la Winnipeg 

continua comparația dintre podișul „arid roșietic și pustiu, al Peninsulei 

Iberice” și „conspirativitatea catabasică a depresiunii Rod-River-ului” (p. 

311). De altfel geografia spirituală spaniolă deține loc predominant în carte 

(ca și toposul italian): Patrulaterul spaniol (dar și „Eroarea lui Don 

Quijote” și „Zona”) cu un motto sugestiv din Ion Barbu: „Pătrata Spanie 

pe hartă” este model estetic sclipitor de definire a sufletului hispanic (pe 

urmele lui Salvador de Madariaga care a evidențiat trei caracteristici 

naționale hispanice) ilustrat de arta și istoria Spaniei cu Cervantes,  Lope de 

Vega, Carol cvintul, Columb, Don Quijote și Don Juan, Goya și Velasquez, 

Lorca și catolicismul. 

 Titu Popescu apreciază: „În Andaluzia, soarele și marea au topit 

mândria tradițională în arta întoarcerii către sine. Spania își recunoaște 

aici depășindu-și prejudecățile, geometria ei emblematică într-un patrulater 

ce-ți încredințează confidența doar la fața locului. Esențial, iberică, 

Andaluzia a înscris blazonul țării într-un patrulater cu semnificații 
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heraldice: Malaga, Granada, Cordoba, Sevilla. Sudul desăvârșește ceea ce 

Mircea Eliade afirmase despre țara toreadoră: că de la Pirinei începe cea 

mai miraculoasă geografie spirituală a Europei” (p. 235). Bazat pe o 

impresionantă cunoaștere a istoriei, culturii, artei, filosofiei, teologiei, cu o 

capacitate analitică remarcabilă, sprijinit pe afirmațiile unor antecesori 

romani celebri, cu o putere de reflecție și de formulare expresivă, Titu 

Popescu dă prin acest eseu sclipitor o imagine memorabilă a geografiei 

spirituale hispanice, reper și în viziunea sa asupra celuilalt topos meridional: 

„Grecia mirabilă”. Hermeneut autentic Titu Popescu descoperă „spiritul 

grec” în devenire în ideea de lumină, mitologie, tragedie, destin, datorie 

care trăiesc în măreția „celor două vestite calote de piatră ale Greciei 

antice, asta de aici de pe Acropole, și cealaltă, de la Oracolul din Delfi, sunt 

invers orientate: convexă cea de pe colina sacră, concavă cea de sub 

templul lui Apollo... Înălțimile sacre populează, în general, geografia mitică 

a Eladei” (p. 279). Va avea o revelație: „Grecia și Spania comunică. Ele se 

țin într-o miraculoasă simetrie. În ambele, austeritatea solului, cu 

impunătoare depozite stâncoase a modelat firi exclusive consumate în 

pasiuni unice. Totul este gândit ca pentru a proteja eternitatea, hărțile lor 

sunt modelate în roca tare a destinului, oamenii păstrează virtuți organice 

de eroi: Rătăcitorii emblematici Ulise și Don Quijote mitologizează utopia 

și umanismul aureolei ei”. Ambele țări „acordă dublă cetățenie 

miracolului, care coboară cu dezinvoltură din istorie și mitologie pentru a le 

înnobila peisajul, pentru a viețui printre oameni cu devoțiune care arată 

adevărata profunditate a patriotismului”. Miturile culpabilității sunt 

aceleași în Grecia și Spania și „Ambele popoare cultivă un sentiment euforic 

și sacrificial al Destinului. Nu întâmplător Domenikos Theotokopoulos, cel 

care a pictat «Viziunea Sf. Ioan din Patmos» a devenit spaniolul El Greco: 

pentru a da vizionarismului funciar al celor două popoare, pe un fond egal 

de intensitate și dramatism, de mare ardere interioară”. Concluzia acestui 

poem de idei este memorabilă, pilduitoare: „Acropolele sunt rezumatul lumii 

ideale grecești, dar și o victorie estetică a spațiului. În corsetul de piatră al 

esplanadei acropoline a Victoriilor Partenonul a obținut propria-i victorie 

asupra timpului chiar cu dezolarea de a fi pierdut podoaba zeității 
protectoare Atena. Dar Don Quijote rătăcește în Spania, fără să știe că 

Dulcineea s-a ipostaziat fantomatic, pe locul rămas gol de la colină...” (p. 

282). 

 Pe un vast suport livresc Titu Popescu compune o carte de 

înțelepciune și sensibilitate rară, un poem de idei, o meditație asupra omului 

ființă călătoare prin timp și spațiu, povestind cu har, evocând, rememorând, 

descriind peisaje reale, ori imaginare cu inserții sinestezice, analizând 
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minuțios ori comentând expresiv într-un stil când reflexiv, aforistic („Toți 
suntem într-o continuă plecare și într-o veșnică neajungere” p. 110; 

„micimea omenească este la nivelul perisabilității ființei și nimic altceva” p. 

220) când poematic și un lexic neologistic cu forță plastică. 
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 DANIEL DEJANU 

                      O carte ca o rugăciune divină: 

                          Domnește-mă, Doamne !       

 Poetul domnișan George Baciu a editat, recent, 

o nouă carte de versuri, o bijuterie cu titlu 

imperativ, ca o rugăciune de invocare a 

divinității supreme: Domnește-mă, 

Doamne! (Colecția „Galateea” a Ed. 

Tiparg, Geamăna, 2014). După trei volume 

de versuri de succes Gânduri de l marginea 

lumii (2010), În vestiarul inimii” (2011), 

Cu gându-n buzunar (2012), dar și după 

alte valoroase cărți (amintim doar ultimul 

roman Apus în derivă, din 2013), talentatul 

poet și prozator domnișan iese pe piață cu  

„Domnește-mă, Doamne !” un titlul preluat de la o 

poezie anterioară, celebră, a autorului, creație de suflet, cu care își deschide 

și noul său volum. Prima copertă, frumos ilustrată, invită cu gesturi de 

„palme deschise” spre lumea mirifică a cărții purtate pe aripi de vis, de 

porumbei albi, purtători de mesaje cu rotocoale de lumini și umbre, spre 

universul cunoașterii. Dedicată special „dragei mele, Teea” (spune autorul), 

cartea conține, în prima parte, 45 de poeme, pe teme diverse de viață, destul 

de consistente, iar în partea a doua, 45 de strofe concentrate, grupate 

sugestiv sub genericul Gânduri picurate. Urmărind armonia dintre fond și 

formă, autorul își redactează cartea, într-o compoziție originală, sub forma 

unor poeme lirice și „gânduri picurate”, privind starea interioară de viață 

și trăirile sale de mare încărcătură emoțională, în care descoperim motive 

serioase de încântare și seducție…  

Poemul Domnește-mă, Doamne! este, cum spuneam, o  rugă patetică 

adresată divinității supreme, în semn de binecuvântare cu o iubire pură, 

pentru „un suflet de fată”. Poetul ne cucerește prin gândirea sa metaforică, 

prezentându-ne mișcările de suflet și bogăția de evenimente interioare, care 

stârnesc emoții puternice: „Domnește-mă, Doamne, c-un suflet de fată, 

/Domnește-mă, Doamne, cu iarba de măr, / Mai pune un cântec pe foaia de 

plată / Și floarea albastră ascunde-i-o-n păr”. Sub semnul simbolic al 

„florii albastre” eminesciene, eroul liric e dispus la sacrificii pentru acțiuni 

artistice, nobile, care să-i mângâie viața cu dragoste sinceră și curată. 
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Meditează cu tandrețe existențială la sonorități de vioară, pentru o deplină 

armonie sufletească: „Aruncă pe masă din oasele mele / Și cruță vioara din 

sufletul ei”. Fire duioasă prin sublimul metaforei, el aspiră, de fapt, la 

puritatea și gingășia iubirii adevărate: „lasă-mă singur în boaba de rouă, / 

alături de fată și flarea de măr”. 

        Multe dintre poemele cărții sunt construite pe tema iubirii. Dar nu e 

vorba de o iubire clasică „dureros de dulce”, cum spunea Eminescu, ci de 

iubire liberă, cu trăiri diverse și cu efect terapeutic, atât de binefăcător, 

astăzi, asupra stării emoționale: „Dacă te-aș jefui / ți-aș fura mai întâi 

gropița din obraz / cu care mă privești în fiecare seară / când te mângâi pe 

coapsa sărutului. // Apoi, / vagabondul din mine / ți-ar atârna răsfățul 

sânilor / pe gardul dinspre ograda cu chip de pomi / și trup de toamnă. // 

Dacă te-aș jefui / ți-aș fura tălpile cu care-mi strivești / cearcănele visului 

din fiecare noapte / în care-ți pipăi sughițul pântecului” (Dacă te-aș jefui, 

p. 32). Aici, cred că este vorba despre „misterul insolit al limbajului în 

libertate”(André Breton) sau, după modelul arghezian, poetul domneștean 

„s-a jucat cu materialul vagabond al cuvintelor”, dând drumul „limbajului 

în libertate”, într-un lanț de idei aparent nelogice, de un „ermetism 

barbian”, dar cu subtilități și gingășii emoționale deosebite: „gropița din 

obraz”, „te mângâi pe coapsa sărutului”, „răsfățul sânilor”, ca să nu mai 

vorbim de gingășia verbelor: „ți-aș fura”, „te mângâi”, îți pipăi” și altele. 

Aceste asocieri de cuvinte ne dezvăluie portretul acelui „suflet de fată”, 

râvnit, în toată strălucirea sa, de „vagabondul” îndrăgostit…   

        Se cuvine o mențiune specială pentru cele două poeme dedicate 

părinților: „Mama” și „Tata”. În poezia „Mama”, poetul impresionează, 

până la lacrimi, pentru felul cum își portretizează ființa care l-a adus pe 

lume și l-a crescut: „Stătea în genunchi pe marginea inimii mele, / 

frumoasă ca o floare aplecată-n umbra toamnei / încă proaspătă. / Prin 

ochelarii atârnați sub pleoape / privea copilul din mine / rămas în pragul 

porții din coasta dudului / de la drum. // Stătea așa, privindu-și pântecul, / 

singurul pământ  pe care-aș vrea / să-l curg în lacrimă” (Mama, p. 30). 

Primul vers sugerează strânsa legătură dintre mamă și fiu: „Stătea în 

genunchi pe marginea inimii mele”… O imagine de mare încărcătură 

sentimentală, transfigurând parcă toată dragostea din lume, care poate intra 

într-o inimă omenească. Întreaga poezie poartă o bogată haină de simboluri 

și îmbinări de cuvinte metaforice, în armonie cu elemente ale naturii 

specifice „peisajului-cuib” al casei părintești. Pe de o parte se sugerează 

evlavia și curățenia din sufletul „măicuței bătrâne”, în armonie cu prinosul 

de recunoștință pe care eroul liric îl datorează celei mai iubite ființe din 

viața sa. Iar pe de altă parte transfigurează amintirile copilului legate de 
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micul colțișor de rai din incinta casei părintești: „copilul din mine rămas în 

pragul porții din coasta dudului de la drum”. Prin epitete, comparații și 

analogii sugestive, poetul îndulcește portretul de suflet al mamei, care își 

privește copilul „prin ochelarii atârnați sub pleoape”, imaginea ei 

rămânând „frumoasă ca o floare aplecată-n umbra toamnei încă 

proaspătă”.  

Personajul din poezia Tata este asociat simbolic cu „dudul de la poarta 

casei”, iar bietul om „cu umbra bunicului de mână/ urca dealul spre 

cimitir, / cu pas rar și trist”, pentru a îmbrăca haina veșniciei (Tata, p. 31).  

Mesajul liric, dedicat tatălui, se încheie cu transfigurarea metaforică a 

vântului pustietor prin cimitire, imagine răscolitoare, asociată unei 

rugăciuni triste, asemenea unui bocet sfâșietor: „În vreme ce vântul / bocea 

tăcerea dulce a crucilor / căzute în vecernia rugăciunii” (Tata, p. 31). 

      La poetul George Baciu, utilizator competent al rețelelor de socializare 

moderne, se pare că, „bolnav de iubire, magna poetica dă în clocot!” 

(vorba poetei Nora Iuga, referitoare la creatorii tineri). Mai ales când 

navighează pe internet, cu deosebire pe facebook, poetul e un „instinct în 

erupție” și cuvintele nu se sfiesc să-și facă de cap și să sfideze rațiunea: 

„Ah, ce te sărut ! / În tramvaiul de week-end / mărșăluind spre depoul / din 

e-mailul gurii. // Ah, ce te sărut ! / Ca pe-o emoție de umbră / prelinsă pe 

tasta cu care scriu / pe messenger povești de post. // Aah, ce te sărut ! Pe 

strigătul pozei așezate / într-un clip pe facebook”. (Ah, ce te sărut! p. 33). 

Sigur, această poezie sună vetust și nu are nevoie de comentarii. Se explică 

prin ea însăși.  Este vorba, probabil, de o îndrăgostire virtuală, de cine știe 

ce poză descoperită pe facebook. Poetul apare frecvent cu „gânduri 

picurate” pe facebook, unde postările lui au mare audiență. Simte nevoia 

de a-i cuceri, prin versurile sale, pe virtualii prieteni de pe rețelele de 

socializare. 

        În partea a doua a cărții sunt inserate 45 de strofe lirice, concentrate, 

sub genericul Gânduri picurate, prin care poetul stârnește fiorul liric,  

picurând treptat-treptat în sufletul cititorului emoții adânci, în cadența unei 

simfonii lirice, marcate de momente solemne, înălțătoare, dar și de 

momente relaxante, de inimă și suflet: „Cântecul dimineții picură/ pe 

geana râului ce curge,/ fărâmă cu fărâmă” (1, p. 49). Bardul domnișan  știe 

să-și altoiască inspirația pe mari forțe de inspirație mistică, tradiționale și 

sacre: „Dumnezeu are degetul la gură/ și stă în genunchi pe scândura de 

stejar/ din biserica desenată în sufletul pârâului / ce picură din pleoapa 

Anei”(2, p. 50). Alteori, cochetează și cu „poezia-joc”, în maniera 

argheziană, împingând jocul verbal până la absurd: „Hai să ne jucăm 

ascunsa / prin silabele din de cu seara ochilor / și să ne prindem sărutările 



51 
 

la șold / ca pe niște săbii, / cu nasul înfipt în cruciada / îmbrățișărilor” (22, 

p. 70). În exprimarea unor sentimente de dragoste și senzații interioare, 

puternice, eul liric se bazează pe forțe instinctuale omenești, nedefinite, dar 

sugerate prin metafore și cuvinte cheie: „Când treci pe dâra gândului / 

curcubeul inimii își înfige buzele / în sărutul visului deșirat sub rochia 

nopții / cu miros de dragoste” (13, p. 61). De altfel, poezia lui George 

Baciu trăiește cu mare vigoare, fiind uneori bântuită de neliniști puternice și 

de revoltă: „Îmi vine să te strig / cu dimineața serii, / cu amiaza trupului, / 

cu neînțelesul înțelesului… / Îmi vine să te strig / ca pe-o sămânță / abia 

încolțită în palma vântului” (16, p. 64). În ultima strofă din Gânduri 

picurate îl surprindem pe eroul liric într-o stare de singurătate 

contemplativă: „Într-o zi fără dragoste,/ floarea din glastră își desena 

umbr / pe nasul perdelei, cu fereastra către schit,/ privind surâsul nudului 

tău/ abia ieșit mofturos din îmbrățișarea / visului” (45, p. 93). Nu știm dacă 

în „gândurile” eroului se afla doar un vis efemer sau se manifestă liric 

expresia unei conviețuiri intime cu „floarea” iubirii adevărate. Oricum, 

relația dintre imaginarul poetic și puterea de transfigurare a cuvintelor și 

expresiilor metaforice folosite de autor, oferă cititorilor măsura 

sentimentelor umane, duioase,  puternice și sensibile, văzute prin fereastra 

unui suflet bântuit de amintiri contradictorii încă aprinse. Cu „nasul 

perdelei” prin fereastra sufletului către schit, către rugăciune, sfințenie și 

sacru, pana poetică se manifestă în versuri de mare sensibilitate, cu fapte de 

viață, trăite, sensibile, răscolitoare… Sigur că „surâsul nudului” abia ieșit 

„mofturos din îmbrățișarea visului” sugerează și pentru noi, cititorii, emoții 
și sentimente estetice, idei lirice armonioase, adesea tulburătoare…                                             
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   Trăirea religioasă a femeilor în spaţiul 

concentraţionar 

Experienţa mistică în spaţiul detenţiei se încadrează în ceea ce N. 

Steinhardt numeşte o trăire a imposibilului posibil (Steinhardt, 2001: 36) în 

închisoare, deoarece oricât de dificile ar fi condiţiile de viaţă, omul îşi poate 

păstra libertatea spirituală: ,,E vorba să ne salvăm libertatea pe dinăuntru, cu 

orice preţ, pentru a ne împlini menirea de oameni şi a nu naufragia” 

(Voinescu, 1994: 74). Raportarea la religios este o caracteristică surprinsă în 

memoriile scrise de toţi foştii deţinuţi politici, atât de bărbați, cât şi de 

femeile condamnate pe aceleaşi considerente. Dacă pentru bărbaţi titulatura 

de deţinuţi politici s-a potrivit în unele cazuri, pentru femei, excepţie făcând 

Nicole Valéry-Grossu, Adriana Georgescu şi altele câteva, care s-au implicat 

într-o oarecare măsură în rezistența sau măcar în disidența politică, atributul 

de încarcerată pe motive politice nu se poate proba, deoarece cele mai multe 

erau apolitice: ,,Nu ştiam nimic de politică, nimic nu mă interesa.” (Marin, 

1993: 71) şi ,,Eu sunt în afara acestor probleme.” (Betea, 2006: 55) Ele au 

înţeles manifestarea faţă de această latură fie ca joc (Oana Orlea), fie ca gest 

umanitar (Elisabeta Rizea), fie ca pribegie în munţi pentru a-i sprijini pe 

partizani (Aristina Pop-Săileanu), fie ca regăsire a identităţii (Aspazia Oţel 

Petrescu) sau nu au urmărit deloc obiective politice, ci au fost preocupate de 

cultură ca Micaela Ghiţescu, de religios ca Sabina Wurmbrand, de artă ca 

Lena Constante sau au fost pur și simplu rude ale unor persoane vizate de 
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Securitate (Ana Maria Marin) şi purtau numele unui fost (Bucur, Lăzărescu, 

1992: 4); Elena Codreanu a fost lămurită în timpul unei anchete de motivul 

condamnării ei: ,,Păi tu nu ştii ce nume porţi?” (Popescu, 1992: 11). Iar o 

ţărancă, incriminându-i pe comunişti pentru nedreptatea de a condamna 

oameni nevinovaţi, le sugera să mediatizeze dincolo de graniţă succesul lor: 

,,Să trimită fotografiile noastre prin hăle străinătăţi, să vadă şi ei cu ce politici 

vă luptaţi dumneavoastră” (Busuiocescu-Călin, 1999: 61).  

Tonalitatea spectaculoasă pe care o surprindem în raportarea la trăirea 

religiosului în cărţile bărbaţilor încarceraţi nu este egalată de cea întâlnită în 

memoriile fostelor deţinute. Euforia lui Valeriu Gafencu (el se apropie cel 

mai mult de sensibilitatea trăirii şi scrierii femeilor) – „Sunt un om fericit, atât 

de fericit, încât aş vrea să strig în gura mare, să audă toată lumea strigătul 

meu. Să ajungă fericirea mea până la cer!” (Gafencu, 2006: 11) – nu poate fi 

echivalată nici măcar de surprinderea Nicoletei Bruteanu în faţa miracolului 

convertirii: „Îmi dădeam seama din ce în ce mai mult că închisoarea era o 

favoare pe care Dumnezeu mi-o acorda să mă pot reabilita cu mine însămi şi 

cu El. Arestarea mea nu era de fapt decât o întâlnire la care Iisus mă invita 

pentru a mă ridica în culmea fericirii!” (Valéry-Grossu, 2003: 7). Este 

neaşteptată această constatare, deoarece în general se crede că femeile sunt 

mai predispuse la acceptarea credinţei (care este supraraţională) printr-o 

sensibilitate caracteristică lor iar bărbaţii înclină mai mult spre partea 

raţională a lucrurilor. Steinhardt explică paradoxul, inexplicabilul, face 

accesibil divinul şi tocmai prin acest fapt produce un efect mai puternic şi 

poate sugera cititorului să adopte un mod de viaţă religios spre deosebire de 

scrierile femeilor – între care întâlnim multe intelectuale dar foarte puține 

obișnuite să gândească fenomenul religios –, care prezintă o trăire simplă a 

religiosului, uneori neconvingătoare, extatică, deoarece acestea sunt înclinate 

mai mult spre contemplare decât spre explicitare. Totuşi, în ambele cazuri 

religiosul era o trăire naturală, un fel de a fi obişnuit al omului. Iar minunea 

era resimţită în diverse moduri: ca încântare pentru Nicoleta Bruteanu în urma 

unei percheziţii care părea să se finalizeze cu execuţia şi ca recunoştinţă 

pentru Aspazia Oţel Petrescu după eliberarea din carcera de la Miercurea 

Ciuc unde printr-o intervenţie inexplicabilă, pe care o consideră divină – 

apariţia unei lumini neobişnuite care o adusese într-o stare de extaz – nu 

fusese devorată de guzgani. Dar miracolul nu era trăit doar în experienţe-

limită, ci şi în raportarea la lucruri cotidiene: cafeaua găsită sub salteaua lui 

Steinhardt şi merele descoperite sub perna Aspaziei Oţel Petrescu au produs 

aceeaşi emoție provocată de întâmplările excepţionale, deoarece în detenţie 

erau valorificate şi lucrurile considerate banale în libertate; erau minuni trăite 

de cei care au optat pentru religios ca modalitate de raportare la detenţie, şi-au 

asumat destinul şi s-au resemnat, ceea ce le ameliora suferinţa, făcând-o 

suportabilă: „Revelaţia suferinţei ca mântuire şi ca desăvârşire a omului (în 
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orice condiţii, deci şi în închisoare) depinde de trei acţiuni asupra sinelui: 

cunoaşterea de sine, stăpânirea de sine şi lepădarea de sine.” (Cesereanu, 

2005: 256)  

Femeile au înţeles raportarea la religios ca o altă modalitate de rezistenţă 

în infernul concentraţionar postbelic, percepută în diverse moduri de fiecare 

dintre ele: ca necesitate, echilibru existenţial, datorie, stare de normalitate, 

interrelaţionare, sacrificiu, imitare din curiozitate a celorlalte, purificare, 

confesare. Rugăciunea a avut diverse tonalităţi (sumbră, comică – ,,Doamne, 

ia aminti la lacrimile mele de pe obraz. Uită-te până nu mi le şterg.” sau 

,,Doamne, fă-l pe anchetator să creadă povestea cu zarzavatul, că pe jumătate 

o cred şi eu.” (Răduleanu, 2002: 53) –, naivă, confuză din punct de vedere al 

exprimării, dar  nu şi al sensului – ,,Dumnezeu aşa să mă ajute dacă mint...” 

(Nicolau, Theodor, 1993: 84) –, dramatică), registre (familiar – ,,Of, 

Dumnezeiaşule, Dumnezeiaşule!” (Răduleanu, 2002: 85) –, de distanţare), 

nuanţe (de mulţumire, resemnare, deznădejde, durere, reproş – ,,Ce faci, 

Doamne, mai uită-te şi la noi!” (Răduleanu, 2002: 67) –, regret, proslăvire, 

cerere) şi forme (imnul, psalmul, blestemul – ,,Să dea Dumnezeu să-l 

împiedice şi pe el cum ieram ieu iapă împiedicată!” (Nicolau, Theodor, 1993: 

84) –, meditaţia). Rugăciunea era de mai multe tipuri: memorată sau 

elaborată, pentru diverse necesităţi sau utilizată în toate circumstanţele, 

individuală sau colectivă, realizată în anumite momente ale zilei, de scurtă 

durată sau continuă, chiar şi cu aspect de ştafetă spirituală (Răduleanu, 2002: 

203), cântată, rostită, şoptită sau mentală, exteriorizată sau interiorizată, în 

liniştea vieţii de celulă sau în precipitarea lucrului, în solitudine sau în 

tumultul vieţii în comun, provenită din suferinţă, exaltare sau din 

contemplare, cauzată de un eveniment sau de o trăire, sporadică sau 

permanentă, generală sau personalizată, obişnuită sau extaziată, trăită sau 

formală, care ajungea chiar la golul absolut (Constante, 1993: 82) sau la 

efectul de narcotic, dezaprobat de firile raţionale. Alice Voinescu s-a raportat 

în mod original şi personal la trăirea religioasă – ,,Mă socotea lumea foarte 

religioasă, şi eu nu sunt capabilă de vreo reculegere adâncă, spirituală! Mă 

opresc cu plăcere în intelect şi în estetic!” (Voinescu, 1997: 729) şi la relaţia 

cu Dumnezeu ,,pe care-L învinuiam de indiferenţă, de impersonalitate” 

(Voinescu, 1997: 645) – ,,Am trăit tragicul în sensul elin. Am fost foarte 

puţin creştină, dar când simţeam că înnebunesc, parcă cineva mă scotea cu 

sila din logica raţionamentului şi din simţirea rece şi parcă mă împingea fără 

voia mea în faţa unui Tată.” (Voinescu, 1997: 638) – şi chiar se considera „un 

fel de Madamme Bovary a misticii” (Voinescu, 1997: 575): din starea de 

revoltă pentru injusteţea observată în viaţa oamenilor – ,,La Ghencea, m-am 

rugat mult şi cu furie şi cu deznădejde, uneori – m-am certat cu El. L-am 

înfruntat. L-am învinuit că e cu nedrepţii, că-şi persecută pe credincioşii Lui – 

am ajuns până la blasphemie.” (Voinescu, 2001: 58) – a ajuns să accepte 
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ideea de providenţă divină şi să-şi asume destinul iar religia a devenit pentru 

ea un ideal intangibil: ,,Nu mă îndoiesc că este un sens în toate astea. Dar eu 

nu îl înţeleg. Mă suspun, dar încă trist, pasiv, nu colaborez cu Domnul, din 

slăbiciune sau trufie omenească. Poate amândouă.” (Voinescu, 1997: 666).  

Asemenea unui personaj dintr-un roman al lui Arghezi care propunea 

inventarea celui de-al treilea testament (Arghezi, 1970: 63) şi ea dorea o 

religie autentică dar în acelaşi timp ezita în faţa entuziasmului religios, 

temându-se de eventualitatea apariţiei unei erori dogmatice printr-o libertate 

prea mare a gândirii. Aspectul religios în închisoare rămâne un paradox al 

universului concentraţionar, perceput ca în viziunea lui N. Steinhardt (care 

rămâne un punct de referinţă în prezentarea laturii spirituale a vieţii din 

puşcărie) şi era resimţit ca o compensaţie a suferinţei provocată de regimul la 

care erau condamnate deţinutele încadrate politic. 

Unele expuneri ale vieţii carcerale abordează religiosul de-a lungul întregii 

cărţi, aceasta fiind şi perspectiva din care este prezentată puşcăria (Aspazia 

Oţel Petrescu, Nicole Valéry-Grossu, Sabina Wurmbrand) şi altele doar 

parţial (Alice Panaiodor, Galina Răduleanu, Ana Maria Marin, Iuliana Preduţ-

Constantinescu) iar ideea de Dumnezeu al deţinuţilor (Orlea, 2008: 43; 

Potârcă, 2011: 100), perceput ca providenţă apare şi la persoanele mai puţin 

preocupate de trăirea spirituală. Privitor la relatarea detenţiei Oanei Orlea, 

Daniel Cristea-Enache menţionează o posibilă analogie a ordinului 

gardienilor din timpul transferului (,,Cantacuzino, ia-ţi boarfele şi mişcă!”), 

preluat şi în titlul cărţii – ,,Fraza asta am auzit-o de zeci de ori, spusă pe toate 

tonurile: neutru, nerăbdător, dispreţuitor. Alte dăţi, lătrată şi întărită cu un 

pumn în coaste.” (Orlea, 2008: 35) iar Ana Maria Marin redă o formulare 

asemănătoare: ,,Ia-ţi tineta şi umblă.” (Marin, 1993: 20) – cu versetele 

scripturistice care narează îndemnul lui Hristos adresat celui pe care tocmai îl 

vindecase, de a reveni la starea de normalitate a existenţei (Cristea-Enache, 

2008: 11), deşi este vizibilă diferenţa de registru între cele două episoade. De 

asemenea, subtitlul cărţii ales de Mariana Marin Drumul celor 12 puşcării se 

poate echivala cu Drumul Crucii relatat în Biblie, itinerar care culminează cu 

eliberarea/învierea. Perspectiva Oanei Orlea asupra detenţiei nu este 

religioasă şi această paralelă este total întâmplătoare. 

Exteriorizarea religiozităţii a evoluat în timp în paralel cu perceperea 

acestui aspect de către conducerea închisorii. Libertatea de la început datorată 

îngăduinţei conducerii a fost mai târziu limitată iar femeile erau sancţionate 

dacă erau surprinse rugându-se şi a devenit în anii finali ai guvernării 

comuniste indiferentism din partea personalului închisorii când li se permitea 

femeilor manifestarea religiosului, deoarece autorităţile erau interesate doar 

de activitatea din trecut (încarcerată fiind şi izolată, deţinuta nu mai putea 

contamina doctrinar) şi nu reeducarea înţeleasă ca efect al detenţiei, aşa cum 

remarcă Doina Cepănariu pentru perioada 1968-1975 (Budeancă, 2009: 61). 
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La Mislea în perioada conducerii închisorii de către Elena Tudor (alias 

Diri), în prima parte a puşcăriei comuniste când aceasta nu era încă 

organizată, spiritualitatea legionarelor se manifesta vizibil datorită indulgenţei 

acesteia şi nu li se interzicea desfăşurarea programului de rugăciune pe care îl 

îndeplineau zilnic cu rigurozitate. Toleranţa ei le permitea chiar vizitarea 

bisericii din curtea puşcăriei şi lectura unei Biblii descoperite printre 

materialele de construcţie depozitate în locaşul sfânt, acţiuni benefice pentru 

menţinerea moralului femeilor: „A intra în biserică cu un braţ de cămăşi era 

un fel de premiu, era o bucurie imensă să te poţi închina în faţa sfântului altar, 

unde un Domn înlănţuit ca şi noi ne învăţa virtutea răbdării” (Oţel Petrescu, 

2008: 95). Simbolistica bisericii era esenţială în manifestarea sentimentului 

religios şi analogia suferinţei cu patimile lui Hristos amplifica importanţa 

acestui simţământ în cotidianul carceral, locaşul sfânt fiind un spaţiu ocrotitor 

– biserica este mamă a creştinilor – (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 196-197), 

în sensul de generatoare de viaţă spirituală şi de unificatoare a unei 

comunităţi ecleziastice. Necesitatea simbolurilor spirituale în detenţie era mai 

profundă decât în libertate pentru imprimarea unei mentalităţi creştine în 

diferite contexte ale exsitenţei carcerale a femeilor arestate: amplasarea 

bisericii în curtea închisorii Mislea nu era întâmplătoare, cifra şapte a celulei 

era numărul plenitudinii şi era providenţială, în icoanele de pe pereţii bisericii 

roata care a martirizat-o pe Sfânta Ecaterina era un simbol al vieţii martirice a 

deţinutelor şi sabia de foc a Arhanghelului Mihail era percepută ca simbol al 

curajului asumării destinului. Lectura religioasă accesibiliza convertirea 

femeilor care se aflau la primul contact cu mesajul divin: ,,Am asistat la 

covertiri emoţionante, la strigăte de durere şi bucurie, la schimbări profunde 

de caracter, la izbucniri de viaţă şi la reînnoiri” (Valéry-Grossu, 1998: 105). 

Lectură individuală şi în grup (de la cea simplă se ajungea la una 

entuziasmată), comentarii, exegeze şi rugăciune erau etapele reculegerii şi ale 

convertirii. Pentru intelectualul care era Nicoleta Bruteanu importanţa cărţii 

era inimaginabilă iar pentru deţinuta religioasă contactul direct cu mesajul 

sfânt facilita menţinerea pe o coordonată spirituală. Fiecare încarcerată 

deţinea la un moment dat o cantitate însemnată de informaţie sacră şi putea 

reconstitui în acest mod fragmente scripturistice memorate şi reluate pentru a 

menţine o constantă raportare la spiritualitate şi când lectura a fost interzisă 

„o Biblie nescrisă circula prin toate închisorile României” (Wurmbrand, 

1992: 104). 

Momentul rugăciunii – una dintre „infracţiunile care ne puteau face viaţa 

mai plăcută” (Oţel Petrescu, 2008: 259),  baia de mister (Oţel Petrescu, 2008: 

165) – nu era resimţit ca unul obişnuit, ci ca atemporal, mitic, ecleziastic, 

sacru: ,,Interiorizarea profundă şi trăirea condamnatului înseamnă veşnicie, 

înseamnă un timp fără timp, unde totul se schimbase prin prezenţa lui 

Hristos” (Rădulescu, 1992: 90). Rugăciunea era rostită atât pentru încarcerata 
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care-şi percepea situaţia dificilă, pentru toţi deţinuţii existenţi în momentul 

respectiv dar şi pentru oamenii care nu erau arestaţi dar a căror libertate era 

parţială şi chiar pentru torţionari. Un aspect esenţial observat în 

comportamentul rugătoarelor era acela că nu se complăceau într-o 

autosuficienţă destructivă, ci acceptau empatizarea constructivă. Pentru 

femeile creştine de tipul Nicoletei Bruteanu sau Alicei Panaiodor credinţa, 

evadarea în bucuria spirituală (Valéry-Grossu, 1998: 143), care presupunea 

acceptarea şi transfigurarea suferinţei în lumina creştinismului, era singura 

modalitate de ameliorare a suferinţei.  

Ana Blandiana, în prefaţa cărţii Nicoletei Bruteanu intitulată sugestiv 

Închisoarea, ca experienţă mistică, accentuează rolul religiosului în detenţia 

politică a acestei scriitoare, prezentându-l ca pe un fapt paradoxal, deoarece 

povestea (şi implicit viaţa în detenţie) „nu se desfăşoară nicio clipă în planul 

politic, ci mult dincolo de el, acolo unde, pe frontiera mereu nesigură dintre 

viaţă şi moarte, se naşte vibraţia mistică, religia” (Valéry-Grossu, 1998: 3). 

Acest fapt s-a datorat convertirii când, în nopţile precedente anchetei, în 

solitudinea celulei, şi-a rememorat şi condamnat trecutul care nu fusese sub 

incidenţa religiosului şi a trăit o stare pe care Richard Wurmbrand o echivala 

cu imaginea concretă a infernului: „Iadul e când te afli singur pe întuneric şi-

ţi aminteşti de toate relele pe care le-ai făcut în viaţă” (Wurmbrand, 1992: 

36). Este interesantă observaţia pastorului care asociază imaginea infernului 

cu o stare şi nu cu un spaţiu, cu lumea de aici şi nu cu cea de dincolo, produsă 

nu de altcineva, ci de cel care o trăieşte.  

Deţinutele care se conformau preceptelor biblice şi considerau itinerarul 

spiritual mijloc prin care se opuneau în faţa dezumanizării din puşcărie se 

raportau mult mai uşor la dificultăţile suportate în lumea concentraţionară, 

deoarece rugăciunea presupunea o disciplinare a minţii. Alexandru Zub 

surprinde suferinţa neresemnării în faţa destinului, a neacceptării condiţiei de 

încarcerat: 

Au suferit mai mult, pare-se, cei care socoteau că se află după gratii numai 

ca rezultat al unei erori ce se cuvenea denunţată, dacă nu şi supusă vindictei 

de îndată ce va fi posbil. O asemenea logică prelungea la nesfârşit catena 

răului, sporind totodată chinurile recluziunii (Zub, 2010: 45).  

 

Observaţia nu poate fi generalizată deoarece s-a confirmat că au existat 

deţinute care, deşi nu aveau obiective creştine, au reuşit să-şi consolideze o 

activitate mentală de succes, cum este cazul Lenei Constante. Astfel, Victor 

Ioan Pică susţine că de multe ori poezia a avut acelaşi rol ca rugăciunea 

pentru alţi deţinuţi (Calion, 1993: 6). Despre beneficiul religiozităţii în viaţa 

deţinuţilor doctorul Nicu Ioniţă, supravieţuitor al fenomenului Piteşti, afirmă: 

„S-au salvat nu de ororile închisorilor, de suferinţele programate, ci de ei 

înşişi, de ceea ce ar fi putut să ajungă.” (Ioniţă, 2008: 102) Concepţia că în 
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suferinţă sufletul omului se sensibilizează şi devine deschis manifestării 

sacrului se probează intens în spaţiul carceral, astfel încât din loc al 

supliciului puşcăria devine spaţiu al unei trăiri unice, irepetabile în libertate: 

„Tare le mulţumesc (celor care au arestat-o, n.m.) că m-au adus la închisoare, 

că nicăieri nu am iubit aşa de mult pe Dumnezeu ca aici” (Răduleanu, 2002: 

203). Pentru femeile (atât cele simple, cât şi intelectuale) încadrate între 

deţinuţii mistici, care au supravieţuit prin raportarea la religios şi pe care 

„puterea credinţei îi iluminează” în orice moment al vieţii concentraţionare 

(Anghelescu, 2008: 36), rugăciunea s-a dovedit în unele împrejurări singura 

soluţionare eficientă pe care au recunoscut-o inclusiv femeile care nu erau 

interesate de această latură a existenţei, singurul remediu împotriva pierderii 

identităţii, în atrofierea psiho-fizică a închisorii, care era scopul anchetelor şi 

al detenţiei.  

Atitudinea delincventelor faţă de religios era diferită: la Văcăreşti în 1945 

infractoarele nu valorificau programul liturgic obligatoriu, consacrat 

restabilirii morale a femeilor, decât ca moment de întâlnire al încarceraţilor şi 

ca divertisment –  ,,Femeile din şirul meu gesticulează, râd. Vecina îmi trage 

un pumn în burtă: - Ia nu mai cânta! Că tot n-o să te lase să o ştergi de aici 

mai repede.” (Georgescu, 1999: 137) – nu ca o necesitate sau ca un profit 

spiritual iar la Canal sunt evocate ca fiind sensibile la exteriorizarea trăirii 

religioase a politicelor şi, deşi ignorau sau persiflau mesajele creştine, afişau 

un comportament trivial şi ironizau sobrietatea unei conduite morale creştine, 

poate din superstiţie, poate din deprinderea unor modalităţi elementare de 

exprimare religioasă în copilărie, răspundeau cu respect gesturilor ritualice 

colective pentru ca ulterior indecenţa să se imprime din nou în atitudinea lor 

curentă: „Toate prostituatele din baracă îşi făcură semnul crucii. Aceste femei 

care batjocoreau tot ce era sfânt nu puteau totuşi rămâne indiferente faţă de un 

ceremonial creştin” (Wurmbrand, 1992: 143).  

Practica religioasă s-a dovedit în spaţiul concentraţionar nu numai un mod 

al femeilor de a rezista dezumanizării programate în spaţiul carceral, ci şi de 

a-şi concepe existenţa, de a-i da un sens. Şi astfel, beneficiul lor era dublu: 

sustragerea din cotidianul carceral şi purificarea sufletească ce accesibiliza 

întoarcerea în spaţiul edenic într-o nouă viaţă. 
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    IONELA COZMESCU      

                Ştefan Baciu - Lirica exilului sau Poetica dezmărginirii 

 

Nicăieri în creaţia lui Ştefan Baciu poezia nu se 

defineşte plenar, drept „o expresie de totalitate a 

fiinţei umane: ritm fiziologic, structură 

sufletească, specific cultural, universalitate 

umană” demonstrându-şi caracterul 

„antropologic, de corespondenţă cu fiinţa 

umană, cu care nicio altă manifestare, 

individuală sau de speţă, nu se poate 

asemui” 1  ca în lirica  de maturitate a 

poetului, care suprapune, până la 

identificare, existenţa lui biografică unei 

manifestări artistice de excepţie. Anticipată, 

ca poetică, de volumele anterioare, poezia 

ultimei „vârste lirice” este expresia plenară a 

unei conştiinţe care s-a desăvârşit prin una 

din cele mai cutremurătoare şi complexe 

experienţe: cea a exilului. Definit, clasificat, 

analizat, valorificat, ideologizat chiar, dar, în 

primul rând, trăit, exilul îşi depăşeşte, în această 

poezie, condiţia de temă literară şi devine fenomen, 

transformând creaţia poetică într-o imagine a tuturor 

modurilor lui de manifestare, ce răvăşesc şi întregesc, în acelaşi timp, fiinţa. 

În ce măsură poetul şi-a ales exilul ori acesta l-a ales pe el o demonstrează, la 

nivel liric, pluripespectivismul abordării temei,  complexitatea trăirilor artistice şi, 

paradoxal, o sintaxă poetică de o simplitate ce contrastează cu frământările eului. 

Astfel, în toată complexitatea sa, fenomenul exilului este exprimat simplu, căci, „fără 

să rostească o singură vorbă patetică, fără lamentaţii, numai din acumularea de 

amănunte, Ştefan Baciu scrie cea mai dramatică poezie a exilului interior” 2 . 

Încercare de autodefinire, de comunicare a unor experienţe unice prin trăirile cu care 

eul se încarcă ori de a „construi o utopie în trecut, pentru ca fiinţa să nu se 

destrame”3, poezia exilului „capătă proporţiile unui roman liric al surghiunului”4, în 

care nimic din intensitatea acestui mod de a cunoaşte şi de a fi, nu este ignorat, omis 

ori minimalizat.  

                                                           
1 Ion Biberi, Poezia ca mod de existenţă, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 128 
2 Roxana Sorescu, România – spaţiu ficţional, în „Luceafărul”, nr. 27, 1995, p. 6 
3 Ibidem, p. 6 
4 Edgar Papu, Evoluţia şi formele genului liric. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 

1972, p. 106 
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De altfel, dramatismul acestei lirici este dat, în structurile de adâncime, nu de 

răvăşitoare trăiri ce cresc, cu fiecare poem, în intensitate, ci de o atitudine ce 

particularizează identitatea poetului Ştefan Baciu: aceea de „a nu putea uita” 1 . 

Amintirea imediată ori mai îndepărtată devine, astfel, supratema acestei creaţii, se 

transformă în atitudine lirică şi face posibilă orice formă  de expresie a unei vieţi, 

într-un moment „când prezentul tace şi trecutul spune” (Secretarul umbrelor), 

definită astfel: „viaţa începută la Braşov/ şi risipită/ puţin câte puţin/ pretutindeni” 

(Cosmopolit). Inedita valorificare a amintirii, ca modalitate a definirii artistice a 

exilului, transformă poezia în „jurnal”, în „memorialistică lirică” şi va instaura ca 

„statornic obiceiul lui Ştefan Baciu de a rechema din trecut”2, imagini. Această 

„simţire retrospectivă ce răneşte cu săgetări ascuţite tristeţea latentă a momentului de 

faţă” cum defineşte Edgar Papu amintirea, adânceşte, deci, caracterul de „naraţiune 

lirică rezultat adesea din tema exilului” 3 , definind acest tip de lirism devenit 

emblematic pentru  creaţia de maturitate a poetului.. 

Reprezentative pentru această fenomenologie a exilului, cu toată complexitatea 

formelor ei de expresie poetică valorificate de Ştefan Baciu sunt trei volume: 

Poemele poetului singur4, Poemele poetului Ştefan Baciu şi Singur în Singapur. În 

ele vom încerca să găsim esenţele acestei particulare viziuni asupra exilului ca mod 

de existenţă, din care, tot ce rămâne pare să fie, aşa cum cu regret, mărturiseşte 

poetul, „cenuşa neîntoarcerilor” (Pierde-vară). Asimilându-i în totalitate fiinţa, 

exilul real al poetului devine, aşadar, sursa  unei rodnicii creatoare, a unei lirici pline 

de freamăt, ce reflectă plenar noul profil spiritual al acestuia (cel al înstrăinatului) şi 

încarcă de sensuri un nou tip de cunoaştere: cea explorativă, în care spaţii se 

compilează, pentru a-i astâmpăra dorul şi a-i delimita, atât cât e posibil, identitatea 

ca om şi ca artist. 

Complexul de trăiri poetice pe care îl exprimă poezia celor trei volume face greu 

de stabilit o logică interioară a  mesajului liric, cu care ne obişnuise creaţia de până 

acum a lui Ştefan Baciu. Această complicată  imagine a unui cumul de registre 

afective, ce definesc, convertite în motive poetice, semnificaţiile exilului „devenit o 

formă de înţelegere şi reprezentare a destinului particular al omului”5, se poate, 

totuşi, ordona, fără a-i diminua profunzimea, urmărind toate coordonatele care dau 

înstrăinării, în această poezie, statut de fenomen. 

„Istoria” exilului personal al poetului, imprimată de tragismul unei realităţi pe 

care se proiectează toată aria trăirilor, capătă o formă conceptualizată, născută, într-o 

oarecare măsură, din nevoia constantă a acestuia de a-şi transforma mesajul în „fişă 

pentru o biografie”, care să aibă ca scop, în primul rând, propria clarificare 

                                                           
1 Roxana Sorescu, România – spaţiu ficţional, în „Luceafărul”, nr. 27, 1995, p. 6 
2 Nicolae Manolescu, Fişă pentru o biografie poetică (I), în „România literară”, nr. 24, 14 

iun. 1990, p. 9 
3 Edgar Papu, Evoluţia şi formele genului liric. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 

1972, p. 107 
4 Toate cele trei titluri sunt cuprinse în volumul antologic Poemele poetului singur. Antologie 

şi postfaţă de Gabriel Stănescu, prefaţă de Constantin Eretescu, s.l., Criterion Publishing, 

2002 
5 M. Bahtin, Probleme de literatură şi estetică. Traducere de Nicolae Iliescu, prefaţă de 

Marian Vasile, Bucureşti, Editura Univers, 1982, p. 329 
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interioară. Şi dacă impresia de ansamblu a liricii exilului este aceea de haotică 

reprezentare a nenumăratelor trăiri afective, ea nu este decât mărturia unui 

subiectivism justificat nu numai din perspectivă artistică, ci umană, atâta vreme cât, 

prin glasul unui înstrăinat, creaţia aceasta se converteşte în porta-voce: „ne 

reprezintă, vorbeşte în numele tuturor, dă glas poetului mut din noi. Amintirile lui 

sunt amintirile noastre. Ale celor înstrăinaţi, în primul rând. Noi avem întâietatea de 

a visa peste paginile poemelor lui”1. 

Exilul ca fenomen liric se conceptualizează la Ştefan Baciu, în primul rând, prin 

convertirea în vers a încercărilor de a-l defini: conturat, indirect, ca fiind nu o 

călătorie de plăcere ci impusă şi improprie („eu nu am venit într-un voiaj de plăcere” 

– Între mine şi Cristofor Columb) ori direct       („Exil e când taci ştiind că ai de ce/ 

şi când toate-ntrebările  au un singur răspuns” – Exil), acesta îşi dezvăluie, prin 

sugestie,  ipostazele şi sensurile, în fiecare din poeziile celor trei volume. Motivaţia 

exilului, cauzele care l-au generat, completează această imagine teoretizată în versuri 

a fenomenului şi  devin, în aceeaşi măsură, simbolul ruperii de spaţiul familiar, ce se 

transformă, dintr-o dată, în străinătate. Cauzele invocate în această poezie sunt, mai 

întotdeauna, cele exterioare, politice, şi capătă doar pentru ochiul cititorului 

iscoditor, nuanţele denunţării. „Nu-i patria făcută din urale/ ci din tăceri, din doruri şi 

distanţe” (Patria) subliniază poetul şi sub impresia dorului trăit în depărtări  se 

intuieşte ironica imagine a celor care au înţeles să-şi iubească ţara fals şi declamat. 

Aceştia sunt numiţi, cu o generoasă frumuseţe stilistică „stăpâni fără ţară care 

stăpânesc ţările” şi sunt cei care transferă conştiinţelor curate „umilinţa/ Teroarea, 

spaima şi neîncrederea/ Toate aceste buruieni care năpădesc inima omului/ Sădite şi 

cultivate cu mare grijă” (Între mine şi Cristofor Columb) ce devin tot atâtea cauze 

ale îndepărtării de origini.    

Uneori, o revoltă stăpânită scoate în evidenţă „marea cauză” a exilului personal al 

poetului, poate cea mai greu de înţeles şi de acceptat, cea care striveşte fiinţa poetică 

şi-i zdrobeşte elanurile: nerecunoaşterea valorilor sau, lipsa de apreciere. Ea duce, 

iniţial, la un exil interior, în propria ţară, şi, apoi, la marea încercare de reîntregire a 

identităţii ca om şi artist, în afara ei. Simbolul valorilor culturale, rămâne, cu 

evidenţă, Mihai Eminescu, iar imputarea ignoranţei în faţa unei culturi şi a celor care 

o reprezintă, devine redundanţă, prin imaginea reprezentativă a creaţiei sale 

insuficient valorificate: „nu s-a aflat o tiparniţă/ în care să se culeagă/ „Doina” 

colegului nostru/ Mihai Eminescu” (Muzeu). Alăturându-se, iată, aceleiaşi 

colegialităţi artistice, eul liric subliniază, cu tristeţe, un dat: timp şi energie s-au găsit 

pentru toate lucrurile mărunte şi nesemnificative („S-a descoperit ceasul lui Peneş 

Curcanul”, „s-a dat de urma potcoavei calului lui Vasile Lupu”) care definesc, la 

scară mică, o istorie sau o cultură, dar niciodată adevăratele valori nu au cunoscut 

aprecierea şi nu au fost legate, prin recunoaştere, de spaţiul românesc. Alungat, fără 

voie, de acasă, tocmai de această ignoranţă şi tendinţă de subminare a artistului, în 

special, eul liric transformă cauza exilului în viitoare profesiune de credinţă: 

promovarea spiritualităţii româneşti dincolo de colţurile lumii, ce echivalează cu cea 

                                                           
1 Constantin Eretescu în Prefaţa volumului Poemele poetului singur. Antologie şi postfaţă de 

Gabriel Stănescu, prefaţă de Constantin Eretescu, s.l., Criterion Publishing, 2002, p. 10 
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mai importantă reuşită a celui înstrăinat, chiar dacă ea s-a născut dintr-o dureroasă 

frustare: „De fapt, n-am inventat nimic/ absolut nimic.// Dar am scris româneşte/ la 

Rio de Janeiro, Berna/ Seattle şi Honolulu/ când „Doina”lui Mihai Eminescu/ Nu se 

putea ceti/ Între Nistru şi Tisa” (Fără brevet). În ansamblul poeziei înstrăinăii, totuşi, 

cauza de ordin exterior, politic, ce generează renunţarea la tot ceea ce  reprezintă eul 

liric ca fiinţă se prefigurează ca o cauză din afară şi „rămâne mai puţin vizibilă, în 

vreme ce accentul cade pe acutele motive lirice ale despărţirii şi îndepărtării 

oprimate”1. 

Se conturează, iată, deja, o tipologie a exilului, care este fie unul exterior, politic, 

condamnat în versuri cu rafinate nuanţe ironice, menit să păstreze, pentru totdeauna, 

regretul de a nu putea schimba o stare de lucruri, mult prea puternică şi devastatoare, 

prin ignoranţă, a verticalităţii unei culturi, şi cel interior, afectiv, mult mai bine pliat 

pe trăirea poetică transferată în aceste volume. Cel din urmă, prezent în mai toate 

poeziile, echivalează cu o retragere în sine, născută dintr-o instinctuală nevoie de 

apărare a integrităţii fiinţei, care fie în spaţiul românesc, fie dincolo de acesta, în 

orice colţ al lumii, capătă formele unei singurătăţi uneori necesare („Meseria aceasta 

nocturnă/ de a înşira litere pe hârtie/ în timp ce dincolo de geam/ se aude ropotul 

ploii/ şi sirena unui vapor/ sosind din Sri Lanka/ sau din Manila” – Singur), alteori 

dureroase („tăcut îngropat în păduri milenare/ aştept să mă legene-n braţele-i seara/ 

şi nimeni nu vine şi nimeni n-apare/ în lumea de zgomot din Guadalajara” – Trecut 

regăsit în ritm Mexican) şi câteodată tragice („ameţitor/ un cuvânt evadat din 

dicţionar/ se îndreaptă spre mine:/ singurătate” – Definiţie), putând fi numit, 

simbolic, un exil în exil. 

Teoretizat şi tratat ca motiv literar de către Edgar Papu, „motivul captivităţii şi 

exilului, care taie în două firul unei existenţe umane, şi provoacă, prin aceasta, 

căutarea disperată a fericirii pierdute (sau retrăirea înfrângerii dureroase ce-a adus 

pierderea acelei fericiri), este şi cel mai indicat să favorizeze contribuţia experienţei 

trecute ca factor intensiv liric” 2 . Din această perspectivă, poezia exilului îşi 

completează imaginea prin fixarea condiţiei exilatului ce este, în primul rând, 

definită de un complex de trăiri afective, copleşitoare prin intensitate, care întregesc 

profilul spiritual al creatorului şi atestă, prin abordare, maturitatea la care ajunge, în 

procesul desăvârşirii, eul liric. Singurătatea, acceptată ca făcând parte din destinul 

înstrăinatului („Aşa a fost să fie:/ Să rămân între străini fără ele/ să rămân orfan de 

toate duminicile mele” – Elegia după-amiezii de duminecă)  sau închisă în definiţii 

(Definiţie), tocmai pentru a fi înţeleasă, generează, în intensităţi şi registre afective 

diferite, toate formele pe care le poate căpăta chinul de a nu fi nicăieri acasă. Sub 

zgârie-norii din Rio de Janeiro eul liric invocă, nostalgic, imaginea-simbol a 

copilăriei („Pădurea mea de stejari şi arţari/ Leagănul verde al copilăriei mele”), 

alteori devine melancolic, intuind, în singurătate, ropotul ploii de dincolo de geam 

(Singur) ori îşi recunoaşte tristeţile („În inima mea/ Au murit toţi greierii lumii” – 

Minor). Uneori se instaurează grija ce defineşte condiţia interioară a celui pierdut 

prin lumi („Am timp. E timp. Dar sunt şi griji destule” – Stare de asediu la Rio de 

                                                           
1 Edgar Papu, Evoluţia şi formele genului liric. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 

1972, p. 104 
2 Ibidem, p. 107 
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Janeiro), ce face să se piardă orice bucurie a clipei şi sugestiv este faptul că eul liric 

are înţelepciunea de a crede că timpul care trece, vindecă răni fără să lase semne: 

„Dar nu-i nimic. Aşa cum totul vine,/ Se duce totul. Fără importanţă./ E rău că nu e 

totul mult mai bine”. Fără să ajungă, gradat, până la intensitatea disperării ce mistuie 

şi alienează fiinţa, eul poetic se păstrează în registrul acestor trăiri pe care încearcă să 

le gestioneze, să le înţeleagă şi accepte ca făcând parte din propriul lui destin de 

înstrăinat, însă, niciodată nu va transfera poeziei bucuria ca stare. Ea nu face parte 

din preaplinul sufletesc al rătăcitorului, şi nu-i întâlnim răsfrângerea în nimic, cum 

nimic nu o poate genera. 

Percepută mai mult ca necesitate, apare sugerată, în mesajul liric, speranţa. Dintre 

toate nuanţele afective, ea este cea mai evident trăită şi declamată, fiind, de cele mai 

multe ori, singura şansă a mersului înainte şi a acceptării, cu seninătate, a 

provocărilor necunoscutului. Suprapusă până la identificare condiţiei de exilat 

(„Turma aceasta de flămânzi, dezbrăcaţi/ Fluturând steagul alb al speranţei” – Între 

mine şi Cristofor Columb), ea este, iată, un simbol alb şi devine religie: „şi noi 

oamenii trebuie să muncim/ frământând aluatul unui nou neam/ a cărui religie se va 

numi speranţa” – Trifoi.  

Tot complexul de trăiri afective a exilatului se reflectă în preaplinul cuvântului 

dor. El este o stare asumată, adoptată odată cu exilul şi niciodată trăită acasă („Când 

eram mai tânăr, dorule, unde erai?” – Arii naţionale). Se produce, prin această 

interogaţie retorică, o ruptură între spaţii, între vârste şi trăiri căci, iată, tinereţea a 

marcat alte experienţe care nu s-au transformat niciodată în dor. Micul dor al eului 

poetic, invocat în lirica de tinereţe era o stare pasageră, simbol copilăresc al iubirii, 

anticipând profunzimea şi maturitatea unui suflet care se va identifica, mai târziu, în 

totalitate, stării de dor. Numit atât de româneşte şi atât de aproape de suflet, „alean”, 

dorul este o constantă prin timp şi prin spaţii, născut din rătăciri fără voie, dar 

parcurse, totuşi, în „ritm braşovean”: „eu bat toba în ritm braşovean/ şi-mi plimb 

aleanul pe glob, tocindu-mi sandala/ un sfert de secol trecu, mai trece un an” – 

Călătorului îi şade bine cu drumurile. Răvăşind fiinţa prin toate formele pe care le 

căpătă, această trăire copleşitoare se instaurează repetat şi se adânceşte, căci orice 

amintire, imagine, cuvânt sau ritm, o poate declanşa: cerul românesc şi nopţile lui 

aspre, ţărăneşti, „recile izvoare de munte”, „Bucegii în soare”, „un miros de mere”, 

„o foame de zmeură, de afine şi de mure” devin reprezentări ale stării de dor, 

acutizată şi atât de dureroasă încât eul poetic şi-ar găsi astâmpărul chiar şi într-un 

cuvât românesc auzit întâmplător ori în întâlnirea unui român necunoscut care i-ar 

deveni frate: „Mi-e dor să aud un frate necunoscut pe stradă/ Întrebând: cât e            

ceasul?” – Poetul la tropic. Analizat, atât cât subiectivitatea care îl declanşează face 

posibil (Analiza cuvântului dor), radiografiat, deci, disecat, în încercarea de a-i ţine 

piept (Radiografia cuvântului dor), dorul devine, cu evidenţă, un motiv proteic în 

lirica de maturitate a lui Ştefan Baciu, transferat tuturor lucrurilor, imaginilor, 

sonurilor şi uneori chiar invocat („Veniţi, aduceri aminte, sunt prizonierul vostru” – 

Analiza cuvântului dor), ca şi cum eul liric nu i se mai poate sustrage ori nu se mai 

poate concepe, ca identitate, înafara lui. Uneori, pentru a-i sugera intensitatea, poetul  

transferă dorului imaginea mistuirii, („Dorul bătea ca un crivăţ în sufletul meu” – 

Pasărea măiastră), transformându-l în chin lăuntric şi asimilându-l propriului mod 

de a fi. Dintre toate formele pe care le îmbracă, totuşi, cel mai puternic pare să fie 
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dorul de libertate şi în această reprezentare a lui eu-l poetic mulţumeşte (oarecum în 

antifrază), propriei ţări, că i l-a dăruit, învăţându-l să-l preţuiască: „Te păstrez în 

suflet, ţara mea tristă,/ Pământ roditor încolţit de foame/ Şi nu pot uita nici în somn/ 

Că în zile amare tu ai hrănit/ Dorul meu de libertate” – Patria. Acesta pare să fie cel 

mai mare câştig al celui care pleacă. 

Întâlnim, în aceste versuri, o nouă valorificare a exilului poetic, reprezentată de 

motivul liric al patriotismului, ce însumează dorul, dragostea de ţară, nostalgia 

originilor, şi conştientizarea marii datorii de suflet a poetului: aceea de a promova 

cultura românească, proiectând-o în universalitate. Cea mai adâncă formă pe care o 

capătă dragostea faţă de patrie se materializează, însă, în cel mai simplu şi mai sincer 

gest: acela de a sta de vorbă cu ţara, mărturie a unei legături peste fire ce se păstrează 

chiar şi dincolo de cuvânt: „Nu am putut nici un cuvânt să strig./ Numai tăcerea mea 

stătea de vorbă cu Ţara” – Pasărea măiastră. Dimensiunea fundamentală a 

patriotismului lui Ştefan Baciu pare să fie, aşadar, sinceritatea trăirii, pe care critica o 

consideră „dezarmantă în poeziile angajate politic, care-i exprimă încrederea într-o 

Românie mai presus de negurile istoriei”1 („Te simt în sânge şi-n vise/ te port ne-

ntrerupt/ Românie/ cu â din a. (…) Aşa cum ai fost vei rămâne:/ norul nu 

schimbăcerul/ şi nut e schimbă pe tine/ Românie cu â din i” – Apa trece). 

 Aceste imagini prefigurează, în ansamblul lor, imaginea exilatului, a celui 

înstrăinat, singur, nefericit, neadaptat, pe care eul poetic, îl numeşte cu duritate, 

emigrant. E umilinţă în acest cuvânt, e lipsă de identitate, stare de anonimat, tăcere şi 

plâns: „Au sosit cu câteva boarfe în port din Europa./ O bluză din Viena, un pantalon 

din Paris,/ un fular din Londra, îmbibat în ceaţă,/ doi dolari, şi vorbeau româneşte.// 

(…) Au intrat în oraşul de sticlă şi iureş,/ călcând asfaltul cu pantofi de Elveţia./ Şi 

când n-au ştiut să ceară un pahar cu apă/ au plâns. Omeneşte” – Emigranţi). Peste 

toate, însă, „turma aceasta de flămânzi, dezbrăcaţi” (Între mine Cristofor Columb) 

are propriul ei destin, emblematic şi trist, „îndreptat să nu absoarbă seva desfătărilor, 

ci să experimenteze continuu, chiar şi încercările dureroase”2, ameninţărilor la care o 

supune necunoscutul, neputându-i răspunde decât printr-o lacrimă atât de omenească 

şi printr-o naivă încredere în mai bine. 

Şi pentru că „orice imagine literar-artistică este cronotopică”3 şi pentru că, aşa 

cum spunea Edgar Papu, înstrăinarea echivalează cu o rupere în două a fiinţei, vom 

încerca să abordăm cronotopii exilului, călătoriei şi toposului din perspectiva 

tensiunilor pe care le provoacă în sufletul celui care pleacă. Deja prefigurat, exilul se 

întregeşte ca imagine cronotopică dintr-o serie de structurii antitetice, convertite în 

motive literare, care corespund unui anterior, respectiv ulterior moment: cel al 

plecării. Acest moment este reprezentat, în aceeaşi măsură, ca sfârşit de cale, ca timp 

încremenit, echivalent ultimei clipe, de bilanţ, al fiecărui an ce trece („E ora când se 

                                                           
1 Raluca Dună, Ştefan Baciu în Dicţionarul general al literaturii române. Vol. I, Bucureşti, 

Editura Univers Enciclopedic, sub egida Academiei Române, 2004, p. 300 

2 Edgar Papu, Evoluţia şi formele genului liric. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 

1972, p. 119 
3 M. Bahtin, Probleme de literatură şi estetică. Traducere de Nicolae Iliescu, prefaţă de 

Marian Vasile, Bucureşti, Editura Univers, 1982, p. 482 
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sinucid calendarele”) şi ca nou început („în curând vor suna focurile de artificii/ ale 

unui alt început între apus şi răsărit” – 31/XII-23.59), deschizând, astfel, seria 

marilor tensiuni pe care le creează, cronotopic, lirica exilului. Această primă 

construcţie antitetică, sfârşit - început, configurează ţării o imagine în oglindă: cea a 

străinătăţii, care asimilează înmiite forme. Ţara credinţei îşi pierde sensurile şi fiorul 

religios prin imaginea dureroasă a unui „Paşte printre străini/ Fără ouă roşii, fără 

cozonac” (Înviere), Rapsodia Română, ca simbol al identităţii naţionale, mai 

vibrează, în singurătatea unei camere de hotel, doar în sufletul unui rătăcit („În 

camera cenuşie de hotel/ un megafon aduce/ acorduri din Rapsodia Română de 

Enescu/ pentru un singur călător din Haiti” – Elegie din Port-au-Prince), iar 

ritmurile ce defineau freamătul ţării se transformă, percepute din afară, în lungi 

tăceri („Azi Ţara mea nu mai are muzici feerice” – Arii naţionale), căci depărtările 

„pun ţării întregi un deget pe buze” (Cuba) obligând-o să tacă, până şi în cele mai 

adânci gânduri ale înstrăinatului. Tensiunea ţară - străinătate capătă o formă 

desăvâşită într-o inedită imagine cronotopică: cea a unei înstrăinări în propriul spaţiu 

la care exilatul aderă în aceeaşi măsură în care îşi înţelege plecarea ca pe o eliberare: 

„străin între străini/ în ţara mea care se numea România” – Amintiri din viitor). 
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 MARIAN NENCESCU 

Mioriţa şi „constantele” culturale româneşti                                                                                

                     Cu siguranţă, în cei 163 de 

ani scurşi de la prima publicare a 

variantei Alecsandri a Mioriţei (în vol. 

Poesii poporale. Partea I, Cântece 

bătrâneşti, Iaşi, 1853), text cules de 

Alecu Russo, la Soveja, jud. Vrancea, 

percepţia asupra acestei creaţii unice în 

folclorul artistic românesc a sporit 

considerabil, mergând până la includerea 

baladei între „miturile fundamentale” ale 

poporului român, simbol al „existenţei 

pastorale a poporului, dar şi al unităţii lui 

în mijlocul real (s.n.) al ţării” (G. 

Călinescu, Istoria literaturii române de 

la origini până în prezent, ediţie anastatică, Bucureşti, Ed. Semne, 2003, p. 

62). Întâmplător sau nu, studiul literaturii aşa-zise populare, cu alte cuvinte al 

fondului tradiţional literar oral, începe odată cu fundamentarea unei literaturi 

numită de G. Călinescu de „medievalitate întârziată” (op.cit., p. 47), ce îşi 

întinde tradiţiile de la tălmăcirile slavone, până dincolo de epoca fanariotă, 

când începe şi la noi a se vorbi de o „literatură română”, desprinsă din ritualul 

bisericesc şi atinsă, pe alocuri, de un simţ estetic „sublim”. 

 Cu alte cuvinte, se poate identifica cu adevărat de o literatură 

naţională atunci când dispare dihotomia dintre literatura cultă şi cea populară, 

neapărat orală, dar care a înghiţit treptat autori culţi, atraşi spre fondul 

popular, sub motivul că au devenit populari, adică au ajuns pe placul 

poporului. Termenii utilizaţi trebuie însă selectaţi cu grijă. Astfel, aşa-zisele 

cărţi populare se disting fundamental de creaţiile poporane. Distincţia apare 

atunci când V. Alecsandri, un mare prelucrător de poezie populară, propune 

inclusiv o „clasificare” a genurilor literare tradiţionale, respectiv împărţirea 

lor în cântece bătrâneşti (impropriu numite azi balade), apoi doine şi hore 

(termeni cu totul adecvaţi spiritului artistic autohton). Din acest conglomerat 

cultural, sprijinit pe o îndelungă tradiţie orală, altoită pe cultura culegătorilor 

de folclor autentic, s-au născut, susţine G. Călinescu „miturile”, denumire mai 

degrabă socio-culturală, decât literară propriu-zisă, între care se situează şi 

„mitul Mioriţei”, simbolizând „existenţa pastorală” tradiţională. 
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 De-a lungul vremii, trei au fost direcţiile fundamentale de 

cercetare istorico-literară ale acestui „mit”. Evident, pe prim plan s-au aflat 

etno-folcloriştii, începând cu „părintele” Mioriţei, V. Alecsandri, care a 

încercat să-şi teoretizeze şi să-şi justifice „intervenţia” literară asupra creaţiei 

tradiţionale genuine (v. Românii şi poezia lor, în Opere complete, partea a II-

a, Proza, Bucureşti, 1875, p. 153-200), apoi D. Bolintineanu (Prefaţă la 

Cântecele poporane ale d-lui V. Alecsandri, Opere, X, Publicistica, 

Bucureşti, Ed. Minerva, 1988, p. 166-172), G. Coşbuc (Elementele literaturii 

poporane, Opere alese, V, Scrieri în proză, Bucureşti, Ed. Minerva, 1979, p. 

159-168), B. P. Haşdeu, etc. Au urmat, selectiv, folcloriştii propriu-zisă, 

moderni, de la Ovid Densuşianu (Viaţa păstorească în poezia noastră 

populară, 2 volume, Bucureşti, Ed. Casei Şcoalelor, 1922-1923), D. 

Caracostea (Poezia tradiţională română. Balade populare şi doine, ediţie 

critică, 2 vol., Bucureşti, E. P. L., 1969, vol. I, p. 5-309), până la 

contemporani, Al. I. Amzulescu  (Cântecul nostru bătrânesc, Bucureşti, Ed. 

Minerva, 1986, p. 42-96), Pamfil Bilţiu, I. C. Chiţimia (Discuţii referitoare la 

Mioriţa, S.C.I.L.F., vol. II, Bucureşti, 1953), N. Constantinescu (Mioriţa, 

L.L.R., Bucureşti, 1986), Gh. Vrabie ş.a.,  toate cercetările culminând cu 

studiul fundamental al lui Adrian Fochi (Mioriţa, Tipologie, Circulaţie, 

geneză, texte, Ed. Academiei, 1964), iar lista poate continua. 

 Pe alt plan se situează eseiştii, ce au încercat să descifreze, 

dincolo de text, substratul unei atitudini fundamentale în faţa destinului. 

Amintim, în context, pe Mircea Eliade (Mioara năzdrăvană, în vol. De la 

Zalmoxis la Genghis Han, Bucureşti, Ed. Şt. şi E., 1980, p. 223-250), Ovidiu 

Papadima (O viziune românească a lumii. Studii de folclor, Bucureşti, Ed. 

Bucovina – I. E. Toronţiu, 1941, p. 50), apoi C. Noica (Pagini despre sufletul 

românesc, Bucureşti, 1944, p. 35-36), Gh. Vlăduţescu (Filosofia legendelor 

cosmologice româneşti, Bucureşti, 1983, p. 61) şi, în fine, Petru şi Magda 

Ursache  (Mioriţa – o metafizică a morţii, rev. Neamul românesc, Iaşi, an II, 

1994, p. 12-12) etc. Nu lipsesc din acest context nici opiniile tranşant 

negative la adresa tipologiei mitului mioritic, exprimate „partinic”, de pe 

poziţii ideologizante, cu referire in/directă la Spaţiul mioritic (Bucureşti, 

1944), al lui L. Blaga, scrise de Leonte Răutu, ideologul–şef al partidului 

comunist în neguroşii ani 50 (v. art. Împotriva cosmopolitismului şi 

obiectivismului burghez, în Lupta de clasă, nr. 10, oct. , 1949, p. 68). 

 În fine, ar mai trebui amintiţi aici cercetătorii multidisciplinari, 

ce au încercat să privească dincolo de învelişul faptic şi de încrengătura de 

semne şi simboluri al textului tradiţional, descifrând înţelesuri tainice, 

ascunse în cuvinte şi expresii străvechi. Exemplare în acest sens rămân 

preocupările lui Vasile Lovinescu (Eseu despre Mioriţa, fragment, în Caiete 

critice, feb., 1991, p. 21-23, ca şi studiul Mioriţa şi psihologia etnică, scrieri, 

3, Bucureşti, ed. Minerva, 1970, p. 314-319) şi, parţial, Ion Filipciuc, autorul 
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unei serii de articole pe această temă, publicate pe parcursul a peste două 

decenii în presa culturală centrală şi locală, începând cu XXIV de 

contrapropoziţii despre Mioriţa (rev. Cronica, Iaşi, nr. 34, 1983, p. 43-45), 

până la cel mai recent studiu antologat, Mireasa lumii (în rev. Brâncuşi, Tg. 

Jiu, dec., 2002, p. 11-12). 

 Situat, aşadar, într-o selectă companie de autori din toate 

generaţiile şi de toate calibrele, seduşi de misterul Mioriţei (un inventar sumar 

indică peste 400 de studii şi articole, raportate la cele „o mie” de variante 

cunoscute ale baladei), Ion Filipciuc (n. la 6 martie 1942, în comuna Costişa, 

jud. Suceava) se angajează şi chiar reuşeşte să descifreze Alte semne poetice 

(publicate în volumul omonim, apărut în regie proprie, Biblioteca Mioriţa, 

Câmpulung, Bucovina, 2002, 45o p. cu ilustraţii), în fond o temerară 

încercare  a neofitului de a forţa interogaţia şi a găsi „cu asupra de măsură” 

răspunsuri la întrebări aparent de nepătruns despre compoziţia şi originile 

acestei creaţii, considerată nu atât pastorală, cât… solară. 

 În mod semnificativ, demersul lui Ion Filipciuc (etno-folclorist 

avizat, autor al antologiei Mioriţa străbate lumea, dar şi istoric literar tenace, 

exeget al operei lui Nicolae Labiş şi Matei Visnec, ca şi investigator al unor 

lacune din biografia lui Eminescu, v. Drumul împărătesc al poetului, 

Târgovişte, 1990) este pus sub semnul constantelor culturale, termen pus în 

circulaţie, iniţial de L. Blaga, în volumul Cenzura transcedentă (1934), reluat 

şi extins la domeniul cultural de Basil Munteanu (Constances dialectiques en 

litterature et histoire, Paris, Didier, 1967) şi care indică un anumit grad de 

universalism şi autohtonism al oricărei opere de artă, cu adevărat naţionale. În 

funcţie de varianta aleasă spre studiu, dar şi de nivelul ideatic al analistului 

„constantele dialectice ale Mioriţei” se relevă secvenţial, dar nu „concret şi 

fugitiv”, ci treptat, eternul variabil fiind relevat mai cu seamă din „constantele 

ascunse”. 

 Pentru cititorul mai puţin familiarizat cu limbajul metaforic 

utilizat de gândirea ideatică modernă precizăm că în accepţia blagiană, 

cunoaşterea „luciferică” constituită pe ideea de „mister”, nu se întemeiază pe 

constante, ci mai degrabă pe variabile: „Marele Anonim îşi ascunde misterul 

esenţial prin variabile, care îl apără de constantele relative ale fiinţei umane”, 

susţine L. Blaga, şi continuă: „Dacă omul ar pătrunde mecanismul constant cu 

care Marele Anonim îşi ascunde misterul… ar putea destabiliza echilibrul 

existenţial şi planul interior al creaţiunii” (L. Blaga, Cenzura transcedentă, 

Opere, vol. 8, Bucureşti, Ed. Minerva, 1983, p. 509-512).  

                   Simplificând, constantele sunt, filosofic vorbind, fenomene de 

conştiinţă, dacă nu „conştiinţa în genere”, înţeleasă ca o „identitate reactivă a 

indivizilor”, şi având un anumit rol în „comunicarea cvasi-socială a 

cunoaşterii”. Iluzia unei virtuţi cognitive este aşadar universală, specifică 
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fiinţei umane şi se bazează pe impresia că un „semn”, devine „obiect”, atunci 

când apare o reacţiune constantă a aceluiaşi subiect cognitiv. 

 Concret, opera de artă, în cazul nostru balada Mioriţa, prezintă 

un sâmbure semiotic, care, printr-o serie de constante reactive, reconstituie o 

iluzie constantă, înzestrată cu „virtuţi cognitive”. Chiar dacă este alcătuită 

dintr-o cvasi-cunoaştere, iluzia cognitivă ne avertizează asupra semnului ce 

indică faptul că ne aflăm în faţa unui adevăr, la care accesul ne este cenzurat. 

Dovadă că intuiţia blagiană se confirmă întru-totul este dată de o observaţia a 

lui G. Coşbuc, care constanta, încă din 1903, şi anume că: „Fondul baladelor, 

al basmelor… oricât ar părea de felurit celui care le citeşte…este unul şi 

acelaşi pentru cine le cunoaşte. Forme fără număr de multe, imagini şi mai 

multe, dar fondul lor e puţin, puţin de tot (s. n.) şi mai ales e acelaşi întru 

toate, al tuturor indo-germanilor” ( Obiceiuri şi credinţe, op.cit., p. 326). 

 Ceea ce G. Coşbuc numea, aşadar, elementele flotante ale 

capodoperei, devin, pentru L. Blaga, mutaţii funcţionale „de o însemnătate 

considerabil mai mare pentru evoluţia culturii, decât o  modificarea a 

conţinutului ei” ( Cultură şi conştiinţă, Cluj, Ed. Ardealul, 1922, p. 16). Sub 

aspect semiotic, aceste grupuri de cuvinte, formule (cum le numea Th. 

Speranţia în studiul „comparativ” Introducere în literatura populară română, 

1904) reprezintă ceea ce numim noi azi constantele poetice, elemente comune 

şi specifice unui grup larg de texte. De altfel, studiul constantelor l-a 

preocupat şi pe Basil Munteanu, care a pornit, cum singur recunoaşte, de la o 

idee lansată de Mircea Eliade în Le mythe de l´éternel retour (Paris, 

Gallimard, 1949). Ideea nu este nouă,  câtă vreme Ion Filipciuc citează şi pe 

un teoretician francez Aron Kibedi-Varga autor al unui studiu intitulat Les 

constances du poème (Paris, Ed. La Haye, 1963, reeditată în 1977). 

 Recapitulând, analiza unor termeni din Mioriţa porneşte de la 

constatarea că avem de-a face cu mărimi constante, controlabile şi 

determinate empiric, după criteriul, stabilit chiar de L. Blaga şi anume că 

„soluţia consistă în constantizarea reactivă a factorilor subiectivi, cu care 

viaţa sau subiectul răspund obiectului” (s.a. – I.F.). Faptul că Ion Filipciuc se 

încumetă să analizeze o astfel de temă prin prisma constantelor şi variabilelor 

limbajului poetic este emblematic pentru nivelul de interpretare atins. 

Familiarizat cu termenii filosofici de bază, autorul bucovinean, aureolat de 

frecventarea lui C. Noica, la Păltiniş, în tulburaţii ani ´80, dar şi de noile 

deschideri ideatice oferite de opera acad. Al. Surdu,  (v. Actualitatea relaţiei 

gândire – limbaj. Teoria formelor prejudicative, Ed. Academiei, 1989, dar şi 

Pentamorfoza artei, Ed. Academiei, 1993), urmăreşte consecvent o serie de 

formule sintagmatice, numite uneori şi motive, constatând fără echivoc că 

balada Mioriţa (cu tot corpusul său de variante) nu este decât o „schiţă a 

teoriei constantelor” (Filipciuc, Mioriţa, op.cit., p. 55) . 



71 
 

 Avem de-a face, aşadar, cu o triplă analiză: lingvistică, 

folclorică şi semiotică, pusă sub semnul călăuzitor al observaţiei lui U. Eco, şi 

anume : „Nu se poate face o cercetare teoretică fără a avea curajul de a 

propune o teorie, un model elementar (s.n.) care să orienteze demersul 

ulterior” (Umberto Eco, Tratat de semiotică generală, Bucureşti, Ed. Şt. şi E. 

, 1982, p. 19). 

 Desigur, o inventariere a tuturor „constantelor” poetice 

identificate şi analizate de Ion Filipciuc în studiul său s-ar dovedi, din start, 

inoperantă, câtă vreme cartea înseşi stă mărturie a strădaniei autorului de a nu 

rata nici un filon ideatic. Fie că face apel la variante, la studiul comparativ al 

termenilor sau la mijloace mai sofisticate, precum semiologia şi lingvistica 

matematice, rezultatul este, de fiecare dată, cel puţin surprinzător, dacă nu 

inedit. Un model, de pildă, rămâne analiza constantei „mândru ciobănel”, în 

care expresia „tras printr-un inel”, reprezintă, dincolo de aspectul comun, ce 

trimite la frumuseţea fizică, adesea invocat de analişti, o referire la „jus 

annulorum” (privilegiu, în vechime,  al cavalerilor de a impune o anumită 

legătură, simbolică). Termenul latinesc de „annulus” – inel, cerc, dar şi (cerc) 

zodiacal, sau, prin extindere, cele 12 luni ale anului, este pus în legătură cu  

sensurile cercului cu 12 zodii, şi conferă obiectului (inelul – n.n.) un sens cu 

valoare „magico-ritualică, implicând o acţiune celestă”, susţine I. Filipciuc 

(op.cit., p. 214), concluzionând: „De aici şi polimorfismul semnului material 

„annelus” în acţiunea omului de a-l folosi ca unealtă semiotică 

apotropopaică” (ibidem, p. 214). De altfel, prezenţa inelului, pe parcursul 

Mioriţei, în trei ipostaze distincte: ca inel prin care e „tras” ciobanul, ca „brâu 

de lână” al măicuţei, şi „cunună” nupţială a Soarelui şi a Lunii, pusă pe capul 

mirilor, indică, în accepţiunea autorului, „un semn magico-ritual, specific 

cercului”. Iar ca o expresie deplină a demonstraţiei, I. Filipciuc invocă cultul 

lui Mithra, născut, potrivit legendei dintr-un bloc de piatră, pe care sunt 

gravate cele 12 semne zodiacale. 

 Reluând şi analizând principalele „constante” ale baladei, Ion 

Filipciuc constată că, faţă de studiul lui  Adrian Fochi, „cel mai documentat 

folclorist asupra complexului literar-poetic Mioriţa” (s.a. I. F.), care a făcut 

„tot ce era omeneşte posibil pentru decriptarea textului”, persistă o parte 

ascunsă, ce „se sustrage investigaţiei”, şi se refugiază într-o lume a sa, pentru 

care nu avem antene şi din care suntem excluşi” (op.cit., p. 334). În 

consecinţă, pentru completarea informaţiei, cercetătorul face apel la 

mitologie, încercând să reconstituie, la modul ideal, mitul iniţial, făcând apel 

la „fragmentele risipite”, ce se presupune că reprezintă textele/variantele 

cunoscute al „Mioriţei”. Desigur, acest tip de interpretare, în lipsa unui suport 

material concret, rămâne riscant, dar este singurul ce îi rămâne de urmat  unui 

cercetător pasionat de munca sa.  
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                 Din acest moment al analizei, Ion Filipciuc se lansează într-o serie 

de ipoteze, cu totul fascinante, plauzibile, dar nu sigure. Astfel, sâmburele 

naratologic  al baladei este identificat în perioada cuceririi romane (105 e.n. şi 

ulterior, în timpul ocupaţiei când pătrunde şi înfloreşte în Dacia cultul lui 

Mithra, devenit curând „apanajul oamenilor simpli”). Din acest ghem de 

descântece, vrăji şi mai cu seamă  de tradiţii se desprinde ideatic, susţine Ion 

Filipciuc, modelul mioritic. Argumentele sale ţin mai degrabă de logică, de 

plauzibil şi mai puţin de concret. Totuşi, un cercetător modern, Mihai Coman, 

pare să îi dea dreptate: „Cercetarea mitologiei româneşti este o aventură a 

cunoaşterii şi un basm (s.n.) . . . ştim care  este lumea mitologiei româneşti, 

dar nu ştim încă foarte bine care e semnificaţia ei” (Mitologie populară 

românească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1986, p. 14-27). 

 Desigur, ipotezele lansate, sau doar sugerate de Ion Filipciuc 

sunt fascinante. Rămâne ca cercetătorii viitori, fie să adâncească aceste 

izvoare printr-o intuiţie şi mai pătrunzătoare, să stabilească noi legături şi 

asocieri tematice. Deocamdată rămân valabile o serie de observaţii stabilite de 

Ion Filipciuc, sub forma unor Contrapropoziţii despre Mioriţa (op.cit., p. 437 

şi urm.), ce constituie veritabile puncte de plecare spre noi investigaţii. Cităm 

dintre ele: niciuna din variantele cunoscute ale baladei, nu este un text întreg, 

ci doar părţi, fragmente, structuri disparate; Mioriţa nu redă o crimă, ci un 

ritual, un fapt etnografic prezent în conştiinţa populară comună; nunta, 

urmată de un simulacru al morţii, este de fapt o nuntă reală, cu o fiinţă 

fantastică, o crăiasă astrală etc.  

 Dacă la aceste XXIV de contrapropoziţii, adăugăm şi 

observaţia că nicăieri, în Mioriţa, nu apar semne ale fatalismului, ci, din 

contră, prin nuntă simbolică ciobanul îndeplineşte o Lege (a firii ‒ s.n), nu ne 

rămâne decât să acceptăm teza fundamentală  a lui Ion Filipciuc, anume că, 

prin structura ei originală, balada, în forma prelucrată de Alecsandri, este 

„expresia unei vechi doctrine filosofico-religioase însuşită de dacoromani” 

(op.cit., p. 43). 

 Cum, deocamdată, nu avem şi o contrateză la asemenea 

afirmaţii, rămâne să aşteptăm, probabil, o nouă generaţie de cercetători 

capabili să demonstreze, cu argumente ştiinţifice, o astfel de ipoteză 

fascinantă.  
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RESPONSABILITATEA SUBIECTULUI CUNOSCĂTOR  
- principii etice privind autenticitatea şi originalitatea cercetărilor ştiinţifice - 

 

Epoca modernă şi implict cea post-modernă se caracterizează prin 

importanţa crescândă pe care o are ştiinţa în viaţa societăţii, dar şi în viaţa 

particulară ori publică a indivizilor. Dezvoltările umanităţii sunt legate în 

primul rând de revoluţia tehnico-ştiinţifică, însă nu trebuie neglijat rolul imens 

pe care-l au ştiinţele umaniste în conturarea unui ideal de umanitate. Fără 

intervenţia eticului în cadrul analizelor rigide, obiectiv-rigurioase ale ştiinţelor 

naturii, omenirea s-ar putea îndrepta către un automatism cultural greu de 

aprehendat şi de asimilat. Mai ales, că ar trebui să ţinem cont de faptul că unul 

din aspectele revoluţiei tehnico-ştiinţifice îl reprezintă transformarea ştiinţei 

într-o forţă nemijlocită de producţie, într-un vast imperiu consumerist în care 

valoarea umană din cadrul muncii tehnicizate este aproape anihilată. Mai mult, 

legătura strânsă dintre ştiinţă şi producţie este conştient urmărită de 

principalele programe politice ale statelor lumii. 

Aşa cum sugera filosoful Jean Baudrillard, ne confruntăm cu un veritabil 

mimetism în ceea ce priveşte producţia în serie atât a lucrărilor ştiinţifice, cât şi 

a celor artistice, astfel încât o soluţie etică vizavi de acest fenomen trebuie să se 

formuleze cu absolută necesitate. O avertizare asupra crizei culturii ştiinţifice a 

continentului european, dar implicit şi a umanităţii, în general, s-a lansat încă 

din anul 1927, de către Edmund Husserl, prin celebra sa lucrare, Criza 

umanităţii europene şi filosofia. Totuşi, putem observa cum revoluţia tehnico-

ştiinţifică a zilelor noastre generează un nou tip de om de ştiinţă, cel al 

cercetătorului ştiinţific salariat al unei institut de ştiinţă, iar proiectul politic 

european bazat pe societatea cunoaşterii şi comunicării vizează chiar atingerea 

unui nou ideal uman, cel de creare a unor cetăţeni permanent educaţi şi 
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informaţi, care să răspundă promt noilor perspective deschise de fenomenul 

globalizării.  

Aşadar, se cuvine să cercetăm care sunt normele de conduită ale oamenilor 

de ştiinţă, care este atitudinea lor morală, precum şi interesul pentru 

implicaţiile etice ale activităţilor lor concrete de cercetare. Întrucât ne vom 

referi, în special, asupra cercetătorului implicat într-un studiu de etică, 

iniţiativa noastră va fi inevitabil dintr-o perspectivă metaetică. Mai întâi, 

pornim de la ideea că există implicaţii etice în orice „act” veritabil uman, adică 

în orice act social. În acest sens, trebuie să avem în vedere faptul că eficienţa 

socială a ştiinţei nu poate fi redusă în niciun caz la eficienţa economică. Apare 

aici o dilemă etică de prim rang: cum se fac repartizările fondurilor în 

diversele ramuri de cercetare? Cu alte cuvinte, de ce se alocă mai mulţi bani, 

spre exemplu, pentru cercetări în domeniul fizicii nucleare (exemplul 

experimentelor din cadrul acceleratorului de particule de la Geneva), decât 

cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste? Conştiinţa responsabilităţii omului 

de ştiinţă ar obliga chiar la un studiu ştiinţific al problemei. În primul rând, o 

fetişizare a aparaturii şi tehnicii din diverse câmpuri de cercetare, în special cel 

ţinând de latura realistă a cercetării a dus la o pierdere din vedere a calităţii 

umane a cercetătorului. În unele ramuri ale cercetării ştiinţifice, cum ar fi 

ştiinţele filosofice sau matematica, nu condiţiile materiale joacă rolul hotărâtor, 

ci în special calitatea umană a cercetătorului, conduita lui morală în 

exercitarea muncii ştiinţifice.  

Un anumit climat psihologic şi moral se împleteşte bine cu climatul 

intelectual al instituţiei de cercetare, de aceea, contradicţia dintre structura 

formală şi cea informală poate naşte tensiuni şi reacţii psihologice negative. 

Faţă de această problematică reală atitudinea psihologilor şi a sociologilor, dar 

în special şi a conducătorilor de colective ştiinţifice sau a organizatorilor unui 

proiect de cercetare nu este în general unitară.  

Concepţia care trebuie să stea la baza organizării vieţii şi muncii ştiinţifice 

nu poate să fie identică cu cea care stă la baza organizării unei activităţi de 

rutină sau a unei activităţi pur didactice. O înţelegere distinctă a valorii 

relaţiilor formale şi informale, a disciplinei cercetătorului, a criteriilor de 

apreciere a rezultatelor obţinute şi a codului de comportare inter-individuală se 

impune de la sine. Pentru a avea realizări creatoare în ştiinţă este necesară 

angajarea întregii personalităţi a cercetătorului, ceea ce explică de ce etica 

relaţiilor inter-individuale în câmpul ştiinţei este strâns legată de psihologia 

relaţiilor micro-sociale. Mai mult, ideea solidarităţii interumane este o idee 

relativ recentă. Henri Bergson, de exemplu, a evidenţiat în lucrarea sa, Cele 

două surse ale moralei şi religiei, că majoritatea moralelor empirice şi a 

sistemelor etice sunt „morale închise”. Cu toate acestea, nu putem respinge 

faptul că principiul promovat în special de etica datoriei a lui Immanuel Kant 

şi a teoriei virtuţii a lui Aristotel are la bază ideea că „omul este un scop în 



75 
 

sine”, ceea ce ar trebui să fie un ghid permanent pentru orice cercetare 

ştiinţifică, atât pentru ştiinţele reale, cât şi pentru cele umaniste.  

Orice cercetare trebuie să fie în favoarea omului şi nu o cercetare în care 

omul este un material experimental. Unii autori deosebesc astfel între 

cercetarea având la bază o experimentare observaţională şi cercetarea având la 

bază experimentarea manipulativă. În primul caz, procedeul analitic are o 

întemeiere solidă, fiind standardizat, şi nu implică un risc semnificativ (pentru 

pacient, în cazul ştiinţei medicale, ori pentru fizician, în cazul cercetărilor din 

fizica atomică), sau, dimpotrivă, procedeele analitice promit să aducă un 

beneficiu cercetării.  

Vorbim aici de o tehnică care ar fi fost aplicată şi într-o situaţie non-

experimentală, singurele diferenţe constau în organizarea sistematică a 

observaţiilor şi în punerea în joc a unor metodici speciale şi riguroase pentru 

colectarea datelor. În experimentarea manipulativă există prea puţine procedee 

pentru munca executată (sau chiar nu există deloc). Pacientului, de pildă, i se 

aplică o tehnică experimentală care include un oarecare risc şi din care 

beneficiarul nu este pacientul, ci cunoaşterea umană. 

Un exemplu de experimentare manipulativă îl reprezintă experienţele 

realizate de nazişti în lagărele de exterminare sau în încercarea de introducere 

pe piaţă a diferitelor medicamente a căror nocivitate asupra organismului nu 

este cunoscută. În acest sens, condiţiile de cercetare au fost reglementate prin 

convenţii internaţionale, cum ar fi:  

a) se poate recurge la cercetare pe om numai cu extremă prudenţă şi dacă 

riscurile au fost reduse la minimum după o prealabilă experimentare pe 

animale; 

b) se recurge la om numai dacă soluţia problemei nu poate fi obţinută prin 

experimentare pe animal; 

c) protocolul de cercetare trebuie să reflecte părerea unui colectiv de 

specialişti competenţi; 

d) subiectul trebuie să fie informat şi să-şi dea consimţământul. 

Toate aceste probleme etice legate de statutul experimentului ştiinţific sunt 

valabile în special în ştiinţele reale, fizică, medicină, chimie etc, însă, în cadrul 

unui proiect de cercetare umanist, cum este cel de faţă, se impun câteva 

observaţii privind deontologia muncii de cercetare. Am putea întâlni unele 

abateri privind cercetarea, cum ar fi:  

A) abateri ale conducătorilor de grupuri faţă de subalterni,  

B) abateri de la relaţiile principiale ale subalternilor faţă de conducător şi  

C) abateri de la relaţiile principiale intercolegiale. 

Aşadar, printre abaterile de la morala relaţiilor interumane în câmpul 

cercetării ştiinţifice menţionăm în cazul punctului A): 

1. Confuzia între competenţă şi autoritate administrativă. Situaţia ideală ar fi 

să existe o congruenţă între competenţă şi autoritatea „formală”, ce trebuie 
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obţinută prin promovarea răspunderii celor competenţi şi nu prin subordonarea 

competenţi faţă de cei lipsiţi de competenţă. 

2. Promovarea elementelor subcapabile. Aceata poate apare în mod automat 

ca o urmare a promovării incompetenţei în scara ierarhică. Instinctul de 

conservare şi calculul la rece îl face pe conducătorul necorespunzător să 

sprijine pe subalternii care nu l-ar putea concura.  

3. Invidierea subalternilor. Spre exemplu invidia lui Davy pentru calităţile 

lui Faraday. 

4. Minimalizarea posibilităţilor subalternilor. Aceasta porneşte din amor 

propriu. 

5. Parţialitatea, adică lipsa de obiectivitate în judecarea aportului adus, 

abaterea este provocată de simpatie şi antipatie, de existenţa anumitor legături 

familiale sau personale. 

6. Lipsa de omenie, care se manifestă nu doar printr-o atitudine distantă, ci 

mai ales prin considerarea subalternului sub aspect exclusiv prefesional sau 

chiar funcţionăresc, subalternul având, desigur, demnitatea sa şi problemele 

sale personale. 

7. Cupiditatea (rapacitatea) care în sectorul ştiinţific se manifestă din păcate 

destul de des: dorinţa de avea un număr cât mai mare de lucrări, monopolismul 

în cercetare, exploatarea muncii subalternilor fără a-i cointeresa material sau 

moral, furtul de idei de la subalterni, subordonarea întregii forţe de muncă în 

scopul urmăriririi propriilor ipoteze de lucru. 

8. Lipsa de respect pentru personalitatea ştiinţifică a subalternilor, care au şi 

ei dreptul la iniţiativă, la lucrări independente şi la folosirea mijloacelor de 

lucru 

9. Dorinţa de laudă şi de linguşire. Această abatere este regretabilă deoarece 

favorizează apariţia greşelilor într-un câmp de activitate care prin definiţie 

ţinteşte la îndepărtarea erorilor şi la promovarea adevărului. 

10. Impermeabilitatea la sugestii, la propunerile constructive, la critică, în 

general ceea ce presupune o antipatizare a criticii. Cum orice cale de cercetare 

presupune feed-back, această abatere deposedează conducătorul de o viziune 

justă asupra succesului cercetării. 

11. Critica „ex cathedra”, după principiul „magister dixit”, ce rezultă din 

orgoliu, din amor propriu, din individualism, dintre confuzia dintre competenţa 

ştiinţifică şi rolul social administrativ. 

12. Aplicarea în colectiv a principiului „divide et impera”. A provoca 

suspiciune şi invidie reciprocă între subalterni este un principiu tactic de 

conducere de o extremă eficacitate, dar de o mare reprobabilitate morală. 

Desigur, multe dintre aceste abateri nu se pot produce decât pe un teren 

pregătit de greşeleile morale ale subalternilor. Avem deci, B) abateri de la 

relaţiile principiale ale subalternilor faţă de conducătotii ştiinţifici: 

1. Invidia pentru poziţia, realizările, capacitatea conducătorului. 
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2. Servilismul, dublat frecvent de făţărnicie. 

3. Denigrarea colegilor, introducerea insidioasă a neîncredrii între 

conducător şi colegi; „raportarea”, „delaţiunea” unor fapte reale dar probabil 

răstălmăcite, sau chiar a unor fapte imaginare. O metodă practică pentru 

stârpirea acestui obicei este confruntarea. Unii conducători de cercetare 

preferă, totuşi, să-l cultive, în speranţa că va avea informaţii de încredere în 

masa de cercetători. 

4. Miniciuna „interesată”; 

5. Indisciplina; 

6. Denigrarea conducătorului; 

7. Însuşirea necinstită a unor idei valoroase; 

8. Lipsa de respect pentru autoritatea pe care o reprezintă conducătorul. 

Trebuie să avem în vedere însă, în analiza acestor abateri etice că relaţia 

conducător-subaltern este o relaţie formală şi nu coincide cu relaţia „maestru”-

„discipol”, nici cu relaţia „vârstnic”-„tânăr” în câmpul ştiinţei. Există, desigur, 

şi C) abateri de la relaţiile principiale intercolegiale. Aceste abateri reflectă 

conflictul dintre cele două valori etice opuse: individualismul în munca de 

cercetare şi apetenţa pentru munca în echipă, accentul pus pe colaborare. 

Printre abateri amintim: invidia şi dorinţa de a te pune în valoare, care explică 

unele abateri de tipul ignorării „voite” a lucrărilor altora, a nerecunoaşterii 

priorităţii ştiinţifice a altora, etc. Asemenea abateri s-au întâlnit în cursul 

istoriei ştiinţelor chiar la personalităţi marcante. Însuşi Charls Darwin a fost 

criticat pentru faptul că prima ediţie din 1859 a Originii speciilor a prezentat 

ideea evoluţiei lumii vii ca rezultat al unor observaţii personale, minimalizând 

contribuţia precursorilor acestei idei (Lamarck). H. Helmotz a subestimat mult 

timp semnificaţia lucrărilor lui Robert Mayer, privind principiul conservării 

energiei, minimalizându-le importanţa. 

O altă problemă etică în vederea elaborării unei lucrări ştiinţifice este 

problema paternităţii unei idei. Citarea paternităţii este uneori escamotată sub 

pretextul că nu este posibilă prezentarea unei bibliografii complete, se publică 

o bibliografie orientativă sau se limitează investigaţiile bibliografice la lucrările 

doar a câteva limbi de circulaţie. Ce înseamnă însă o prioritate ştiinţifică în 

vederea stabilirii corecte a originii unei idei sau teorii? Termenul de prioritate a 

ideii are un sens juridico-economic, cea ce astăzi se numeşte dreptul de autor. 

Relaţia dintre autor şi idee este în primul rând o relaţie afectivă comparabilă cu 

cea dintre mamă şi copil, o justă atitudine faţă de propriile idei are repercusiuni 

asupra „bazei sentimentale” a activităţii sale ştiinţifice.  

Dacă în problema priorităţii ştiinţifice, în ceea ce priveşte marile descoperiri 

istorice se va restabili adevărul în cele din urmă, în ceea ce priveşte 

descoperirile mai neînsemnate omul de ştiinţă trebuie să aibă înţelepciune şi 

toleranţă. De un real interes moral este şi atitudinea cercetătorului faţă de 

munca sa ştiinţifică, cât şi a altora. Respectul faţă de munca în sine se 
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concretizează în îndeplinirea obligaţiilor. Formalismul, superficilaitatea, 

indiferenţa, indolenţa, lipsa de exigenţă, lipsa de interes pentru problemă sunt 

păcate majore faţă de cauza ştiinţei. De asemenea, putem vorbi de o etică a 

scrisului ştiinţific precum şi a discuţiilor, dezbaterilor ştiinţifice. Scrisul 

ştiinţific are şi el „normele” sale, acceptate uneori tacit, alteori explicitate cu 

ocazia unor încălcări mai mult sau mai puţin grosolane. O primă categorie de 

norme se referă la ceea ce s-ar numi obligaţiile morale ale cercetătorului, 

obligaţii pe care le are faţă de cei care au contribuit la realizarea lucrării. O altă 

categorie de probleme se referă la modul de prezentare al comunicărilor. Am 

putea spune că acestea sunt mai mult probleme de bun simţ decât de etică. În 

acest sens, deci, autorul trebuie să depună străduinţe pentru a evita: a) 

frazeologia emoţională; b) controverse răutăciose; c) atacuri la persoană; d) 

folosirea exagerată a persoanei întâi; e) evaluarea doar a propriei sale activităţi. 

Criticismul, de asemenea, este o parte importantă a metodei ştiinţifice, dar 

trebuie condus într-o manieră demnă şi constructivă. În general, autorul care 

alunecă în atacuri personale şi în pură controversă îşi dăunează mult propriei 

reputaţii decât păgubeşte prestigiul cercetătoturului cu care este de acord. Cea 

mai discutată problemă a eticii scrisului ştiinţific se referă la „dreptul” de a fi 

semnatar, la numărul şi la ordinea autorilor în cadrul unui colectiv ştiinţific. În 

cazul în care contribuţia autorilor este aproximativ egală, soluţia optimă este 

semnarea lucrării în ordine alfabetică. Trebuie să se combată cu hotărâre 

criteriul protocolar, criteriul ierarhic, ca şi alte criterii neprincipiale 

(familiarism, nepotism, relaţie personală, apartenenţă politică etc). O problemă 

conexă este şi aceea a cantităţii şi calităţii în scrisul ştiinţific. Valoarea unei 

lucrări nu se judecă în primul rând după lungimea ei, ci după calitatea ei. De 

asemenea, concizia şi claritatea în exprimare sunt cu adevărat imperative etice. 

Eleganţa în exprimare este compatibilă cu principialitatea, iar răstirea sau 

ofensarea în ţinerea discursului este compatibilă cu incisivitatea.  

În general, argumentaţia temeinică se impune de la sine, nu are nevoie de 

„ambalare” într-o frazeologie brutală. Tonul polemic antrenează reacţii afective 

de apărare care duc la rapida pierdere a obiectivităţii. Este neetic să ne fixăm în 

exclusivitate asupra defectelor şi punctelor criticabile fără a menţiona şi 

elementele pozitive ale lucrării. Părtinirea în acest caz se manifestă prin 

subestimarea fie a părţilor pozitive, fie a părţilor negative. Criticul nu trebuie să 

piardă din vedere faptul că valoarea unei lucrări ştiinţifice nu este dată numai 

sau în primul rând de partea de adevăr pe care o conţine, ci de multe ori 

valoarea este dată de caracterul ei stimulativ pentru cercetări. Uneori, lucrări 

„eronate” au contribuit la regresul ştiinţei tocmai prin aceea că au provocat o 

ripostă de mare importanţă. 
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VARIAŢIUNI DE OCAZIE 

       Într-o zi m-am rostogolit în libertatea mea ca un surmenaj prin vise.  La 

trezire m-a aşteptat timpul obosit de cauzalitate şi înmuiat în seara 

genunchilor, atârnaţi în hăţişul înţelesului cu care Iuda l-a vândut pe 

Dumnezeu, ca pe un obiect precis, pedepsit de fiorul metafizic.  

      Să mă lăcrimez în dulceaţa coruptă a fiinţei cu senzaţie de infamie? Arunc 

în mine cu piatra şi mă bucur de onorurile oaselor ce scârţâie a impersonal 

naufragiu. Năvala răstignirii pândeşte de după umăr, vulgarizându-mi mirosul 

coastei cu gust de izbăvire. În mansarda inimii soarta se rosteşte în sughiţuri 

cu bocet politicos de curtezană. 

Şi-mi aminteşte că m-am născut într-o amiază a unui miez de noapte, târât pe 

muchia dinspre freamăt a rugăciunii. 

                                                               *** 

 Dincolo de Dumnezeu stă fragilitatea dumnezeirii. Ca o icoană cu 

certificat de deces, îngrămădită în nervii altarului din sonetul inimii.  

 Dincolo de dumnezeire e goliciunea argumentelor cu care ne 

parcurgem buzele hoinărite de mirarea plângăcioasă a Giocondei. 

 Dincolo de argumente e viaţa, singura întâmplare neaşteptată ce ne 

tastează biografia într-un e-mail cu pretenţii de istorie umană. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

                             Metabolismul artei şi al artistului 

 
Festivalul Making Waves (Lincoln Center, ianuarie, 2015) cuprinde o 

secţiune adresată cinematografiei româneşti:  New Romanian Cinema 

2013, încadrul căreia se prezintă filmul „Când seara se lasă peste Bucureşti 

sau metabolism”, la Elinor Bunin Munroe Film Center. Pelicula aparţine 

regizorului Corneliu Porumboiu şi este nominalizată ca film al săptămânii.  
 

Cu această producţie, Porumboiu se detaşează de noul 

val hiper-realist al cinematografiei româneşti, aşa cum 

odinioară regizorul italian Michelangelo Antonioni 

(modelul său poetic în acest demers) s-a distanţat de 

neo-realismul italian, către un modernism cu o 

estetică originală.  De altfel, Paul, regizorul filmului 

în film, face referinţe explicite la trilogia lui 

Antonioni (Aventura, Noaptea şi Eclipsa) şi la 

Blowup, ocazie cu care constată ignoranţa  Alinei, 

actriţă în  rol secundar şi iubita sa de circumstanţă. 

Filmul se anunţă, încă din primul cadru, un exerciţiu 

intelectual steril, riguros structurat în secvenţe, care s-ar fi 

dorit mai lungi de 11 minute ‒ maximul oferit de rola de peliculă de 300 m.  Limitarea 

se justifică, comentează regizorul, pentru că ea a generat  o anume formulă estetică ce 

s-a impus în câteva decenii de film. Arta filmului, (în termenii în care o înţelegem 

astăzi), glosează el mai departe, va dispare odată cu invadarea tehnologiei digitale 

(video) ce permite secvenţe continue de filmare de lungimea unei ore. 

În subsidiar se vorbeşte de un actor imposibil, o ceartă între două personaje 

menită să lanseze adevăruri politice şi s-o tulbure pe Alina ce va ieşi goală de la duş; 

elemente ce conferă expunerii un anumit tip de suspans şi incită curiozitatea audienţei. 

Aşa cum ne aşteptăm, nimic nu este elucidat: aceleaşi cadre care se repetă ciclic, lungi 

şi statice, camera focusată pe profilul eroinei (tehnici observate la Antonioni). Nu 

vedem niciun platou de filmare, nu ni se-arată niciun fel de peliculă cu excepţia 

endoscopiei trucate a creatorului – un manifest poetic ce trimite la  Andrzej Vajda în 

Totul de vânzare, când îşi filmează propria mâna sângerândă de pe volan. Prins în 

acelaşi joc, medicul radiolog se adresează producătoarei într-un limbaj cinematografic: 

nu are sens să caute pe margini sau la sfârşitul filmului, esenţialul va fi fost capturat 

în centrul imaginii, focalizat. Ca şi Cristi Puiu, Porumboiu realizează o cinematografie 

a efectelor si nu a cauzelor, ce rămân la discreţia şi imaginaţia spectatorului. 

Despre filmul în film nu aflăm nimic, el este doar o formulă estetică, un clişeu 

tipic pentru cinematografia artă-poetică, servind ca pretext narativ prin care, auto-

reflexiv, regizorul defineşte o artă cu tendinţă în care mesajul politic răzbate subtil 

dintr-o scenă reprezentativă de viaţă: o dispută între doi bărbaţi, în timp ce o femeie 

http://www.filmlinc.com/films/series/making-waves-new-romanian-cinema-2013
http://www.filmlinc.com/films/series/making-waves-new-romanian-cinema-2013
http://www.filmlinc.com/films/series/making-waves-new-romanian-cinema-2013
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iese goală de la duş.Tot de gestul poetic ţine şi intruziunea brutală a vieţii în artă (Paul 

este îndrăgostit de Alina). Cadrul cu cearta, modificat anume ca să dezvăluie nuditatea 

Alinei,trimite la gratuitatea artei şi în consecinţă la deturnarea intenţiilor ei iniţiale. 

După atâtea repetiţii desfăşurate în apartamentul regizorului, ca preambul al defulării 

în sexualitate a tensiunii dintre protagonişti, scena va eşua pe platou într-un fiasco 

total: focusul camerei se mută cu insistenţă pe partitura Alinei, plasând în umbră 

confruntarea dintre bărbaţi şi mesajul ei politic… Alina va fi filmată goală pentru ca să 

se poată vedea peste 50 de ani când va fi grasă, ridată şi cu cărnurile lăsate. În fapt, 

motivaţia e dublată de orgoliul creatorului: Alina  (şi eventual artistul) vor fi singurii 

interesaţi de această peliculă doar pentru că arta filmului îşi va pierde virtuţile şi nu va 

mai exista audienţă pentru bobina de 300 m.  

Există o anumită simetrie de structură a planurilor ce alternează: cadrul din 

maşină, de la restaurant, apartamentul regizorului şi cabina de machiaj, după care 

ciclul se reia, ca un metabolism cu procesele lui de creştere (asimilaţie), în care iubirea 

se reliefează şi de descreştere (catabolism), în care ceea ce nu se susţine artistic este 

rejectat şi eliminat din procesul creaţiei. Fiecare secvenţă vorbeşte despre artă într-o 

formulă sau alta: cadrele sunt fruste, nu există niciun fel de poezie a imaginii, 

prevalează discursul poetic, ce e de multe ori stupid, căutat şi afectat. Primul cadru 

focalizează bordul unei maşini în care Paul şi Alina discută despre efectele tehnicii 

digitale în arta filmului şi modificarea scenariului (Alina va poza goală). Camera 

fixată în spatele volanului trimitela Vajda în Totul de vânzare. Cele două cadre de la 

restaurant vorbesc despre film prin intermediul artei culinare. Sofisticăria în artă e un 

proces invers proporţional cu complexitatea mijloacelor ei, ne spune artistul vorbind 

despre bucătăria orientală şi uneltele ei (beţişoarele) în raport cu cea europeană. Pe 

măsură ce avansează, tehnica va substitui şi asimila efortul şi interesul pentru inovaţie. 

Alina interpretează ad literam comparaţia şi inferează silogistic că bucătăria arabă 

este cea mai sofisticată pentru că arabii mănâncă cu mâinile. Cele două cadre la 

locuinţa lui Paul se desfăşoară simetric: în preambulul actului sexual, scena cu cearta 

este repetată la disperare, sugerând două procese metabolice antagonice, ce au ca scop, 

primul: de-a o aduce pe Alina goală, în prim plan, al doilea: de-a restaura ordinea 

iniţială în care disputa revine în prim plan. În aceeaşi idee, pasiunea primei nopţi  este 

diminuată pentru că: Alina se dovedeşte o actriţă modestă de carieră ce nu-i 

corespunde intelectual şi pentru că relaţia alunecă în derizoriu prin discuţia telefonică 

a Alinei cu prezumtivul ei iubit. Simetria artă-viaţă se manifestă ca un fel de 

metonimie a imaginii: nu aflăm ce vorbesc bărbaţii şi aude Alina din anticameră, dar îl 

vedem pe  Paul  când surprinde discuţia Alinei la telefon. Metabolismul vieţii în 

consens cu cel al creaţiei se întrepătrund în această succesiune de planuri simetrice cu 

aparentul lor ritm de desfăşurare în timp real.    

În consens cu imaginea, banda sonoră e la fel de frustă. Uneori, tăcerea este 

exemplară ca într-o cameră de vid. Zgomotul ştergătoarelor pe parbriz, torsul 

motorului se disting cristalin în pauzele de conversaţie din maşină. Pe parcursul cinei 

la restaurantul chinezesc, din vidul sonor se conturează clare şi amplificate zgomotele 

hulpave de îngurgitare şi masticaţie ale regizorului şi atingerea suplă şi delicată de 

farfurie a beţişoarelor Alinei. Ea pare că nu savurează mâncarea, într-un ritual 

stereotip manevrează stresată şi crispată instrumentele ce dau măsura sofisticării 

mâncării. Pentru ea cina este un act social; concentrarea  la dialog, preocuparea pentru 
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emiterea unor judecăţi de valoare duc la un proces formal, steril, dificil de ingerat, la 

fel cum se întâmplă cu arta care teoretizează prea mult despre ea însăşi, epuizată fiind 

în propriile ei forme.   

Manipularea timpului fiecărui cadru în corelaţie cu detaliul semnificativ sunt 

tehnici de a direcţiona subtil audienţa către elemente exterioare expunerii. Disertaţiile 

teoretice ale artistului cu partenera sa de producţie şi de pat demonstrează nevoia de 

obiectivare, de confirmare a actului artistic. În aceeaşi măsură, Alina îşi secondează 

toate mişcările (ieşirea din cadă, uscatul părului, ştergerea cu prosopul peste hainele de 

stradă) anunţând cu voce tare, pas cu pas toate gesturile pe care le face. Cu toată 

simplitatea şi ignoranţa ei bine camuflate, Alina îi revelă lui Paul de ce relaţia lor de 

iubire nu se poate susţine: ea e bazată pe incertitudinile şi nesiguranţa fiecăruia dintre 

ei (chiar dacă totul e scris acolo, după cum subliniază în repetate rânduri, Paul ‒ adică 

în scenariu, iar Alina afişează o postură sobră, studiată, sigură de sine). Filmarea este 

întârziată cu o zi pe care regizorul o petrece cu personajul pentru a-şi legitima 

modificarea scenei şi bunul ei demers. Tot acest exerciţiu este un joc incitant, de 

natură sexuală care se ratează în aceeaşi măsură în care va eşua şi cadrul pe platoul de 

filmare; viaţa arareori poate metaboliza în artă, dar nu întotdeauna transformarea e 

constructivă. 

 Metabolismul artei, privită ca un organism viu în transformare, este surprins 

într-un moment de cumpănă, de oboseală, de epuizare, sugerat de titlu ‒ metafora serii 

care se lasă peste Bucureşti. Arta devine auto-reflexivă, cu tendinţe de abstractizare, 

pentru că nu mai are nimic de spus fără să se repete, devine meta-artă. Alina se şterge 

cu prosopul peste veşmintele de stradă şi-şi susţine rolul subliniind verbal fiecare gest 

pe care-l face, ca şi cum imaginea nu mai este suficientă  ‒ arta vizualului are nevoie 

de precizări, de filozofie, de potenţare a fiecărui gest. Sugestiei prin imagine i se 

adaugă analiza, comentariul. Toată această sofisticărie a vieţii şi a artei manifestată în 

culisele platformei de filmare şi în timpul meselor la restaurant, depărtează arta şi 

deopotrivă viaţa de formele ei  simple şi autentice. 

Porumboiu propune, precum Antonioni odinioară, o cinematografie a interiorului, 

autoscopică. El proiectează cuplul Paul-Alina în relaţia Antonioni-Monica Vitti, cu 

care actriţa se zice că seamănă (remarcă colegul de breaslă ce o invită la o audiţie). 

Spre deosebire de Antonioni, unde arhitectura joacă un rol esenţial, Porumboiu 

elimină aproape complet perspectiva şi monumentalul imaginii. Spaţiul e închis, 

meschin, claustrofobic: cabina de machiaj, interiorul unei maşini, uşa întredeschisă a 

dormitorului. Tot prin Antonioni, recunoaştem liniştea apăsătoare a peliculei sau 

spaţiul abstractizat ale cărui elemente sunt în egală măsură valorate: prezenţe, absenţe 

(profilul Alinei fără sharfdin maşină), beţigaşele chinezeşti, imaginea endoscopiei, 

bordul maşinii. Ne întrebăm dacă Porumboiu se află în fapt, ca şi Paul, în căutarea 

unei formule estetice, sau filmul însuşi se vrea un omagiu adus marelui creator al 

cinematografiei moderne. Pelicula se înscrie ca o „aventură” a artei şi a vieţii 

artistului, la intrarea în crepuscul, odată cu lăsarea serii peste Bucureşti. 

 

                                                                                New York, January 2015 
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      EUGEN VIRGIL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

ALTE COMPONENTE ESENŢIALE ALE ÎNŢELEPCIUNII ELENE 

CURAJUL 
Un loc important în contextul înţelepciunii greceşti îl ocupă curajul. Virtute prin 

excelenţă masculină, ea n-a ocolit pe cele mai reprezentative dintre femeile momentului. 

Totuşi, creatorii greci insistă doar asupra primei opţiuni. 

Vremurile erau dificile, nu o dată câştigul era determinat nu de puterea minţii, ci de 

forţa braţelor. Vrând parcă să contracareze trista realitate, elenii au dat întâietate puterii şi 

nu forţei. Aceasta din urmă era vigoare şi robusteţe, prima însă însemna un întreg  

florilegiu de frumoase calităţi sufleteşti şi morale. Aşa se face că în accepţiunea lor – nu 

exista curaj în afara deliberărilor inteligenţei. 

Eschil ilustrează superb această realitate: „Teama nu trebuie să te facă să-ţi pierzi 

curajul”. Altfel spus, teama este o proiecţie a animalităţii în vreme ce curajul este o 

consecinţă a reflecţiilor inteligenţei. 

Şi Sofocle priveşte problema curajului în chip paradoxal. „Norocul nu-i ajută pe cei 

lipsiţi de curaj”. Norocul este o varietate a sorţii, deci, la prima vedere ar trebui să 

acţioneze de sine stătător, fără nicio altă implicaţie decât întâmplătorul. Dar cum grecilor 

le plăcea la nebunie să corecteze tot ce este „întâmplător”, ca fiind ceva ce le scapă de 

sub necesarul control, creează o relaţie de interdependenţă cu o conexiune care evită total 

orice este de factură aleatorie. Iar instanţa care poate realiza această conexiune nu-i alta 

decât raţiunea. Ori raţiunea, nu-i raţiunea „mama” intelectuală a curajului? 

Şi astfel asistăm la împlinirea uneia dintre cele mai stranii alchimii (stranie, doar în 

sensul ciudăţeniei care atestă o astfel de „înfrăţire”). În felul acesta victoria e rezultatul 

ecuaţiei curaj + noroc, aici norocul jucând rolul unui aliat neprevăzut, dar inspirat, iar 

curajul pe acela al unui pol stabil, gata să capteze cele mai neaşteptate „ajutoare”. 
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Între Eschil şi Sofocle funcţionează o tainică, dar eficientă corespondenţă, întâlnită de 

obicei în cazul vaselor comunicante. Fiecare exprimă ceea ce crede dar imaginea de 

ansamblu subliniază, cum era şi normal, accentul raţional în tot ce se petrece. 

                                                MĂSURA 

Dragă le-a fost grecilor antici măsura. Dragoste determinată de constanta lor 

nemăsurare. Plăcându-le să depăşească limitele – atât cele exterioare cât şi cele lăuntrice, 

cele exterioare prin numeroasele colonii întemeiate cât cuprindea Marea Mediterană dar 

şi Pontul Euxin, cele lăuntrice favorizate de emulativul precept – „Cunoaşte-te pe tine 

însuţi” – aveau să descopere curând inconvenienţele şi inconvenientele acestor 

permanente depăşiri. De aici, stringenta lor nevoie de măsură. Eschil se referă de trei ori 

pe parcursul celei mai „ieşite din ţâţâni” dintre tragediile sale, am numit Orestia, la 

salvatoarea unitate de echilibrare a omenescului – amintita măsură. 

Vrând parcă să pună în gardă cu privire la diluviul exceselor, el spune: „Măsura este 

binele suprem”. Ca tot ce este suprem, formularea nu va trece de pragul dezideratului. 

Dar avertismentul, odată enunţat, devine ca o lumină de far care, în toiul nopţii celei mai 

furtunoase, călăuzeşte temerarii, împiedicându-i să se sfarme de ucigaşele stânci. 

Intuind catastrofalele consecinţe ale încălcării hybrisului, marele tragic spune: 

„Depăşirea măsurii este atunci când încolţeşte spicul rătăcirii. Iar secerişul care se face 

este numai lacrimi”. Exprimarea nu este numai frumoasă, ci ca tot ce este frumos, 

deosebit de pregnantă. „Spicul rătăcirii”, ca orice de asemenea gen, este doldora de 

boabe, numai că aceste boabe odată secerate se dovedesc a nu fi altceva decât o 

abundenţă de… lacrimi. Umanizatoare aceste lacrimi, dar şi atât de sfâşietoare! Încât stai 

să te întrebi dacă nu cumva preţul plătit este disproporţionat de mare faţă de valoarea 

reală a bunurilor ce-l contracarează. 

În condiţii normale, avertismentele dau roade. Dar lumea tragediei numai normală nu 

este. Drept urmare, zeii hotărăsc peste voinţele oamenilor ce trebuie să se întâmple. Iar 

hotărârile lor sunt ineluctabile. Dar este un tip de ineluctabil care el însuşi parcă incită 

oamenii să nu uite nicio clipă că s-au născut spre a se întrece pe ei înşişi, că adevăratul 

lor nume este – „cei care se revarsă necontenit dintre maluri”. 

Tot Eschil formulează una dintre cele mai percutante revelaţii privind condiţia 

umană: „Muritorii nu se satură niciodată de succes”, aici niciodată  fiind un sinonim al 

aceleiaşi nemăsurări. Faptul că se referă la succes, deci la un atribut deopotrivă social, 

monden, dar şi artistic totodată, Eschil intuieşte parcă dimensiunea apreciabilă pe care 

această noţiune, dintre cele mai emulative din câte pot exista, o are în conturarea 

sănătoasă, întremătoare, a întregii vieţi omeneşti. Fiindcă o existenţă pentru a fi întreagă 

are nevoie şi de acest „afluent” al marelui fluviu care este viaţa oricărui om 

reprezentativ. În absenţa lui, multe aspecte ale adevăratei naturi umane riscă să nu fie 

puse niciodată în valoarea ce li se cuvine. 

Euripide la rândul său, printr-un gând salvat de Plutarh, susţine: „Nimic nu mi se pare 

mai respectabil decât cumpătarea care însoţeşte totdeauna virtutea”. Ideea e cu atât mai 

preţioasă cu cât e datorată celui mai excesiv, sentimental vorbind, dintre tragici, semn 

distinctiv că până şi astfel de creatori sunt impresionaţi de ceea ce se găseşte la antipodul 

lor. 

Militând pentru menţinerea cumpătării până şi atunci când aceasta însoţeşte virtutea, 

Euripide atrage de fapt atenţia asupra riscurilor majore care pot decurge din orice 

tentativă de încălcare a măsurii. Fie ea şi una determinată de virtute. 
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Şi, într-adevăr, în cazul atâtor oameni, virtutea în loc să devină o oază pentru semenii 

lor, aşa cum ar trebui şi aşa cum îi este predestinat să se întâmple, se constituie într-una 

din cele mai sumbre închisori, care în loc să atragă eventual şi pe alţii disponibili în acest 

sens, îi îndepărtează pentru totdeauna de o posibilă apropiere a ei. 

Credinţa, din nefericire foarte răspândită, că răul este mult mai lesne de întruchipat 

decât binele, aici răul fiind un teritoriu al nedesăvârşirilor umane de toate felurile, iar 

binele un tărâm pe întinsul căruia tot ce este durabil se poate clădi, credinţa aceasta este 

falsă. Răul este mai accesibil decât binele nu fiindcă ar fi mai uşor de săvârşit, ci 

deoarece are un fel de „je m’en fiche” (de nu-mi pasă ce pot să zică unii sau alţii de ceea 

ce întreprind), pe care binele nu-l posedă. Şi nu-l posedă nu fiindcă nu l-ar putea poseda, 

ci pentru că atitudinea lui faţă de tot ce este viaţă este o consecinţă a pudoarei care îl 

caracterizează. Grecii ne ajută să înfăptuim această necesară şi salvatoare disjuncţie. 

                                                    PRIETENIA 

Cea mai preţuită dintre stările sufleteşti pentru greci a fost prietenia. Dacă Pitagora a 

surprins o profundă caracteristică a acestei elevate stări – „Prietenia este o egalitate 

armonioasă”, iar Aristotel a formulat una dintre cele mai seducătoare definiţii din toate 

timpurile – „Prietenia este un suflet în două trupuri”, tragicii greci nu s-au lăsat mai 

prejos. 

Sofocle ne oferă două păreri situate la antipod: „Un sentiment frumos (prietenia) dă 

naştere altui sentiment frumos” demonstrând necesitatea unui climat benefic pentru ca 

oamenii să se împlinească; „Banii găsesc prieteni” este unul dintre gândurile care atestă 

relativitatea celor omeneşti. 

Accentul însă trebuie pus pe prima idee, aceea care stabileşte strânsa interdependenţă 

dintre acţiunile oamenilor, făcuţi să fie nespus de receptivi la tot ce este de natură să-i 

împingă înainte, fiindcă numai astfel ei pot să se parcurgă, pot să devină conştienţi de 

infinitul  care reprezintă propria lor viaţă. Desigur, e nevoie să privim din când în când şi 

în urma noastră, adeseori, dacă nu facem astfel, ne trezim cu cine ştie ce monstru pe 

urmele noastre, monstru apărut din neatenţia faţă de cine ştie ce neînsemnată întâmplare, 

şi care creşte, şi creşte, dacă nu este luat în seamă. În vreme ce o simplă privire aruncată 

în urmă, la momentul oportun, îl poate aneantiza. Scopul însă trebuie să fie – înainte! 

Răspunzându-i parcă lui Sofocle, Euripide afirmă: „Nenorocirea nu are prieteni”. 

Trist verdict, dar pe deplin realist mai ales în vremurile mai mult decât tulburi de care a 

avut autorul parte. 

Şi vrând să întărească situaţia, ca şi cum menţionarea ei nu era îndestulătoare, 

punctează: „Când îţi merge rău, abia atunci ies la iveală adevăraţii prieteni”. 

Şi tot lui Euripide îi datorăm un gând, formulat mai curând de un cinic: „Nimeni nu 

vrea să aibă prieteni săraci.” 

Din cele expuse se impune convingător certitudinea că tragicii greci au descoperit 

în cugetare dimensiuni sociale, morale, estetice care fac din om, ca emblematică 

prezenţă terestră, într-adevăr măsura tuturor lucrurilor. 

Călcând pe urmele lor, nimic imposibil nu pare să existe… 
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Trăilă Nicola                    

 

 

 

 

 

 

 

                            SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (II)1 

 

Pentru a înţelege traseul biografic şi semnificaţiile operei lui Romul 

Ladea, supranumit de unii critici de artă „sculptorul-ţăran”, invocându- se 

izvoarele arhaice, „forţa primitivă” din arta sa, ni se pare pe deplin lămuritor 

să ne referim la ambianţa culturală din care provine, la datele inconfundabile 

ale spaţiului artistic bănăţean. Dar, trebuie, din capul locului să o spunem că, 

după credinţa noastră, denumirea de „sculptor-ţăran” dată lui Romul Ladea, a 

fost făcută cu intenţia, disimulată desigur, de a estompa înălţimea artei 

bănăţeanului. Prea urca vertiginos, ignora apoi imperativele vremii, 

păstrându-şi nealterate propriile păreri despre artă. În fond, Ladea era un artist 

cu calităţi intelectuale şi morale de invidiat, care şi-a iubit semenii, ţărani sau 

orăşeni, de pe tot cuprinsul ţării româneşti, încercând, din răsputeri, să le 

trezească conştiinţa naţională şi să ridice demnitatea neamului său la cote 

superioare. Să ne gândim, numai, la faptul că mai toţi oamenii de seamă ai 

culturii, ca şi ai ştiinţei, din secolele XIX şi XX sunt cuprinşi, ca şi mulţi eroi 

ai neamului, în vizorul artei ladiene. N-a fost o întâmplare, ci un demers 

chibzuit cu multă ştiinţă şi dragoste de ţară. Fără teama de a exagera, putem 

afirma că, de fapt, Ladea a scris, în lemn, piatră şi lut, o autentică istorie a 

                                                           
1 Fragment din volumul; Între tradiţie şi modernitate, opera sculptorului Romul Ladea, în 

curs de apariţie. 
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românilor. Şi a început, în tinereţe, la douăzeci şi doi de ani, cu chipul 

marelui istoric, A.D. Xenopol. Ca urmare, să-i dăm crezare. 

1 . La începutul unei monografii apărute încă în anii vieţii sculptorului, 

citim: „Între cei care au scris despre Romul Ladea aproape că nu se află unul 

care să nu fi acreditat ideea <sculptorului-ţăran>, cu <forţă primitivă>, cu 

<profund caracter naţional>. În măsura în care asemenea adjective vizează 

reala şi marea putere a talentului său, lucrul este adevărat...”. Nicolae Crişan, 

Romul Ladea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, pag. 5.17 Italianului Silvio 

Guarnieri când spune despre Ladea:…„Om al forţei sănătoase, atât în viaţă 

cât şi în artă, era întotdeauna extrem de sensibil şi delicat…dovedea înţelegeri 

care, prin fineţea lor, trădau o rară nobleţe sufletească. Aş vrea să mai 

subliniez un lucru care rămâne fundamental şi anume voinţa sa de a crea o 

artă românească ce să intre în universal prin virtuţile specifice ale 

sensibilităţii şi ale imaginaţiei populare” („Tribuna”, septembrie 1970, Cluj-

Napoca). Acesta era crezul lui Romul Ladea, de ridicare a artei româneşti la 

rang de universalitate. Şi atunci de ce să nu-i spunem românului bănăţean: 

„sculptorul demnităţii naţionale româneşti”? 

De altfel, însuşi Ladea, în filmul realizat la TVR, în primăvara anului 

1970, va afirma: „Criticii interpretează cum cred ei de bine. Ei au nevoie ca 

să bage fiecare om, fiecare operă într-o cutiuţă oareşcare... Maestrul 

Comarnescu mă face baroc, alţii altfel... şi fiindcă la mine au observat ceva 

exuberanţă, au declarat-o baroc ţărănesc”. Se vede, limpede, detaşarea 

sculptorului de etichetările fără noimă şi substrat real la adresa sa. 

În regiunea unde Romul Ladea a văzut lumina zilei, la începutul 

secolului al XX-lea, opera sculptorului a păstrat o rădăcină adâncă şi durabilă, 

rămasă nealterată indiferent unde îl vor purta paşii de-a lungul existenţei. 

Amintirea locurilor sale de obârşie este păstrată cu sfinţenie, constituind o 

zestre intangibilă. Rememorarea la anii maturităţii a „vârstei de aur” a 

copilăriei apare ca un lucru firesc, acest plonjon în spaţiul începuturilor 

oferindu-ne cheia înţelegerii operei sale atât de marcată de legătura cu satul, 

cu acest tezaur inestimabil. „Sunt dintr-un sat frumos de pe valea Caraşului, 

din Banat ‒ îşi aminteşte Romul Ladea ‒, născut din strămoşi plugari simpli, 

vrednici, săraci, care şi-au agonisit mălaiul în condiţii neobişnuit de grele. 

Am moştenit de la ei sărăcia, această înaltă şcoală care te duce pe drumurile 

cele mai variate ale vieţii, îţi arată cele ma interesante şi serioase aspecte ale 

ei, te învaţă la luptă, răbdare, omenie, îţi deschide ochii ca să priveşti cu 

înţelegere realitatea înconjurătoare, te învaţă să gândeşti curajos, să ai 

dragoste şi încredere în om şi că munca necurmată învinge totul. Tenacitate, 

seriozitate, chibzuială în lucrul odată început, am învăţat şi am moştenit de la 

părinţii mei, tot ceea ce trebuie să stea de când în lumea la baza oricărei vieţi 

de creator. Mi-am dat apoi seama că acestei moşteniri va trebui să-i adaug o 
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lectură sistematică, muncă organizată şi pasiune pentru meseria pe care mi-

am ales-o”. 

 2 . Romul Ladea s-a născut la 17 mai 1901 în satul Jitin, judeţul 

Caraş-Severin, în familia lui Gheorghe Ladea şi a Evei Ladea, născută 

Argane. 

 

3 . Romul Ladea, Destăinuiri, din cuvântarea ţinută în faţa studenţilor 

Institului de Artă din Cluj, la 17 mai 1961. Arhiva fiului său, Ion Ladea şi a 

nepotului său, sculptorul Ion Ladea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fig. 1 Trifoiul Cărăşan 

 

        La rândul său, conştiinţa publică i-a păstrat amintirea, fiind considerat, 

precum şi-a dorit, parte a „trifoiului cărăşan”, alături de prietenii săi, scriitorii 

Virgil Birou şi Ion Stoia-Udrea (fig.1). Rămas în biografia artistului prin 

realităţile cunoscute direct sau în zestrea mitică pe care i-a                  

transmis-o ambianţa culturală, poveştile şi poezia populară care îi sunt atât de 

dragi acestui „sculptor-demn”, Banatul este spaţiul unde încep drumurile 

româneşti şi europene ale artistului. „Situat la graniţa de apus a lumii 

româneşti ‒ citim din studiul lui I.D. Ştefănescu, consacrat artei vechi a 

regiunii ‒ Banatul apare mărginit la miazănoapte de apa Mureşului, la apus de 

Tisa, la miazăzi de Dunăre (în cealaltă parte aparţinând Iugoslaviei, de care 

ne separă o frontieră convenţională). La răsărit, o regiune muntoasă, cu 

piscuri de 1000 metri şi mai mult, se ridică căi vechi istorice de legătură cu 

Transilvania, duc spre Deva. Pământul bun de cultura cerealelor; minele, pe 
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de altă parte, au format şi rămas până astăzi bogate izvoare de trai. Asemeni 

Maramureşului, fortăreaţă naţională puternică, Banatul a format istoriceşte şi 

cu vitejie excepţională, pavăza românilor dinspre apus”. 

         Mi-aş permite, aici, să citez, ca o probă în plus, memorabilele aprecieri 

ale academicianului Răzvan Teodorescu, la adresa Banatului, în „Cuvântul 

înainte” la cartea lui Giorgio de Cenad (i-am dat episcopului numele lui 

autentic, frulian), Armonia lumii (Editura Meridiane, Bucureşti, 1984), 

tradusă, inspirat, sub acest nume, de instruitul savant, Radu Constantinescu. 

         „Există pământuri ce au, prin aşezarea lor din totdeauna la cumpăna 

apelor, o deschidere nebănuită de orizonturi, o secretă ştiinţă a împăcării” 

4 . „Pe aceste meleaguri ‒ scrie Dorian Grozdan, dând curs amintirilor 

care se îmbină cu legenda – a copilărit şi scriitorul Virgil Birou, autorul 

romanului Lume fără cer, lumea minerilor din Banat. Şi tot pe aceste locuri a 

copilărit şi a trăit în ultimii ani de viaţă scriitorul şi publicistul Ion Stoia-

Udrea, directorul revistei şi al editurii «Vrerea», poet, prozator, istoric şi 

tălmăcitor din poezia universală. Cei trei erau cunoscuţi în lumea literelor 

bănăţene cu denumirea de «trifoiul cărăşan» Dorian Grozdan, Romul Ladea şi 

lumea lui cuprinzătoare, Editura Facla, Timişoara, 1979, pag. 7.  

5 . I.D. Ştefănescu, Arta veche a Banatului, Editura Mitropoliei 

Banatului, Timişoara, 1981, pag. 25. contrastelor, un dar inefabil al sintezei. 

Într-un fel, Banatul ‒ ca şi, la altă scară, Renania în apusul continentului, 

Macedonia în inima Peninsulei balcanice sau Galiţia în pragul nesfârşirilor 

ruseşti – este, el singur, o mică lume dătătoare de măsură pentru ceea ce au 

însemnat în istorie, în istoria culturii mai cu seamă, întâlnirile, dar şi 

înfruntările de civilizaţii deosebite, de tipuri umane felurite, pe care din 

adâncurile preistoriei şi din cele ale folclorului le-au ilustrat la tot pasul 

ţinuturile dintre Mureş şi Dunăre”. Nu sunt multe comentarii aici de făcut. 

Banatul, ţinut frământat al geografiei şi istoriei româneşti, cunoaşte cele mai 

deosebite evenimente care i-au marcat evoluţia, dar nu i-au modificat 

fundamentala apartenenţă la spiritul românesc, care va răzbi totdeauna prin 

fenomenele de suprafaţă ale istoriei. „Vorbind de români ca element de 

baştină în ţinutul bănăţean (limitându-ne numai aici, pentru a nu ieşi din 

cadrul lucrării de faţă) ‒ scrie Iosif Stănilă, într-un studiu privind Valea 

Caraşului, componentă a Banatului în care s-a născut Romul Ladea  mulţimea 

covârşitoare a vestigiilor arheologice: urme şi rămăşiţe de aşezări, obiecte de 

ceramică, piese cu diferite întrebuinţări, monede etc., toate din epoca 

postaureliană, ca şi o serie de izvoare documentare, din care amintim mai jos 

doar două în directă tangenţă cu zona de care ne ocupăm, atestă fără putinţă 

de tăgadă, că s-a menţinut continuitatea populaţiei daco-romane, fără 

întrerupere, şi după anii 271-274, respectiv după retragerea aparatului 

administrativ şi militar al lui Aurelian” 
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          În cursul anilor 2011 – 2013, cercetătorii bănăţeni de la Universitatea 

de Vest din Timişoara au făcut săpături arheologice la sit-ul Unip – Dealu 

Cetăţuica , descoperind urme de veche civilizaţie dacică încă din prima epocă 

a fierului (fig. 2-3). 

6 . Iosif Stănilă, Valea Caraşului. Districtul Ilidia sec. XIV-XVII. Pagini 

din trecutul unui colţ de ţară, Timişoara, 1986, pag. 15. 

Comentatorii insistă asupra fenomenului de continuitate a civilizaţiei 

româneşti în condiţiile turbulenţelor istorice, care, datorită mai multor factori, 

au fost, în Banat, de o intensitate extremă. Observatorul acestor realităţi 

istorice înregistrează încrucişarea unor puternice tensiuni. Aşa, de pildă, 

cercetătorul Gheorghe Luchescu urmăreşte, într-o expresie concentrată, 

cristalizarea originalei personalităţi culturale a regiunii: „Parte a statului 

dacic, apoi a provinciei romane Dacia, voivodat pe timpul lui Glad şi Ahtum 

(secolele IX-XI), Banatul a ajuns în secolul al XI-lea sub stăpânire străină, 

mai întâi a regatului feudal maghiar, apoi a Imperiului otoman, iar din 1718 

sub aceea a Imperiului habsburgic. 

Cu toate acestea, conştiinţa originii comune a tuturor românilor, 

legăturile economice, politice şi culturale strânse şi permanente, limba şi 

valorile spirituale au constituit tot atâţia factori, care au menţinut unitatea 

acestei provincii cu celelalte ţinuturi istorice româneşti. Deci, putem afirma 

că Banatul este o puternică regiune românească unde, de-a lungul timpului,  

s-a păstrat o persistentă tradiţie şi conştiinţă autohtonă” 

Aşezarea la răspântia unor drumuri importante ale Europei, unde se 

întâlnesc tendinţe occidentale cu tendinţe orientale (aici, vremea îi va aduce 

energiile unor imperii ‒ roman, otoman, habsburgic), va avea consecinţe 

hotărâtoare asupra destinului culturii din această parte a ţării.  
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Fig. 3. Cană bitronconică dacică, secolul I, î. Hr., descoperită la Unip 

 

 

 

 

Fig. 2. Expoziţia cercetărilor arheologice de la Unip ‒ Dealu  

Cetăţuica, Dacii din Câmpia Bănăţeană, 2014 

 

Pe de o parte, funcţionează tendinţele conservatoare, care filtrează fluxurile 

de civilizaţie, şi, pe de altă parte, regiunea se arată sensibilă la influenţele 

culturale ce sosesc din varii contacte întâmplate de-a lungul timpului. 

Înregistrând circulaţia motivelor în arta veche, în realitatea spirituală, 

cercetătorul deshide calea unor generalizări privind spaţiul bănăţean: 

„...Înrâurirea civilizaţiei şi artei greceşti, educatoare a Orientului şi a lumii 

romane a introdus consideraţii estetice şi elemente din natură. Sub înrâurirea 

Renaşterii, caracterul original al picturii religioase a evoluat şi intrat pe o cale 

nouă, mult deosebită de cea originară. Pentru a înţelege şi judeca pictura 

bisericească de tradiţie bizantină, pe cea românească în principal, 

consideraţiile expuse sunt de ordin riguros. Nu se poate înţelege şi bucura 

cineva decât în relaţie cu izvoarele ei, tradiţia şi cugetarea din care a 

plăsmuită”. 
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7 . Gheorghe Luchescu, Lugojul ‒ vatră a unităţii naţionale, Editura 

Europa Nova, Bucureşti, 1994, pag. 3.  Realitatea culturală a trecutului, atât 

cât este, cât s-a reuşit să se păstreze în cursul unei istorii zbuciumate, este o 

lecţie, o carte pururi deschisă în faţa noilor generaţii. Mai mult decât în orice 

regiune a ţării, Banatul a fost teatrul unor varii influenţe care s-au topit în 

structura artei făurite pe aceste meleaguri, aducând un spor de prospeţime 

expresiilor artistice şi provocând, odată cu marcarea acestor influenţe o 

accentuare a valorilor naţionale. Mărturie stau monumentele de artă din 

perioada de formare şi de cristalizare a poporului român. Credem că trebuie 

subliniată semnificaţia acestor expresii artistice, întrucât ele alcătuiesc 

substanţa, coordonatele fundamentale ale ambianţei culturale în care se 

stabileşte profilul spiritual al noilor generaţii. 

Această lecţie a patrimoniului artistic este semnificativă în general dar 

ea ne apare deosebit de importantă în cazul evoluţiei lui Romul Ladea, având 

în vedere legăturile sale cu fondul artei populare. Cu gândul la o astfel de 

lectură a patrimoniului cultural şi artistic, înţelegem mai bine insistenţa lui 

I.D. Ştefănescu asupra locului pe care îl ocupă patrimoniul artei vechi şi 

medievale în istoria Banatului. „Monumentele de artă înfăţişează întotdeauna, 

oricare ar fi vârsta şi valoarea lor, izvoare de istorie, dovezi de cultură şi 

originalitate naţională. Monumentele vechi de artă sunt însă de un preţ 

considerabil. Ştirile pe care le dau, elementele de istorie pe care le păstrează 

sunt pentru românii cu trecut istoric zbuciumat, unicele izvoare ale istoriei. 

Glasul lor, cum a fost atât de frumos numit de N. Iorga, redus la şoapte ori 

întărit până la afirmări evidente, luminează viaţa românească şi istoria în chip 

extrem de folositor. În Banat, monumentele vechi de artă sunt unicele izvoare 

pentru vremile cele mai interesante de cunoscut; rămân de un interes 

caracterizat şi de un folos deosebit de mare. Ştirile pe care le dau luminează 

vremile întunecate ale evului mediu şi ne ajută să pricepem, uneori şi să 

dezlegăm, probleme legate de colonizarea şi romanizarea provinciei, 

creştinarea băştinaşilor şi fiinţa acestui creştinism, riturile principale, ierarhia, 

cultura clerului şi opera lui, legăturile cu Bisericile ortodoxe vecine şi lupta 

de principii cu Biserica apuseană etc.” Idem, pag. 64. 

         8. Patrimoniul artistic al Banatului, cred cercetătorii, este încă 

insuficient pus în lumină, cu personalitatea proprie, cristalizată la interferenţa 

unor itinerarii culturale europene deosebit de interesante, care au adus 

continuu în economia culturală a zonei fluxurile Orientului şi Occidentului. În 

această parte a României coexistă aporturi culturale diverse (româneşti, 

sârbeşti, maghiare, austriece, germane) fără ca această întâlnire a neamurilor 

şi culturii lor să cunoască elemente de ciocnire, de ruptură, ci, din contră, să 

prezinte un caz de interferenţă, de creştere culturală prin împrumuturi care 

sporesc zestrea spirituală a fiecărui element integrat în fizionomia 

inconfundabilă a realităţii pe care desemnăm. „Oricum – consideră Înalt 
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Preasfinţitul Nicolae ‒, atunci când arta veche a Banatului cu «profilul ei 

necunoscut» va fi pusă în lumină, se va constata nu numai că este vrednică de 

preţuire, întocmai cu a restului provinciilor româneşti, ci că în plus 

demonstrează <însemnătatea ei în ansamblul artistic al pământului locuit de 

români> 

9 . I.D. Ştefănescu, Arta veche a Banatului, Editura Mitropoliei 

Banatului, Timişoara, 1981, pag. 13. 

          10 . Printre studiile de specialitate cosacrate domeniului, amintim, cele 

semnate de Ioachim Miloia (Începuturile artei româneşti în Banat, „Analele 

Banatului”, Timişoara, nr. 1, ianuarie-martie 1930); Aurel Turcuş 

(Valorificarea istoriei şi culturii din Banat, „Orizont”, nr. 36, 7 septembrie 

1978); I.D. Ştefănescu (Arta veche a Banatului, Editura Mitropoliei 

Banatului, Timişoara, 1981). 

11 . În prefaţa sa la volumul I.D. Ştefănescu (Arta veche a Banatului, 

Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1981),Înalt Presfinţitul Nicolae, 

mitropolit al Banatului, citează pe Ioachim Miloia, Începuturile artei 

româneşti în Banat, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1930. 

Din cele mai variate izvoare, unele cufundate în tradiţia nescrisă 

aveacurilor, altele purtând semnătura unor personalităţi din ambianţa 

culturală, se încheagă profilul acestei regiuni. „... Banatul - scrie, de pildă, 

Vasile Vărădean - nu reprezintă numai o noţiune geografică, ci şi o 

admirabilă sinteză de însuşiri şi particularităţi psihice, constituind – cum  

spunea despre el un cărturar care nu e bănăţean - , «o Muntenie mai serioasă,  

un Ardeal mai fin» şi - adăuga un altul - «o Moldovă mai cu temperament», 

adică întrunind caracteristicele tuturor provinciilor româneşti, care  

conturează imaginea unităţii neamului românesc. Sau, cum spunea B.P. 

Haşdeu, vorbind despre Banat, din care făcea un cuib inepuizabil de energii 

etnice: „Din toate regiunile locuite astăzi de români la nord de Dunăre, 

Banatul şi Oltenia cu prelungirea lor comună în ţara Haţegului, sunt singurele 

care reprezintă o continuitate neîntreruptă geografică-istorică a neamului 

românesc, un cuib de unde se românizau treptat ţările spre apus, spre Crivăţ şi 

spre răsărit, ba indirect şi cele de peste Dunăre, cuibul mereu descărcându-şi 

prisosul, dar rămânând totdeauna plin” 

        Paralel cu tendinţa de luminare a trecutului pe care o susţine un larg 

front de oameni de ştiinţă (arheologi, muzeografi, istorici de artă) va trebui, să 

ţinem cont de aportul artiştilor care au făcut să fie viu, până în 

contemporaneitate, spiritul Banatului. Aici, în zestrea culturală pe care o 

moştenesc generaţie de la generaţie, se produce o sinteză între mai mulţi 

factori. În arta creată în directă legătură cu universul religios, cu aspect 

iconografice în care descifrăm de atâtea ori specificul acestei zone, se 

întâlnesc teritoriile de răsărit ale Europei, unde se afirmă canoanele artei 

bizantine, cu rezolvările mediului apusean. 
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12. Vasile Vărădean, Cîntecul la el acasă..., Editua Mitropoliei 

Banatului, Timişoara, 1985, pag. 8-9 

Această cultură materială, purtând însemnele artei moştenită din 

veacuri, alături de achiziţiile timpurilor recente, constituie „cadrul” special în 

care se formează tânărul Romul Ladea, chemat în mod natural spre „şcoala de 

arte şi meserii”. Fiu al vremii sale, el va parcurge mediile universitare, 

ambianţa artistică naţională şi europeană, dar va păstra totdeauna o ancoră în 

mediul iniţial al Banatului. Realitatea culturală din care provine sculptorul 

căruia îi dedicăm studiul de faţă îl preocupă pe cercetătorul artei vechi a 

Banatului, care scrie: „Banatul pornit pe o cale nouă a avut şi are nevoie de 

timp pentru a folosi şi realiza în spiritual secolului al XX-lea bogatele sale 

puteri de creaţie. Artişti de seamă sunt însă mărturiile reuşitei şi garanţia 

viitorului: Corneliu Liuba, C. Baba, Ladea, Simionescu, Pop”. 

În biografia sculptorului Romul Ladea găsim numeroase trimiteri la 

aşezările româneşti şi europene, la configuraţia locurilor prin care a trecut în 

timpul existenţei. Fiecare popas întâmplat în această fabuloasă geografie 

culturală, de la universul copilăriei, al descoperirilor fundamentale care îl vor 

urmări permanent de-a lungul vremii, până la anii formaţiei şi maturităţii 

creatoare, care include contactul cu mişcarea artistică din Bucureşti, Paris, 

Budapesta, Viena, Dresda, München, Berlin, Cluj şi Timişoara, îşi are 

însemnătatea sa, dar, dincolo de incidenţele periplului său biografic, Banatul 

natal, locurile originii îl vor chema fără încetare, insinuându-se în aria 

dereferinţe a operei sale. Oriunde s-ar afla în cursul vieţii, oricare i-ar fi 

preocupările tematice, în lucrările sale răzbat totdeauna elemente ale fondului 

ancestral, datele care stau la baza caracterului de „sculptor a pământului şi 

satului”. 
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IONEL NEAMTZU 

                              ATENŢIE MĂRITĂ 

 

 Era o fată în cartier, pe care demult 

dorea Mișki să pună mâna. Bine 

făcută, proporționată, cu nu cap 

minunat, întreaga ei ființă emana 

voluptate. Corpul ei cu formele pline 

și sinuoase, te răscolea. Privirile ei te 

ardeau. Avea niște mișcări de șarpe și 

mersul ei era o îmbinare de grație și 

moliciune. 

 Locuia singură într-o odăiță, unde, din 

când în când, venea pretinsul ei 

logodnic în permisie de la o unitate 

unde era concentrat. Mulți ofițeri 

umblau după ea, dar ea nu voia să-și 

facă de lucru cu ofițerii. Avea gusturi simple, ca orice fată de cartier și cultiva 

plăcerea de dragul plăcerii. 

 Mișki o acostă de câteva ori, ea zâmbea șăgalnic, răspundea în doi peri și-și 

continua drumul. Seara venea de obicei să facă cumpărături la Bunici. Runcan 

și Mișki așteptau în grădină până apărarea, apoi intrau în prăvălie după ea. 

Aici Mișki dădea atacul. 

- Pentru cine cumpărați atâtea lucruri, duduie? 

- Pentru mine. 

- Aveți așa casă mare? 

- Nu, stau singură. 

- Am putea contribui și noi cu ceva la cumpărături și am putea face să nu fiți 
singură. 

- Mersi, n-am nevoie. Mă simt foarte bine așa cum sunt. De altfel, mâine are să 

sosească logodnicul meu în permisie. 

- Când va pleca logodnicul d-voastră, vă rog să ne anunțați. 
 Fata zâmbea. Peste câtva timp când venea din nou, Mișki întreba: 

- A plecat logodnicul? 
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- Da, a plecat. 

 Într-o seară, Mișki îi făcu propunerea să meargă el și Runcan la ea cu două 

sticle de vin și cu carne. 

- Suntem niște bieți soldați, fără familie. Am dori foarte mult să ne gătească 

cineva o mâncare. Vrei să ne pregătești astă seară carnea aceasta, duduie 

Viorica? 

 Viorica se codi puțin, stând pe gânduri. în cele din urmă acceptă. 

- Aveți de grijă să nu vă vadă vecinii când intrați la mine, zise ea. Așteptați să 

se facă întuneric. 

 Mișki își frecă mâinile de mulțumire. Runcan era și el încântat. Fata îi plăcea, 

poate mai mult chiar decât lui Mișki. Acțiunea o porneau împreună și la urmă 

se va vedea cine o va putea duce mai departe. De renunțat nu voia să renunțe 

niciunul; era poate primul conflict de interese între ei, primul caz când aceeași 

fată le era la amândoi pe gust. S-ar fi putut întâmpla să învingă Mișki, care 

era atât de irezistibil la femei, totuși Runcan spera. 

 Când se lăsă întunericul, porniră printre gropi și pietre spre casa ei. O liniște 

adâncă plutea în atmosferă. Nu se auzea decât zgomotul tramvaiului din capul 

Rahovei, care se întorcea. În balta din fața străzii Amurgului, se auzea corul 

broaștelor, care oferea o armonie plăcută în această liniște. Nu-ți venea să 

crezi că te afli în capitala unei țări, ci undeva la țară, lângă un lac, unde 

vorbesc mai mult elementele naturii. Seara era plăcută; luna își trimitea 

poleiul de argint peste umbrele caselor. Nopțile acestea calme și senine, erau 

urmate de obicei de vizita nosturnă aeriană, de aceea nu prea erau dorite de 

populație. Runcan și Mișki aveau alt motiv să nu le dorească, voind să se 

strecoare cât mai neobservați la Viorica. Oamenii stăteau afară pe bănci și 

vorbeau. Era greu să treci fără să fii văzut pe lângă ei, mai ales că îi cunoștea 

acum întreg cartierul. Mai așteptară nițel până intrară vecinii înăuntru, apoi își 

făcură apariția în fața casei scunde, cu grădină în față, având în servietă două 

sticle de vin negru și un pachețel cu carne. Câinele lătră. Viorica veni imediat 

să deschidă. Fură introduși în casă – o cameră mare, simplu mobilată, dar 

familiară. Runcan și Mișki luară loc, puțin stânjeniți. Ea îi privi cu ochii ei 

mari și umezi; zâmbi. Era îmbrăcată într-o rochie ușoară, vaporoasă, care-i 

scotea în evidență plinătatea trupului. 

- Nu v-a văzut nimeni? întrebă ea voioasă. 

- Nu, zise Mișki. Noi știm să ne facem invizibili atunci când trebuie. 

 În aceeași clipă se auzi poarta scârțâind. Câinele lătră de câteva ori, apoi 

încetă. Viorica privi speriată spre ușă. 

- Auleo, logodnicul meu! 

 Mișki ar fi dorit acum într-adevăr să se facă invizibil. Runcan se ridică repede 

în picioare și luă servieta în mână. Erau în cea mai grea încurcătură în care s-
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au aflat vreodată. N-avură timp nici măcar să se sfătuiască, căci ușa se 

deschise și apăru un bărbat înalt, îmbrăcat în uniformă, a cărui față 

zâmbitoare se întunecă deodată la vederea celor doi musafiri nepoftiți. 
Viorica îngălbeni. Runcan, care în orice altă împrejurare și-ar fi pierdut 

siguranța, de astă dată, prin miracol, avu o idee mântuitoare. Se întoarse spre 

Viorica și spuse cu voce calmă: 

- Așadar, n-aveți nici o cameră liberă, duduie? 

 Viorica îl privi uimită; ochii i se luminară însă numai decât. Înțelese. 

Răspunse ușurată: 

- V-am mai spus o dată că n-avem nimic de închiriat. Proprietăreasa stă în 

fund, în două camere, cu trei copii și bărbatul ei, care e pe front. Eu stau aici 

în față într-o singură odaie. Dânsul e logonicul meu, poate să confirme ceea 

ce am spus. 

 Logodnicul încă tot se uita bănuitor, dar Mișki, care-și redobândi flerul, 

interveni cu glas autoritar: 

- Nu e vorba aici de închiriere, duduie, ci de rechiziție. Avem ordin să 

rechiziționăm o cameră pentru d-l Maior Panduru, care a fost detașat la noi. 

- La ora aceasta umblați după camere? întrebă logodnicul încă tot neîncrezător. 

- A sosit acum, trebuie să-l culcăm undeva. Nu știți cumva pe aici prin 

apropiere vreo locuință? 

- Duceți-vă pe strada Oltului sau pe Zori de Zi, zise Viorica. Acolo mai suntă 

încă camere libere. Pe aleea Trandafirilor și pe la noi, s-a rechiziționat totul. 

 Mișki mai aruncă o privire circulară prin cameră, ca și cînd ar fi dorit să se 

convingă că într-adevăr nu există nici o deschizătură ce ar putea camufla vreo 

odaie, apoi porni cu demnitate spre ușă: 

- Noapte bună, scuzați de deranj, duduie. 

- Nu face nimic. stați să vă descui poarta. 

 Ieși cu ei să-i conducă, având cheia de la poartă în mână. La despărțire șopti 

lui Runcan: 

- Ai fost băiat deștept. Am să-ți fiu recunoscătoare. 

 Și Viorica se ținu de cuvânt. 
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Mariana PÂNDARU BÂRGĂU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mama 

 

Mamă –  

născătoare a cuvintelor mele 

 

Prin ochii tăi 

văd lumea din urmă 

Aşa cum prin ochii fiului meu 

văd lumea ce va să vină 

 

Tu eşti rădăcina 

El e coroana 

 

– Trunchiul ce poartă pecetea  

   de la tine la el 

    sunt eu, 

 buna mea mamă, 

  lujer crescut 

  din plăpânda ta tinereţe.  
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Rugăciune 

 

Tu îmi arăţi 

în fiecare zi bunătatea Ta, 

iar eu, slăbănoaga, nu ştiu 

să Te primesc în inima mea 

Cum se cuvine 

 

Nu am timp să ascult, 

răbdătoare, cuvintele Tale 

deşi mi-ai dat 

o bogăţie întreagă 

de zile şi nopţi inconfundabile 

deşi timpul 

Cu pecetea lui arzătoare 

stă – hlamidă vizibilă 

pe umerii mei 

 

Sunt unul dintre copiii Tăi 

rătăcind în pânza de păianjen 

a cuvintelor şi a stărilor 

nelămurite până la capăt 

 

Ajută-mă Doamne 

să trec puntea 

cu adevărat 

spre Împărăţia Ta luminată 

spre Împărăţia Ta  

cea fără de moarte.  

 

 

Aşteptare 

 

Locuiesc într-un oraş 

           cu ferestre închise 

Pe o stradă 

          cu ferestre închise 

Într-o casă 

            cu ferestre închise 

 

Ce aştept? 

              LUMINA 
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Ca un altar 

 

Ca un altar  

pentru suferinţa trupului meu 

patul salonului  

devine tabla de şah 

pe  care albul şi negrul 

se află într-o adevărată dispută. 

 

Privesc în ochi asistenta 

şi ea, ştiind mai multe 

decât poate să-mi spună 

îmi vorbeşte despre 

înflorirea magnoliilor 

din parcul oraşului 

deturnându-mi, pentru moment, 

sentimentele. 

 

Inimă – floarea de rodie 

 

Inimă – floare de rodie – 

Lumina ta sângerie 

dă viaţă trupului meu 

însufleţindu-mi tăcerile 

adunate în nopţi singuratice 

când teama –  

ca un ghem aspru de cânepă 

îmi tulbură somnul –  

iepurescul meu somn... 

 

Iată de ce – 

ascunsă floare de rodie – 

Doar tu 

îmi jăruieşti acum cuvintele 

           despre Iubire 

                despre Răbdare 

în rugăciunea mea zilnică.  

 

Învingătorul 

 

Am sentimentul unui nou început 

tăietura din piept e dovada: 

o uşă s-a-nchis şi alta 

se deschide să mă primească. 
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Sunt învingătorul 

trecut – prin voia  

Dumnezeului meu –  

de puntea fragilă dintre 

moarte şi viaţă.  

 

Dincolo de fereastra salonului 

o primăvară nebună 

dă semne de bucurie 

ochilor mei încă nedumeriţi 

de ceea ce li se-ntâmplă.  

 

În apropierea arinilor 

 

I. Noaptea 

în apropierea arinilor 

Aud liniştea măcinându-se  

În guşa unei privighetori 

 

Stau şi ascult 

Învăţând să tac 

Şi să iubesc viaţa 

Cât mai mult cu putinţă. 

 

II. Au venit zorile 

Cântă cocoşii cântă... 

Mi-au alungat insomniile 

Cântă cocoşii cântă... 

 

Pe coloana cerului 

Urcă mirosul de iarbă.  

 

III. Îţi vorbeam despre 

flacăra sufletului 

Despre devastatorul incendiu 

interior 

Prin care omul 

îşi purifică viaţa 

 

Dar tu 

împovărat 

de pământul trupului tău 

nu auzeai 

şi mergeai înainte.... 
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Albă vioară 

 

Mă aflam pe munte 

ascultând cum trosneşte zăpada 

în pădurea de pin 

 

Inima îmi devenise 

Albă vioară 

la vederea umbrelor 

pe calea bătătorită 

sub cearcăn de lună.  

 

Eram fericită 

atât de fericită 

încât îmi purtam cântecul 

de la o stare  

                      la alta 

Luminându-mă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

   LARISA PAŞCANU 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Ziua a doua  

                                     

    Sunt atâtea întrebări fără răspuns și e dureros căci nu știm nici măcar să 

răspundem la cea mai simplă întrebare: Cine suntem?                                                                                                                                           

Suntem câteva litere puse cu grijă în abecedarul vieții, suntem câteva litere 

aruncate de o mâna mai mare, dar aterizate pe pământ atât de încet, încât nici 

nu le auzim, ci doar le rostim și nu ne dăm seama.                                                                                                                                                      

Litere,cuvinte, de fapt ceea ce ne definește.                                                                                                                     

L, pentru că întotdeauna mi-am dorit ca povestea mea să curgă lin și să se 

răspândească prin vânt, să zboare și, în final să se aștearnă într-un colț de mare, 

să se ude, iar apoi cerneala să rămână etern acolo: în infinitatea aceea de vise și 

iluzii. U, pentru că primul cuvânt ce îmi vine în minte e uman. Atât de frumos e 

să fii uman, suntem atât de speciali când suntem umani. Pentru că nu uităm să 

râdem, să plângem, să ne prefacem, să urâm, să ne cerem iertare și apoi să o 

luăm de la capăt și să fim niște bucățele dintr-o emoție mai mare, aruncate în 

același spectacol, puse pe aceeași scenă. Încă uităm... Să fim umani și e trist 

căci jucăm roluri diferite în fiecare anotimp.                                                                                               

P, deoarece nu știu mod mai frumos de a-mi exprima sentimentele decât  

alergând într-un parc pustiu adunând câte puțin din tot:  simțind pentru un 
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moment  perfecțiune. Sunt singură, dar nu mă simt ca și când aș fi. Copacii sunt 

peste tot, iar păsărelele încă mai cântă, iar eu sunt atât de bogată și alerg prin 

ploaie, iar stropii îmi curg pe față încontinuu și ei știu că îmi place atât de mult 

asta căci nu se opresc. Eu ridic brațele spre cer și pentru un moment într-un parc 

pustiu, o fată, în ploaie strigă perfecțiune.                                                                                                                                     

T cu o strângere de inimă și apoi taina din sufletul meu se dezvăluie unui copil, 

unui animal, se răspândește și înconjoară totul și acel lanț cu care a fost legat 

totul e atât de strâns încât rămâne taina mea și a lui cum am reușit să o legăm. 

Dar am făcut-o și trecem mai departe, ne legăm mâinile, devenim chiar și orbi, 

iar taina nu mai e taină, deja devine mister...                                                                                              

Ă  fiindcă sună atât de natural câteodată și chiar vrem să-l auzim pentru a ști că 

nu suntem ființe fără emoții, ci oameni.Oameni ce spun ceva și apoi se opresc, își 

pierd ideea. Ă... s-a terminat... pe tonalități acute și joase.                                                                                                                                                                                             

T pentru că trece așa de ușor totul. Trece ca și când nu ar fi fost... Trece timpul 

se termină jocul și totuși nu e chiar așa de ușor fiindcă dacă ar fi nu aș fi fost 

aici să spun că nu... nu trece. Oamenii pleacă și vin, iar ceilalți se așează pe 

scările rulante și urcă, alții coboară. Cei ce sunt în vârf spun că trece, dar cei ce 

coboară știu că nu e așa. Suntem în același lift și escaladăm aceiași munți, 
timpul nu stă în loc, iar noi trecem prin el, trecem pe lângă el... Nu el trece, ci 

noi trecem. Trecem tăcuți de cealaltă parte a liftului și .... trece...                                                                                                                                 

O ca să știu că există o origine. Ca să știu că merg pe un drum fără cale de 

întoarcere, dar îmi amintesc tot timpul punctul din care am plecat. Da... Viața e 

un drum fără cale de întoarcere, dar răsare din lut și apune tot în lut. Atunci pot 

să vorbesc despre origini: Cine suntem? Ce suntem? De unde venim ? Și unde 

vom ajunge?                                                                                                                                                                                                  

A spun încet ca o șoaptă în timp ce respir aer. Îl respir, e peste tot, dar nu e doar 

al meu, e al tuturor. Stăpânește o lume secretă ce e între cer și pământ și e cea 

din urmă șoaptă a lumii nepătrunse, fiind cel mai pur element. Ochii mei nu îl 

văd, dar știu că e acolo, într-un tărâm nevăzut, ascuns pe care știu că nu pot să-l 

ating. Aer ca ultima șoaptă, aer ca ultima suflare, aer ca jurământul dintre foc și 

apă, aer ca să pot să mă întorc la nesfârșit și să respir.  

 O pentru că formulez definiții complexe și încerc să definesc tot timpul aceste 

ființe misterioase care formează viața. Mai demult îi spuneam cuiva ce frumos e 

că amintirile formează viața. Persoana respectivă s-a uitat la mine și mi-a spus 

că viața ei nu e alcătuită din amintiri, ci din totalitatea oamenilor pe care i-a 

cunoscut. Am zâmbit. Pentru că femeia aceea știa multe. Știa că undeva în 

sufletul meu îmi doream să fiu un om. Da...Cel mai mult asta îmi doream. Să știu 

că nu sunt o ființă și mai înspăimântoare decât ei. Să fiu doar un om, o lumânare 

aprinsă și stinsă, un om...                                                                                                                                                     

R deoarece acum râd și sunt fericită pentru că o văd, pătrunde încet în casa și 
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sufletul meu... E o rază de lumină ce mă încălzește, ce-mi dă ceea ce am nevoie 

în fiecare dimineață: speranță.E doar o rază... Iar eu deschid ochii și o văd... Mă 

trezesc. Raza e încă acolo, iar eu trăiesc.                                                                                                                                                               

E pentru că într-o noapte m-am trezit din somn și m-am simțit nemuritoare, m-

am simțit mai vie ca niciodată, nemuritoare și eternă... Atât de eternă încât 

simțeam că nimic nu mă putea distruge și erau atât de multe totuși... Dar eu 

știam că este o singură eternitate în care eu puteam să fiu nemuritoare, dar nu în 

lumea asta.                                                                                                                            

Apoi am încercat să citesc ce a ieșit. Era un cuvânt greu și în același timp ușor, 

un cuvânt format din câteva sute de cuvinte, un cuvânt atât de complicat, un 

cuvânt cu zeci de semnificații, totul doar ca să știu că la orice final de drum m-aș 

ridica și aș continua. La fel ca o luptătoare.                                                                                                                                                                     

Asta sunt eu, sunt cuvintele vieții mele. Sunt eu , doar: lin, uman, parc, pustiu, 

puțin, perfecțiune, taina, trece, totul, origine, aer, apă, om, rază, râd, etern.                                                                                                           

Câteva dintre cuvintele aruncate... Le-am aruncat cu puțină frică, cu mai multă 

grijă și cu speranță. Și atunci am știut că nu există cuvinte mai frumoase care să 

ma definească și că e atât de greu să le găsești.                                                                                                                                                          

Cu toate că le pronunț în fiecare zi și trec pe lângă ele ca pe lângă o apă  

murdară, râd și apoi continui să sper că sunt un om, știu o taină dar o țin 

ascunsă până ce raza celei din urmă lumini nu se va mai arăta, fug pentru că nu 

vreau să știu totul, mă întorc în parcul pustiu și simt perfecțiune, respir aer 

pentru că sunt umană, văd un lac lin și în final mă reîntorc la infinit pentru a 

reține pentru totdeauna acea imagine deoarece știu că poate mâine mă voi 

întoarce la origine, căci nimic nu e etern.                                                                                                                              

În momentul în care am reușit să scriu acele cuvinte și să le rescriu am știut că 

am început un joc ...                                                                                                                                                                            

Un joc de litere, un joc de cuvinte...                                                                                                                                        

Un joc în care nu știu ce se va întâmpla mâine.                                                                                                                            

Un joc în care nu eu arunc cuvintele, ci altcineva o face.                                                                                                   

Un joc în care e greu... 

E greu... 

    Când nu vezi lumina e tare greu să știi cine scapă în întuneric.  Când 

călătorești singur spre ceva și nu știi ce o să găsești în drumul tău e și mai dificil.   

E greu... Totul... De la primul fulg de nea ce cade încet pe pământ până la un om 

ce-și duce zilele doar de azi pe mâine.  Să te trezești dimineața și să inspiri aerul 

curat și să te întrebi dacă meriți cu adevărat asta. Să uiți că tot ceea ce contează 

ești tu și persoanele pe care le iubești. Să nu mai știi unde și de ce trăiești. Să stai 

undeva departe și să privești din umbră . Dar cel mai greu e să fii diferit, e greu 

ca toți gândăceii din jurul tău să-ți râvnească ochii, fața, gura, buzele, gesturile, 

vocea și să te înghită cu o singură privire... Și e greu. Să stai să te uiți la ei și să 
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nu faci nimic, să nu reacționezi, să nu vrei ca tu să-i zdrobești cu piatra. Și te 

face să te simți rău și greu...Greu fiindcă nu ești ca ei, fiindcă nu vei fi niciodată, 

fiindcă ești diferit.  Și e atât de frumos să fii diferit câteodată, să stai să privești 

totul cu alți ochi, să citești ceva și emoțiile să te cuprindă și să izbucnești. Să faci 

ce ar face orice om ce încă știe să o facă, dar e trist căci eu nu mai văd în jurul 

meu emoție. Cel mai pur sentiment, cel ce te face să dai totul din tine și poate să 

primești nimic în schimb. Dar după cum spuneam. E greu... Să te lupți în marea 

cu gândaci ce au puteri supranaturale și ce te judecă. Și ei nici măcar nu te 

cunosc. Nu știu de ce ești în stare, dar vorbesc. Și tu... Continui să lupți. Nu te 

oprești niciodată. Pentru că știi că viața e acelora care trec mai departe, nu a 

celor ce stau în loc, viața e doar a ta, luptătorule. Știu mai bine ca oricine că 

dacă nu aș fi luptat nu aș fi unde sunt acum. Lupt și trăiesc în marea lor, în 

marea mea. Lupt și e e greu câteodată... Căci, când ești în întuneric e greu să 

vezi lumina. 
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DUMITRU MĂLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când se timpul-ofileşte 
 

 

Trece vara, trece caldul, trec 

Toate câte-au fost surâzătoare, 

Pieptul mi-e de doruri tot mai sec, 

Se-ofileşte timpul ca o floare. 

 

Trece vara, vine toamna iar, 

Vine nesfârşirea-nceţoşată; 

Nu voi mai privi-n vreun calendar, 

Ştiu că-mbătrânirea mi-e la poartă. 

 

Mint. Că nu la poartă, ci în casă, 

Uite-o, viespe-amară, lângă geam, 

De-o alung, zadarnic, nu se lasă, 

Intră-n tot ce sunt şi tot ce am. 

 

Trece vara, trece viaţa, vin 

Supărate stelele să-mi spună: 

Cerul înţelept e mai senin, 

Trece vara, ziua ‒ noapte bună! 
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Inimă, taci 

 

Pielea mea n-a mai atins demult 

Pielea de aur a unei femei tinere şi frumoase. 

Urechile mele n-au mai auzit 

gemătul ei culegând 

tânguirea. 

Degetele mele n-au mai simţit 

explozia sângelui 

ameninţându-i surâsul. 

 

Şi totuţi, şi totuşi... 

Ce să fac eu acum  

cu substantivul femeie, 

cu adjectivele tânără  

şi frumoasă? 

Ce să fac eu cu acele cuvinte 

care nu-mi vor mai trebui niciodată? 

Unde să le arunc 

să le găsească alţii 

şi să le folosească? 

 

Şi totuşi, şi totuşi... 

Inimă taci!  

Sau mai bine: 

spune-i oraşului 

să-şi înalţe valurile 

multe, năuce, buimace. 

Spune-i ceasului 

că tu ai calendare vrăjite 

în care citeşti altfel timpul. 

Spune-i oraşului 

că tu eşti eşti încă 

zveltă corabie, liberă corabie, 

cu pânze albastre, visate. 
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Şi iarăşi mama 

 

Pe patul de moarte 

Mama mea 

Mă întreba pe mine: 

De ce mai nasc femeile prunci, 

De ce-i mai mint că le-au dat viaţă, 

Când de fapt le-au dat moarte, 

Ce rost mai are minciuna aceasta 

Care se cheamă viaţă? 

Asta mă întreba pe mine 

Cea care m-a născut, 

Cea care mi-a dat viaţă, 

Cea care nu m-a minţit niciodată! 
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SORIN LUCACIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poveste cu şi despre iarnă  
 

cum trăieşti dragostea în diferitele sale ipostaze  

trecând de la un anotimp la altul cu atâta uşurinţă 

cu atâta subtilitate încât nici îngerii nu simt venirea iernii 

trecând de la o iubire la alta cu lejeritatea unei zile de primăvară 

cum trăieşti dragostea  

de la un meridian la altul  

de dimineaţa până seara  

când copilul strânge în braţe cu putere jucăria primită de Crăciun 

doarme cu ea într-un pat suprapus  

cât mai aproape de cer 

cât mai aproape de tavanul plin de steluţe fosforescente 

o ascunde într-un colţ numai de el ştiut  

visează cavaleri duelându-se în castele medievale 

aşa şi tu postezi zilnic stări pe facebook fotografii  

iubiri nemărturisite 

notezi în jurnalul intim fiecare detaliu  

fiecare amănunt al unei vieţi numai bună de aruncat  
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numai bună de stâlcit în pumni 

de parcă zilele răscoapte ar forma un şirag de perle la gâtul tău  

de parcă Dumnezeu în marea lui generozitate ne-ar aduna pe toţi la o masă 

şi ne-ar citi din Scrisorile către Petra 

 

cum trăieşti dragostea, m-ai întrebat fără convingere  

dar cu o disimulare ce-ţi punea în evidenţă talentul oratoric 

parţial color poate alb/ negru sepia orizontal vertical în plan înclinat 

la altitudini ce-ţi taie răsuflarea 

cum trăieşti dragostea  

întotdeauna altfel şi de fiecare dată la fel, ţi-am răspuns 

trecând cu indiferenţă podul palmei peste ghiveciul cu firele de grâu abia 

încolţit 

(cică aşa se pune de Sfântu’ Andrei pentru belşug în casă) 

acum e iarnă dar va fi cu siguranţă primavară  

şi iarăşi iarnă  

iar noi fumăm liniştiţi o stare cu aripi de struţ  

într-o cafenea în formă de inimă  

şi citim la întâmplare una dintre cele 92 de poveşti cu cărţi  

 

nimeni nu va mângâia soarele cu dinţii 
 

un taxi cu multă indulgenţă  

mi-ar zbura creierii peste orice graniţă 

departe de lumea civilizată 

departe de tomberoanele pline cu vise  

departe de pubelele multicolore ale oraşului 

lăsând în urmă amintirile frustrările obsesiile 

departe unde zăpezile târzii sunt îmblânzite  

doar cu descântece la unison 

departe unde domnişoara henriette face puzzle-uri  

cu tratatele de filozofie 

nimeni nu va mângâia soarele cu dinţii 

nimeni nu va călători la clasa a doua  

nimeni nu va cultiva oraşul satelit pe mariahilfer strasse 

dragostea nebună începe dincolo de benzinărie 

undeva în cartierul vienez 

nu uitaţi!  

îngerul tuberculos are ca semnalmente particulare blazarea 

dispreţuieste ora de muzică  

dispreţuieste filozofările anoste şi ochiul sălbăticiunii pe coridoare 
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în căuşul palmelor  

oraşul se îngroapă de viu 

 

poezia nu este aici 
 

nu vă faceţi iluzii  

poezia nu este aici 

nu are cum să fie aici  

căutaţi-o în altă parte  

acolo unde poeţii cu iubirile sfâşiate  

zac pe jos ca-n luptele cu tauri din Pamplona 

unde femeile noastre vânjoase îşi caută idealul de iubire carpatină  

prin Zaragoza sau Valladolid  

nu, poezia nu este aici  

şi-a schimbat identitatea şi a emigrat în vestul nonsălbatic 

în vestul prodemocratic 

poate o veţi găsi între sânii rubensieni ai frumoaselor castiliene   

sau pe tâmplele încordate ale matadorului  

gata să aplice lovitura finală 

poate o veţi găsi în cafenelele de la malul mării la estoril  

sau în repertoriul marilor jazzmani ai lumii 

dar nu aici 

aici nu este loc şi timp pentru poezie 

poezia şi-a trăit traiul şi-a mâncat mălaiul  

şi-a luat zborul ca o bibliotecă ambulantă în formă de pasăre  

spre alte tărâmuri ale poeziei  

ea nu este aici  

poezia de fapt nu a fost niciodată aici 

a fost doar iluzia de panaceu  

iluzia de bunătate maternă a poeziei 

pe care am trăit-o şi-am trăit-o şi-am retrăit-o  

multiplicând-o la nesfârşit 

 

…şi ne iartă nouă iubirile noastre 
 

iarna nu poartă fuste scurte cumpărate cu reducere de la zara  

nu poartă decolteu în formă de leopard 

nu se fardează strident 

şi nu-şi pune părul pe bigudiuri 

îmi spuneai 

aşa că bagă-ţi minţile-n cap  

priveşte înainte şi poartă-te ca un bărbat adevărat 
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cu responsabilităţi  

cu familie cu rate la bănci  

lasă pentru alţii fructul pasiunii 

hobbyurile costisitoare 

vişinata de casă  

mirosul cafelei kopi luwak  

filmele cu jack nicholson  

ştii doar 

oamenii au nevoie din când în când de puţină tandreţe  

de minuni 

de vorbe frumoase  

de puţină mitologie  

până la urma sunt adulţi  

chiar dacă-şi poartă-n lesă imaginaţia  

ca nişte copii de bani gata 

uită iarna aceasta 

cum îşi uită copacul amintirile iubirile 

cum îşi uită fiul risipitor casa în care s-a născut 

uită mirosul cojilor de portocală 

ştii că la sfârşitul acestui poem va începe încet să ningă 
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IULIU PĂRVU 

 
                 Jurnalul stărilor de călătorie 

                                              2014       
11 august – Barcelona 

 Somn întins. Cum astăzi nu suntem pe 

drumuri, ne sculăm numai pe la 7,30, ora 

locală. Mai stăm o noapte în acest hotel, deci 

nu-i nevoie să trămbălăm bagajele. La micul 

dejun, e plăcut să stai în tihnă la masă, mai ales 

dacă ai din ce bucate să alegi. Încă de aseară, 

Domnul Mugur a venit cu oferta vizitării  

Mănăstirii Monserrat, neinclusă în program. 

Gând la gând. În vreo trei rânduri, trecând prin 

zonă, am jinduit-o de la distanță, dar nu am 

avut prilejul să urcăm până acolo. Ne-ar costa 

20 de euro de persoană. Urma să ne hotărâm 

până la micul dejun. Suntem primii care ne 

înscriem, după noi, apoi, alți câțiva, ca în cele 

din urmă să se decidă aproape toți. Vreo doi-

trei, care îl suspectează pe ghid de afaceri necurate, refuză la început, apoi o lasă mai 

moale. Se ia hotărârea, totuși, să urcăm. Doar o pereche nu a plătit, dar de venit, au 

venit cu noi... Ce inspirație am avut ! Nu 20, ci poate 60 de euro merita această vizită, 

cum se plătește într-o excursie organizată din Barcelona... Din orice punct cardinal 

privești, Montserrat este un masiv muntos care fascinează. Domină împrejurimile 

până departe, un fel de cetate naturală, cum ar fi, în Apuseni, Detunata, ori, în zona 

Clujului, Vlădeasa. Stâncile sale strălucesc în bătaia soarelui și nu-i de mirare că încă 

din vechime oamenii locului au urcat aici cu ofrande să-i îmbuneze pe zei.Urcuș 

extrem de anevoios, pentru că din nicio parte nu coboară spre vale o pantă cât de cât 

accesibilă pasului, ca să-l scutească pe cutezător de efortul cățărării. Aici s-a ridicat, 

încă din Evul Mediu, o mănăstire benedictină pusă sub patronajul Maicii Domnului... 

Parcurgem vreo 20-30 de kilometri pe o șosea locală până la poalele muntelui. Dacă 

din Barcelona, acesta ni se părea măreț, acum îl simțim de-a dreptul grandios. 

Admiteți, vă rugăm, diferența de măsură dintre superlative. Este greu de închipuit 

cum se poate ajunge cu autocarul nostru până sus. O șosea îngustă cu serpentine 

amețitoare conduce într-acolo, dar trebuie să fii oleacă nebun să te aventurezi altfel 

decât cu vehicule mici. Există și un trenuleț care face treaba asta, dar el are șinele și 

viaductele sale, poate și roți dințate, să nu scape la vale. Sau un teleferic... Nașă-mea, 

când vede ce o așteaptă, e pregătită să renunțe, oferindu-se să aștepte jos. Fac glume 

pe seama ei, că așa mi-i felul, dar, în sinea mea, nici eu nu mă simt prea confortabil. 

Ferească Dumnezeu, însă orice derapaj, cea mai mică neatenție a șoferului ar putea fi 

fatale... Până la urmă, fără consultări și fără multă vorbă, autocarul nostru își asumă 
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riscurile și începe să urce. Unde-s curbele prea abrupte, mai gâfâie, mai se oprește și 

dă înapoi, ca să-și asigure demarajul, dăm prioritate vehiculelor  mici, să nu ne 

încurce, claxonăm când vizibilitatea e redusă, ca lumea din trafic să știe de noi, și așa, 

cu poticneli, ajungem nevătămați pe culme... Cât despre peisajele întâlnite în cale, ne 

vine greu să le cuprindem în cuvinte. De multe ori, grandoarea monumentului te 

împiedică să fii atent la detalii, dar dacă o faci totuși, satisfacția e nemăsurată. 

Această experiență am trăit-o și noi urcând la Montserrat. Forme stâncoase ciudate, 

pâlcuri de copaci, vegetație montană, grohotiș, izvoare au convenit, parcă, să se 

izoleze de lume și să-și apere sălbăticia primară în fața agresiunii umane... Sus,dăm 

peste cu totul altceva decât ne-am așteptat. Nu o mănăstire ca pe la noi, ci un complex 

urban, înghesuit între stânci care stau să se prăvale și pereții prăpăstiilor printre care 

am urcat. Biserica mănăstirii aproape se sufocă între clădirile etajate cu funcții 
administrative ori domestice. Nu chilii, pentru călugări, ci apartamente și hoteluri, o 

întreagă rețea comercială, oficiu de turism și ce mai trebuie unei activități urbanistice 

complete. Prima impresie este că am intrat într-o stațiune montană foarte căutată 

pentru peisajul ei sălbatic. Aflăm că vechile-i edificii au fost devastate și distruse de 

oștile lui Napoleon, și pentru presupusul aur călugăresc, dar și pentru actele de 

nesupunere față de învingători. Actualele edificii sunt de prin secolele XIX – XX, 

deci destul de moderne. Tradiția rebelă a călugărilor de aici s-a menținut, în timpul 

războiului civil aceștia având simpatii republicane...  

Greu intrăm în biserica mănăstitirii, pentru că la ora la care am ajuns nu se 

terminase slujba. Cu grupul, nu e cale de intrat, decât individual, în calitate de creștin 

obișnuit. Nu vrem să deranjăm, dar, de foit, nu putem să nu ne foim, pentru că, o dată 

pătrunși înăuntru, redevenim turiști dornici să vadă tot ce e de văzut. Atracția 

principală, am aflat de la Domnul Mugur, este Capela Madonei, care se află deasupra 

altarului. Pelerinii sosiți la Montserrat aici se reculeg, deoarece cred, ca noi, 

ortodocșii, că sculptura de lemn a Maicii Domnului cu Pruncul, Madona Neagră, 

datând de prin secolul XII, este făcătoare de minuni, vindecătoare de suferințe și 

sprijin moral pentru cei oropsiți. Accesul spre capelă se face pe niște trepte laterale, 

dar acum, în timpul slujbei este interzis. Ca tot românul, aș fi încălcat interdicția, însă 

nu pot escalada o barieră care mi se pune în cale. Doi bărbați mai tineri din grup, 

amândoi căsătoriți, se descurcă și urcă. Nu știu cât să se reculeagă ori numai să 

fotografieze, deși nu este permis, demonstrându-și vrednicia în fața nevestelor. La 

ieșirea din basilică, este amenajat un spațiu cu un punct magic în mijloc, în care unii 

credincioși, mai ales asiatici, invocă spiritele, ca în vechime, să-i binecuvânteze. 

Gestul lor mi se pare destul de stângaci, de aceea le fac eu o demonstrație, asta și ca 

să mă poată Elena fotografia. Ne mai copilărim și noi, că-i greu să fii tot timpul 

model de seriozitate. Regretăm că nu putem sta până la ora când va concerta un 

celebru cor de copii al mănăstirii, că nu avem timp să vizităm muzeul în care sunt 

expuse valoroase pânze ale unor pictori catalani, dar trăim satisfacția, înainte de 

plecare, să admirăm încă o dată panorama fascinantă a unor locuri binecuvântate... La 

vale, ca la deal, aceleași emoții, dacă nu chiar mai mari, pentru că senzația prăvălirii 

este acum mai acută. Când ne vedem pe drum drept, respirăm cu toți ușurați.  
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Pentru că mulți n-au mai umblat pe aici, zoru-i mare spre Barcelona, ca să 

cuprindem cât mai mult din oraș până către seară. Noi am fost, dar dorul de Rambla, 

mai ales, ni-i mare. Cum e trecut în program, începem vizita prin a face turul orașului. 

Domnul Mugur dă informații bogate despre oraș, ne atrage atenția asupra unor 

edificii de patrimoniu. Bulevardele Barcelonei sunt minunate, nu te mai saturi să le 

admiri. După unii, orașul este mai frumos ca Parisul. Oprim în preajma Catedralei 

Sagrada Familia. Se lucrează la ea de 132 de ani. După modelul din vechime. 

Proiectul inițiat de Antonio Gaudi a fost continuat de discipoli, care i-au valorificat 

mai mult ideile decât schițele lăsate moștenire.  În 11 ani de când nu am mai umblat 

pe aici, s-a lucrat mult, mai ales la finisaje. Monumentul arhitectural prinde, acum, 

mai bine contur. Schelăria specifică șantierului s-a restrâns. Admirăm catedrala din 

toate părțile, o fotografiem copios, poate vom lăsa, astfel, moștenire un tezaur 

documentar care să ateste că am fost și noi contemporani cu desăvârșirea unui proiect 

arhitectural atât de grandios... Mai departe, ne ducem să vizităm Parcul Guell, o altă 

creație celebră a aceluiași Gaudi. Cum îl cunoaștem, ne rupem de grup la intrare, să 

ne servim sandwichurile, pentru că e trecut bine de ora prânzului. Astfel, depănăm cu 

Elena și cu Lici amintiri despre cei care ne-au însoțit în celelalte excursii. Urcăm, 

apoi, prin Piața Spaniei, spre stadionul Camp Nou, pe Montjuic, de unde ni se 

deschide în față o panoramă largă a orașului vechi, cu zona sa portuară. Două 

evenimente importante, Expoziția Universală din 1929 și Jocurile Olimpice din 1992, 

au marcat puternic fizionomia arhitecturală a acestei zone a metropolei, care nu poate 

fi trecută cu vederea. Monumente fistichii certifică modernitatea, dacă nu chiar 

postmodernitatea spațiului urban. Un ansamblu monumental întruchipează o horă, 

asemănătoare cu cea de pe la noi, cu ceterașul la mijloc. Mă prind și eu între 

dansatori, să mă ia Elena în chip, întru veșnica amintire a zilei de azi... De aici, 

coborâm în Piața Cataloniei, de unde se ramifică mai multe trasee urbane. Oprim într-

o stație de autobus, din care, peste trei ore, urmează să ne îmbarcăm. Domnul Mugur 

ne conduce în Cartierul Gotic, unde vizităm Catedrala, nu și Muzeul Picasso, care 

este închis. Ne scoate, apoi, pe Ramblas, celebrul bulevard pietonal, căruia e greu să-i 

găsești asemănare. E o promenadă largă de 45 de metri, străjuită de platani, din cale 

afară de animată. Aici bate inima Cataloniei, aici poți surprinde spiritul catalan, 

întreprinzător, dinamic, deschis către lume, pus pe șotii. O plimbare pe Ramblas este 

un întreg spectacol, pe care l-am trăit odată, iar acum abia apucăm să-l retrăim. Nașă-

mea, de data aceasta, ne însoțește, pentru că bistrițenii și constănțenii umblă de 

rândul cumpărăturilor, însă nu aici este locul pentru ele. Ne sună Ancuța. Pe acasă, 

toate-s în regulă. Coborâm agale până la Monumentul lui Columb din piața largă de 

pe țărmul mării în care se varsă bulevardul . O coloană suplă, ce înalță statuia marelui 

descoperitor mai aproape de cer, semn că oamenii locului îl venerează ca pe un sfânt. 

Le las pe doamne să se odihnească, iar eu caut banca dintr-un părculeț unde ne-am 

așezat cu Puiu Tripa în urmă cu 11 ani. El privea cu ochiul specialistului arhitectura 

clădirilor din jur și armonia ansamblului monumental, eu compuneam catrene 

inspirate de atmosfera locului. Mi-a cerut să i le citesc și m-a felicitat. De aproape opt 

luni, își aduce și el aminte de noi din cine știe ce stea pe care a poposit în drumul spre 

veșnicie. Fotografiez banca, spre surprinderea a doi bărbați tineri ce o ocupaseră. Nu 
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am cum să le explic gestul, decât să mă îndepărtez de acolo cu sufletul înlăcrimat... 

Le iau pe doamne, să facem acum calea întoarsă pe Ramblas. În câteva rânduri, îi cer 

Elenei să mă prindă în aceeași imagine cu manechinele așezate din loc în loc, în 

schimbul unui mărunțiș. Privim ce flori se mai vând, ce păsări, ce animale mici, ce 

zaharicale, la ce preț sunt evantaiele expuse de o buzoiancă isteață, și adunăm, astfel, 

impresii pentru ani buni de aici înainte, dacă Dumnezeu ni-i va rândui. 

La ora fixată, grupul se reconstituie, încât autocarul nu zăbovește în stație 

decât până urcăm. Din mers, identificăm edificii proiectate de Gaudi, minunându-ne 

ce imaginație debordantă a avut acest trăsnit arhitect. Personal, îmi întăresc 

convingerea că excentritățile catalane au creat, în bună parte, voga artei moderniste a 

secolului trecut. Trebuie un pic de scrânteală, ca să poți miza pe un succes artistic atât 

de original, și în arhitectură, și în pictură. Dar mai trebuie și un public capabil să dea 

în mintea artiștilor. Nu atât instituțiile culturale excelează în Barcelona, deși sunt 

importante și acestea, cât atmosfera de ansamblu a orașului. Așa-i unde arhitecții 
geniali se calcă pe picioare într-un spațiu atât de restrâns. Barcelona este unul dintre 

cele mai frumoase orașe europene, cu bulevarde splendide. L-au ridicat oameni avuți, 
care de sute de ani s-au știut juca de-a navigația pe mările și oceanele lumii, buni 

afaceriști, buni comercianți, dar și cu imaginație artistică bogată. Este un specific 

catalan ieșirea cutezătoare din schemele de gândire rigide, indiferent în ce domenii ar 

activa. Tradiția, la ei, înseamnă promovarea inovației, nu anchiloza în forme de viață 

vetuste.  Catalanii s-au situat mereu și se situează încă în avangarda europeană , nu în 

gândirea tehnică, pe care o cumperi cu bani, ci în cea artistică, pentru care se găsește 

mai greu valuta de schimb, dacă nu ai sensibilitatea artistică pe măsură.  

Ajungem la  Hotel Campanile din Barbera înainte de-a se întuneca. Pe aici, 

parcă, ziua e mai lungă. Cinăm cu Lici, închinând câte un pahar de tărie. Încheiem 

încă o zi de excursie bogată în impresii. Ne mai așteaptă alte 20. Dumnezeu să ne țină 

în paza sa. Noapte bună! 

 

 

 

 

 

 

    

    



118 
 

 

 
              

 

Virgil Mândâcanu 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               „...soluţiile propuse de poetă, în special prin raţionamentele deschizătoare 

de uşi semantice prin sugestiile valoroase, duc spre alte nuanţe  curioase prin 

noutatea, actualitatea, ba chia lumina lor iniţiatică. Meditaţiile cu adevărat 

profunde au drept scop evidenţiere  caracterizarea minuţioasă a manifestărilor 

spiritului uman în legătura indisolubilă a   acestuia cu spaţiile cosmice”. 

                                                  Mina Lozanu, dr. hab., prof. univ.  

                            „O formă originală de remaniere a modului de   a gândi”. 

 

                MĂIESTRIA, ARTA ŞI ÎNŢELEPCIUNEA PEDAGOGICĂ A   

                                     SCRIITOAREI   GALINA FURDUI 

     Să scrii despre poeta, scriitoarea, Omul de Cultură Galina Furdui, evidenţiindu-i 

aptitudinile pedagogice, îţi trebuie o pregătire specială filosofică, ştiinţifică, literar-

artistică, muzicală şi nu numai... Căci nu cunosc în lumea scriitorilor de la noi o altă 
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personalitate atât de valoroasă privind arta textului literar-muzical contemporan şi 

care să posede calităţi atât de evidente şi în domeniul artei pedagogice. A îndrăgi 

poezia Galinei Furdui e foarte puţin spus. Marele ei dar primit de Sus e versul ce 

dăinuie şi va dăinui, el ne este dat nouă pentru lumina sufletului, a gândului, inimii şi 

faptelor. Nu întâmplător scriitoarea are printre admiratori scriitori, poeţi, 

compozitori, interpreţi, dirijori, editori, medici, pedpagogi, clerici, studenţi, elevi... 

Aceasta pentru că opera poetei exprimă stări spirituale complexe, adevărate, foarte 

adânci modelate în metafore. Ea ne vorbeşte prin cuvinte de înaltă vibraţie muzicală, 

artistică şi care înalţă spiritul spre contemplaţii cosmogenetice. Toate aceste Daruri 

Ea le-a adus la lumina oamenilor prin diverse Studiouri de creaţie, prin Revista 

„UniversOm”, prin studiouri literare în licee, în aulele Academiei de Arte, în sălile 

de concert din Ţară şi peste hotare, în emisiunile radiofonice timp de zeci şi zeci de 

ani. 

        Cine a ţinut măcar o dată în mână cărţile: Lumini pentru Templu (2004), 

Amprente în timp (2010), Spaţiu interactiv pentru Nucleu (2013) etc. etc. s-a putut 

convinge câtă lume (savanţi, filosofi, scriitori, poeţi, artişti, cântăreţi, actori, 

pedagogi, editori etc. etc.) scriu, vorbesc, sincer şi cu adâncă satisfacţie despre 

marele talent al logosului Ei ca cel mai înalt prag al Cunoaşterii de Sine, Cunoaşterii 

lumii, Cunoaşterii Adevărului, Cunoaşterii Frumosului, Iubirii... cunoaştere obţinută 

prin sacrificare, prin muncă asiduă. 

       Mărturisesc că nu este uşor să pătrunzi adâncurile creaţiei acestei poete. Citind, 

înţelegi că factura energetică, gândirea, vorbirea şi viaţa atestă o înaltă spiritualitate 

şi care îi determină personalitatea. 

       Contemporanii apreciază opera poetei şi mărturisesc acest lucru. Citindu-i 

cărţile, ascultând-o, „Îţi umpli golurile din suflet cu o energie nemaipomenită, 

benefică, revigorătoare, de parcă ai bea apă vie”, notează actriţa Ninela Caranfil. 

     Despre viaţa şi activitatea scriitoarei au fost scrise până acum 8 cărţi. Oare să 

obţii o astfel de apreciere deja în timpul vieţii nu este o mare izbândă în faţa lumii şi 

a lui Dumnezeu? 

       Da, scriitorii, poeţii, muzicienii, artiştii, criticii literari... au comentat şi vor mai 

vorbi despre creaţia artistică a distinsei doamne, despre marele talent al poetei Galina 

Furdui. Vreau, însă, să vă vorbesc despre harul pedagogic-managerial al 

profesoarei Galina Furdui. Nu ştiu dacă voi reuşi să spun măcar cât înţeleg, despre 

acest mare talent, manifestat plenar şi în domeniul pedagogic  al profesoarei şi 

managerului în domeniul educaţiei literare, muzicale, artistice. Dar ştiu că e savantul 

dat nouă de  Dumnezeu. Am putut să înţeleg acest lucru, ba chiar şi să învăţ, ca 

pedagog, aflându-mă în preajma distinsei doamne în cadrul Societăţii Ştiinţifice 

„Omul şi Universul”, membru fondator al căreia este, dar şi din materialele publicate 

în revista „UniversOm”, unde-şi îndeplineşte funcţia de redactor-şef de mai mulţi 

ani. 

          Talentul acestei doamne de a vorbi româneşte cu multă demnitate, 

verticalitate, de a vorbi pe înţelesul tuturor, dar pronunţând cuvintele desluşit, fără a 

înghiţi vreo vocală sau consoană, cum facem noi, unii pedagogi, fără a pune accentul 

pe silaba neaccentuată când vorbim despre cele ale ştiinţei, m-a angajat să-i cunosc 

opera, s-o cunosc ca personalitate. De rând cu promovarea culturii noastre muzicale 

în rândurile tineretului, în faţa cărora se prezintă nu numai cu concerte, lecţii, 
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convorbiri radiofonice, distinsa doamnă îşi demonstrează cunoştinţele profesionale 

în domeniul educaţiei prin trezirea şi educarea talentelor. 

       Stăpân al adâncurilor de Cuvinte, distinsa doamnă coboară ades în licee pentru a 

trezi, a descoperi şi dezvolta talentele. Pe lângă întâlnirile pe care le are cu tineretul 

studios, pedagogul Galina Furdui organizează şi dirijează pe parcursul câtorva 

decenii activitatea mai multor cenacluri, studiouri literar-artistice printre care 

Cenaclul „Maria Oprea” (Liceul „Mihail Kogălniceanu”), Cenaclul „La steaua...” 

(Liceul „Mihai Eminescu”), Cenaclul literar „Carpe Diem” (Palatul de Creaţie a 

Copiilor), Cenaclul „Plus o floare” (Biblioteca „B. P. Haşdeu”), Studioul literar-

artistic „Ispita Cuvântului” (Liceul „Traian”), Studioul literar-artistic „Ars Poetica” 

(Liceul „Nicolae Iorga”), ş. a. Activitatea copiilor din cadrul acestor instituţii are 

drept rezultat editarea mai multor cărţi, materiale, în presa periodică, participări la 

concursuri, emisiuni radio şi televizate. Reproduc mărturisirea uneia dintre elevele 

de la Liceul  Teoretic „Nicolae Iorga”, Victoria Covalciuc, actualmente studentă la 

Universitatea „1 decembrie 1918”, Facultatea de Istorie şi Filologie, or. Alba Iulia, 

România. „Am descoperit-o pe doamna Galina Furdui în postura de pedagog la orele 

de Poetică din liceu. În timpul acestor poetice fragmente de duminici (pentru că 

duminica se desfăşura activitatea Studioului literar-artistic „Ars Poetica”, pe care l-a 

inaugurat în cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”), doamna profesoară mi-a 

oferit cheia unei uşi, care, odată deschisă, am descoperit o spaţialitate ascunsă mie 

până atunci. O spaţialitate a cunoaşterii de sine. Profesoara Galina Furdui este firea 

de taină a verbului artistic, care domină câmpul adimensional al cuvântului poetic. 

Treptat, odată ce asimilam semnificaţia atâtor fapte de literatură şi de viaţă, orele de 

poetică deveneau expresia unui farmec ciudat, dar acel mister mi se destăinuia prin 

slove notate în pagini de caiet.  Drept repercusiune, elevă fiind, am publicat, sub 

îndrumarea profesoarei Galina Furdui 3 cărţi de poezie, menţionate cu diverse 

diplome, premii literare la diverse concursuri desfăşurate în ţară şi peste hotare. De 

altfel, în cadrul Studioului amintit, sub supravegherea distinsei profesoare au văzut 

lumina tiparului 12 cărţi consistente de poezie şi proză. Autori – colegii mei liceeni. 

        E remarcabilă capacitatea doamnei Galina Furdui de a capta atenţia 

interlocutorului. Se ştie, dumneaei este un orator desăvârşit. Participam la orele de 

poetică magnetizată de chipu-i încununat de lumină, de vocea-i pătrunzătoare şi 

fermă. Învăţăturile profesoarei mi-au marcat acea perioadă poetică cu crâmpeie de 

înţeleaptă lumină. Sfaturile Galinei Furdui au fost seva care mi-a alimentat spiritul 

timp de patru-cinci ani. Căci ea este pedagogul care cuprinde în stoguri de înţelesuri 

viaţa spirituală a omului îndreptându-i calea spre Bine. 

        Realizez cu o forţă copleşitoare că orele petrecute sub Semnul culturii cu 

Galina Furdui mi-au marcat definitiv parcursul destinal, pentru care îi port un 

statornic respect şi o nemăsurată recunoştinţă.” 

        Cu mai mulţi ani în urmă mi-a fost dat s-o cunosc şi s-o admir pe Galina Furdui 

doar la Radio, astăzi am posibilitatea să comunic personal cu dumneaei atât în cadrul 

activităţii Societăţii Ştiinţifice susnumite, cât şi în cadrul conferinţelor ştiinţifice, 

lansărilor de cărţi... 

         Voi recunoaşte că-s fericit că pot asista la discursul ei profund profesionist, 

plin de multiple, adânci înţelesuri, melodios şi elegant rostit într-o manieră a 
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cognoscibilităţii pe care o promovează decenii la rând, fie în calitate de scriitor, 

jurnalist, fie ca pedagog, fie ca simplu interlocutor în comunicare, în convorbiri. 

         Darul şi talentul scriitoarei Galina Furdui de a lucra ca pedagog cu copiii 

talentaţi, cu tineretul, dar şi cu savanţii, e pentru mine de mare preţ ca modalitate de 

transmitere a mesajelor propuse, modalitate marcată de capacitatea inepuizabilă de a 

furniza idei priitoare actualităţii. Subtilizarea în cadru informaţional ca metodă 

de aprofundare complexă constituie temelia activităţii acestei personalităţi pe 

tărâm pedagogic. 

         Nu vreau să-mi obijduiesc colegii, dar nu pot să nu spun că, atât la şedinţele 

Societăţii Ştiinţifice „Omul şi Universul”, atât în paginile revistei „UniversOm”, cât 

şi la şedinţele Cenaclului „Ideal”, nemaivorbind despre lansările de carte, la 

conferinţele consacrate Artei Cuvântului, pedagogii noştri nu prea vin. Cum să poată 

ei învăţa legea transfigurării, arta, muzica, spiritul, nuanţele neobişnuite conferite 

Cuvântului, dacă nu cunosc scriitorii, iar printre ei şi pe poeta Galina Furdui? 

          Profilul ei de scriitoare foarte talentată se evidenţiază nu numai în volumele de 

rondeluri Ne caută o Veste, Vorbeşte Semnul, În cercul de Apel, Contactul cu 

Lumina... dar şi,  precum menţionam mai sus, prin arta pedagogică în calitate de 

profesor la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, evidenţiind  bogăţia şi 

structura universului său intern ce se deschide prin măiestrie celor ce vor să-şi 

cunoască eul, să cunoască Universul Adevărului. Prin pasiunea de a cunoaşte şi a 

pătrunde eul său, în performanţele purificatoare ale sufletului creator, poeta şi 

profesoara ne oferă un exemplu cum să ne apropiem cu spirit şi rafinament de copil, 

elev, student, de auditoriul în clipa remodelării eului (propriu, dar şi al celui din 

preajmă). Ce poate fi mai preţios pentru profesorul ce vrea să trezească conştiinţa de 

sine a celor ce ascultă la cea mai înaltă tensiune sufletească!  

         Scriind acest material, mi-am propus să aflu şi opinia unui discipol de la 

Universitatea (Academia) susnumită. Iată ce ne-a relatat la telefon Ana Tkacenko, 

actriţa la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. „Sunt oameni care au lăsat o amprentă 

adâncă pe toată viaţa mea. De fapt, toţi oamenii au loc în inima mea, dar sunt 

Oameni care mi-au schimbat cursul vieţii, râul gândurilor, drumul emoţiilor... Un 

astfel de om este Galina Furdui. M-am îndrăgostit din start de poezia Dumneaei şi 

eram foarte curioasă să cunosc acest Om. Credeam că e o personalitate dură, mândră 

şi foarte distanţată, dar la ore, în cadrul studiilor, m-am dumirit (datorită abilităţilor 

profesioniste ale Pedagogului Galina Furdui), că lucrurile mari sunt făcute de 

oameni simpli, modeşti şi smeriţi. Da, nu scriu poezie, dar de la Ea am învăţat 

calităţile umane ce mă ajută mereu. Credinţa în Bunul Dumnezeu tot prin Ea am 

deprins-o, modestia pe care trebuie s-o poarte un artist, tot de la Doamna Galina am 

cules-o, demnitatea, acurateţea, corectitudinea în coraport cu semenii, în orice 

problemă. Pe parcursul vieţii sunt sigură, mai am multe de descoperit din întâlnirile 

cu Doamna Profesoara-Poet, care trece prin viaţă nu pentru sine, nu, ea a venit 

pentru noi. Noi avem nevoie de Ea.” 

          După cum opera literară semnată de poeta Galina Furdui dezvăluie o 

personalitate neordinară, la fel şi creaţia ei este neordinară, căci Cuvintele din 

poezia-i sunt încărcate nu doar cu gânduri ce înalţă spre culmile gândirii şi trăirii 

umane, ci sunt dătătoare de lumină, cuprinzând un conglomerat semantic uimitor de 

bine conturat şi care pune în funcţie încărcătura energetică a verbului transmis, forţa 
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generalizatoare a cugetului, idealurile umaniste, cultura credinţei...  „... spiritualismul 

Galinei Furdui porneşte de la o existenţă morală şi religioasă ce se opune 

cotidianului şi care îndeamnă spre puritate sufletească. Acest nivel poate fi atins prin 

afirmarea luminii spiritului şi a valorilor proeminente în contrast cu orice formă de 

materialism dialectic şi istoric. Efortul iniţiat de acest nobil scop limitează spiritul 

individual şi postulează un Absolut care într-o oarecare măsură îl transcende şi care 

este Dumnezeu”, notează Angela Zubco, dr. în istorie, în filele intitulate „Gnoza 

creştină într-o  nouă formulă artistică” (vol. Lumini pentru Templu, Ch, 2004, p. 54). 

       Poeta-pedagog tinde spre studiul complex al omului, spre cunoaşterea acestuia, 

cât mai deplin realizată. Iată supraproblema pedagogică: Studiul complex în 

elaborarea curriculum-ului integrativ, studiu ce încă nu este nici măcar început în 

cercetările pedagogice. S-au făcut şi se mai efectuează încercări întru cunoaşterea 

unui astfel de curriculum, dar elaborarea lui nu poate fi pe deplin realizată fără a 

apela la înţelepciunea lui Dumnezeu. Spre regret, în curriculum-ul nostru şcolar şi 

universitar nu-şi află loc sfaturile veşnice, nobile, cuprinse în Cuvintele sfinte care, 

prin metoda invocaţiei, lucrează îndeosebi de eficient în poemul Monolog pentru 

Maica Maria. „Miza autoarei (în calitate de pedagog, n.n.) este... ca, prin redivizarea 

sugestivităţii mitologemelor cu implicaţii existenţiale, ce transversează tipul de 

gândire/simţire contemporană, să obţină adevărata vibraţie atitudinală, vector sigur al 

re-valorificării potenţialului uman” (Tamara Cristei, dr. în filologie, Poemele au glas 

de alte teme sau Valenţele structurii imaginarului în configurarea mitului personal 

al poetei Galina Furdui, vol. Lumini pentru Templu, 2004, p. 115). 

        Profesorul şcolar şi universitar care studiază opera Galinei Furdui are 

posibilitatea de a învăţa cum se poate realiza un curriculum integral al cunoaşterii 

„prin experienţa răspunderii parţiale dezmembrate a unităţilor cunoaşterii sub semnul 

întregului”. Şi dacă opera poetei ne sugerează că integralitatea între parte şi întreg se 

produce prin conştientizarea divinităţii, de ce curriculum-ul cunoaşterii pedagogice 

n-ar trebui să conţină valorile religioase – creştine, ca aliaj integrativ? În 

învăţământul nostru conştiinţa unor astfel de viziuni se află încă în stări 

contradictorii. Mă întreb şi vă întreb, dragi cititori: dacă manualele de pedagogie ar 

conţine un imbold, un îndemn spre Calea de purificare continuă a sufletului, ca şi 

cărţile semnate de Galina Furdui, care ar fi situaţia în învăţământul nostru? De ce 

opera poetei este o veşnică aspiraţie către sublim şi sfânt, către drumul spre destinul 

ce conţine conştiinţa şi raţiunea de sine a poeziei, artei, literaturii, credinţei, pe când 

opera noastră, a pedagogilor, adeseori, nu este nici măcar modul de trezire a 

conştiinţei, nemaivorbind de verticalitate? De ce noi, pedagogii n-am învăţa de la 

fiinţa slujitoare fidelă a cuvântului poetic să ne umplem golurile din suflet cu o 

energie vie a educaţiei umaniste? Iată la ce mă gândesc când citesc şi recitesc 

căutările şi zbuciumul sufletesc al acestei mari Personalităţi pedagogice. 

         Una din cele mai importante şi mai complicate teme cercetare în domeniul 

cercetărilor pedagogice – Personalitatea pedagogului este cea mai anevoioasă. 

Autorii unor astfel de cercetări sunt în căutarea personalităţilor de excepţie din toate 

timpurile, în special din perioadele istorice interbelice şi postbelice (a se vedea: 

Personalităţi pedagogice de excepţie din Basarabia interbelică şi postbelică. Coord. 

Virgil Mândâcanu, Igor Volhov, Chişinău, 2013). Cei ce cunosc opera Galinei 

Furdui se pot convinge ca trinitatea Religie – Ştiinţă – Cultură (Artă, Muzică, 
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Poezie) în personalitatea acestei poete este un tot întreg indivizibil – unde  Ştiinţa e 

şi Religie şi unde este prezentă Religia – se configurează Poezia, Muzica, Arta...  

Din perspectiva Corelaţiei Tradiţie-Inovaţie, această poetă, purtătoare a valorilor 

universalităţii este un model veritabil şi clasic complex, precum au fost marii noştri 

înaintaşi Eminescu, Creangă, Gr. Vieru... 

           Este imposibil să nu vadă pedagogii contemporani că poeta/ profesoara şi 

omul de ştiinţă Galina Furdui posedă acele calităţi uman-profesionale necesare 

fiecărui pedagog, dacă acesta doreşte să devină mesager al înţelepciunii Divine, 

capabil să o facă inteligibilă celor ce învaţă în şcoală şi la universitate. Lecţiile 

profesoarei Galina Furdui în şcoala şi la Universitatea de Arte au avut un răsunet 

mare în mintea, inima şi sufletul celor ce o ascultă şi o înţeleg pentru că ea posedă 

darul divin ce-i permite să îmbrace metodele educaţiei în haina cuvântului artistic 

(„Cuvântul-jăratic în suflet să-l simţi”, îndeamnă poeta), să decodifice mesajul 

biblic, punându-le la dispoziţia lumii obişnuite. Cred că această taină profesională, la 

care noi, pedagogii, nu prea putem ajunge, se datorează preocupării ei de Ecologia 

Sufletului. Ea găseşte, prin intermediul cuvântului poetic bine îngrijit, mesajul ce se 

aşterne uşor în inima, sufletul, conştiinţa şi subconştientul omului. Poezia ei se 

aşterne uşor pe note, dând naştere unor cântece de mare tensiune emotivă. „E pusă la 

încercare fantezia cititorului (ascultătorului), intelectul, intuiţia, bagajul de 

cunoştinţe, pregătirea lui estetică, sensibilitatea naturii sale”, subliniază Raisa 

Suveică, dr. în filologie, în Impresii pe marginea „Întoarcerii în marele Volum”, 

carte apărută la Bucureşti în a. 1998, autor Galina Furdui). 

         Cât de mult mi-aş dori eu, profesorul universitar care am tins mereu să ating 

culmile măiestriei pedagogice, să mi se spună şi mie ca poetei, profesoarei Galina 

Furdui: „Am venit şi am rămas frapat...”, frază pe care am auzit-o de la unul din cei 

prezenţi la „Homoteca Radio” din 16 octombrie 2014, întâlnire-discuţie cu 

scriitoarea. Această taină profesională ca cel mai înalt prag al Cunoaşterii, spre 

marele nostru regret, nu este un  apanaj al studenţilor-pedagogi, poate din cauza că la 

facultate studenţii n-au posibilitatea maximă de apropiere a spiritelor însetate de ceea 

ce numim Adevăr şi Frumos, Artă şi Credinţă, ci mai mult de pragmatismul 

pedagogic, cel în afara cunoaşterii de sine, de lume, de Dumnezeu. 

        Gândesc acum că, dacă aş fi ministru, sau măcar rector, aş cere ca creaţia poetei 

Galina Furdui să fie descifrată, integrată şi aplicată ca metodologie a cercetării şi 

cunoaşterii fiinţei umane. Profesoara Galina Furdui este un model de personalitate 

evidenţiat în cartea Pedagogi de excepţie din Basarabia. Starea spirituală complexă 

a poetei, expusă abundent prin metafore, nu împiedică, ci îndeamnă să optăm pentru 

un univers enciclopedic al pedagogului. Orice filă a cărţilor Spre Ţărmul al 

Şaptelea, Monolog pentru Maica Maria, Contactul cu Lumina, Întoarcere în Marele 

Volum etc. ne permite să vedem Omul sentimentului sincer, uman, iubitor de viaţă, 

de adevăr, de Dumnezeu – calităţi fără de care este de neconceput profesorul 

contemporan. „Bucuria dăruirii de sine o face pe poetă să ia „lumina de mână” şi s-o 

îndrepte spre sufletele noastre. Mă bucur mult, aidoma unui copil, când constat că 

creaţia ei are o mulţime de admiratori. Sunt conştientă de faptul că, peste nişte 

decenii, citind poezia Domniei sale, vom înţelege cu mult mai bine evenimentele 

timpului pe care-l trăim, modul cum s-a manifestat viaţa la această oră şi cum ar fi 
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fost bine să se producă”, ne destăinuie Dna Valentina Lungu, profesoara la Liceul 

„Ion Creangă” din Chişinău.  

           Deci, citeşte studentule, citeşte profesorule, măcar placheta de versuri Omul 

către om, astfel am început eu o lecţie în faţa pedagogilor, şi te vei convinge că 

această operă, ca şi toate cele peste 30 de cărţi scrise de poeta şi publicista Galina 

Furdui, sunt un fruct al muncii permanente, moştenite, încărcate de căutare pozitivă a 

sublimului, de autoevaluare, autocercetare şi autoinstruire perseverentă. Citeşte, 

ascultă, analizează  Argumentul Ei, Ţinuta, Relaţia cu auditoriul  şi te vei convinge 

că modelul profesorului modern e viu, e printre noi. Foloseşte-l, cercetătorule, 

pedagogule, omule dornic de trepte noi spre Lumină. 

           Căci, dacă pedagogul este un om de creaţie, la facultatea unde îşi face studiile 

trebuie să fie învăţat să-şi croiască cărăruia proprie în mersul evolutiv prin 

înţelepciune, prin intelect. Aceasta înseamnă că viitorul pedagog trebuie să-şi poată 

antrena „cuvântul cel încărcat cu gânduri”. Cum obţine aceasta poeta? Iată taina, iată 

exemplul, examenul, iată exersarea permanentă a razelor-gânduri dătătoare de 

lumină. Această lumină a cugetului, o avem lângă noi. Deaceea îmi zic, dacă 

exemplul tainei profesionale a poetei nu este până acum cercetat în pedagogie, 

psihologie, filosofie..., aceasta nu pentru că nu sunt cunoscute lucrările ei. Lucrările 

sunt ştiute, înalt apreciate departe de hotarele ţării noastre. Nu se produce cercetarea 

pentru că lucrările poetei, deşi îl înalţă pe cititor spre lumea tainelor, marea 

experienţă pedagogică ce-i propune pedagogului o înălţare spre Eul divin, încă n-a 

devenit momentul adevărului şi pentru majoritatea colegilor mei pedagogi. 

Aceasta au ştiut-o Andrei Lupan, Boris Melnic, Gr. Vieru, Mina Lozan, Mihai 

Dolgan, aceasta o ştiu Mihai Cimpoi, Ion Dediu, Eliza Botezatu etc. etc. şi care s-au 

pronunţat conclusiv pe marginea temei. 

           Spre regret, bănuiesc că n-o ştiu managerii pedagogi de care depinde viitorul 

ţării şi care ar fi să conştientizeze că în formarea personalităţii pedagogului trebuie să 

pornim de la modelul ce pledează pentru salvarea a tot ceea ce înseamnă umanizarea 

prin dăruirea de sine. Dacă viitorul pedagog nu este educat prin Cuvântul Zidirii, 

Cuvântul Destinului, Cuvântul luminii, Cuvântul Credinţei şi cel al Iubirii, nu 

putem tinde spre un învăţământ de calitate, cu adevărat european. Aceasta aş spune 

eu noului Cod al educaţiei. Nu zic nimic rău despre ceea ce învaţă acum studenţii, 

pedagogii. Dar, pentru a îmbunătăţi substanţial această muncă a profesorilor şi 

studenţilor, influienţat de creaţia poetei, am creat o temă nouă de cercetare 

pedagogică şi anume: „Educaţia culturii învăţării în baza curriculum-ului 

integralizator (diferenţiat, personalizat) în baza tehnologiilor educaţionale moderne 

integrative”. Astfel, după cum în creaţia Galinei Furdui, pe lângă idei creştine de 

apartenenţă ortodoxă, sunt atestate şi elemente din ştiinţele exacte, filosofie, etică, 

mitologie, estetică, muzică, arte..., la fel şi curriculum-ul pedagogic universitar 

trebuie să fie integralizator, făcând apel la conştiinţa studenţilor care trebuie să 

înveţe gândirea integră. Luând exemplul poetei care ne vorbeşte despre problemele 

stringente ce trebuiesc abordate din perspectiva actualităţii, a ineditului  (în mod 

deosebit prin meditaţiile filosofice, estetice, etice, morale, creştine, literare, artistice, 

muzicale), încerc să caut cheia deloc simplă, la tema gândirii creative, libere, ce 

fundamentează convingeri care pot îndrepta spatele, schimba comportamentul în 

„alegerea rolului”, aici în Ţară, nu undeva departe de Ea. Toate acestea urmează a fi 
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înfăptuite cu ajutorul Cuvântului Divin. La fel cum poeta face un apel la conştiinţa 

omului contemporan care încă nu s-a pătruns de sacrul autentic (cărţile Crucifix, Ne 

caută o Veste, Omul către Om etc.) la fel şi eu, ca profesor, optez pentru 

familiarizarea studenţilor cu adevăratele valori fructificate în Cartea Cărţilor. (A se 

vedea: „Educaţia. Credinţa. Umanism”. Baştina, 2007; „Pedagogia Creştină”. 

Baştina, 2009; „Pedagogia Creştină”. Baştina, 2011; „Pedagogia Creştino-

Ortodoxă”. Iulian, 2014). 

          Am ocazia să spun (şi de ce să nu spun?) După cum în toată opera scriitoarei 

observăm o traiectorie în ascendenţă a sentimentului religios (pornihnd de la Omul 

către Om, Crucifix, Ne caută o Veste, Întoarcere în Marele Volum, continuând cu 

Vorbeşte Semnul, În Cercuri de Apel, Monolog pentru Maica Maria, Spre Ţărmul al 

şaptelea, Nihil sine Deo,  Între umbre şi stele, Alb zburător..., la fel şi eu în toată 

creaţia mea pedagogică din ultimii 25 de ani m-am străduit „să scot” cu abilitate din 

a cărţilor învăţături înţelepte privind arta şi activitatea pedagogică. Bineînţeles că 

nici pe departe n-am putut, nu pot şi nu voi reuşi să fac, să izbutesc în pedagogie atât 

cât a reuşit să realizeze protagonista acestor note.. 

        Am scris acest material pentru că, am înţeles că pe pământul nostru sacru 

Galina Furdui este Omul cu Har de la Dumnezeu, cu o factură energetică dăruită 

nouă pentru a determina personalitatea ca model, ca lumină, ca dragoste şi 

înţelepciune. Iată de ce eu îi mulţumesc Domnului pentru Ea şi mă rog să o păzească 

ani mulţi înainte.        
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 TRAIAN VASILCĂU 

 

 

 

 

             Altfel de bolți 

Doamne, eu nu merit nicio steauă, 

Dar Tu-mi dărui cerul nesfârșit, 

Să fiu întru Tine-nnebunit, 

Veșmântat în a iubirii neauă. 

Și surpat în crini, să cred că zbor, 

Să n-aud cum iadu-n mine plânge 

Și, uitându-mă, s-ascult cu dor 

Naiurile bolților din sânge... 

 

                              *** 

Al tuturor și-al lui nicio clipită, 

Poetul rănii voastre dat afară 

Din zgura timpului cea nesfârșită 

Spune că moartea-i este primăvară. 

 

Cu inima în vânturi dezvelită, 

Poetul stării voastre de mister 

Se cere-n anticamera din Cer, 

Dar Sfântul Petru-i calm, nu se agită. 

 

Averi de ani nu are, ioc-averi, 

Poetul broderiilor rimate 

Insistă zi de zi, dar nu se poate 

Și solda lui e numai de tăceri. 

 

Și nimănui trebuincioasă este. 

Poetul vostru, cuvântând cocori 

S-a resemnat  și-acum se spovedește 

În anticamera unei viori. 
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VICTORIA FONARI 

 

             ACASĂ  la Ioan Maiorescu 

                                   sau 

Viața operei după cei 150 de ani de neființă a autorului 
 

 

În activitatea mea didactică și 

poetică am avut ocazia să particip la 

diverse evenimente culturale. Anul 2015 

mi-a făcut o surpriză - destinul mă aduce 

la Alba Iulia, făcând un drum Chișinău - 

Cluj, Cluj - Alba Iulia. Deși februarie este 

tradițional o lună a gerurilor, natura a 

deschis o primăvară pentru toți oaspeții 
ce au venit să-l comemoreze pe celebrul 

om de cultură Ioan Maiorescu în satul 

natal Bucerdea Grânoasă. 

Suntem obișnuiți ca marele 

evenimente culturale să se desfășoare în 

orașe, dar iată că evenimentul din 30 

ianuarie 2015 ne demonstrează că această prerogativă poate aparține și 

Primăriei satului Bucerdea Grânoasă, județul Alba, și direcției Școlii 

Generale „Ioan Maiorescu” din aceeași localitate. Insistența și bunăvoința se 

datorează sentimentului de recunoștință pentru predecesorul său, Ioan 

Maiorescu, care i-a dus faima în lume. Anume aici și-a trăit primii 10 ani din 

viață tatăl lui Titu Maiorescu, aici își trage seva înălțimilor Ioan Maiorescu 

(28 ianuarie 1811 – 2 august 1864), care a putut transmite acea dragoste de 

țară, de cultură, de literatură fiului său.  

 Conferința științifică „Ioan Maiorescu un caracter însuflețit de un 

ideal” a adunat oameni de cultură din Alba Iulia, Blaj, Chișinău. Comitetul de 

organizare m-a invitat personal pentru a prezenta Universitatea de Stat din 

Moldova la acest eveniment cu comunicarea „Conceptul de literatură română 

și ideea de identitate la Ioan Maiorescu”. Scopul esențial al conferinței constă 

în cunoașterea creației lui Ioan Maiorescu, valorificarea importanței 

activității sale în Istoria României și relevarea aspirațiilor sale.    

 A deschis evenimentul primarul Ioan Aldea cu un cuvânt de salut 

atenționând: „Din acest neam, din acest pământ, din acest suflet al locului pe 
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care îl percepem a ne fi nouă cel mai drag, s-a născut, de încredințare nouă, la 

Bucerdea Grânoasă, mărinimosul fiu al satului, Ioan Maiorescu”. 

 Moderatorul, Dănuș Sârbu, fost elev al acestei instituții, i-a oferit 

cuvânt directorului școlii, Vasile Bărbuleț, care a cuvântat despre importanța 

educației în cadrul instituțiilor de învățământ, manifestându-și sincera 

bucurie de a aduna în acest spațiu mai multe personalități ce au absolvit 

această instituție, dintre care a remarcat pe Mihai C. Szilagy (în prezent își 

desfășoara activitatea de preot în satul Cisteiu, comuna Mihalț, județul Alba), 

care se vede interesat de a sonda documente, de a cunoaște realități legate de 

satul natal și de oameni de cultură ce și-au luat zborul din aceste spații. La 

conferință, Mihai C. Szilagy a venit cu biografia documentară cu privire la 

viața, activitatea și opera lui Ioan Maiorescu. Titlul conferinței înserează titlul 

cărții Ioan Mariorescu – un caracter însuflețit de ideal (Ed. Gens Latina), 

apărută în 2014 la 150 de ani de comemorare a celebrului diplomat. 

 Editată la Gens Latina, cu multă perspicacitate a vorbit directorul 

general al publicațiilor editate de Asociația Culturală „Gând Românesc, Gând 

European”, Virgil Șerbu Cisteianu: „Ioan Maiorescu a privit toate problemele 

de limbă și de literatură, pe care le-a luat în discuție, într-un ansamblu de 

factori culturali. El și-a îndreptat atenția în mod deosebit spre rolul educației 

în formarea tinerei generații”.  

E de menționat că dl Virgil Șebu Cisteianu e persoana care a făcut 

deja de câțiva ani conexiunea editorială cu Basarabia publicând mulți autori 

și promovându-i în antologia din trei volume Din lirica feminină 

basarabeană (a. 2014), venind în Chișinău de fiecare aduce donații de reviste 

și cărți, ultima carte fiind Despre viața și moartea lui Nichita Stănescu 

(2014).  

Președintele Asociației ASTRA, Silvia Pop, a menționat sârguința și 

meticulozitatea de care a dat dovadă autorul volumului Mihai C. Scilagy, 

fiind deja la a doua carte. Dialogul pe care și l-a propus cu Ioan Maiorescu și 

cu oamenii care l-au cunoscut este bine structurat. Astfel, viziunile lui Ioan 

Maiorescu supraviețuiesc timpului prin optica acestei cărți, care a respectat și 

conceptele lui Ioan Maiorescu încadrat în scenariul timpului pașoptist plin de 

glorie. 

La acest eveniment au participat dr. conf. Ioan Mitrofan, dr. Dumitru 

Mălin, Victoria Covalciuc din Chişinău, studentă la ,,Universitatea 1 

Decembrie 1918”. Lucrările științifice au fost îmbinate cu texte artistice, cu 

cuvinte de recunoștință pentru organizatori. 

Ioan Brad, fiind „Cu cărțile pe față” (carte care miroase a tipar și care 

va trăi bucuria lansării la începutul lunii februarie), și-a savurat prezența 
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menționând atmosfera plăcută și gazda primitoare. A sesizat conexiunea 

evolutivă a criticii literare a lui Titu Maiorescu ce se datorează și prin 

exemplul tatălui său, Ioan Maiorescu. 

Despre importanța evenimentului a menționat și tânăra generație. 

Argentina Covali, fiind elevă la Liceului Teoretic cu Profil Real „Mihai 

Marinciuc” din Chișinău și-a expus frumoasele emoții pe care le trăiește în 

acest spațiu, ce a îmbinat maiestos comunicările științifice, cuvântul artistic și 

lansarea de carte. A mulțumit organizatorilor pentru această posibilitate de a 

păși în spațiul unde a copilărit Ioan Maiorescu. 

Am fost onorată să particip la această reuniune pentru a prezenta 

conceptul literar și ideea de identitate națională. Ilustrul diplomat, istoric, 

filolog Ioan Maiorescu accentua posibilitatea limbii române de a realiza o 

literatură fără a utiliza clișeele literaturii franceze, care era la modă în acele 

timpuri. Azi simțim din ce în ce mai mult o invadare de cuvinte din limba 

engleză impuse, de multe ori, dintr-o ocazie de a fi „moderni”. Aceasta e o 

pseudomodernizare, or, epoca globalizării care se simte comod în 

promovarea, în mare parte, a unei limbi, totuși valorifică și identitățile 

culturale care trebuie să reziste în fața forței de asimilare economică.  

Am venit la Chișinău (cu frumoasele impresii de la cetatea 

municipiului Alba Iulia, de la  Lacrăm, unde am vizitat casa memorială al lui 

Lucian Blaga, trecând și pe la cimitirul bisericii, unde este înmormântat 

poetul „mirabilei semințe”, ca apoi să poposesc la teiul lui M. Eminescu și 

crucea lui Avraam Iancu) cu donația cărții lui Mihai C. Szilagy, pe care mă 

angajez să le transmit Departamenului de Literatură Română și Teorie 

Literară, bibliotecii Universității de Stat din Moldova, Bibliotecii Centrale a 

BM „B.P.Hasdeu”. Este important ca studenții să lectureze o carte ce îmbină 

interesele filolgice cu cele ale istoriei.  

A fost o ocazie fericită să aduc din propria creație la Biblioteca 

Județeană din Alba Iulia câteva cărți: una de critică literară: Proiecții ale 

mitului antic în creația lui Victor Teleucă, Leo Butnaru și Arcadie Suceveanu 

(2013), care a fost apreciată la Salonul Internațional de Carte de la Biblioteca 

Națională cu premiul de exegeză, volumul de poezii Sarea pasiunii (2004) și 

o antologie de versuri pe care am coordonat-o Printer pentru vise (2014). 

             Îmi transmit prin intermediul acestui articol bucuria de a cunoaște 

atâta lume pasionată de cuvântul „însuflețit de un ideal”. Acest ideal este 

idealul culturii române, idealul cuvântului divin, idealul istoriei care trebuie 

respectată. 
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IULIU PÂRVU 
 

                TRAIAN   VASILCĂU:  SFEȘNIC  ÎN  RUGĂCIUNE  

    

Recunoaștem, cu sfială, că până de curând am 

citit foarte puțin din poezia lui Traian  Vasilcău 

(Traianus), deși, aflăm acum, este un poet apreciat, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România și al 

celei din Moldova. Cu atât mai plăcută a fost 

surpriza ca, întorși dintr-un lung voiaj european, 

să găsim în cutia poștală de acasă ultimul său 

volum Sfeșnic în rugăciune. Bănuim că ne-a aflat 

adresa de la Virgil Șerbu Cisteianu, directorul 

general al revistei Gând Românesc de la Alba-

Iulia, căruia îi este prieten apropiat.  

           Înainte de a ne apuca de citit, aruncându-ne 

privirea peste copertele volumului, ne-au atras atenția 

portretul poetului (un reușit desen în creion) și locul său de baștină. Un chip 

dârz, expresiv, care seamănă bine cu cel al romanticilor secolului al XIX-lea, 

răsărit (după cum se exprimă autorul) într-un sat din partea de sus a 

Basarabiei, deci în extremitatea nord-estică a spațiului locuit de români. 

Asemenea locuri nasc, de obicei, bărbați cu vocație eroică, meniți să ridice și 

să apere cetăți, nu poeți. Traian Vasilcău pare, de aceea, o excepție, dar, cum 

se va vedea, nu dusă până la capăt.  

Sfeșnic în rugăciune, din titlul volumului, este, de fapt, motivul 

poetic central, în jurul căruia se organizează majoritatea cântecelor. Pentru că 

din cântece, din psalmi, din poeme, din bocete, din blesteme se constituie 

cartea: „Mă amurgește clipa ,greu/ Mi-e sufletul. Dacă m-ar pune/ La inima 

Sa Dumnezeu/ Sfeșnic aș fi în rugăciune” (Festin). Să zăbovim puțin asupra 

acestei sintagme. Tot românul știe ce înseamnă un  sfeșnic. Sensul existenței 

sale este să slujească de suport pentru lumânări. În biserică, mai ales ,dar și în 

alte spații de reculegere. Însă nu el comunică spre Divinitate, ci lumânarea 

care se aprinde în brațul sau în brațele sale. Un sfeșnic în rugăciune 

reprezintă mult mai mult decât un simplu sfeșnic. Induce ideea că a preluat 

funcția lumânării, el însuși arzând întru adorație.  
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Sensul religios al acestor cântece este vădit. Or, cum se știe, poezie de 

acest fel s-a scris multă în literartura română. În multe feluri se poate fi poet 

religios. Traian Vasilcău nu-l pastișează nici pe O. Goga, nici pe T. Arghezi, 

nici pe V. Voiculescu, nici pe Ioan Alexandru, să zicem, dintre cei mulți care 

pot fi amintiți, dar parcă are din fiecare ceva. Anumite afinități ale trăirii 

sacrului. Versuri ca acestea, bunăoară, ni-l amintesc pe transilvăneanul O. 

Goga de acum un veac, dar sunt atât de specific basarabene la început de 

secol XXI, izvorâte dintr-un acut sentiment al redescoperirii Divinității: 
„Satele plâng în întuneric, mamă,/ Visul plecat e așteptat la porți./ În noaptea 

asta nimeni să nu doarmă,/ Că Dumnezeu va învia din morți.” (Paștele). 

Tensiunea sufletească din Psalmii arghezieni se regăsește și în numeroșii 

Psalmi ai lui  Traian Vasilcău, dar diferența dintre ei este majoră. Dacă 

olteanul oscilează între tăgadă și rugă, basarabeanul, prin condiția sa de 

oropsit, nu-și asumă asemenea îndrăzneli. El este numai smerenie, numai 

adorație :„Doamne, carele mi-ai dat toată tristețea/ ce-o suport/ și toată 

bucuria ce n-o pot duce,/ în fața smereniei Tale îți cânt/ cu glas nevindecat de 

cruce : O, de-acum îngerii Tăi nu se mai simt străini/ Și prin lanul de-nflorite 

singurătăți/ Vin și se duc și-n priviri au câte-un mănunchi de lumini,/ Iar pașii 

lor sunt ancestrale peceți”.(Psalmi pentru îngeri).Osmoza Divinului în ființa 

poetului, motiv liric generalizat în cuprinsul volumului, aduce aminte de 

arheii eminescieni din Sărmanul Dionis: „De dinainte de-a mă fi născut/ 

Inima Domnului m-a cunoscut.”(Psalm). Sau și mai elocvent: „...Ce de multă-

mi va fi fost mirarea/ Prin grădini serafice să merg/ Să te foarte știu în 

depărtarea/ Ce-am s-o acuprind ca s-o înțeleg.// Doamne, să mă odihnesc în 

Tine/ Am visat la patrușpe vieți,/ Din potirul veșniciei line/ Să mă beau  ‒  pe 

cel pe care-l cerți,// Și-l tot ierți și-n slăvi proclami întruna/ Întregirea 

sufletului meu/ Cu tăcerea de dintotdeauna/ Val-vârtej curgând din 

Dumnezeu.// Ce demult mi-o fi licăru-n sfeșnic/ Și-atingându-l, bucium înspre 

bolți/ Că nimic nu-i veșnic. Tu ești veșnic,/ Unu invincibil pentru 

toți!”(Atingerea de Unu). 

Dimensiunea religioasă, sugerată în titlul volumului, este numai una 

dintre fețele poeziei lui Traian Vasilcău, desigur cea mai importantă. Era 

imposibil însă, ca poet basarabean, să nu și-o asume și pe cea națională, 

adeseori cu accente etice și politice. În descendența lui Grigore Vieru, al cărui 

emul se revendică („ O, el e-un crin pe care-l scapă cerul,/ Rugându-ne să i-l 

întoarcem cânt./ Deschideți geamul, a-nflorit Vieru,/ Frumos ca un poem 

doinit de vânt.” – Nins de cuvinte), puțini poeți actuali trăiesc atât de acut 

istoria națională, sentimentul pământului și cerului românesc, al durerii 

noastre ancestrale. Îi reușesc, astfel, poetului câteva versuri memorabile, care 

fac să vibreze sufletul oricărui român: „Dacii noștri-și sorb tăria de din 
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cronici și mereu/ Dau în leagăn România ca pe-un unic Dumnezeu”(Cântec 

pentru dacii noștri). Sau:„ Foaie verde, noroc n-are/ Soarta mea ce-n van o 

port./ Țara noastră-i de vânzare,/ Țara noastră-i de export”.(Blestem actual) 

Sună de-a dreptul catastrofic decepția poetului că, față de măreția de altădată 

a înaintașilor, contemporanii săi nu mai aduc a popor, ci a gloată care și-a 

pierdut orice simț etic și sens existențial: „...Care popor? Incultă iobăgime,/ 

Râvnind prin contrabandă chilipir,/ De mendrele-i nu se mai miră nime./ Care 

popor? Divinizat martir,// La care ne-nchinăm – c-așa se cere,/ Pe care-l 

venerăm, dar fără dor,/ Popor ce-a fost în ireale ere/ Și nu mai e deloc. Care 

popor? (Manifest veșnic actual). De multă vreme nu a mai răzbit spre noi 

atâta decepție în graiul unui  poeta vates. Nu și-o ascunde, pentru că vrea să 

vindece răni istorice, să mobilizeze energii colective întru izbăvirea de cel rău 

și de ce-i rău... 

Să remarcăm și cele câteva balade din cuprinsul volumului, pe care 

poetul le prezintă ca simfopoeme (Bradul interzis, Revolverul înflorit, Fuga 

de cerber). Textul lor curge cursiv, schițează o tensiune epică, rezolvată, în 

final, printr-o apoftegmă. E o formulă poetică ce-l prinde pe autor.  

Nu cunoaștem graiul din locul de baștină al lui Traian Vasilcău. Unele 

dintre formele de limbă folosite coincid cu cele ardelenești („Își face casă-n 

mine infinirea,/ Să-i  vorovesc tăcerea cu nesaț.”) Altele, ori sunt locale, ori 

sunt creații lingvistice proprii (înluminărită; m-ai rămas și te-am rămas; 

acuprinderea; se înlumină; mă vor dreptăți; să te foarte știu...). Indiferent de 

sorgintea lor, ele introduc în textul poetic o notă arhaică, în ton cu mesajul 

liric transmis. Așa ceva, astăzi, mai poate fi întâlnit în poezia lui Teofil 

Răchițeanu, cu aceleași efecte stilistice benefice. 

Ne bucurăm să-l fi descoperit pe Traian Vasilcău, poet în floarea 

vârstei, care își caută drumul său în poezia românească fără sfieli, cu 

îndrăzneala artistului sigur pe sine, convins că are ceva de spus lumii cu voce 

tare, nu bolborosind, nu alergând după formule poetice care se dizolvă o dată 

cu moda care le-a născut. 
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George Baciu 

O CARTE CE NE POATE FACE MAI ÎNȚELEPȚI 

 

Despre personalitatea lui Marcus 

Tullius Cicero – filosof, politician, jurist, 

orator, teoretician politic, consul și 

constituționalist roman ‒, mulți au 

creionat un portret după ce i-au citit 

opera, fără a căuta prin arhiva de valori a 

lumii romane informații și despre agitata 

sa viață, care s-a deșirat într-o vreme cu 

multe evenimente semnificative. Timpul 

în care se desfășoară și se curmă tragic 

viața lui Cicero este ultimul veac  înainte 

de Hristos. Sfârșitul său precede și 

exprimă simbolic prăbușirea regimului 

republican. Au urmat, implacabil, 

Principatul lui Octavian Augustus și 

Roma imperială. 

Activitatea sa literară și politico-socială s-a concretizat în domenii atât 

de numeroase, încât Cicero poate fi calificat drept un om universal, homo 

universalis. A fost autorul roman care a exercitat cea mai profundă influență 

asupra literaturii latine și s-a manifestat ca unul dintre cei mai prolifici 

scriitori, mai prolific chiar decât Seneca și Augustin. 

A studiat elocința, legile, literatura grecească, actoria, cu iluștrii 

învățați ai vremii, inclusiv Esop. 

       Referindu-se la talentul și cultura lui Cicero, unul dintre profesorii săi, 

Apollonius Molon din Rhodos spunea: „Te felicit și te admir, tinere, dar 

plâng  soarta Greciei văzând că tu vei duce la Roma singura avere care ne 

mai rămâne: elocința și erudiția”. 

Ca om, Cicero avea o fire bolnăvicioasă, dar o voce puternică și 

sonoră; era vanitos, îndrăzneț, înfumurat, bârfitor, omenos, schimbător, drept, 

lăudăros, avea curaj civic, era pacifist.  

       Istoricul Plutarh spunea ca marele orator era bogat precum Crassus și 

puternic precum Pompei. 

       De la înălțimea cuvântului său, de o ascuțită ironie, Cicero și-a poreclit 

marii contemporani atrăgându-și dușmania lor. De altfel, fire nestatonică, el a 

fost când prieten, când dușman al acestora. 
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În vremea de glorie a poporului roman, Cicero a fost întâmpinat cu 

dreaptă prețuire. Astfel, în predoslovia la Letopisețul Țării Moldovei de la 

zidirea lumii până la 1601, Nicolae Costin, fiu al marelui cronicar Miron 

Costin, scrie cu sinceritate, dar și cu emfază retorică: „Nime mai bine și mai 

pre scurt toată desfătarea istoriei n-au cuprins, iubite cetitoriule, decât acela 

domnul voroavei râmlenești, Cicero…”.  

Pentru Dimitrie Cantemir, Cicero este „marele Demostene al 

romanilor”, model al frumoasei rostiri și pentru urmași.  

În 1846, Ion Heliade Rădulescu, unul dintre ctitorii culturii românesti, 

răspândea chemarea pentru o „Bibliotecă Universală”. Printr-un program 

editorial de 10 ani, „Biblioteca” avea misiunea să ofere în limba română „232 

de capodopere ale tuturor timpurilor”. Între acestea, Cicero. Opere filozofice 

și morale. Pe primul plan al atenției lui Heliade se afla De republica (Despre 

republică), tratat al lui Cicero în care se dezbate problema alcătuirii 

constituționale a statului.  

În 1874, Societatea Academică Română premia pe Dimitrie August 

Laurian, fiul filologului și istoricului August Treboniu Laurian, pentru 

traducerea celebrelor Filipice ale lui Cicero, îndreptate împotriva lui Marcus 

Antonius.  

În vremurile mai apropiate nouă, celor de azi, numeroase personalități 
ale literelor și istoriei au continuat să ofere culturii românrști versiuni tot mai 

ample, mai reușite ale operelor lui Cicero, însoțite de cuprinzătoare studii 

latinești și istoricii romani care au scos în evidență valoarea literară, precum 

și valoarea documentară a scrierilor sale – 

inclusiv a neprețuitelor lui scrisori – au 

evocat, uneori, asemănări de destin.  

Opera sa însumează 58 de 

discursuri care reprezintă o fericită 

armonizare între talentul nativ, (ingenium), 

cultura vastă (doctrina) și practica forului 

(usus forensis), opere filosofice și peste 

800 de scrisori. Scrisă între anii 68 și 43 

î.Hr., corespondența este în același timp un 

dosar intim al scriitorului, dar și o 

adevărată frescă a vieții Romei din vremea 

sa. Omul Cicero ni se descoperă aici cu o 

surprinzătoare sinceritate prin atitudinile 

politice și civice, prin viața zilnică din for 

sau din familie. 

Am enunțat câteva idei despre marele Marcus Tullius Cicero – un om 

pe măsura tuturor oamenilor – pentru a putea intra în povestea cărții 
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profesorului Romel Stăncioiu, trăitor în Stăneștii Argeșului, un intelectual de 

rasă, bine ancorat în seva culturii și istoriei antice, care deșiră partea mai 

puțin cunoscută a vieții lui Cicero, aceea trăite alături de oameni la fel de 

mari ca și el, împreună cu care a scris pagini mărețe în istoria Romei: Caesar, 

Pompei, Crassus, Cato, Atticus, Antonius, Octavian Augustus.   

Este o carte interesantă ale cărei rânduri au încărcătură emoțională. 

Scrisă pe balconul sufletului povestea vieții lui Cicero este, în fapt, o lecție de 

viață pe care autorul o prezintă amănunțit, datorită talentului cu care intră în 

pielea măreței personalități despre care vorbește.  

Cu ceva vreme în urmă, când a ieșit la pensie, profesosul Romel 

Stăncioiu s-a gândit să pună pe hârtie, privindu-și nepoții, câteva învățături 

ale unora din oamenii mari ai lumii. Așa au apărut primele două cărți – Stropi 

de înțelepciune (2012) și Mari gânditori sau mari arhitecți ai înțelepciunii 

(2013). Dragostea pentru înțelepciune l-a însoțit toată viața, a citit mult, a 

reflectat, a „respirat prin cultură” și a învățat elevii că o viață trăită normal 

înseamnă a citi în fiecare zi câteva pagini, suficiente încât mintea să nu fie 

abandonată în singurătarea rutinei. 

E un „dascăl de modă veche”, cum îl caracterizează acad. Radu 

Munteanu, ce ne poartă prin viața unui înțelept al antichității, ale cărui rostiri 

dau o încărcătură de profund realism estetic gândului. 

Reflectând asupra trudei lui Romel Stăncioiu, întoarcerea sa la 

antichitate pare a ne atenționa asupra indiferenței cotidiene față de valori, a 

lipsei de înțelepciune pe care o manifestăm în majoritatea actelor săvârșite 

întru modelarea noastră ca oameni, ca ființe alcătuite din pasiune și rațiune.  

Citind manuscrisul acestei cărți am constatat marea putere a autorului 

de a prinde într-un amplu portret una dintre personalitățile puternice ale 

culturii universale, iar modul în care o face este simplu, într-un limbaj 

captivant, care se naște parcă de la sine.  

 Viața lui Cicero, singurul spirit de mărimea imperiului roman, este 

povestită cu discreție, așa cum și-a trăit viața și autorul, dar lectura ei 

instruiește, încântă, mângâie, uimește,  modelează, stimulează reflexivitatea 

gândirii, relevează multe semnificații...  
Nimic mai important pentru o scriere ce poartă în ea esteticul valorii. 

Citiți această carte și veți fi cu un sfert de inimă mai înțelepți ca ieri. 
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 GEORGE BACIU                                                                                 

O carte despre românescul din noi 
 

Scriitorul și compozitorul Marin Voican-Ghioroiu este unul dintre 

valoroșii creatori de opere literare și muzicale, trăitor în România tainică, în 

acea țară a neamului acesta unde sufletul și inima sunt două coordonate 

spațiului unde dorul ne suspină pe umăr veșnicindu-ne. Spun asta pentru că i-

am citit fieare carte apărută până acum, i-am 

ascultat creațiile prin vocea inegalabilei soprane 

Rodica Anghelescu observând că ele poartă în 

sine dragostea românesc. 

Recenta carte apărută la Editgraph, 

Buzău, intitulată sugestiv Doina de jale. 

Gheorghe Zamfir preamărind pe Eminescu, 

arată, în prima parte, și talentul de eseist al lui 

Marin Voican-Ghioroiu. Un eseu despre muzică 

și frumos cu referire la Doina de Jale a 

maestrului Gheorghe Zamfir, cel mai mare artist 

al naiului ivit din seva pământului pe care a pășit 

cu vreme în urmă Mihai Eminescu. 

Doina a fost cântată la Ateneul Român, pe 15 ianuarie 2014,  unde a 

avut loc un spectacol omagial ÎNCHINAREA LA LUCEAFĂR, dedicat 

poetului național la 125 de ani de la trecerea în eternitate. Participant la 

această manifestare, Marin Voican-Ghioroiu găsește prilejul de a ne face 

cunoscută, mai din aproapele inimii, Doina de jale (combinație între nai și 

orgă), o capodoperă a lucrărilor muzicale românești. 

Explicând în detaliu trăirea săvârșită prin ascultarea doinei, autorul 

pătrunde în poveștile copilăriei sale, cu haiduci pe care-i chema Iancu Jianu, 

Pintea Viteazul, Gruia lu’ Novac, Toma Alimoș, eroi doiniți cu jale de 

fluierul și versul țăranului necăjit de neiubire. Modul cum e descrisă curgerea 

doinei din naiul maestrului, când lin, când aprig, asemenea dorului nostru și 

referirea la dulceața copilăriei petrecute printre neînfricații luptători întru 

libertate, arată că Marin Voican-Ghioroiu este un fin analist al interiorului 

uman românesc, așa de bine exprimat auditiv de naiul lui Gheorghe Zamfir. 

Doina din naiul Zamfirului jeluiește atât rostul românului oropsit, prin 

veacuri, cât și pribegia compozitorului printre străini, departe de tăcerea 
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pământului și de oful mamei stând pe prispă cu ochii spre zarea cea mare, 

așteptându-și feciorul. 

Eseul lui Marin Voican-Ghioroiu arată, uneori, prin vers, deslușiri ale 

semnificațiilor doinei, ca lacrimă a bucuriilor și necazurilor românului: 

Tristețe mânca-te-ar corbii,/ Să te bag sub firul ierbii,/ Și peste tine să calc!... 

Sau: Maică, măiculița mea!.../ Pâinea, miere de-ar avea/ Apa, vin de s-ar 

făcea.../ Nu este ca-n țara mea... 

Dacă prin nai simțim zbaterea sufletului românesc, prin orgă ni se 

prevestește învierea Mântuitorului (această Doină de jale a fost coloana 

sonoră a filmului ADORAȚIA SFINTEI FECIOARE MARIA). 

Semnificându-se prin această creație a Zamfirului, îngeresul din firea 

neamului românesc. 

Din când în când, cu abilitate reportericească, în eseul său, autorul 

revine la realitatea spectacolului închinat Eminescului, fapt ce demonstrează 

că în spatele eseistului stă reporterul de suflet Marin Voican-Ghioroiu. 

A doua parte a cărții cuprinde o destăinuirea autorului, pe o margine 

de inimă: Dor de Eminescu: Părinte drag, Poet iubit!/ Tu poți cu Dumnezeu 

să stai/ În poarta sfântă de la Rai;/ Că ai muncit și ai tot trudit.../ Ca versului 

să-i dai mărire,/ Iar chipul mamei ai cioplit,/ Și-n aur fin, cuvântu-ai dăltuit,/ 

În inimi pentru nemurire.// Prin armonii nepieritoare,/ Și-n ritmul muzicii 

cerești,/ Ai pus arome pământești/ Și murmur dulce de izvoare,/ În simfonii 

nemuritoare.../ Cadență timpului ai dat;/ Spre înălțimi le-ai ridicat/ Spre 

glorie nepieritoare! 

Pe o altă margine de inimă se deșiră versurile din partea a treia a cărții 
– Dor și numai dor din dealul Ghioroilor –,  ele fiind fragmente din amintirile 

autorului când copilărea în satul natal, jucându-se cu poeziile lui Eminescu, 

laolaltă cu doinele ori baladele lăutarilor ce încâlceau limbile și linișteau, 

pentru o vreme, sufletele celor ce poposeau în cârciumioara lui Ilie Voican.  

O carte frumos scrisă, un autor cu talent și aplecare către valorile 

românescului din noi. 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

                               O CARTE CU... ,, CĂRŢILE PE FAŢĂ” 

 

          Cu cărţile pe faţă nu este o carte de memorii cum s-ar putea crede. 

Şi când spun asta mă refer la faptul că autorul ei, Ioan Brad, nu însumează 

toate evenimentele la care a luat parte în decursul vieţii sale. Este mai de 

grabă o carte autobiografică şi acest lucru ni-l spune chiar el în capitolul de 

început, Ca prin vis  (pag.13) „[...] încerc în cele ce urmează să pun în 

pagină o retrospectivă trăită de mine, alături de părinţi. bunici, fraţi, copii, 

alte rude şi persoane care într-un fel sau altul mi-au însoţit cursul vieţii”. O 

carte autobiografică deci, care îmi aduce aminte prin acest citat de Gabriele d’ 

Annunzio care afirma că toate  ,,[...] romanele mele sunt aproape pagini 

autobiografice în care am exprimat suferinţa intimă a sufletului meu, 

oscilaţiile dureroase ale sufletului, dramele cumplite ale inimii mele...” 1 

 

         Punctul de plecare pentru această carte  a fost, aşadar, autobiografic. 

Autorul operează cu elemente senzoriale, amintiri din copilărie, raporturi 

sociale, întâmplări, trăsături fizice sau morale întâlnite în persoane diferite. 

Numărul acestor elemente este mare, nu pentru că experienţele de viaţă ale 

autorului ar fi practic nesfârşite, ci pentru că aceste amintiri şi complexele de 

fapte sunt întrebuinţate de autor în întregul lor. Un simţ psihologic deosebit, 

pe care autorul îl are, şi asta nu trebuie să ne mire, îi îngăduie să contureze 

cotingente faptice şi stridenţe cotidiene, după cum din relatările sale 

                                                           
1 Vezi la Dr. A Hesnard, L’insconscient, Doin, Ed. 1922, p. 58 
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autobiografice, intuite în esenţa lor  intimă, fenomenologic, se pot lumina 

cărări pentru alţii. Neliniştea sufletească, tensiunea nervoasă, spaima au 

pregătit o nouă viziune asupra  sufletului uman. 

 

          Lectura cărţii stârneşte curiozitate, stilul folosit e unul plăcut, alert şi 

exprimă o curiozitate pentru viaţa celui care îşi dă cărţile pe faţă, a cărui 

condiţie sufletească este  o existenţă frământată, petrecută într-o neîntreruptă 

circulaţie printre oameni şi orizonturi sociale. Numai cu un asemenea 

material, un om îşi poate aşeza gândurile într-o carte. Pe parcursul lecturii, 

cititorul îşi va da seama că autorul şi-a aşezat gândurile autobiografice pe 

pagina de hârtie numai când a reuşit să se transpună aproape în totalitate în 

starea de suflet corespondentă tonalităţii propriei sale vieţi trăite. 

Simplificând, am putea deci reduce starea de ,, inspiraţie”  tocmai la această 

adiacenţă între ritmul său sufletesc şi atmosfera pe care îşi propune să o 

evoce. Evenimentele descrise sunt un adevărat argument justificativ al unor 

dispoziţii lăuntrice aflate până la aducerea lor în vârful condeiului. 

      Viziunea pe care autorul o dă asupra vieţii sale  este una specială; 

autorul narează contururile mari ale vieţii sale şi evoluţiile largi ale societăţii 

şi a celor două epoci; chiar dacă, din nevoia situării unei acţiuni, el înfăţişează 

atari tablouri, acestea nu alcătuiesc un tablou în sine, ci un fundal pe care se 

profilează siluetele unor protagonişti prin dramele acumulate de autor şi unele 

din personajele sale. Ca şi Balzac, (comparaţia respectă  dimensiunea dintre 

cei doi) care a înmănunchiat în marea sa operă vasta frescă socială şi autorul 

nostru evocă, e drept la nivelul putinţelor sale, o minifrescă a celor două 

societăţii din cele două epoci, pornind de la fapte şi destine, individuale; 

oameni, medii bine delimitate, având ca punct de plecare experienţa lui 

personală, pe care o înfăţişează, în cazul său cu caracter autobiografic. Cu alte 

cuvinte spus: descrie  o lume apusă din epoca ,,de aur” a socialismului, a cărei 

metehne sunt ,,transferate” în vremurile mai democratice, postdecembriste, 

lăsându-ne să înţelegem tainele proverbului ,,Lupul îşi schimbă părul, nu şi 

năravul”. 

Semnificativ este în acest sens este capitolul: Începuturi ca ofiţer antitero 

la Alba Iulia, în care conflictul de interese, care mult timp a avut o tensiune 

mare, o luptă pentru adevăr, este transferat dintr-o epocă în alta fără a se 

stinge conflictul din cea precedentă. Această stare conflictuală este reală şi 

persoanele în cauză sunt reale.        

Nu jigneşte, nu reclamă, ci pur şi simplu narează matur, cu echilibru toate 

perioadele bune sau mai puţin faste pentru el. 
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