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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira 
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astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe care numai o 

bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune opot 

da”. 
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               PENTRU O REABILITARE A INDIVIDULUI
1
 

E curios ce greu recunosc oamenii că au greşit. În faţa 

juraţilor, în faţa colectivităţii, în faţa propriei noastre conştiinţe, 

nu ne trudim decât într'o privinţă: să ne dezvinovăţim. Uneori 

recunoaştem că am săvârşit o faptă; dar numai că am săvârşit-o, 

nu şi că, astfel, am greşit. Dacă totuşi ceilalţi vor să ne 

pedepsească, foarte bine. Poate etica lor fi obligă, poate numai 

legile lor, legi de care sunt siliţi să asculte. Dar, în fond, noi nu ne 

simţim vinovaţi. Am făptuit, dar n--am greşit. Trebui a s-o facem; 

nu se pute a să n-o facem. De altfel toate, sau aproape toate 

doctrinele ne ajută să ne dezvinovăţim, să ne înţelegem, să ne 

justificăm, să ne explicăm. Una din cele mai grosolane exagerări 

ale timpurilor moderne este de a încerca, sub imboldul 

iluzionismului ştiinţific, delegarea fenomenului-om. Omul este 

explicat, în loc să explice el lumea. Nici vorbă că există aspecte 

ale fiinţii umane, aspecte sufleteşti, trăsături d e caracter care pot 

fi şi trebuesc explicate prin influenţe de tot soiul adică printr'un 

anumit materialism. Dar explicarea exclusiv materialistă a omului 

                                                             
1 Eseu publicat în revista Gând Românesc acum 80 de ani, anul V nr 2-3 

februarie- martie 1937 pp.73-80 
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autorizează desolidarizarea sa morală de gestul pe care-1 

săvârşeşte, automatizare a vieţii sale sufleteşti. Aşa s-a ajuns la a 

nu mai avea de fel simţământul păcatului. Toate sistemele noastre 

educative învaţă pe om să se înţeleagă pe sine, să se cunoască, să 

progreseze, - ceea ce e plin de frumuseţe; dar nici unul, aproape, 

nu-1 învaţă să se învinovăţească şi să se răscumpere, ispăşind. Iar 

fără un sentiment al păcatului, fără o conştiinţă a vinei 

individuale, nu există împlinire sufletească. Ba, pe deasupra , 

suntem lipsiţi şi de încredere în noi: căci neavând încredere în 

capacitatea noastră de a face rău, nu avem nici în capacitatea de a 

nu face rău. Suntem astfel secaţi de adevăratele izvoare ale puterii 

morale. Într'un cuvânt, nu ştim să cerem iertare, - adică ispăşire a 

vinei, nu absolvire a vinei. într'o lume în care oamenii ar avea 

dorinţa să se răscumpere, lucrurile s'ar înfăţişa cu totul altfel 

decât într-a noastră. Căci noi „progresăm” , dar, vedeţi bine, stăm 

de fapt pe loc. Doctrinele noastre ne fac să progresăm în 

îndemânare, în specialitate, dar nu pe plan moral. Iar tocmai acel 

sentiment al păcatului, care singur ne-ar putea împuternici, nu 

este printre virtuţile noastre. Cât de mult era, de pildă, printre 

virtuţile platonismului! In dialogurile sale, Platon revine adesea 

asupra afirmaţiei că e mai fericit cel care îndură o nedreptate 

decât - oricâte foloase aparente ar trage din ea - cel care o 

săvârşeşte; că, mai departe, iarăşi în ciuda aparenţelor, eşti mai 

nefericit dacă nu-ţi ispăşeşti greşeala decât dacă ţi-o ispăşeşti; şi 

că lucrul cel mai înţelept de făcut, atunci când ai greşit, e de a te 

duce singur la judecător să te osândească şi uşureze de păcat. 

Căci, la fel cum medicina tămădueşte corpul, justiţia, spune 

filosoful tămădueşte sufletul. Ispăşind o pedeapsă , liberezi 

sufletul de rău. De aceea, dacă ai păcătuit, aleargă acolo unde 

găseşti cea mai grabnică pedeapsă , la fel cum ai alerga la medic, 

- pentru ca răul să nu-ţi conrupă întreaga fiinţă. Bietul Polos, dar 

mai ales Callicles, sunt uluiţi să audă asemene a afirmaţii din gura 

lui Socrate, în „Gorgias”. Ce absurditate! - exclamă ei. Nu ştie 

toată lumea că tiranii trăesc bine atâta vreme cât sunt tari, după 

cum înşelătorii trăesc bine atât a vreme cât nu sunt desvăluiţi? Iar 

retorica tocmai de aceea e ştiinţă fruntaşă, fiindcă serveşte la a 

încredinţa pe ceilalţi de dreptate a ta, chiar atunci când n'o ai. Dar 

Socrate ar e răbdare. El despică lucrurile aşa cum se pricepe, 
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sileşte pe celălalt să-i urmez e judecata şi să i-o încuviinţeze, iar 

până la urmă încheie (480 a.): ,,Prin urmare, dacă e cazul să ne 

apere pe noi înşine cu privire la nedreptate, sau să ne apere 

părinţii prietenii, copiii, patria atunci când e vinovată, - retorica, 

Polos, nu poat e fi de niciun folos; afară doar dacă nu socotim, 

dimpotrivă, că trebue să ne slujim de ea spre a ne învinovăţi mai 

întâi pe noi înşine, apoi pe toţi cei dintre părinţii şi prietenii care 

s'ar face vinovaţi, fără să tăinuim nimic ci mai de grabă punând 

greşeala în plină lumină, astfel încât vinovatul să se vindece prin 

ispăşire. Ne-am sili astfel pe noi înşine şi am sili şi pe ceilalţi să 

nu şovăe, să se înfăţişeze vitejeşte judecătorului, cu ochii închişi, 

precum se supun fierului şi focului unui medic, în dragoste de 

frumos şi de bine, fără grijă de durere; iar, dacă faptei săvârşite i 

se cuvin lovituri, fiecare să păşească înaintea loviturilor, înaintea 

lanţurilor, dacă fapta e bună de lanţuri, gata să plătească, dacă 

pedeapsa e s'o facă, gata să se exileze, dacă osânda este exilul, să 

moară, dacă trebue să moară; necontenit întâiul în a se învinovăţi 

pe sine, precum şi pe ai săi; orator în această singură ţintă de-aşi 

face greşeala pe deplin lămurită spre a se libera de cel mai mare 

dintre rele, nedreptatea”. Că e frumos acest fel de a vorbi, e de 

prisos s'o mai spunem… Dar el e şi drept. Restaurează pe om în 

demnitatea sa, făcându-1 să-şi cunoască măsura şi virtuţile. 

Astăzi încă îndemnul platonic ar putea fi rodnic. Omul e explicat 

prin influenţa mediului, prin ereditate, prin complexuri freudiene, 

şi aşa mai departe; toate acestea însă nu-1 împiedecă să se simtă 

vinovat, să se ştie vinovat. Nu ar însemna pentru el o 

împuternicire, faptul de a se învinovăţi? La şcoala lui Platon n-am 

putea învăţa că păcatul nu e fatalitate; sau, chiar dacă e una, în 

sensul că nu-1 putem ocoli, el nu est e una în sensul că ne 

întunecă întreaga fiinţă. E o şcoală de demnitate omenească, 

şcoala lui Platon. Poţi cădea, dar în acelaşi timp te poţi 

răscumpăra. Există în noi atâta virtute câtă trebue spre a redeveni 

fiinţe sănătoase moraliceşte. Totul este să nu-ţi ascunzi păcatele; 

să le scoţi la lumină, învinovăţindu-te, şi să le arzi la flacăra 

sincerităţii faţă de tine. Dar platonismul nu te învaţă decât să-ţi iei 

răspundere propriilor tale păcate. Există o altă doctrină - şi ea 

inactuală astăzi - care te învaţă să iei asupră-ţi chiar păcatele 

altora. Niciodată individul n'a fost mai puternic decât atunci când 
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a urmat învăţătura aceasta, care e creştinismul pur şi simplu. Dar 

a urmat-o el cu adevărat? De cele mai multe ori a dat-o uitării, i-a 

pierdut înţelesul, şi a lăsat-o să fie piesă de muzeu, în loc să 

însemne un capitol dintr'o etică vie. într'un muzeu, în galeria 

eroilor lui Dostoiewski, se poate întâlni acel specimen omenesc 

care să reabiliteze individul, arătând tot ce stă în puterile sale 

sufleteşti, tot ce e liber în om. E Alioşa Karamazov . Alioşa nu e 

un sfânt. Nu e nici măcar un bun creştin, dacă prin creştin trebue 

să se înţeleagă un fanatic şi mistic. Este doar - spune despre el 

autorul, subliniind cuvântul - un altruist, un altruist precoce. 

Tânăr, aproape adolescent cum este, el n'a îmbrăcat haina 

mănăstirii decât din dezgust pentru vieaţa în care trăise până 

atunci şi, mai ales, din admiraţie pentru stareţul Zosima, al 

mănăstirii. Despre stareţi, autorul ne spune multe lucruri, dar 

printre ele unul plin de tâlc: stareţul ia voinţa şi sufletul celorlalţi, 

spre a-şi făuri cu el e propriul său suflet şi propria s a voinţă; mai 

mult încă, el ia asupră-şi toate nefericirile lumii, în nădejdea de a 

se învinge pe sine, de a depăşi tot ce e personal în el, câştigând 

adevărata şi deplina libertate. Nu avea ceva de învăţat, pe lângă 

stareţ, un suflet neprihănit ca acest a al Karamazovului? Nu doar 

că Alioşa ar fi purtat numai făgăduinţe bune în fiinţa sa. În 

definitiv era şi el un Karamazov, adică un sensual şi un pătimaş. 

Redăm cele ce urmează după versiunea incompletă a „Fraţilor 

Karamazov” fratele său după tată, mai mare, Mitia, îi istoriseşte 

cât e ceva din trecutul său de tânăr încercat de patimi şi ros de 

păcate, Alioşa roşeşte. Dar nu pentrucă sar ruşina de faptele ce 

aude - mărturiseşte: el singur - ci fiindcă se simte şi el asemenea 

fratelui său. Dacă n'a păcătuit încă, ştie bine că ar putea păcătui: 

stă în marginea păcatului, „pe prima lui treaptă”. De aceea o 

spune de câteva ori: sunt şi eu un Karamazov! Dar păcatele nu 

sunt decât începuturi în el şi n'au să fie niciodată mai mult decât 

începuturi. Alioşa e încă o inimă curată - mama sa nu fusese oare 

o credincioasă? - şi de aceea toată lume a îl iubeşte. Poate îl 

iubeau şi pentrucă simţeau în el îngăduinţa, pentrucă vedeaţi că 

nu-i judecă şi nu crede de bună voie în vina Bor. Când răul îi era 

dovedit, scrie autorul, el stătea mai de grabă întristat decât uimit,, 

fără să se sperie niciodată de nimic. Cum să nu-1 iubească 

oamenii, de vreme ce nimic din isprăvile lor nu-1 turbura? Doar 
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ipocriţii se miră de faptele semenului lor şi se înspăimântă. Alioşa 

părea nepăsător. Poate chiar înţelegea. In orice caz nu osândea, 

aşa cum fac prea repede ceilalţi. Fedor Karamazov, vinovatul său 

tată, simte bine cum că cel mai mic dintre fiii săi nu-1 osândeşte, 

că e singurul suflet din lume care nu-1 osândeşte . Şi la fel o 

simte şi Gruşenka, femei a pentru care Mitia şi Fedor Karamazov, 

fiu şi tată, se duşmănesc; şi ea aşteaptă de mult pe Alioşa să vină 

să-i aducă iertarea, s'o îndrăgească „şi pentru altceva decât pentru 

josnicia ei”. Iar Alioşa, emoţionat, nu înţelege prea bine: „Ce ţi-

am făcut eu?” întreabă el cu lacrimile în ochi. Şi apoi oamenii îl 

iubesc pentru fiinţa sa, pentru ochii săi limpezi, pentru faptul că 

nu-şi găseşte niciun merit deosebit, îl iubesc pur şi simplu. Nu 

sunt multe fiinţe îndrăgite fără nicio pricină deosebită, prin 

simpla lor prezenţă? Toţi au nevoie de Alioşa. Toţi îl chiamă la 

ei, în dimineaţa tragică a crimei; fiecare se simt e bine cu acest 

suflet nevinovat lângă el. Nu atât că ar avea nevoie de sfaturile 

sale. Unii îi cer sfaturi, dar nu sfaturile sunt ceea ce are el mai 

bun de dat. În ziua aceea ciudată când merge dela unul la altul, de 

la tatăl său la fratele cel mare, de la Ivan, fratele mezin, 

intelectualul şi ateul, la Caterina Ivanovna, logodnica lui Mitia şi 

iubita lui Ivan, iar din mijlocul tuturor se întoarce de câteva ori la 

mănăstire, să vadă ce face stareţul Zosima care e pe moarte, - 

Alioşa nu e altceva decât o prezenţă. N'are de spus nimănui 

nimic; ştie mai puţin decât toţi, şi cu toate acestea e o binefacere 

pentru ceilalţi. Stareţul său ştie aceasta. De la început el spune lui 

Alioşa că nu trebue să rămână în mănăstire  deoarece viitorul său 

nu-i acolo; de îndată ce el, Zosima, va muri, tânărul să plece între 

oameni, să îndure încercarea cea mare a lumii; va trebui să 

străbată multe până să se întoarcă la mănăstire; dar, să creadă în 

Christos şi „să lucreze, să lucreze fără răgaz”. Asta-i tot. Alioşa 

nu înţelege; bine. Abia iese din mănăstire şi se întoarce cu inima 

strânsă, mâniat. Dece s'a lăsat trimis în lume? Dece l-au făcut să 

părăsească lumina de aci pentru besna de acolo? Dar stareţul 

stăruie. Alioşa e silit să plece din nou, niţel nedumerit. Apoi 

începe să fie prins de corul celor care-1 chiamă printre ei, dar se 

simte şi ameţit de însufleţirea lor, a tuturor. Ce vervă au toţi eroii 

lui Dostoiewski! Ce mult vorbesc, ce aprins! Toţi au câte ceva de 

spus, şi Alioşa îi ascultă răbdător, cu seriozitate. Doar el nu are 
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mai nimic de spus. Într-un rând, abia, când fratele său Ivan, după 

ce-i povesteşte tot soiul de cruzimi şi nelegiuiri din cuprinsul 

lumii, îl întreabă dacă nu preferă să înceteze cu istorisirile, Alioş 

a răspunde: „Nu; vreau să sufăr”. Suferinţa e începutul său de 

înfrăţire cu lumea în care fusese sortit să ajungă. Prin suferinţă 

începe, şi el, să aibe ceva de spus. Ceea ce e semnificativ, în 

cazul fraţilor Karamazov, e că toţi trei, deşi sunt firi atât de 

deosebite, înţeleg, pe căile lor, preţul suferinţii şi al 

răscumpărării. Când Mitia e acuzat că şi-a ucis părintele, când 

trebue să admită că dovezile împotrivă-i sunt, la un loc, 

copleşitoare, chiar dacă nu admite că e el ucigaşul, - atunci 

înţelege, într'o clipă de resemnare, că soarta i-a hărăzit încercarea 

aceasta spre a-1 îndrepta. Pentru o fiinţă atât de nelegiuită ca el, 

doar o lovitură a destinului mai putea fi salvatoare. De aceea 

acceptă orice acuzaţie, orice umilire publică: „Voi suferi, spune 

el, şi mă voi răscumpăr a prin suferinţă”. Nu începe el, de altfel, 

să înţeleagă mai mult e lucruri, în zorile acelea de după crimă? Ce 

e visul avut, cu copilaşul car e plânge, cu ţăranii înfometaţi, cu 

toată acea mizerie, pe care acum, dintr'odată, Mitia o vede? Mai 

târziu, în închisoare, el v a spune că simte, în visul acela, o 

profeţie. U n om nou s'a născut în el, un om care ştie că e vinovat 

pentru toţi cei vii şi trebue să li se devoteze lor. El nu şi-a ucis 

părintele; dar primeşte pedeapsa, căci prin ea se descoperă pe 

sine. Ce importă că Mitia e îmbătat de propriile sale gânduri, 

când spune aceasta; - că le va părăsi mai târziu admiţând ă fugă, 

să nu fie pedepsit, şi uitând de făgăduelile sale? El, adevăratul 

Karamazov, impulsivul, e sincer când rosteşte acestea, şi simplul 

fapt că le gândeşte, că suferinţa 1-a făcut să le gândească, 

înseamnă un progre smoral. De altă natură este suferinţa la Ivan, 

cu toate că îl înnobilează şi pe el. Nu ştie sigur dacă Mitia a ucis 

ori nu, dar îşi simte remuşcări; a plecat de acasă în chiar ziua 

crimei, şi Smerdiakov, sluga, îl înştiinţase că are să e întâmple 

ceva. Dorise el sincer moartea tatălui său? Se gândise el la 

moştenire imediată, aşa cum insinua, aceeaşi slugă? (Ivan - nu 

trebue să se uite lucrul acesta - era cel mai interesat dintre fraţi, 

de tânăr fiind silit să muncească pentru bani). Oricum, nu făcuse 

nimic să împiedice crima. Că ucisese Mitia sau ucisese 

Smerdiakov, n-avea mar e însemnătate; el, Ivan, era autorul 
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moral. Şi de aci hotărîrea pe de o parte de a-l salva pe Mitia, de a-

1 ajut a să evadez e şi să fugă, însoţit de Gruşenka, în America, 

iar, pe de altă parte, de a se declara pe sine, înaintea judecăţii, 

drept autor al crimei. Dar conştiinţa sa de om în pragul nebuniei îl 

turbură. N-o v a face din vanitate? Nu cumva se gândeşte să 

impresioneze, să silească pe ceilalţii să-1 admire, exclamând: ce 

suflet nobil! El îşi declară vina în faţa juraţilor, pregăteşte totul 

pentru evadarea lui Mitia, apoi înnebuneşte de-a-binelea. Şi totuşi 

avusese dreptate: sacrificiul său avea şi o parte de orgoliu. Ivan e 

un intelectual şi face cu luciditate sacrificiul său; din minte, nu 

din inimă. Alioşa, în schimb, se va sacrifica din inimă. El nici 

acum nu pricepe pre a bine lucrurile, dar ştie, tot cu inima, ceva: 

că Mitia e nevionvat în faptă. Nimic n--a r fi fost mai firesc decât 

să-1 bănuiască. Nu-i spusese Mitia, în câteva rânduri, că se simte 

în stare să-şi ucidă părintele? Dar Alioşa nu crede, acum, odată 

crima făptuită. Nu ştie ce să spună juraţilor şi totuşi o afirmă 

hotărît: Mitia e vinovat doar în cuget. De aceea, de îndată ce 

fratele său e condamnat, Alioşa nu se gândeşte decât cum să-1 

salveze. Dacă ar fi fost cu adevărat vinovat, l-ar fi lăsat să-şi 

ispăşească pedeapsa. Dar aşa ? Oricât ar vroi Mitia să se 

regenereze prin suferinţă, să cânte imnuri, să făptuiască binele, el 

trebue să evadeze. „Tu nu eşti în stare, îi spune Alioşa, să porţi 

această cruce; u eşti pregătit şi na-i meritat-o”. El o merită şi o 

vrea. Mai mult decât prin rachiu, spune autorul, prin voinţă 

conrupe Alioşa pe cei cari duc pe Mitia spre Siberia. Liberează pe 

fratele său, ia locul acestuia în lanţuri, îl minte, roşind, cum că se 

va salva şi pe sine, dar rămâne de-a-binelea acolo, deşi i-ar fi fost 

foarte lesne să scape din mijlocul deporataţilor. Iar pe când Mitia 

fuge cu iubita sa, împlinidu-şi destinul său inegal de Karamazov, 

cestălalt Karamazov, care s'a învins pe sine, e copleşit de bucurie. 

Se uită la condamnaţii din jurul său, la cei deportaţi ca şi la cei 

cari păzesc, condamnaţi şi ei în felul lor, - şi-şi spun: „E bine ca 

un nevinovat să coboare printre ei”. In visul pe care-1 are acum, 

adormind, îi apare prietenul său cel bun, Zosima, propria sa 

conştiinţă, duhul său creştin. Ce-i spune acesta? Ii spune că bine a 

făptuit. Vieţii sale îi trebuia suferinţa; primejdia de până atunci 

era tocmai că nenorocirea lipsea din vieaţa sa. De aceea îl 

trimisese Zosima în lume. Iar Alioş a înţeleses că trebuia să-şi ia 
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asupră-şi păcatele celorlalţi. Aceasta, numai, înseamnă a-ţi iubi 

aproapele, şi doar când faci aşa ceva îndeplineşti ceva pentru el. 

„Astăzi - îi spune Zosima - făptueşti pentru întâia oară”. Fapta 

înseamnă apropiere de păcat, însuşirea păcatului, căci păcatul este 

în om, şi numai în om. Umilinţă, milă, spirit monahal în mijlocul 

lumii, iată ce misiune are Alioşa de îndeplinit. De aceea, ori de 

câte ori va putea, el să-şi ia asupră-şi păcatel e şi nelegiuirile 

aceluia pe care se va simţi ispitit să-1 osândească; să pătimească 

în locul său şi să-1 lase, cu seninătate, să plece .. . Alioşa deschise 

ochii; „încăpere a er a plină de sgomot, se făcea ziuă; Alioşa 

deosebi chipuri grosolane şi brutale în jurul său, care-1 priveau, 

chipuri tuciurii de ţărani şi soldaţi, sclavi până la orbire, ai 

knutului şi consemnului; chipuri pe care simţământul vinei lor 

vădite şi al pedepsei neîndoioase le făceau, în clipa aceasta, cu 

adevărat tragice, de spaimă şi totdeodată de cruzime. Alioşa 

surâdea”. E greu de spus, fără o amănunţită cântărire a lucrurilor, 

dacă şi măsura în care ficţiunea aceasta literară întrupează duhul 

creştinismului. Nici vorbă însă că există aci elemente creştine. Şi 

există, mai ales, acea înnobilare a individului, pe care numai 

creştinismul ştie s-o propovăduiască şi ilustreze. Doctrina lui 

Platon regenera pe om făcându-1 să revină la starea sa de puritate 

normală. Ideea de normal, de sănătos, drept, cuvenit, echilibrat, 

comandă platonismul. Dar tocmai de aceea regenerarea de care e 

vorba nu însemna o sporire a puterilor omului, o depăşire 

spirituală a sa, ci pur şi simplu o recucerire a puterilor iniţiale. 

Morala lui Platon nu face, prin urmare, eroi, ci oameni de treabă, 

desigur cei mai de treabă cetăţeni pe care şi i-a dorit vreodată 

omenirea. Creştinismul, în schimb, rupe echilibrul fundamental al 

individului, turbură sănătatea firii sale, îl îmbolnăveşte, de 

astădată pentru a-1 arunca dincolo iar nu dincoace de graniţele 

existenţei sale individuale. Creştinismul face cu adevărat indivizi 

puternici, ceeace înseamnă indivizi care să înfrângă cercul 

omeniei lor. Puterea individuală au ştiut s-o sporească , până la 

un punct, chiar alte doctrine, sau alte epoci decât cele ale 

creştinismului adevărat. Renaşterea, de plidă, nu reabilita şi ea 

individul? Secolul „luminilor” nu făcea din raţionalism o armă 

atât de serioasă, a autonomiei personale, încât s'a putut vorbi, în 

urmă-i, de un „individualism anarhic”? Dar Renaşterea şi 



 

14 
 

luminile împuternice c pe om nu fără un anumit orgoliu al 

propriei sale puteri; iar aceasta este iarăşi o slăbiciune, pe care 

Ivan Karamazov ştia să nu şi-o ascundă. Puterea nealterată 

sălăşlueşte mai degrabă în inima Iui Alioşa Karamazov. Şi poate 

că nici Alioşa nu reabilitează în întregime individul. Căci dacă el 

ia asupra-şi cu smerenie, păcatele altora, îşi închipue, în schimb, 

că e nevinovat. Nici el, prin urmare, nu-şi însuşeşte cu adevărat 

păcatul de pe lume, adică nu şi-1 însuşeşte într-atât încât să aibă 

sentimentul vinei individuale. „E bine ca un nevinovat să coboare 

printre ei”, îşi spune Alioşa; când ar fi trebuit să spună: ,,E bine 

ca un vinovat să se ridice dintre ei”. Zosima ştia de ce trimite în 

lume pe acest Karamazov care nu se răscumpărase încă! 

Sentimentul vinei individuale, iată începutul nostru de lume. Cel 

care nu se vrea puternic, să rămână mai departe printre 

nevinovaţii veacului ce trăeşte. Dar insul care, dimpotrivă, nu se 

vrea copleşit de puterile anonime, să înveţe că mijlocul cel mai 

bun de a le înfrânge est e de a se umili.  
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

FIINŢĂ ŞI UMBRĂ 

Chiar de la debut Aura Christi se anunţă a fi o voce 

originală, așezată în siajul romantic, expresionist, deşi, strict 

biologic vorbind, poeta aparţine generaţiei ’90. Prin De partea 

cealaltă a umbrei (Editura Ecce Homo, Bucureşti, 1993) bate la 

porţile marei poezii. Volumul de debut era girat de Cezar 

Ivănescu, autorul Baad-ului, care i-a dat numele literar poetei, 

schimbându-i astfel destinul și desprinzând-o din „murmurul 

muzical” postrevoluționar: „Poezia Aurei Christi se impune în 

conștiința lectorului român de pretutindeni prin câteva virtuți 
evidente chiar de la un prim contact cu textul poetic. Astfel, 

tânăra poetă din Basarabia impresionează mai întâi prin puritatea 

și fluența limbii poetice. Lirismul discret, surdinizat, întru totul 

feminin, este rostit într-o incantație verbală rafinată, 

autonomizând fiecare poem și preschimbându-l parcă într-un 

descântec magic, tămăduitor. Tonul egal al rostirii este servit de o 

desăvârșită tehnică a versificației care variază cu suplețe de la 

poem la poem: versul clasic, sugestiv, de sorginte simbolistă, 

alunecă pe nesimțite spre versul alb, unitatea stilistică și sunetul 

propriu al poeziei închegându-se continuu dintr-un murmur 

muzical bine articulat. Colocvială, fără stridențe de nici un fel, 

poezia Aurei Christi atinge corzile grave ale meditației profunde, 
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instrumentând imnic și memorabil angoasa existențială, care 

impulsionează fiecare poem”.  

Din capul locului e vorba de un lirism ce pendulează între 

contraste: viaţă şi moarte, lumină şi întuneric, nostalgie şi 

încredere, durere şi efemeritate, forţa creativă şi pânda sterilităţii, 

binele şi răul, cer şi pământ, fiinţă şi nefiinţă, dar mai ales umbră 

şi lumină, în oglinzile cărora este proiectată fiinţa fragilă, privită 

scrutător, straniu, de Dumnezeu care se întreabă: „Ce să facă mai 

departe/ Eu, acoperită de scrumul răspunsului,/ venit în minte cu 

o neînţeleasă întârziere,/ lunec în vârtejul refrenului/ până atunci 

ştiut pe dinafară:/ De mine însumi,/ măcar din când în când,/ 

apără-mă Doamne.” (Ca un sfârşit de elegie) 

Din start, citim semnele unei încrederi totale, fără rezerve, 

în poezie. Pentru Aura Christi poezia este totul: „Esenţă a viului 

din noi. Ardere de tot. Un bocet metafizic, ce te face să-l duci pe 

Dumnezeu, noapte de noapte, în spate, fiind perfect conştient de 

faptul că nu vei ajunge niciodată”, „Arta a morţilor succesive. 

Boală învinsă la nesfârşit” (s.n.) „Ce este pentru mine Poezia? 

Nu ştiu. Presimt, însă, şi mai mult decât atât: ştiu că şi-n surâsul 

luminos, de dinaintea morţii, în surâsul acela ultim – expresie a 

suferindei gratitudini fără de margini, formă a rugăciunii din 

urmă – chiar şi-n acel surâs eu voi rămâne poet”.  

E limpede că, din capul locului, este fixat motivul tematic 

central: umbra ca proiecţie a fiinţei, a eului liric, asupra identităţii 

căruia poetul stăruie interogativ (în nu mai puţin de zece 

întrebări): „Cine? Spuneţi-mi, spuneţi-mi odată şi mie!/ Să fie 

omul acela care stă între noi?/ Omul acela alb, omul meu de 

hârtie (s.n.)/ Ningea dinspre capătul lumii,/ ningea cu umbre albe 

albe, cu umbre de vise./ Şi el, picurându-şi suflarea trudită/ peste 

lumea toată, de somn învinsă/ îmi spunea, răsfoindu-mi cu 

privirea irişii: «Du-te. Nu-ţi fie teamă./ Dar nu uita să te întorci./ 

Neapărat să vii...»”. (Să fie omul acela?) 

Fiecare poem – din cele 33 incluse în volumul De cealaltă 

parte a umbrei – este intens meditativ, reflexiv. Aura Chiristi 

creează o poezie aparent conceptuală, crescută însă din adoraţia 
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luminii şi umbrei, închinând vieţii un imn jubilant prin compoziţii 

de factură colocvială, cu pathos retoric, cu febrilitate, dând 

expresie neliniştii metafizice, angoasei existenţiale prin versuri 

memorabile. Ca poetă romantică, Aura Christi aşează umbra (ca 

şi Chamiso ori Mihai Eminescu) şi lumina în antiteză: „De unde 

să iau mirările într-un duh amar/ de amintiri ciuruit.../ Din arhiva 

luminii? Din tardive, glăsuitoare, stihii?/ Până voi pleca unde nu-

s aşteptată,/ munte vrăjit de partea cealaltă a umbrei voi fi (s.n.)/ 

o să am sentimentul de munte/ ce scrutează viteaz depărtări/ 

salvând zilnic lumea prin idei/ cu inima acoperită de mâinile 

copiilor reîntorşi toamna târziu/ printre stolurile de mirări,/ care 

se hărţuiesc sub pleoapele/ unor tineri zei/ ce cutreieră pădurile 

cărunte ale timpului”. (Lumina insuportabilă) Figuraţia poetică se 

sprijină pe recuzita romantică: barba grizonată a timpului, 

grădina de umbre, singurătatea, stelele, sorii, care, „fără s-

apună, aşteaptă/ să răsară în poala singurătăţii luna”. Fuga de 

moarte („Fugi de aici! Amânarea ucide. Tăcerea insultă”), dorul 

de ducă, spaima pustiului existenţial capătă, în unele poeme, note 

expresioniste cu ecouri blagiene. Desprindem fuga din „realitatea 

imediată”, asistăm la „revenirea spre trudita mare a sinelui”, dar 

nu mai puțin la retragerea în ecoul paşilor, „în ecoul nevoii 

aproape terapeutice,/ de a ieşi din casă şi, hoinărind,/ de-a 

îmblânzi ţipătul singurătăţii celorlalţi”. „Orice început se vrea 

fecund...?”, când cineva „culege umbre de stele/ din fântânile 

aşezate pe făgaşul evadării lui”. 

Impresionantă este dorinţa întrupării, a unei existenţe în 

„oaza harnică a frigului”, în „ungherul luminat al nimicului”, şi, 

mai ales, dorința de a fi „în spaimele astea nocturne,/ vânătoare 

rapace de umbre” (s.n.), „în ciorchinele imens/ al umbrei mele să 

fiu,/ bucurându-mă că-i pot vorbi cuiva./ (Să fiu în ciorchinele 

umbrei). Înregistrăm spaima de sterilitate, de „zile sterpe din 

trecutul imediat”, „teama degetelor de-a aluneca/ pe albul 

ruşinat al paginii./ Ruinătoarea frică de litere,/ de veghere, de 

somn, de tot”. (Zile sterpe) Dincolo de o fenomenologie 

complicată a spaimelor, se desprinde frica de a nu putea fi prin 

poezie interpretul realităţii metamorfozate cu ajutorul simţurilor 

(auz, văz, tactil), poeta întârziind „în îndoiala umbrei din care/ 
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fusesem adusă aici/ fără să fiu întrebată/ dacă voi avea curajul/ să 

fiu în afară/ după ce mă voi înveşmânta,/ în mantaua ternă a 

iluziei/ de a-mi fi pus la punct bagajele/ în locul meu nevăzut,/ 

unde la început au fost umbrele”. (Nici un semn) Pretutindeni își 

vădește semnele un univers copleșit de spaimă, umbre, increatul 

slobozind rădăcinile în solul unei ciudate pierzanii cu iz 

apocaliptic. Primul volum conține în germene temele mari de mai 

târziu: relația maestru-discipol, moartea-viața, iubirea, dialogul 

cu Dumnezeu. 

Viaţa creatoarei curge ireversibil spre nefiinţă alunecând 

cu „paşi de melc”, trecând prin „inelele văzduhului/ cum şerpii 

ies din piele/ cum se slobod din întâia prinsoare/ vătămată de 

naştere,/ moleşiţi de eliberare/ dulcii melci”. În colindul ei „se 

leagănă păduri/ pieptănate de vânt”, iar „de pe crengi 

fremătătoare/ păsări speriate de umbra/ galbenă a lunii se 

desprind”. Micro şi macrocosmul se întrepătrund în poezia 

aceasta, adeseori, conținând un nucleu epic, un aer de basm 

întunecat, în răspăr. Nu lipsesc ecouri din Mihai Eminescu, Ion 

Barbu, din primul, mai ales, într-un pastel ce pune sub semnul 

trecerii viaţa omului efemer într-un univers în care nimeni nu are 

forța de afla ce se întâmplă în esență: „Dar cum totul se petrece/ 

cine ar putea să afle/ de sub cerul ce îşi uită/ pleoapa neagră peste 

ochi,/ când abia de mai rămânem/ în aceste tulburi ape/ şi abia de 

înţelegem/ că suntem aievea-n somn/ după felul cum se-arată/ 

luna vie între pleoape,/ după felul cum se-nalţă/ iarba zeilor, şi 

morţii/ îşi plimbă pegaşii iarăşi/ şi-i mână apoi în ceruri/ să-i 

adape, să-i adape…” Este un pastel cu sonorităţi stinse, cu tipică 

muzicalitate eminesciană. Primii ani bucureșteni sunt ani intenși 

de lectură, de acumulare, lectura fiind așezată în zodia bolii: 

„Lectura e pentru mine un soi de boală, dacă vreți. Citeam enorm 

din copilărie. De când mă țin minte, citesc bulimic, în ritmuri 

alarmante pentru ai mei, care considerau, uneori, că problemele 

de ordin oftalmologic le am și dată fiind foamea mea de lectură, 

crescândă – uimitor pentru mine însămi, am și încetat să mă mir – 

în timp. Nimeni nu mă putea opri din citit. Și nici nu cred să mă 

oprească vreodată atâta vreme cât voi fi vie. Cartea, pentru mine, 
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e oază, refugiu, liman, istm ontic, prilej de a voiaja, șansă de a 

relua altminteri lecturile de sine; cartea e și un bun prieten, un 

prieten de nădejde, la bine și la rău, un stâlp de care te poți 
sprijini oricând, oriunde; e și otravă cartea, și pretext de a fugi de 

lume. Pentru ce a fost creată lumea? se întreabă un personaj al 

meu din tetralogia Vulturi de noapte. Ca să fugi de ea! Și, fugind 

de ea, s-o cunoști astfel mai bine. Mai temeinic”. 

Timpul este atotputernic. Sub pecetea lui curg, amețitor 

de repede, existenţe singuratice, viața cuplului de îndrăgostiţi, 

într-un decor autumnal, vesperal: „Ziua îşi strânge jucăriile şi 

pleacă./ Înserarea îşi potriveşte venirea/ după mersul meu./ Se 

face toamnă şi-n pădurile cereşti/ ale lui Dumnezeu./ Ce-i pasă 

cerului că nu este ca alte dăţi/ spintecat de unghiurile păsărilor 

călătoare/ Cenuşie, luna aruncă osemintele luminii/ în patimile 

morţilor de vii,/ ca s-adoarmă liniştit tot pământul./ Cum să mă 

vindec de noapte”. Uneori, vidul existenţial aminteşte oarecum de 

Nichita Stănescu: „În cerul închis unde/ până şi nerostirea minte./ 

Amăgiri, amăgiri, amăgiri,/ fără întoarcere/ din vidul răguşit 

crescând/ în muţenia nepieritoare/ a ultimei despărţiri”.  

Timpul e gol și „renunţă la straie/ Ca melcul obosit să-şi 

ducă/ aceeaşi casă în spinare”. Comunicarea între cei doi nu se 

mai încheagă. E un soi de renunțare: „Nu eram eu aceea care-ţi 

vorbea./ Cu totul altcineva făcea/ să se răsfrângă în oglinzile 

vidului tău,/ sonorizat sălbatic nişte imagini/ ţinându-se de mâini 

între bine şi rău”. (Nu eram eu aceea p. 39). Câteva poeme sunt 

expresii ale balansului existenţial, însemnat de „Căderea cerului 

înţelepţit de octombrie/ peste ţărâna ricanând în coacere...” și 
ducând la dileme: „Nu ştiu ce să mai aud despre/ ucigaşii de 

Sine./ Cunoaşterea Sinelui nu începe/ cu desfinţarea lui”.  

Ameninţarea morţii este greu de atenuat: „Moartea îmi 

fură câte o foaie din calendar,/ amânându-şi” (la nesfârşit?)/ vizita 

definitivă, irevocabilă”, iar tentativa de a o opri închizându-i 

ochii, smulgându-i „bisturiul din mână”, ascunzând-o ori 

spunându-i „poveşti, basme, legende”, ori făcând-o să asculte „pe 

Mozart, Strauss, Brassens” n-au şanse de triumf, dar poemul (Nu 
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mă atinge p. 6) este o ipostază a „jocului” cu moartea, amintind 

de arghezianul poem „De-a v-aţi ascuns”. 

Nostalgia îngerilor „mutaţi în cer”, sinele „ne visează, 

acolo se simt bine” aşteptarea luminii promiseşi „să ne fie şi nouă 

ca-n visele lor/ Dar cum e, cum e oare/ în visele îngerilor?” (Fără 

asta pe gânduri p. 15) 

Divinitatea însăşi amână „re-facerea lumii, din teama de a 

greşi iar”, amână dezlegarea întrebării: „De unde ai apărut?” 

(Dezlegare amânată p. 16). Uneori fiinţa se asemuie cu „o 

gânganie răstignită/ pe umbra lui Iisus Hristos” recunoscătoare 

„hoardelor de îngeri timizi şi cruzi”, tăvălindu-se „în noroiul 

luminos al dorinţei/ de a fi călcată-n picioare/ de miracolul 

neexplorat al lumii” (Improbabila salvare” p. 44). Imagini ale 

unui sacru dizolvat amintesc de „Paradis în destrămare” a lui 

Lucian Blaga – „aripa frântă a unui înger” (Numai ochi p. 50). 

Contemplă sacrul şi-l identifică pe Iisus într-un „om 

obosit şi bătrân/ cu aripi enorme, bătute în cuie” (Un om obosit 

şi foarte bătrân p. 52) sau Iisus/ îşi caută printre pletele răvăşite/ 

al unei romaniţe neasemuita pereche./ Beată de visul tulbure, 

înşelător,/ din a căzui beznă dulce încă n-am ieşit,/ în marginea 

crudă a lumii, ascult liniştea” (Fii liniştit, p. 53). În imagini 

amintind de Eminescu Aura Christi identifică sacrul, în imaginea 

lui Iisus risipită în univers prin eufonii: vânat vâsla a căzut pe 

gânduri, sinestezii, ascult linişti şi paradoxuri: beznă dulce. 

Volumul de debut impune o poetă cu o voce distinctă ce 

cultivă lirica reflexivă axată pe o problematică majoră asimilând 

din marea poezie românească (M. Eminescu, L. Blaga, Nichita 

Stănescu) şi europeană elemente dintr-o firească nevoie de 

modele, de maeştri, dobândindu-şi autoritatea prin forţa creativă, 

ineditul metaforei, expresivitatea stilistică, anvergura ideatică, 

modernitatea viziunii, libertate şi dinamism în structura 

discursului liric, potenţat de plasticitatea ilustraţiei (Tudor 

Coman). 

(Din volumul Intre Apollo și Dionysos, ed. Grinta, 2016) 
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ 

 

 

 

                                      SHELLEY  

COSMICELE PUTERI ALE OMULUI UTOPIC (II) 

 
În ciuda marilor lui calităţi, sau, poate, tocmai de aceea, Prometeu e 

dornic să nu se simtă singur, să aibă alături de el nu „ajutoare”, el nu ar 

cere nimănui să sufere pentru a-i fi aproape, dar e însetat de posibilele 

ecouri pe care acţiunile lui le-ar fi avut în lume. Este o sete care nu-i 
determinată nici de orgoliu, nici de vanitate (primul îşi este suficient 

sieşi, a doua denotă vulnerabilitate), ci pentru că are conştiinţa propriei 

sale valori: „Nu mă cunoaşteţi oare? Sunt Titanul / Cel ce din lupta lui 
făcut-a / O stavilă în calea tiraniei / Duşmanului, altminteri neînvins”. 

Într-un astfel de context, replica lui: „O, fraţii mei, de ce nu-mi 

daţi răspuns” sună ca o dorinţă de a sta de vorbă cu nişte egali. „O, 

fraţii mei”, fiindcă nici un alt sentiment, cu excepţia Iubirii, care îi este 
superioară, nimic nu întrece o astfel de afinitate. 

Un glas se încumetă (e al Pământului-Mumă), explicând nedu-

merirea: „Ei nu cutează”. Vai, ce trist este când, şi la un astfel de 
„nivel”, slăbiciunile îşi folosesc abilitatea pentru a inventa tot felul de 

scuze! Dar ea, ca Mamă a tuturor, nu cunoaşte teama şi cu atât mai 

puţin laşitatea. Teama, să admitem, e în ordinea firii, dar laşitatea, oh, 

laşitatea este poate cea mai odioasă „făcătură” a comodităţii, a grijii 
pentru confort de care cei mai mulţi ţin seama ca de un suprem oracol. 
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Iar aprecierea Mamei, adresată Titanului, e ca un balsam: „Eşti bun şi 
înţelept”. 

„Bun” şi „înţelept” nu sunt oare polii întru eternitate ai oricărei 

condiţii umane demne de acest nume? Cineva bun şi înţelept posedă cele 
mai preţioase atuuri pe care le poate avea unul sau altul, garantând, dacă 

nu victoria (ce este acesta? dacă nu unul dintre cele mai încăpătoare 

cuvinte, apte să cuprindă orice şi să nu exprime nimic...), în orice caz 
lupta, nepărăsirea câmpului de bătălie niciodată, spre cinstea celui care 

moare, dar nu capitulează.  

O nedumerire paradoxală e constatată de Prometeu: „Simt că mă 

pierd ca-ntr-o iubire mare, şi totuşi sufăr”. Dar o astfel de pierdere nu 
este ea oare cea mai perfectă cale de a se descoperi pe sine, 

superlativul? Cât despre suferinţă, ea este de faţă până şi în miezul 

celei mai intense fericiri: eu sunt fericit, dar ceilalţi? Iar dacă ceilalţi nu 
sunt, ce mai rămâne din fericirea mea?  

Ideea aceasta, judecată dintr-un alt unghi, poate să ateste că 

Shelley intuieşte un mare adevăr psihologic. Omul niciodată nu este 

mai receptiv la suferinţă ca atunci când iubeşte. Şi este suprem receptiv 
fiindcă niciodată sensibilitatea omului nu cunoaşte o mai mare adeziune 

la tot ce se întâmplă ca în momentul când iubeşte, când iubirea este 

generalizată. (Aşa cum am văzut, ea vădeşte „înţelegere” până şi faţă de 
cel mai crunt opresor, noul tiran al lumii, Zeus). 

Noi trăsături vin să întregească înfăţişarea lui Prometeu. La 

întrebarea lui: „cine eşti, / O, melancolic glas?” i se răspunde: „Sunt 
muma ta / Care-a simţit cum trece bucuria / (Ca sângele prin trupul unui 

om) / Prin vinele-i de piatră, până-n fibra / Copacilor cu frunzele în 

vânt, / Când tu din sânul meu te-ai ridicat / Asemeni unui nor 

strălucitor, / O duh al bucuriei pătimaşe!” Minunată sintetizare a ceea 
ce este, într-adevăr, Titanul. 

Viziunea devine copleşitoare: „La glasul tău, sărmanii mei feciori / 

Şi-au smuls din ţărnă frunţile plecate, / Iar crâncenul Tiran atotputernic / 
De spaimă a pălit, pân’ să te lege / Aici, în lanţul tunetului său”. 

Umbra lui Jupiter sau, mai bine zis, memoria acestuia evocă 

blestemul formulat odinioară de Titan – şi pe care acesta l-a uitat în noile 
condiţii în care totul e dragoste pentru el, şi un fior ne străbate pe noi 

înşine auzindu-l: „O, demone, te-nfrunt! Încearcă tot / Ce eşti în stare 

împotriva mea!” Provocarea e întotdeauna măreaţă când resorturile care o 

determină au ele însele dreptatea de partea lor.  
Avertismentul formulat ar trebui preţuit după importanţa lui: „Tu 

peste zei şi oameni crunt despot, / Doar o făptură n-o vei subjuga”. 
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Fiindcă degeaba îi ai pe toţi prosternaţi la picioare dacă unul, undeva, îşi 
păstrează verticalitatea.  

În astfel de condiţii, cele mai cumplite rele sunt parcă mai uşor de 

îndurat: „Mă-mproaşcă, dar, cu molimele tale, / Cu spaimele-ţi cumplite 
infernale; / Mă mistuie cu focul şi cu gerul / Şi prăvăleşte peste mine 

Cerul, / Cu fulgere, cu grindini şi cu mii / De Furii, călărind pe vijelii. / 

Atotputernic eşti. Ţi-am dat putere / Asupra tuturor, afară doar / De tine 
însuţi şi de a mea vrere”. 

Elinii, prin Heraclit, ne-au revelat o mare taină: Destinul nu-i 

altceva decât firea pe care omul o are. Firea sau caracterul. Iată de ce 

Zeus însuşi nu este stăpân pe el însuşi. Deasupra sa se află firea lui, iar o 
fire tiranică este născocitoare de suferinţe pentru alţii, dar şi de monştri în 

sinea ei însăşi. Iar genul acesta de monştri nu pot fi contracaraţi de nimic 

şi de nimeni. 
Blestemul formulat de Prometeu este pe potriva mârşăviei Tiranului: 

„Vreau blestemu-mi să-ţi fie / Ca remuşcarea, şi să te sfâşie”. Poate oare 

ceva să fie mai inventiv în torturi ca remuşcarea? Ea, această realitate cu 

miriade de înfăţişări şi toate înspăimântătoare, e maestra indiscutabilă a 
celor mai savante chinuri. 

El e amplificat: „Nemărginirea ta să fie-un chin, / O haină cu 

urzeală de venin”. Alte metafore conţinând tone de suferinţe morale, nu 
atât prin greutatea lor fizică, un fleac, pentru vinovaţi, cât prin 

imponderabilele sufleteşti pe care le antrenează.  

Până şi ceea ce pare mai ferm: „Puterea ta cunună de jăratic / Să-ţi 
fie peste creierul zănatic” să se înstăpânească distructiv. Şi înlănţuirea 

năpastelor continuă: „Să-ţi fie sufletul strivit de rele; / Pe cele bune, silnic 

să le vezi. / Nemărginite ca şi lumea-s ele / Şi ca şi tine, ce stingher 

tronezi! / Deşi tu eşti icoana-ngrozitoare / A forţei calme, vine ziua-n 
care / Va trebui să pari aşa cum eşti; / Şi după-atâtea fărdelegi prosteşti, / 

Doar hulă va rămâne-n urma ta / În Spaţiu şi-n Timp când vei cădea!” 

Aşa a fost atunci „In ille tempore”. Părerea de acum a lui Prometeu 
e cu totul alta, după cum e şi firesc să fie. Nu pentru că urmările 

chinurilor ar fi altele – nu, ele sunt la fel de cumplite –, ci pentru că 

înţelegerea sa este incomparabil superioară: „Îmi pare rău: / Sunt 
pătimaşe vorbele şi vane. / Durerea-i oarbă uneori; a mea / La fel a fost. 

Nu vreau ca vreo făptură / Să sufere atâta cât e vie”.  

Cel mai apropiat „colaborator” al lui Zeus, Mercur (am pus în 

ghilimele colaborator, fiindcă tiranii nu cunosc această noţiune, ci 
numai pe aceea de totală subordonare), venit să mai adauge o altă caznă 

la cele de până acum (inventivitatea opresorilor în domeniu este fără 

limite!), nu se poate înfrâna să nu-i spună Titanului ceea ce crede 
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despre el. Şi surpriză!, el e capabil să vadă măreţia osânditului. „Eşti 
dârz şi bun şi plin de-nţelepciune” este concluzia, după ce anterior 

spusese: „Vai! Milă mi-e de tine, mă urăsc / Că nu-s în stare de mai 

mult. Un iad / Îmi pare cerul după ce te văd: / Ca o mustrare blândă, zi 
şi noapte / Mă urmăreşte trupul tău muncit”. 

Şi Eschil are un personaj de anvergură care, atunci când îl 

înlănţuieşte pe Prometeu, îşi exprimă marile lui păreri de rău. El este 
Hefaistos, dar exprimarea lor nu-l împiedică să desăvârşească ţintuirea 

cu o râvnă pe care doar o slugă de o maximă obedienţă o poate avea. 

Acum, Mercur procedează la fel, dar dovedindu-se şi el o sărmană 

unealtă mânuită de un ticălos.  
Sfatul său nu face altceva decât să se pună pe el însuşi în „lumină”, 

de fapt să-şi mărturisească indirect precara stare de slugă: „E în zadar 

să lupţi de unul singur / Cu cel atotputernic, după cum / Ne-nvaţă-n 
veci aprinsele făclii / Care măsoară şi despart cu grijă / Un an de 

celălalt”.  

Răspunsul lui Prometeu la această „ispitire” începe printr-o frază 

cu vaste repercusiuni pe tărâmul sufletesc: „Chiar binele în rău îl 
schimbă răii”. Şi continuă implacabil: „Eu i-am dat tot ce are: drept 

răsplată / M-a-nlănţuit aici de ani şi veacuri, / Să sufăr zi şi noapte; pe 

arşiţă / Îmi crapă pielea, iar în nopţi cu lună / Îmi creşte-n jurul părului 
cunună / De ţurţuri cristalini”.  

Marea lui suferinţă însă nu este aceea care îl macină treptat, pe 

aceasta e în măsură nu numai s-o îndure, nu numai s-o domine, ci chiar 
s-o şi transfigureze – am văzut – într-o concepţie binefăcătoare. Marea 

lui suferinţă este determinată de asuprirea celor creaţi de el: „Şi-n 

vremea asta, / Vătafii lui îmi calcă în picioare, / Din voia lui, iubita 

seminţie”. Nu-l miră, dar n-o poate accepta: „Aceasta-i a tiranului 
răsplată - / Şi e firesc, căci răul nu-i în stare / Nici să primească binele”. 

Aspru verdict, dar corespunzând realităţii.  

Starea tiranului este una care, pe un alt plan, ar trebui să-i întreacă 
propriile suferinţe: „De-i dărui / O lume, sau de pierde vreun prieten, / El 

simte ură, teamă sau ruşine, / Dar nu recunoştinţă”. (Minunată 

echivalenţă dintre o lume şi un prieten, foarte în spiritul filosofiei eline.) 
Şi aceasta pentru că lui Zeus i-au rămas străine cele mai elevate 

simţăminte: „Îmi plăteşte / Doar pentru propria-i fărădelege. / Mărinimia-

i pentru el un ghimpe / Ce-i sfâşie răzbunătorul somn.” Mărinimia... nu-i 

ea oare piatra de încercare a oricărei omenii autentice?  
Să fi copleşit de mizerii, şi să ai puterea de a rămâne tu însuţi, una 

cu măreţia: „Supunerea, ştii bine, nu-i de mine.” Iar continuarea o 

întregeşte: „Şi ce fel de supunere mi-ar cere / Sau aş putea să-i dau, decât 
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aceea / De-a spune un cuvânt ce-ar fi pecetea / Robiei omenirii, un 
cuvânt / Aidoma ca spada lui Damocle, / Ce spânzură peste coroana 

lui?!” Şi, din nou, solemnul, dar atât de firescul leitmotiv al întregii sale 

existenţe: „Nu, n-am să mă supun cu nici un chip”. Leitmotiv sintetizând 
totodată şi o implacabilă hotărâre. 

Există un sfârşit pentru orice, inclusiv pentru tirani: „Aştept, deci, 

răbdător era răsplăţii - / De când vorbim, e parcă mai aproape”. Şi 
culmea!, bunăvoinţa faţă de cel care vine cu o nouă osândă îl determină 

să-l atenţioneze că ar trebui să se grăbească dacă nu vrea să fie pedepsit 

de stăpân: „Dar latră câinii iadului, ascultă! / Nu zăbovi, priveşte! Ceru-

i negru - / E semn că s-a-ncruntat stăpânul tău”. 
Tuturor ademenirilor, promise de Mercur în schimbul dezvăluirii 

secretului doar de Prometeu ştiut, acesta le rezistă. Şi sunt ademeniri 

care mai de care mai îmbietoare. Mercur ştie că în orice ademenire 
există un cântec de sirenă căruia nimeni nu-i rezistă. Dar şi Prometeu 

are leacul împotriva lor. Se leagă de catargul său lăuntric, de catargul 

convingerii că adevărul îi aparţine. Şi că dreptatea va fi cândva de 

partea sa.  
Tuturor, Titanul le dă un răspuns tranşant, ca un verdict, singurul 

care taie orice posibilitate de a da îndărăt sau de a înainta biruitor: 

„Deşartă-i vorba! Demonii ţi-i cheamă!” 
Ce mai poate adăuga un chin nou la celelalte, nenumărate, puse de 

Prometeu în propriile sale „lanţuri”, lanţuri pe care doar el însuşi are 

ştiinţa să le făurească, lanţuri care nu-s altele decât ale înţe-lepciunii la 
care a ajuns, şi care, prin succesive transfigurări, conferă tuturor 

inofensivitatea neputinţei însăşi, uimită de lecţia pe care i-o serveşte 

atotcopleşitul. Dar pururi descătuşatul. 

Noul chin, unul de factură psihologică, deci din categoria celor 
mai greu de îndurat, deoarece se înmulţeşte prin diviziunea fără sfârşit, 

dar şi fiindcă ultima etapă a unor astfel de încercări nu-i alta decât 

nebunia – nu-l găseşte pe Titan dezarmat. Furiilor, fiindcă despre ele e 
vorba, le spune: „O vă cunosc şi ştiu că sub un nume / Ascundeţi multe 

firi îngrozitoare”. Un alt diagnostic de mare precizie şi rafinament care 

parcă anticipează ceea ce avea să se întâmple în secolul XX, în aşa-
zisele spitale psihiatrice, de fapt închisori de maximă siguranţă. 
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TEREZIA FILIP 

 
 

EMINESCU – FARMEC POETIC ȘI SIMBOLISM 

AMBIENTAL (II) 

 
COLIBA, rezidență recluzivă și punitivă, colbul, cenușa, 

dezordinea, magnetismul lucrurilor 

 

Dacă palatul sau castelul reprezintă în simbolismul 

arhitectural eminescian expresia unui statut social emblematic, al 

nobleţei sau al majestăţii ori o rezidenţă aristocratică, la celălalt 

pol, coliba este doar un refugiu, un topos arhaic, provizoriu ori 

improvizat, pentru o rezidenţă temporară, mai mult sau mai puţin 

ilicită, un loc de recluziune, precum în poemul Călin, file din 

poveste și în poemul-basm Călin Nebunul. 

Imaginea rustică a interiorului improvizat ori marcat mai 

mult de o utilitate imediată, decât elaborat îndelung ori aranjat 

pentru un confort anume ne întâmpină în chip unic, poetic și 

semnificativ în aceste poeme. Ambientul și lucrurile exprimă o 

dezordine grăitoare şi plină de farmec. Amorul ilicit al fetei de 

împărat din cele două poeme atrage severe măsuri părintești 
punitive. Alungată din castel de severul tată, tânăra femeie are ca 

rezidență o colibă dintr-un splendid loc sălbatic, descoperit după 

ani de iubitul aventurier. Rezidențele acestea  scunde, cu aer 

vechi, prăfuit şi cu lucruri lăsate la întâmplare însă grăitoare în 

forma şi dezordinea lor aparentă creează o poezie arhaică de 

unică frumusețe, o poezie a interiorului improvizat ori simplificat 

poetic până la improvizație. Obiectele ce populează spațiul 

reprezintă un mod și un nivel de viață, ele farmecă şi 
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semantizează gesticulaţii omeneşti practice, la limita cu ironicul. 

Înrudirea cu poveștile și povestirile lui Creangă este aici 

substanțială și subtil transmisă printr-o ironie fină ce-și pune 

amprenta pe lucruri, atribuită poziției sau formei și funcției lor. 

Într-o poeticitate arhaică aparte, coliba, casa veche cu pereţi 

afumaţi, coşcoviţi, cu podul în care mişună carii sau şoareci și 

greieri, cu tinda îngustă și întunecoasă, cu aerul rustic prezintă un 

mediu de o fascinaţie persuasivă, similară într-un fel cu cea a 

iatacului, a salonului sau a casei cu aer burghez, în care de după 

„lungi perdele argintate care scânteie cabruma”, priveşte şiret si 

cercetător copila, prinţesa, iubita.  

„Atunci intră în colibă şi pe capătu-unei laiţi ,/Lumina cu 

mucu-i negru într-un hârb un roş opaiţ;/Se coceau pe vatra sură 

două turte în cenuşă, /Un papuc e sub o grindă iară altul după 

uşă;/Hârâită, noduroasă, stă în colţ râşniţa veche, /În cotlon 

torcea motanul, pieptănându-şi o ureche;/ Sub icoana afumată 

unui sfânt cu comănac /Arde-n candelă-o lumină cât un sâmbure 

de mac;/Pe-a icoanei policioară busuioc şi mint-uscată /Împlu 

casa-ntunecoasă de-o mireasmă pipărată” (Călin, file din 

poveste). Astfel arată tabloul din Călin, file din poveste, menit a 

reitera retrospectiv o veche poveste de iubire tainică, nocturnă, 

dintre un zburător aventurier şi o prinţesă rezidentă într-o 

inaccesibilă cetățuie de stânciși ascunsă apoi de lume prin severe 

măsuri împărăteşti, într-un spaţiu claustrant, punitiv, într-o colibă. 

Improvizația și dezordinea, existența minimală domnesc în acest 

ambient.  În mediul acesta recluziv tânăra nevastă doarme „în 

mocnitul întuneric”, „pe un pat de scânduri goale”, cu fața spre 

fereastră. Somnul ei, o formă de stagnare, o inserează 

semnificativ ambientului. În dezordinea-i aparentă interiorul plin 

de obiecte cu funcții decisive în ecuația existenței este simbolic și 

semnificativ. Lucrurile își subsumează simbolic forma funcției 

lor. Unele asigură hrana – râșniţa veche, mult utilizată, stă 

„hârâită” în colb, două turte se coc uitate în cenuşă „pe vatra 

veche”; obiectele vestimentare sunt aruncate la întâmplare, un 

papuc „sub o grindă, iar altul „după ușă”, fiindcă aici cochetăria 

feminină e răvăşită ori uitată în trecut. Iubirea ilicită turbură viaţa, 

dă peste cap ritmul şi stilul.  
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Unele lucruri au funcția de-a veghea - opaiţul cu lumină roşă, 

dar şi icoana ornată-n stil ţărănesc, cu „busuioc și mintă creață”. 

Nelipsită, ba chiar imanentă, fidelitatea creștină, fie și minimală, 

exprimă o candoare și-o perseverență înduioșătoare în candela ce 

licărește sub icoană „cât un sâmbure de mac”. Credinţa nu-l 

părăseşte-n veci pe omul rustic. Ca un duh al casei sau un 

companion tăcut, veghează aici și motanul, ce „toarce-n cotlon, 

pieptănându-și o ureche”. În mod paradoxal, acest ambient 

arhaic şi dezordonat stând sub semnul improvizaţiei, al lăsării 

lucrurilor într-o dezordine voită este bogat în semnificaţii şi 

sugestiv în relaţiile şi manifestările de viaţă pe care le presupun şi 

le sugerează obiectele lui. Lucrurile expuse haotic nu trădează 

numai un stil de viaţă natural – laiţa şi hârbul cu opaiţ roşu ce 

luminează semiobscur, râşniţa veche „stând” în colb, într-o 

poziţie şi atitudine cumva omenească, hârâită, noduroasă, în 

timp ce pe vatra veche se coc în cenuşă, drept hrană, două turte 

iar papucii de prinţesă zac aruncaţi la întâmplare. Ele indică şi o 

multitudine de funcţii utilitare, şi o poezie a interiorului, care stă 

tocmai în această dezordine a lor, în gesticulațiile și funcțiile pe 

cere le includ. Lucrurile participă involuntar la un scenariu, 

vorbesc prin forma lor devoalând ori alcătuind un cod al 

obiceiurilor şi al vieţii omeneşti.  

Mediul este acelaşi în basmul Călin nebunul,doar nuanțat 

altfel, cu o tonalitate arhaică în plus: „Pe-a icoanei policioară 

busuioc uscat și mintă /Împlu casa de-o mireasmă pipărată și 
preasfântă. /O bășică în loc de sticlă e lipită-n ferăstruie /Printre 

care trece-o dungă mohorâtă și gălbuie” (Călin Nebunul). În 

ambele poeme, lumina e filtrată parcimonios printr-o peliculă 

ecologică, nu prin sticla limpede. Și un element de prospețime: 

„Cofa-i albă cu flori negre și a brad miroase apa” și o 

îndeletnicire primară deconspirată sugestiv: „De lut plină, 

răzimată stă pe coada ei o sapă.” Desenele stângaci-copilărești 
dau o notă ludică, voioasă acestui mediu al deplinei libertăți: „Pe 

cuptiorul uns cu humă, Călinaș cel mititel /Zugrăvise c-un 

cărbune un clapon și un purcel /Cu codița ca un sfredel și cu 

fuse-n loc de labă /Cum i se ședea mai bine purcelușului de 

treabă ./Pe un pat cu paie numai doarme tânăra 
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nevastă…”(Idem). În ambele poeme există un univers pur, 

neconvertit în care prin improvizaţie, prin forma şi dispunerea 

lor, obiectele sunt indicii ale codului de existență al omului într-

un astfel de mediu. Cum în ferestruia colibei e întinsă „o beşică 

în loc de sticlă”, lumina pătrunde greoi, ca „o dungă mohorâtă şi 

gălbuie”, în timp ce tânăra nevastă doarme nebănuind nici în vis 

întoarcerea zburătorului iubit odinioară. Toată această suită de 

elemente, cenușa, lutul, (de pe sapă), bășica din ochiul ferestrei, 

lemnul, colbul, paiele pe care doarme tânăra nevastă alcătuiesc 

involuntar un cortegiu simbolic relevant, un ambient reductiv dar 

funcțional în felul lui, ce o menține captivă pe prințesă și pe fiul 

ei, la un nivel de existență minimal, stagnant, somnolent, dominat 

de planul senzorial. Două valori simbolice se regăsesc în astfel de 

elemente ce pot indica fie un finiș, fie un incipit existențial. Ființa 

umană trebuie să plece de la acest nivel, al lutului, al cenușii, al 

colbului pentru a descoperi arama mai întâi, și aurul apoi
*
, spun 

inițiații. Nașterea umilă, în iesle implică traseul ce va urma al 

ființei, unul ascendent. 

Anumite obiecte codifică sentimente şi vagi tentații ale unei 

pietăți asimilate prin tradiție: în candela de sub icoană arde pios, 

abia întrezărit, un fir de lumină, „cât un sâmbure de mac” iar 

tradiţionale plante înmiresmează încăperea în timp ce motanul 

toarce somnoros „în cotlon”, ca un duh al casei. Un asemenea loc 

de rezidenţă este refugiu și reculziune pentru fata de împărat, 

pedepsită aspru de părintele ei pentru iubirea clandestină a 

zburătorului. Iubita lui Călin Nebunul este în mod similar 

reprimată de frații vicleni și rapaci ai acestuia. Coliba este locul 

de popas pentru zburătorul sau prințul călător ce, după ani, își 

asumă trecutul și amorul ilicit, își recuperează iubita şi pe copilul 

îngrijitor de gâşte ce-i poartă numele. Vioi şi ludic, interiorul 

colibei este și loc de reverie şi joc copilului care îşi proiectează 

                                                             
*
Julius Evola, op. cit., p. 85. cap. „Umbra cenușile, lucrurile inutile”. Cf. 

Evola, p. 88. Din punct de vedere inițiatic și hermetic, „Corpul este lucrul 

apăsător și pământesc, înzestrat cu umbră”. Corpurile au toate o umbră și o 

substanță neagră ce trebuie extrasă”. Corpul „…este hoț în propria ta casă, 

care prin ceea ce iubește te urăște, prin ceea ce urăște te înșală”. 
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„pe pereţii coşcovi şi „pe cuptorul uns cu humă”, ființele 

universului său de viață. Tot aici, în codru, se va petrece nunta, 

într-un plan paralel al existenței omenești cu prezența faunei 

mărunte ce populează din plin locul. Paralela aceasta include o 

subtilă ironie eminesciană ce vizează existența umană care, la 

nivel terestru și universal, prezintă aceeași dimensiune și aceeași 

conotație, de lume minusculă ce-și desfășoară spectacular 

momentele importante ale destinului. 
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     ION ANDREIŢĂ  

 

 

 

 

 

 

TULBURĂTORUL DORU POPOVICI 

sau cronica unor cărţi aşteptate 

Cu ceva timp în urmă, am găsit în cutia poştală - alături de 

diferite mesaje banale şi facturi îngrijorătoare - o scrisoare de la 

Doru Popovici, marele compozitor, muzicolog, profesor 

universitar, scriitor şi neîntrecut redactor muzical de radio. Nu-l 

cunoşteam, nici măcar nu-l văzusem, auzeam, însă, ca tot omul, 

despre talentul său enciclopedic, de virtuos renascentist; citisem 

şi câte ceva de/despre acest titan al culturii româneşti. Scrisoarea 

m-a uluit. Gestul său măgulitor (şi mai mult de cât atât) venea ca 

urmare a faptului că-i trimisesem o cărticică de poezii, la sugestia 

prietenului comun, pictorul-filosof Mihai Bandac. I-am cerut 

permisiunea să o fac publică nu integral, desigur – nu atât din 

interes personal, cât mai ales în interes general cultural – drept 

pentru care îi mulţumesc şi pe această cale. Citez din acea 

scrisoare: Volumul dumneavoastră ,,Minunea de a fi” este, cum 

ar spune italienii ,,una meroviglia dell’arte”. Cuvintele cântă ca 

în poemele lui Amphion, cel care clădea Teba în sunetul lirei sale 

fermecate. Citindu-vă şi recitindu-vă ,,cu sufletul ca o risipă de 

luceferi” - mi-au venit în minte cuvintele lui Heine: ,,Muzica este 

ultimul cuvânt al artelor, aşa cum moartea e ultimul cuvânt al 

vieţii”. (...) În timp ce pentru mine, muzica este cel mai scurt 

drum către Bunul şi Omniprezentul Dumnezeu, pentru 
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dumneavoastră, Poet, care ne face să cădem în ,,mintea florilor”, 

arta este nostalgia lui Dumnezeu. 

Cum să răspunzi unui asemenea gest de tandră şi 

împovărătoare apreciere, venit din partea unui senior al artelor, 

aflat în piscul vârstei de 80 de ani (acum de 85 de ani, în 17 

februarie 2017 n.n. V.Ş.C.). Poate doar cu urarea simplă: La mulţi 

ani, iubite Magistre! 

Magistrul însă nu are timp să-şi numere anii; Magistrul 

lucrează. Chiar în aceste zile, distinsa lui doamnă, Alina 

Popovici, la rându-i desăvârşit om de artă, mi-a trimis prin poştă 

(iar s-a bucurat în uimire cutia mea de scrisori) două cărţi, abia 

ieşite de sub tipar: Omagiul Sfântului Mihai Eminescu, de Doru 

Popovici şi Învingător de unul singur, de Virgil Şerbu Cisteianu, 

ambele apărute la Editura Gens Latina din Alba Iulia.  

 

Mă voi opri, mai întâi, la cea de-a doua - Învingător de 

unul singur, care este de fapt o carte interviu cu Doru Popovici, a 

cărei valoare reiese din însăşi cuvintele răspuns ale 

intervievatului cu care se încheie această amplă convorbire: Am 

acordat multe interviuri. Dar cu sinceritatea care mă 

caracterizează, pot sublinia faptul în virtutea căruia este pentru 

prima dată când cel ce-mi pune întrebările este foarte bine 
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pregtit. Dumneavoastră, Virgil Şerbu Cisteianu,ştiţi totul despre 

fenomenul Doru Popovici. (subl. G .R.) 

Descifrarea acestui fenomen, pentru cititor, se face treptat, 

cu dezvăluiri din primii ani de viaţă şi urmăriri pe tot parcursul 

existenţei, prin zile însorite ori ceţoase, prin skyle ori caribde, 

spre un liman niciodată liniştit. 

De la început, se înţelege că avem de-a face cu un român 

între români, răsărit dintr-o familie de bănăţeni fruncea pentru 

care demnitatea şi dragostea de ţară sunt cele mai scumpe 

idealuri. Mărturiseşte Doru Popovici: Sunt un fiu al Reşiţei, al 

„Cetăţii de foc”.Tatăl meu, chirurgul Ioan Popovici, a muncit 

peste 20 de ani ca director al spitalului,... Mama mea, Eugenia, 

este fiica protopopului din Reşiţa-Română, Ioan Vida, bunicul 

meu, iar fratele mamei, avocatul Coriolan Vida (avocatul 

săracilor şi bunica mea, Paraschiva Vida sunt tot copii ai Reşiţei. 

Din nefericire, unchiul meu Coriolan Vida a murit la porţile 

Odesei, ca un erou, în cel de al doilea Război Mondial; tatăl meu 

chirurg celebru, format la Budapesta, a fost arestat, torturat şi 

exterminat la Gherla, fiindcă s-a manifestat precum un violent 

antistalinist - şi-n cele din urmă aruncat într-o groapă comună, 

unde trupul lui neînsufleţit, înfrăţindu-se cu alte trupuri 

neînsufleţite apar de parcă s-au pregătit pentru o christică 

rugăciune. 

O însuşire definitorie a acestor oameni demni şi patrioţi 

este muzica, o autentică stare de a fi: Tatăl meu, chirurgul de la 

Berzovia, interpreta foarte expresiv, la violă şi violină, miniaturi 

de Mozart, Schubert, Schumann. Mama mea, Eugenia Vida, şi 

fratele meu Zeno au tălmăcit cu o fină muzicalitate, opusuri de 

Haydn, Beethoven, Chopin şi Verdi, iar bunicul meu, protopopul, 

impresiona pe numeroşii enoriaşi la slujbele de duminica, 

punând în valoare imne bizantine şi psaltice. Toate aceste daruri 

le-a îmbogăţit şi împlinit, ca un veritabil purtător de biruinţă, 

tumultuosul Doru Popovici, oferind lumii o creaţie muzicală ce 

cuprinde o largă arie de genuri: muzică simfonică, de teatru de 

operă, instrumentală, vocală, corală, şi cu precădere muzică de 

cameră. „Sursele sale - explică Virgil Şerbu Cisteianu - se 
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înscriu atât în muzica veche, cea a renaşterii europene sau 

monodia bizantină, cât şi în modernismul secolului 20. 

Important de semnalizat este traseul său atipic în compoziţie, 

pornind de la avangardismul limbajului serial-dodecafonic, în 

tinereţe, şi orientându-se treptat către o direcţie neoclasică”. 

(subl. G .R.). 

Multe se spun în această carte-şi multe s-ar mai putea 

adăuga- privind multilateralitatea culturală a lui Doru Popovici, 

de la marile realizări muzicale la iubirea de Eminescu, de la 

animatorul artistic al atâtor generaţii la opţiunile social politice. 

Ele sunt bine tratate în carte, altele se pot afla şi din alte cărţi-sau 

citind/cercetând opera magistrului. M-aş opri însă asupra unei 

scrisori trimise fiului de tatăl său, dr. Ioan Popovici, la 15 iulie 

1949, din Timişoara, pe când Doru abia împlinise 17 ani: 

Scrisoarea (ta - n.n.) m-a răsplătit pentru durerea de a mă lipsi 

de prezenţa voastră (e vorba şi de fratele lui, Zeno n.n). Camerele 

au devenit aşa de mari, totul e prea larg, în casa voastră 

părintească a rămas un gol, pe care-l umple singurătatea mea. 

Trebuie să mă împac cu gândul că aşa e rostul lucrurilor. Odată 

copii crescuţi, ca şi puişorii care au început să zboare, o să 

părăsească cuibul care le-a dat căldura şi hrana căminului 

părintesc. Sfatul oferit în acea scrisoare, - ca într-o discuţie între 

bărbaţi puternici, - este relevant pentru întregul parcurs al fiului: 

Desigur, gândeşti uneori că poate, în cariera ta spirituală, vei 

avea deziluzii. Să nu te mai preocupe astfel de gânduri. Omul 

trebuie să-şi aleagă o carieră corespunzătoare aptitudinilor sale, 

pe care toţi le pot descoperii mai ales din dragoste profundă 

pentru această carieră. Să nu crezi că cineva poate îndrăgi o 

carieră, dacă nu are talent pentru ea, iar dacă odată ţi-ai ales-o, 

să munceşti cu perseverenţă diabolică, până reuşeşti. Şi atunci, 

făcându-ţi datoria, să nu te mai preocupe ce vor crede alţii, 

aceasta este partea cea mai puţin importantă. 

În anexă, această carte curpinde o suită de fotografii din 

viaţa şi activitatea magistrului. 
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Cealaltă carte propusă atenţiei cititorului - Omagiu 

SfântuluiMihai Eminescu - este un imn de slavă adus idolului său, 

căruia Doru Popovici i-a consacrat o bună parte din activitatea sa. 

De altfel, mărturiseşte din primele rânduri: Ne-am gândit să 

scriem (această carte n.n.) nu de pe poziţia unui critic literar, ci 

de pe poziţia creatorului român filoromân, despre personalitatea 

grandioasă a Sfântului Mihai Eminescu, cel care, ca şi Brâncuşi 

şi Enescu, a dat culturii străvechiului nostru popor daco roman - 

neam de poeţi şi cântăreţi - un trecut, un prezent şi un viitor. În 

acest context, magistrul vorbeşte despre un rol important pe care 

l-a avut muzica în preocupările spirituale ale lui Eminescu, 

iubitor de muzică veche (Ev Mediu, Renaştere) dar şi admirator 

al clasicilor şi romanticilor. O adevărată pasiune avea pentru 

Giovani Perluigi da Palestrina fapt ce reiese şi dintr-un articol al 

poetului - Caracterul Naţional -: Fie cineva ateu sau păgân, 

când va auzi muzica lui Palestrina, sentimentul întunecos 

neconştiut al creştinătăţii-l va cuprinde, şi păgânul şi ateul va fi, 

pe cât ţine impresia muzicei, creştin până-n adâncul sufletului. Şi 

limba strămoşească e o muzică; şi ea ne atmosferizează cu alte 

timpuri mai vrednice şi mai mari decât ticăloşia de azi, cu 

timpuri în care unul s-a făcut poporul şi una limba. În legătură cu 

muzica populară românească, autorul citează dintr-o altă scrisoare 

a Eminescului: Farmecul cântecului popular consistă în faptul că 



 

36 
 

el dă sentimentului şi gândirii, expresia cea mai scurtă; lăsând la 

o parte tot ceea ce-i neesenţial, el este aşa de exclusiv limbă a 

sentimentului, încât pentru a-l exprima, pe cât posibil vioi, 

renunţă cu tot la regularitatea rimei, o înlocuieşte în voie cu 

asonanţa, amestecă şiruri nerimate, construieşte versul cu totul 

nesilit, alegând totodată cuvântul cel mai simplu. În consecinţă 

firească, evitând aşa-zisele elite, poetul mărturiseşte: Nu pierd 

niciodată ocazia de a lua parte la petrecerile populare. Ca un 

prieten pasionat al oamenilor (mai ales al poporului) când 

aceştia se adună-n mase simt că sunt parte a totalităţii. E ceva 

dumnezeiesc în acest sentiment, aşa că orice serbare a poporului 

mi se pare o sărbătoare a sufletului, o rugăciune cucernică. 

 

Cei doi mari prieteni, Nichita Stănescu şi Doru Popovici 

Doru Popovici comentează, în continuare, creaţia 

muzicală a unor valoroşi compozitori care s-au inspirat din poezia 

lui Eminescu: Gheorghe Dima, George Stephănescu, Tudor 

Flondor, Dumitru G. Chiriac, Mihai Jora, Paul Constantinescu, 

Dimitrie Cuclin, Cornel Ţăranu, Pascal Bentoiu. O interesantă 

observaţie este paralela pe care o face autorul între Richard 

Wagner şi Mihai Eminescu. Întărind astfel aforismul lui Nichita 

Stănescu, potrivit căruia muzica şi literatura s-au născut 

împreună şi s-au despărţit, ca să se reîntâlnească. 
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

POETA CUVÂNTULUI COSMIC 

Definind poezia, Mihail Dragomirescu spune că aceasta este 

[...] artă psihică, de nuanţă intelectuală, dar succesivă şi 

obiectivă ca şi muzica - este colecţia capetelor de operă care au 

drept temă inteligenţa estetică a omului în întregimea lui, sub 

raport fizic, psihic şi mistic, - în măsura în care poate fi exprimat 

prin ritmul sufletesc al cuvântului. Cuvântul, în adevăr, este cel 

mai bogat şi mai complex dintre materialele folosite de diferite 

arte, constituit fiind prin sunet, înţeles şi armonie.  

Tudor Vianu, după ce a făcut consideraţii adânci asupra 

raporturilor dintre filosofie, poezie, mitologie şi religie, observă 

că, în privinţa interpretării filosofice a poeziei: poezia n-are 

nevoie nicidecum să exprime idei, ci numai să se dezvolte din 

intuiţiile spirituale ale absolutului. Ideea şi intuiţia absolutului 

nu sunt unul şi acelaşi lucru. Idee  nu este decât una din formele 

în care se realizează intuiţia absolutului; cealaltă formă o găsim 

în imaginile şi armonia poeziei. 

Am reprodus aceste două citate din cei doi mari cărturari ai 

culturii româneşti fiindcă aspectele sesizate de ei, le găsim şi în 

poezia Galinei Furdui sub raport filosofic, psihologic, mistic, al 

cultivării cuvântului, existând o analogie de atitudine spirituală 

între aceste elemente. În poezia Galinei Furdui, mistica se 

apropie: ori decâteori misticul încearcă să exprime experienţa lui 

interioară, se serveşte în mod firesc de tehnica şi limbajul poetic. 
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Dar, diferenţierea nu întârzie să se învedereze: în timp ce mistica 

se îndreaptă către tăcere, poezia înseamnă verb şi creaţie. Platon 

spune că în timp ce poetul se îndreaptă către Cuvânt, misticul 

tinde către Tăcere (sublinierea în text n.n.). Poetul se identifică 

cu forţele universului manifestat, în timp ce misticul le 

traversează şi încearcă să ajungă, înapoia acestora, la puterea 

nemişcată şi nelimitată a absolutului. 

Poeta ne lasă să înţelegem că atât poezia cât şi mistica 

prezintă un conţinut real, obiectiv. Mistica presupune, în adevăr, 

sentimentul prezenţei imediate a unei ,,fiinţe transcendente”, în 

timp ce experienţa ei poetică stabileşte o dată cu o stare 

sufletească specifică, un termen obiectiv, absolut, un frumos 

transcendent. Amândouă experienţele năzuiesc deci către 

Absolut. 

Ontologic însă, structura celor două experienţe este total 

diferită; deşi mistica şi poezia sunt considerate ca atitudini, sunt 

parţial coincidente ceea ce explică faptul că atunci când prin 

mistic poeta vrea să transmită oamenilor infaibilitatea experienţei 

sale, foloseşte în mod natural limbajul poetic, cele două 

experienţe vor fi în fapt, divergente: poezia o instalează  de la 

început pe linia construcţiei, a realizării artistice, a creaţiei.  

Relaţia dintre mistică şi poezie se precizează. Concentrându-

şi întreaga fiinţă în extaz, în poezia Galinei Furdui, misticul îşi 

trăieşte experienţa în adâncime, în asceză ca să spunem aşa şi 

depăşire a materiei, renunţând la comunicarea lui de suflet deşi 

poeta consumându-şi experienţa în adâncimi, ne transcede 

lucrurile, de care e legată senzual; ea tinde către expresia stării 

poetice prin imagine, metaforă, analogie sau chiar identificarea 

între cuvânt şi lucru. Poezia ei este deci mai apropiată de 

încântare de cât de mistică. 

Cele două noţiuni considerate ca forme de trăire spirituală 

extremă, se deosebesc, aşadar, prin orientare ca şi prin actele 

fundamentale ale trăirii, extaz şi inspiraţie. 

Ele se deosebesc, de asemenea, ca experienţe interioare prin 

călăuzirea lor către Cuvânt şi Tăcere. Mai găsim o diferenţiere 

relativă în atitudinea spirituală a misticului şi poetului faţă de 

realitate. În timp ce misticul postulează  cuprinderea universului, 

ca un tot indistinct, poetul stabileşte între faptele lumii 
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corespondenţe, care-şi răspund într-o splendidă armonie, ca în 

acest rondel: 

 

[Acolo, Sus, îţi aminteşti? Un cerc vibra…] 

Şi cibernetica rămâne-aici, umilă. 

Nu vrem, nu cutezăm a observa 

Că am ajuns o şoaptă de argilă. 

Da, am avut atunci a deriva 

Din, unică, suflarea Lui, subtilă. 

Acolo, Sus, îţi aminteşti? e altceva, 

Mecanica rămâne-aici utilă. 

Plouă cu raze, plouă de undeva 

Şi se aude o muzică dactilă. 

Un alb imens, un alb de canava 

Aşterne-ncet o şoaptă de sibilă: 

Acolo Sus… acolo, Cineva… 

 

Ce prelungire splendidă de ecouri ce se topesc în depărtare 

unele în altele, într-o adâncă unitate, nesfârşită ca noaptea şi ca 

limpezimea. 

Poeta Galina Furdui ,,operează” prin cuvinte. Orice cuvânt 

întrebuinţat de ea în poezie este o incantaţie. Ea nu se serveşte de 

cuvânt ca de un semn, ci ca de un sunet. Ea este un descântător, 

pentru că este adânc pasionată şi pentru că orice pasiune este, la 

propriu vorbind, un charme, dă prin urmare cuvântului valoarea 

lui etimologică. 

Poezia este aşadar: muzică cum spune Mihail Dragomirescu 

atât prin procesul genetic al elaborării, cât şi prin structura intimă 

a poemului, prin caracterul său de artă a limbajului. 

*** 

Am desluşit două funcţii cardinale ale actului poetic, de 

cunoaştere a lumii în poezia Galinei Furdui: Cunoşatere şi 

Acţiune. 

Prin poezia ei, avem cunoaşterea lumii, a vieţii sociale şi a 

omului prin cuvânt şi metaforă, prin stabilirea de raporturi noi 

între lucruri, prin aflarea de corespondenţe între planurile lumii, 

sau între anumite relaţii exterioare şi fiinţa omenească; pentru 

poetă, poezia este cunoaşterea prin imagine şi prin sistemul de 
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simboluri, în care cuprinde, ca o vastă reţea , întreaga realitate, în 

unitatea ei totală. 

 

Nu păşiţi peste mine când, căzută, mână nu pot întinde. 

Priviţi atent – sunt cea care merg 

Înainte. 

Sunt piatra mântuirii ce-o aveţi în faţă 

Şi stânca din care beau 

Cei însetaţi de viaţă. 

Sunt tu, cel ce nu ştii cum creşte în pieptul tău plânsu-ţi, 

Tu, cel amânat continuu de tine 

Însuţi. 

Sunt scara uimirii, oameni urcă spre mine. 

Din haos fac lege. Din legi smulg 

Destine; 

În acelaşi timp, găsim în poeziaGalinei Furdui şi îndemnuri 

la acţiune, acţiune prin sugestie, o influenţă imediată şi efectivă 

asupra sufletului uman. 

 

*** 

Coboară toţi. Îngânduraţi, coboară. 

O scară-adâncă-absoarbe paşii-nceţi. 

E răsucită-n spaţii, întortocheată scară 

Şi-nsingurarea strigă în lipsa de pereţi. 

De unde vin? Spre unde-şi duc povara? 

Par a purta pe umeri mii de cărunte vieţi. 

Păşesc tăcut. Îngânduraţi, coboară 

Pe-o scară-ngustă, cu paşi grei, înceţi... 

O, Doamne! Iar văd flăcări – se strecoară, 

Să stingă umbra în inimi de asceţi, 

Şi zboară-n jur săgeţi de foc, săgeţi, 

Treptele-nghit tăcerea, E dimineaţă? Seară? 

Coboară toţi. Îngânduraţi. Coboară. 

 

Fără îndoială, împărţirea noastră nu are valoarea unei 

clasificări, cu rigoare absolută: cunoaşterea nu este separată de 

acţiune fiindcă ambele se îmbină în firea umană. Cele două 

tendinţe se află am zice, în proporţii diferite, fiind o expresie 
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directă a unei atitudini fundamentale a personalităţii umane, care 

este deopotrivă aderentă la lume, prin cunoaştere şi nevoie de 

acţiune tranzitivă asupra realului, prin  modificarea sau 

înfrumuseţarea acestuia. 

Omul nu se aşează singur în faţa universului numai pentru a 

stabili raporturi cu nevăzutul şi taina; singurătatea nu e decât un 

moment de reculegere şi revigorare, din epopeea spiritului; chiar 

Cunoaşterea e un fapt colectiv, prin limbă, prin mit şi valori de 

cultură, aşa cum au amintit-o romanticii germani.  

Viaţa este şi acţiune, iar acţiunea presupune simţirea de către 

om a unui umăr alături, a unui semn:  

 

MONOLOG PENTRU MAICA MARIA 

 

Pustiu. S-au dus toţi. Crucifixul se-nclină. 

Ajută-mi. Părinte, să-i susţin 

Rădăcina. 

Picură stropi grei din Cruce. De sânge Lumina. 

îngerul meu, ia Lumina 

De mană. 

Plânge-o. Şi-o cântă. Adu-o aproape. 

Să-i spălăm rănile. 

Rănile-pleoape. 

Sunt maica acestui băiat răstignit. 

Prin voi, oameni, prin voi şi Crucea Lui 

Sunt: 

Strigă ce leagă Cer de Pământ. 

Ruga nescrisă 

Şi Sfântul Cuvânt...  

Dar nu mă auziţi, voi care mă Ştiţi. 

O cum mă-nţeleg cei 

De mult osândiţi. 

Pustiu. S-au dus toţi. Crucifixul se-nclină. 

Îngerul meu, ia Lumina  

De mână. 

 

Iată un splendid monolog interior pe care poeta ni-l oferă 

şi prin care cunoaşterea şi acţiunea sunt adâncite printr-o vastă 
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reţea de tehnici spiritual şi de experimentări, prin care poeta se 

identifică cu viţa onirică căreia  încearcă să-i restituie imageria şi 

să-i descifreze limbajul.  

Gândirea poetică a Galinei Furdui stabileşte, în acelaşi 

timp corespondenţe între fapte disparate, aflate pe portative 

diferite ale lumii, legate de dependenţe neştiute de gândirea 

utilitară, dar descoperite de gândirea vizionară a poetei, creatoare 

de imagini şi metafore. 

Galina Furdui gândeşte analogic. Personalitatea ei poetică 

este cu atât mai puternică, Galina este cu atât mai poetă, cu cât 

stabileşte analogii cât mai neaşteptate între lucruri, cu cât 

elaborează metafore mai sugestive, imagini mai relevante-

folosind cuvântul, muzica, filosofia, întregul de mijloace ale 

tehnicii sale poetice.  

Universul ei poetic urmăreşte, într-o veşnică paralelă, 

metamorfozele succesive ale lumii. Ascultându-se pe sine, 

recreează lumea, se apropie de infinitul lumii în fiecare clipă. 

Înţeleasă în acest sens de recreare a universului prin cuvânt, 

poezia Galinei Furdui îşi ţărmureşte domeniul în semnificaţia 

profundă, filosofică şi cosmică, dându-ne, cu fiecare operă 

poetică o nouă lume, care se înfăţişează eternităţii ca o creaţie 

inedită, multiplicând şi îmbogăţind lumea poeziei europene. 

În starea actuală a limbilor europene - spunea francezul 

Remy de Gourmont încă de acum 80 de ani - aproape toate 

cuvintele sunt metafore, iar metafora spunem noi, e o formă 

originară a vieţii limbii, care afirmă realitatea cu mult înainte de 

punerea ei în valoare artistică; e un vocabular de metafore care 

alcătuiesc nu numai o componentă a limbajului poetic, dar şi a 

limbajului uman; ea reprezintă însuşi procesul de elaborare a 

gândirii.  

Am descoperit în poezia Galinei Furdui trei noţiuni de 

limbaj, şi anume: 

- Relaţia dintre gândire şi limbaj, care reprezintă în poezia 

ei procesul funcţional dinamic. Gândirea depăşeşte mecanismul 

limbajului, însă îl presupune. Limbajul din poeziile sale are 

coerenţă, defineşte şi interpretează procesele de conştiinţă ale 

gândirii poetice, dă o structură şi o unitate versului. 
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- Raportul funcţional – dinamic se distinge prin caracterul 

convenţional al cuvântului, fondul emotiv al poetei. Acest raport 

deschide largi perspective limbajului poetic. 

- Raportul realitate exterioară limbaj priveşte valoarea 

cuvântului, ca semnificaţie convenţională, sau de esenţe a 

expresiei realului. Ne oprim aici fără a mai continua aprofundarea 

acestor trei noţiuni. 

Aşadar, parafrazându-l pe esteticianul Liviu Rusu vom 

spune că, poezia Galinei Furdui este arta limbajului, sau mai 

corect spus, artă prin limbaj fiindcă fondul ei este originar şi este 

exprimat prin mijlocirea cuvântului. Această exprimare datorată 

vieţii inerente, vieţii cuvintelor şi raporturilor dintre ea şi ele, 

poezia ei, are aspecte proprii care nu pot fi comparate cu 

specificul altor poeţi. Poeta distinge limbajul să poetic de cel 

obişnuit prin logica eului originar, logosul ei poetic fiind unul 

viu, ferit de rigidităţi. 

Poezia Galinei Furdui ne oferă posibilitatea de a 

contempla întregul, într-o fulgerătoare lumină. Nu numai prin 

metaforele ei, care cuprind o lume întreagă în cuvinte, nu numai 

prin asociaţiile ei îndrăzneţe care unesc într-o fulgeraţie 

revelatoare elemente ale cosmosului ce par incomensurabil 

distanţate, dezvăluindu-ne nebănuit corespondenţe, ci şi prin 

simbolurile ei atât de inefabile între concret şi abstract. 
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVIRE PRINTR-UN DIAMANT-OLMAZ 

 

Am târguit un jilţ fără pereche, 

cam afumat şi ca scăpat din foc, 

visez ades că-n el o Doamnă veche, 

de vază, stinsă la obraz, lucea 

cum luminează un olmaz într-o ureche, 

pe-un gotic deşt, sau, solz de peşti-baroc. 

Spetezei i s-a dat un palid roz, 

pe care n-ar putea să-şi umfle fala 

un fitecine, ca la noi, un goz, 

în capul mesei împărţind scofala. 

Ghici, cine ar vâna, la moartea mea 

străvechiul jilţ – vreun crai, vreun mag? 

Ci, eu, în jilţ, pe gânduri, în extaz, 

de moarte uit şi de prăpăd, când ţin 

în dreptul ochiului-un diamant-olmaz, 

prin taina căruia mai lin, mai vag, 

lumea şi puntea către Rai se văd. 
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STÂND ÎN JILŢ 

 

În bibliotecă străvechi incunabule, 

mormăie, durerea stăruie, 

tusea vântului în hornuri se năruie, 

ulii suri din cuiburi înalte 

planează peste muri spre alte 

ceruri mai fără de nori. 

S-ar putea, stand în jilţ să înţepenesc demn 

în zori orologiul îmi va face semn, 

atunci abia, căzută pe jos 

inima se va opri rece, de lemn. 

Voi fi lucrul cel mai de prisos 

din casa în care vocea mea 

răsuna grav, dând porunci. 

Spre înserat vântul descoperă faţa Lunii, 

sub brazdele de frunze mă îngroapă gorunii. 

 

SFÂRŞIT DE RUGĂ 

 

În altă viaţă, te-am visat pe tine 

când răstignit eram pe cruci, 

de astă dată am fost smuls din sine, 

încercănat în câteva cuvinte. 

Unde te duci bătrâne şi ce minte 

te izvodi – scrisoare către cine? 

Şi cum plutesc, mi-e patima o fugă 

mi-e lacrima o cale de suspin, 

Amin! – pe un sfârşit de rugă. 

 

ULTIMUL 

 

Ultimul Conte a murit, 

a fost toată viaţa invers, 

de aceea o să fie îngropat în cer, 

sub un paltin trăsnit, 

adică în cealaltă parte 

de univers, 
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într-o mănăstire străveche. 

Groapa i-au săpat-o trei monoceri 

înaripaţi, o mie de corbi-fraţi 

şi una barză alb-neagră, 

pereche. 

Ca orice nobil suferea de podagră 

în nodul degetului gros de la picior 

sau în fluier, 

îi încolţise un gorun, 

în stângul – 

în loc de os avea un nor 

căzut din cer. 

Plutea visând spre orizonturi sude, 

sătul de viaţă 

pierdut în Mările Bermude, 

în ceaţă, 

singur. 
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IOAN POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ALDE GICU 

 

Cu încălțări cu tot, alde Gicu n-avea mai mult de 50 kg. 

Constituția sa firavă îl ținu multă vreme departe de cei de vârsta 

lui. Nu prea fu luat în seamă de feciorii sănătoși și robuști, dar 

nici de fetele ce ținteau flăcăi voinici, bine făcuți. Până ce nu-l 

cunoscuseră mai îndeaproape, cam asta era aprecierea de care se 

bucura la vremea tinereților sale. De cum prinsese a ieși în lume 

și a ridica și el capul către cei deopotrivă părerile începură a se 

schimba. Cu drăgălășenia lui, dar mai cu seamă cu aplecarea către 

glumă și bună dispoziție, el stârnea hazul ori de câte ori se 

înfățișa între ei. O glumă bună, o poveste cu tâlc, cuvinte dintre 

cele mai banale, în gura sa adevărate perle, erau totdeauna bine 

venite și bine primite. Zâmbea atunci și chipul ușor alungit i se 

lumina și mai tare, nasu-i mic și dinții ca de copil dând figurii 

sale tinere și voioase o ușoară undă de superioritate. 

Personalitatea lui, chiar și așa în formare, stăpână pe sine, îi 

sporea prestigiul și inspira o încredere neobișnuită. 

Cât fusese acasă, alde Gicu nu era altul decât Ghiță, unul din 

copiii cei mulți ai lui Ilie Plugaru din deal, copii ștrengari cărora 

niciodată nu le fusese de ajuns curtea, poarta și grădina. Cu 

deschidere către câmp, de cum se desprimăvăra, în zilele cu 
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soare, holdele cu țărâna moale și pufoasă, văile cu apă limpede ca 

cristalul, nu le erau nici ele îndestulătoare. Le cutreierau în 

căutarea iepurilor, a cuiburilor de păsări, precum și a salăților 

grase pe malurile răcoroase ale Văii Ungureiului, încât ai lor, 

având lipsă de ei, n-aveau de pe unde-i culege nici în ruptul 

capului ziulica-ntreagă. Coborau uneori jos în vale la casa lui 

Mertin, singură purtându-și veacul la poala dealului cu vii a 

doctorului Zalany. De la casa lui nu plecau niciodată cu mâna 

goală căci Maia, nevasta lui, simțea o mare satisfacție ori de câte 

ori cineva îi trecea pragul. 

Până să plece în armată, Ghiță părăsi satul doar în vreo două-

trei rânduri, una din ieșirile de pomină, de ținut minte, fiind cea 

de la căutare. Cum se numea la acea vreme recrutarea. Atunci, cu 

cei de seama sa, părăsi satul tăind pieptiș Cărările ca să ajungă 

devreme în fața comisiei la Blaj. Lucru rușinos pentru feciorii de 

la sat, puși să-și arate trupurile despuiate unor fete frumoase ce-i 

pregăteau pentru intrarea la comisia doctorilor. Să-i vadă cum 

stau și cam pentru ce armă ar fi buni. Cu alcătuirea sa pipernicită, 

ager însă din cale-afară, Ghiță fu găsit bun pentru o armă mai 

puțin cunoscută. Să poarte bobine în spate, și-or fi zis cei din 

comisie, e bun. Așa că au decis. Acolo e locul lui: la transmisiuni. 

Orașul? Nu era în căderea lor să-l aleagă. Asta o vor face alții. 
Așa ajunsese Ghiță în orașul de la Dunăre. Taman la Brăila. 

Oraș mare și frumos, dar atât de departe de casă, că-l tăia plânsul 

când se gândea unde a fost aruncat. N-au ținut seama că el știa 

ceva meserie, prinsă mai mult din zbor de la Niculae șustărul, 

școlit prin atelierele de manufactură de la Săliștea Sibiului. Se 

pricepea, așadar, cât de cât la reparat încălțări, pentru noroaiele 

de-atunci de prin sat, lucrul său fiind destul de bun. Să pună un 

petic, să împungă cu sula căputa trecând mai apoi acul cu ața 

dintr-o parte în alta, să bată niște cuie prin talpa desfăcută de la 

locul ei și altele asemenea nu i se păreau lucruri atât de grele. Ba 

încă, la alcătuirea sa nici că se putea altceva mai pe potrivă. Se 

așeza de multe ori în scaunul cufundos cu trei picioare al 

meșterului de unde se vedea mai mare stăpân decât un împărat 

peste împărăția sa. Tatăl său n-avu putere și nici nu dorea asta, 
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să-l califice ca pantofar, de el era nevoie la câmp și nu să 

trândăvești în casă la umbră, cum îi zicea de multe ori văzându-i 

pasiunea pentru o îndeletnicire mai ușoară. 

Cără el cât cără bobine și ținte, materiale de tot felul pentru 

instrucție la câmp, până ce într-o zi, ajungând în atelierul de 

încălțăminte al unității, dovedi că se pricepe și el la așa ceva. 

Doar că îi lipsea hârtia-document. Măcar de ucenic de-ar fi 

avut… Se petrecu asta după perioada obligatorie de instrucție, de 

vreo șase luni. Se arătă simpatic meșterului, după cum îi era, de 

altminteri, felul, astfel că meșterul îl luă sub aripa sa. Putea să-l 

propună pe orice post, ucenic sau calfă, la câtă pricepere avea, dar 

n-a mai fost necesar. Comandant era unul de-al lui, din Ardeal, 

așa că propunerea fusese degrabă acceptată. Era în vogă schimbul 

de populații între Ardeal și celelalte provincii după Unirea cea 

Mare, farmaciști, profesori, doctori, ingineri, dar și popor de rând, 

trecând munții dintr-o parte într-alta în căutare de locuri de 

muncă și de câștig. Dacă nu chiar doar de mai bună cunoaștere și 

conlucrare. 

Pentru Ghiță armata deveni de acum mult, mult mai ușoară. 

Ajunsese la umbră, vorba tatii, chiar și fără voia lui, a celui 

bătrân. Mai greu îi veni felul de a vorbi, mult mai iuțit, al celor de 

pe acolo, cu alde și bre, cu coane și coană, cu dă și pă și cine le 

mai știe pe toate. El însuși deveni Gicu din Ghiță cel plecat de 

acasă. 

Lăsat la vatră, cu meseria ce-o stăpânea acum bine, socoti că 

acasă n-ar avea șansele pe care le are aici, șanse pe care i le oferă 

orașul.  

Hotărî să rămână acolo. Să se facă orășean. Oricum acolo o 

să aibă mult mai mult de lucru ca-n sat, unde i-ar fi venit greu să 

pornească afacerea pe cont propriu, câtă vreme meșterul Niculae 

lucra încă de zor. 

Trecu repede perioada de acomodare din atelierul conului 

Mardare și… la lucru, neică! Câștiga binișor, avea cu ce să 

trăiască, La scurt timp cunoscu pe Anicuța, fată zveltă și 

frumoasă, și la trup, și la minte, mereu blândă și zâmbitoare. 
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Părea una de-a lui din sat. O să poată trăi și cu cei de acasă, își 

zicea deseori gândind că poate cândva tot o să revină la cuib. 

Se luară. Ai Anicuței se cam codiră, că-i prea amărât, că nici 

n-ajunge la slănină, că n-o fi în stare de lucruri de bărbat și altele 

asemenea. Cum să le spună fata că-i cam simți dedesubturile în 

serile de la poartă și că era chiar prea bine dotat?! Ca și cum el ar 

fi crescut dintr-însa și nu invers! 

Porniră să-și închege o gospodărie. Rămăsese surprins Gicu 

al nostru văzând cât de ușor și repede se ridică acolo o casă. Din 

chirpici, acoperită cu tablă la care mai că ajungeai cu mâna. Dar 

aveau acoperiș deasupra capului. Un corp de casă fu în curând 

gata. La scurtă vreme mai ridicară unul peste curte, acolo în 

Vărsătură, un cartier mai mărginaș, între Lacul Sărat și insula 

Arapu. Aveau acum două corpuri di casi, după cum ziceau ei în 

graiul locului. Ba coana Anicuța îi dărui și doi copii, pe Mielu și 

Floricuța, copii la fel de chipeși și drăgălași, precum fuseseră și ei 

odinioară. 

Viața curgea frumos. Și cu folos. O adusese Gicu la ai săi în 

Ardeal pe Anicuța, chiar și așa cu cărțile făcute. Toate bune și 

frumoase. 

Veni însă războiul și lumea se mișcă cu totul, din încheieturi. 

Chemat la oaste, Gicu lipsi multă vreme de acasă. Nici nu 

mai știau ai lui de mai trăiește ori ba, mereu pe poziții avansate, 

de transmitere a știrilor celor din spate. Mereu cu moartea-n față.  

Cei de acasă o duceau greu. Nu le fusese îndeajuns cu 

frontul, le mai pică pe cap și o secetă cumplită de mai-mai să dea 

ortul popii. Trimiseseră copiii în Ardeal la ai lui, aici aflând 

măcar mămăligă din destul. Erau adolescenți împliniți Mielu și 

Floricuța și se încadrară numaidecât în colectivitatea tinerilor din 

sat. Cum Mielu cânta la acordeon, curtea mătușii Maricica se făcu 

loc de întâlniri și distracție pentru tineri. Veneau seară de seară 

Titi lui Pătruț, Ghiuțu lui Pavel, coborât și el din București cam 

din aceleași motive, Babu lui Jinaru, Aurel de peste Podul 

Țiganilor, Luțu lui Jinaru din Brașov și mulți alții pe care anii i-

au cam șters din memorie. Cântau, dansau, lipita se dansa, 

glumeau și serile se făceau de vis. Cuu totul altfel jucau ăștia 
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decât jucau fetele și feciorii satului, băiatul lipindu-și fata la piept 

de mai-mai să se facă una. La altele se legănau ca și cum i-ar fi 

purtat vântul pe aripile lui. Petreceau până-n târziul serii, când 

mătușa Mărioară, nora din casă, cu glasul ei de trâmbiță, punea 

capăt veseliei. Acum află Floricuța că tăticului ei i se spunea 

altfel pe aici. Ce mirată îi mărturisi ea, întoarsă acasă, mamei 

sale: Auzi, bre mămică, tăticul în satul lui e nea Ghiță al lui 

Ciuciuvec! De unde să știe ea că la sat mai toată lumea e 

cunoscută după poreclă și nu după numele adevărat! 

Cei bătrâni veneau tot mai rar acasă, în Ardeal. Cu trecerea 

anilor drumul atât de lung le măcina puterile, încât hotărâseră ca 

doar pe la dispariția vreunuia apropiat să mai treacă munții. 
Într-una din veri poposiseră însă ceva mai mult. Vedeau cum 

tot câte cineva piere din neam și, ce și-or fi zis: Hai să mai stăm 

laolaltă până ce încă mai suntem! Își stabiliseră culcușul la sora 

Maricica, ea dovedindu-se mai primitoare și mai îngăduitoare. 

Peste zi lucrau ce era de lucrat prin gospodărie, iar seara 

zăboveau la poartă. La zi de sărbătoare, căci în cele de lucru 

picau de osteniți. 
Cum acasă la Anicuța difuzorul agățat într-un cui pe perete 

mergea fără încetare zi și noapte oferindu-le programe de tot 

felul, prinsese pasiune pentru Teatrul la microfon. Se difuzau pe 

atunci piese valoroase din dramaturgia românească, dar și 
universală, piese cu multă aderență la public. Și cum televiziune 

nu era, emisiunea respectivă era așteptată întotdeauna cu mare 

nerăbdare. Toate ale casei trebuiau terminate până la ora pusă, că 

vine teatru la microfon! 

În poveștile de la poartă Anicuța găsi cu cale să le prezinte 

unele din operele difuzate. Așa începură serile de teatru. Cea 

dintâi fu consacrată dramaturgiei românești. Le povesti Steaua 

fără nume a lui Mihail Sebastian, o piesă cu o distribuție 

impresionantă, cu Radu Beligan și Al. Giugaru, care stârni 

întrucâtva curiozitatea ascultătorilor. Dar nu cum se aștepta. 

Părea prea savantă pentru mințile lor mărginite. Simți că 

oamenilor acestora le trebuie ceva care să le încălzească și să le 

miște sufletele. În serile următoare coana Anicuța le adusese 
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piesa Zăpadă în toiul verii, a unui vechi scriitor chinez. Pe ei, 

cum nici pe coana Anicuța, nu-i interesa nici autorul, nici 

distribuția, lor le trebuia poveste.  

Așa le adusese Anicuța drama unei fete sărace dintr-un ținut 

al locului, Dou Er, care sfârși în chip ciudat, nemeritat, acuzată pe 

nedrept de crimă. Și asta pentru că fata nu-l acceptă pe unul bogat 

să-i devină soție. Condamnată la moarte, la locul execuției fata 

plină de durere și furie strigă la cer și pământ să cadă zăpadă 

multă încât să-i îngroape trupul neînsuflețit și, mai apoi, vreme de 

trei ani s-aștearnă o secetă cum rar s-a mai pomenit. Și zăpada a 

venit chiar dacă era în toiul verii. 

Cu așa povești coana Anicuța intră în sufletele ascultătorilor 

ei, de unde nu mai ieși niciodată. Alde Gicu putea fi mândru de 

Anicuța lui, chiar dacă între timp fata zveltă d altădată se făcu de 

nerecunoscut având de cel puțin de două ori greutatea omului ei. 

Fusese cea de pe urmă vizită a lui Gicu și Anicuța la rudele 

din Ardeal. 
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DANIELA GÎFU 

 

 

 

 

 

 

 

11 februarie 2016 

 

Acum e rândul meu 
să cunosc nerăbdarea, 

de vreme ce simțirea e rebelă, 

ordinară și nesigură. 

Cuvântul tău, 

o înrâurire tainică 

asupra unei ființe fuginde, 

nicicând mai vie,  

în târziul adevăr. 

După ani de detenție sufletească, 

un chip gravat cu pasiune 
îmi pătrunde în casă, 

însoțindu-mă la gustarea de dimineață. 

Minute tremurânde de tăcere 

grăbesc privirile așteptânde 

la un răspuns intens și fără de murire.  

 
 

12 februarie 2016 

 

Sărac și setos de știința emoției, 

îmi tâlhărești inima  

de atâția ani, 

în dănțuire și bucurie. 
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Se întrezare cămăruța noastră, 

îmbrăcată cu emoție crudă, 

fără să-i pese  

de indiscreția ochilor străini. 

Un covoraș ascunde trecerea anilor, 

imprimat cu împăcări înserate, 

făgăduințe în litere sângerânde, 

acum prăfuite 
îndărătul spetezelor înalte, 

unde-am frunzărit filele inimilor. 

 

 

13 februarie 2016 

 

O bucată de hârtie feciorelnică, 
ruptă dintr-o agendă a suspinelor, 

așteaptă să o trimit la tine. 

E prea orbită de praful devenirii prezente 

ca să-nțeleagă. 

Căzută în spatele lăzii de zestre, 

trăiește înspăimântarea  

cutezanței mele de ieri. 

Cunoscându-mi tulburarea și plăcerea, 

n-a izbutit să-mi iasă dinainte. 

Ne-am regăsit pe un pomelnic, 

într-o tăcere adâncă și solemnă 

sub sunetele grave ale clopotului catedralei, 

unde ne cununasem speranțele.  

 

14 februarie 2016 

 
Aveam să descopăr tainele semnelor 

ascultându-ți bătăile curioase ale inimii.  

Zi de zi, 

mai nerăbdătoare, 

mai îndrăzneață, 

mai hrăpăreață. 

Cufundată în vorbele tale, 

lipsită de apărare, 

și fără experiență, 
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am devenit atotștiutoare 

spre dimineață. 

O singurătate mijită bănuitor, 

mi-a devenit călăuză. 

Nu mai era nimic de dorit. 

Venise vremea... 
să-mi accept apusul. 

 

 

15 februarie 2016 

 

Zburam printre vise... 

până când aripile și-au pierdut culoarea. 

În retorica emoțiilor fanteziste 

s-a strecurat o destinație străină. 

Un chip lepădat de dorință, 

îmi frământă staționarea, 

trezindu-mi un nou capriciu, 

acum când abia trecuse furia  

furtunii lăsate în urmă. 
Se risipise dibuindu-le pe celelalte, 

la fel de năbădăioase, 

și de tulburătoare 

ce se adunaseră la un spectacol al uitării. 

Un bâlci înțesat de tobogane șerpuitoare,  

spre o visare ignorantă, 

ce dă târcoale pragurilor homerice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

        GHEORGHE DĂNCILĂ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

             Măcinare 

 
Doamne, ce drăcească măcinare 

Tot ce fost-am nu mai face sfânt 

Doar poveşti, poveşti nemuritoare 

Voi afla în tristul ei bilanţ 
Fără capăt le-am crezut pe toate 

Uitam înţeleptule din Efes 

Toate-au curs iubite sau blamate 
Şi nimic din ele s-a ales 

Numai margini, numai margini multe 

Fără margini e doar drumu-n sus 
Ritual de înfloriri oculte 

Cu chemări şi ramuri m-a sedus 

 Generozitatea ce-mi rămâne 

 la pământu-l ce-i în mine. 
                                        4 august 2016 

 

                 A părea 
 

Până şi absurdul îl accept 

Nu-s lucid nu e  mintea clară 
Fără pofte par un înţelept 

Şi cu ele am instinct de fiară 

Am ales sublimul nu-l confund 

Şi este al meu de-o veşnicie 
Seamănă cu tot ce e rotund 

Cu ce pare, dragoste să fie 

Însă toate trec, ce trist anunţ 
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Scris în neputinţe, scris în stele 
Vine vremea, Doamne, să renunţ 

La ce-a fost viaţa vieţii mele 

 Şi din întâmplările lumeşti 
 Vor rămâne veşnice poveşti. 

27 iulie 2016 

 

                     Bătrân 

 

Parc-ar fi în vreme de război 

Nu mai vine nicio veste bună 
Fără întrerupere în noi 

Toţi răniţii din visări se-adună 

Numai nevoinţă şi eşec 
Şi îngrijorări îmi vin şi teamă 

Sunt sărac cu toate câte trec 

Şi aud cum Dumnezeu mă cheamă 

Veacuri se aşează strat cu strat 
Şi încet m-au îngropat în ele 

Vreme-i de murit şi de-nviat 

Şi uşor să mă înalţ spre stele 
 Eu din cercul suferinţei ies 

 Şi visez la rai să am acces 

                                     30 mai 2016 

               Întoarcerea 

 

Şi va-nvăţa şi carnea că se moare 

Şi fi-va separată de cuvânt 
Ce va rămâne e o lumânare 

Ce nu mai arde-acolo sub pământ 

Şi va-nvăţa şi sângele să tacă 
Şi nebunia lui afla-va leac 

Şi vremea-i albia să-i fie seacă 

De nebunii, câte-am fost prin veac 
Şi vor ajunge ochii să nu vadă 

Atâtea frumuseţi ce-s de văzut 

N-aud nici şoaptele de altădată 

Nici rugile de sfinţi de la Aiud 
 Şi voi uita de toate ale mele 

Mi-i dor de ceruri, mă întorc în ele. 

                                         15 mai 2016 
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                 Evoluţie 

 

Eşti fata rătăcită între îngeri 
Ai zeci de renunţări şi de constrângeri 

Şi mulţi visează râuri pentru tine 

Căderea-i nenorocul ce-ţi dă mâna 
Pedeapsa cărnii îţi va fi fatală 

Lumea ţi-a hărăzit să fii urmată 

Şi îţi promite că o să abunde 

Păcatul din sferele subtile 
Vorbeşte de maşină şi de vile 

Nectarul desfrânării te încearcă 

Cu mari petreceri şi cu tipi de marcă 
 Degeaba interdicţii şi refuz 

 Când ispitirea-ţi sună în auz. 

                                7 septembrie 2016 
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ELENA C. PETRUŢ 

 

 

ÎMI TAC PRIVIGHETORILE DIN SUFLET 

Catrene 

             * 

Mărturisesc dorul de tine pentru totdeauna! 

În mine-și duce traiul, se-aprinde tot mereu... 

Mi-l știe sigur Soarele, mi-l știe Luna, 

Tu numai câteodată, de-a pururi, Dumnezeu! 

              * 

Precum o floare biruind înghețul 

Așa învins-a, în mine, dorul tău... 

M-a copleșit în timp, el mi-este astăzi totul 

Și cel mai mare bine și cel mai mare rău! 

              * 

Cu tot ce-ai fost îmi treci prin amintire 

Și timpul gol mi te aduce-n gând tăcut! 

Aș da la schimb, oricând, cu bucurie 

Prezent și viitor pentru trecut!... 

               * 

Sub pavăza iubirii tale când am fost, 

Câtă minune-n toate și cât rost! 

De când nu ești, de când plecat te știu... 

Minunea s-a topit într-un pustiu! 
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             * 

A te atinge pe tine, întâi, dimineața, 

Când îmi zâmbeai încă netrezit bine din vis, 

E darul sfânt ce mi-a îmbogățit mie viața 

Și tot el este, astăzi, pierdutu-mi paradis! 

               * 

Dăruiesc Dumnezeului nostru și ție 

Cel mai din inimă și pământean ,,te iubesc,,! 

Sperând îndelung ca timpul bun să fie, 

Lăsându-mi-Vă-aproape!... Atât doar îmi doresc! 

              * 

Singura lumină în stare, spre noapte, 

Orice întuneric să-l ducă departe... 

Doar ochii tăi pot fi, chemându-mă-ntruna, 

Ei soarele îmi sunt și, câteodată, luna! 

              * 

Cu tine voi păși prin amintiri întotdeauna 

De-acolo, știu că nimeni n-o putea 

Nici să te smulgă, nici să te-mpresoare... 

Din amintiri nu este… ,,a pleca”... 

             * 

Ce frumos știai tu alinta! 

Cum îți lăsai moale mâna pe fruntea mea! 

Niciodată n-am știut bine, 

Dacă atingerea e a ta sau a unei forțe divine! 

             * 

Iubirea una cu mine era, eu una cu Ea am fost! 

Devenitu-mi-a mirul, visul întreg și unicul rost! 

Minunilor lumii împreună le-am deprins căutarea 

Și singură Ea mi-a rămas, când ai plecat, răsuflarea! 

              * 

Nu mai pot să te ating cu privirea decât invadându-te, 

Nu te mai pot striga de-o vreme decât în șoaptă de dor! 

Știu că te-oi lua curând cu mine, într-un vis lung, când va fi să 

mor, 

Numai așa știu eu să plec peste zări fără nume: iubindu-te 
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          VIOREL PIVNICERU 

 

 

 

 

 

 

                                           HAIK-URI 

 

Ploile curg. 
Cireşe amare, 

flori şi vise. 

 

*** 
De dimineaţă  

lanul sângerează. 

Flori de maci 
*** 

                                       Gândurile tale 

au rodit azi 
Flori peste Prut. 

 *** 

În adâncul nopţii 

visele plutesc. 
Nuferi reci, 

                   *** 

Pe tabla alb-negru 
treisprezece mutări 

Ceai regal. 
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GEORGE BACIU 

 

 

 

 

 

         ŞI PLOUĂ 

 

Şi plouă peste noi, iubito, 

Şi picurii ne intră-n trupuri, 

Şi plouă de ne udă gura, 

Îmbrăţişată cu săruturi. 

 

Pe la fereastra dinspre lună 

Răzbate noaptea, pâlpâindă, 

O stea îşi prelungeşte chipul, 

Pe-a noastră clipă sângerândă. 

  

Şi plouă peste noi, iubito, 

Potopul pare un declin, 

Nici Noe nu mai are arcă, 

Rămas-am singuri pe-un suspin. 

  

Şi plouă peste noi cu fluvii, 

Şi plouă peste noi cu mări, 

Şi suntem două răni defuncte, 

Tot aşteptând un tren prin gări. 
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           NOAPTE 
 

Noaptea parcă e de carne, 

când mi te sărut pe gleznă, 

timpul doarme-n risipire, 

atârnat pe-un colţ de beznă. 

 

Verbul ne sărută pasul, 

zuruind  pe-al ierbii sân, 

gustul meu se simte-n tine, 

ca un clandestin păgân. 

 

Luna seamănă c-o barcă, 

aţipind pe-al apei chip, 

cu mirajul humei tale, 

răstignirea mi-nfirip. 

 

Şi-ntr-o dimineaţă şuie, 

pitulată-ntr-un stejar, 

mi te-oi cuibări în coastă, 

de din tine să răsar. 

 

ŞI LATRĂ VISCOLUL 

 

Şi latră viscolul prin mine, 

în haită vorbele-ţi mă rup, 

te-ating c-un ochi de-a curmezişul, 

să-ţi pipăi iernile din trup. 

 

Tu stai pe-un colţ de dimineaţă, 

suspină felinaru-n port, 

şi-ntr-un haihui zvârli-voi lutul, 

să mor un pic, să mor de tot. 

 

Şi latră viscolul prin mine, 

în ochi e numai nins deplin. 

Pe-o muchie de mângâiere, 

tresare moartea clandestin. 
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EŞTI O FRUNZĂ 

 

Eşti o frunză care plânge 

toamna trunchiului ce sunt. 

Mâna te suspină-n gene 

când pe degete te cânt. 

 

Osul gândului te sună, 

clinchetind ca un amurg, 

înlăuntrul rădăcinii 

mi te viscol, mi te curg. 

 

Peste umăr creanga bate, 

poarta gurii care-ai fost. 

Eşti o frunză care plânge, 

sunt copacul fără rost. 

 

 

MĂ PRIVEA SPERIATĂ 

 

Mă privea speriată, 

ca un foşnet neştiut, 

strigăt despuiat şi mut, 

menhir, sub luna inelată. 

 

Mă privea speriată, 

cu trupul rupt de sărut, 

în colţul dinspre urât, 

ţopăit pe frumosu-i de fată. 

 

Mă privea speriată, 

prelinsă în mine, tăcut, 

s-o miros pe surâs, aş fi vrut, 

dar era amară toată, 

trup de umbră atârnată, 

rună scrisă pe crucea de lut. 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                          GRIGORIE VIERU 

VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

IMPROVIZAŢIA NISIPULUI ŞI TRANSFINITUL 

DIN CREAŢIA LUI VICTOR TELEUCĂ 

La 19 ianuarie, în sala de conferinţe, Biblioteca Națională 

din Moldova, or. Chişinău, a invitat cititorii creației lui Victor 

Teleucă, care în accest an ar fi împlinit 85 de ani. Evenimentul a 

fost moderat de acad. Mihai Cimpoi, care l-a apreciat înalt pe 

filosoful Victor Teleucă, relevând aprecierile hermeneutice ale lui 

Theodor Codreanu din cartea „În oglinzile lui Victor Teleucă” 

(2016).  

Acad. Mihai Cimpoi a valorificat suspiciunile cenzurii în 

care trebuia să reziste redactorul-şef al cunoscutului hebdomadar 

Literatura și arta, fiind predecesorul poetului Nicolae Dabija în 

preioada anilor 60-70. 
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Dumitru Gabura, ginerele poetului, a relatat despre biografia 

cărților lui Victor Teleucă, specificând: în România au fost 

reeditate 2 volume „Ninge la o margine de existență” şi 

„Improvizația nisipului”. Este persoana care contribuit mult la 

valorificarea creației prin organizarea întâlnirilor, prin editarea 

scrierilor lui Victor Teleucă, prin investigarea transpsihologiei la 

acest autor.  

Şi expus un omagiu creației poetului editorul şi poetul Vasile 

Căpățină, scriitorul Andrei Burac, studenții Facultății de Litere. 

Consider că este important să expun discursul subsemnatei la 

acest eveniment. Minuţiozitatea raţionamentelor, care, la prima 

vedere, nu sunt decât un fluviu meditativ, înregistrează orice fir 

de gândire, notându-l mai mult ca un scrib evlavios ce se teme că 

va scăpa principalul cuvânt, ideea esenţială. De aceea în volumul 

„Improvizația nisipului” reflecţiile sale artistice sunt vestimentare 

concomitent în versuri şi scurte poeme în proză, ce au o 

echivalenţă cu eseurile filosofice. De fapt la aspectul filosofic, 

conceptele sale se dizolvă în tot: în culoare, figuri geometrice, 

eroi greci şi ziduri de mănăstiri. Acest amalgam îi oferă textului 

său, în care destul de des apare cuvântul semn, să primească o 

aureolă transcendentală: „Prezumții indicatoare ale unui 

transfinit. Iluminarea sentimentelor din interior. Curcubeie 

homerice și forme geometrice născocite în mentalul nostru pentru 

a-și face din ele scări spre infinit”.  
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Semnul, care îşi doreşte să citească ninsoarea, marea, nisipul, 

albastrul de Voroneţ, cerul, cercul, înserează diverse conotaţii. 

Din diferite insurecţii artistice poetul extrage spiritualul. Are 

tendinţa de a absolutiza totul. Poetul prin rândurile acestor cărţi 

îşi realizează codul său de percepţie, în baza unui fundal 

peisagistic include segmente, pe care le uneşte în puncte, de unde 

porneşte razele conceptelor sale. Dintr-un fenomen din manualele 

de geografie cu firele nevăzute ale amintirilor sale, cu 

individualitatea coagulează diferite imagini, care decupate, nu 

sunt distruse, dar apropie conotaţiile primordiale. Roata timpului 

trebuie să găsească acel cerc existenţial. Coloana proiecţiei se 

execută nu doar într-un plan strict al cuvântului artistic. Totul 

devine semn şi figurile geometrice şi senzaţiile termice.  

Eul liric găseşte în conceptualizarea-i artistică să 

geometrizeze până şi propriul său suflet, dornic de cunoaşterea 

unei esenţe primordiale – o iniţiere în crearea lumii, a rostului 

uman, a diferenţierii şi a unei reuniri dintre tot ce vede în calea sa 

şi tot ce trebuie să citească în această piatră filosofală. 

Spre deosebire de textele altor autori, care tind spre o 

abstractizare a lucrurilor, cuvântul său nu conţine note sarcastice, 

se menţine pe unda seriozităţii. Deşi utilizează deconstrucţia, şi 

este tentat să participe la marele joc existenţial, nu acceptă lumea 

ca ceva sarcastic, un deşert social. Se remarcă trecerea de la o 

plinătate de figuri care la un moment se reduc la alb şi negru, cerc 

şi pătrat. 

Schematizarea devine o remiză de a găsi paginile pierdute 

din existenţa timpului nostru, interpretat peiorativ, cu regrete şi 

ţinute ironice. Socialul nu e perceput ca ceva nociv, scriitorul 

tinde să se apropie de o memorie colectivă a unei entităţi 

intelectuale, suprapunându-se cu Sisif, Oedip, Adam.  

Raţionalizările sale nu simplifică, arta modernă e pătrunsă de 

semnificaţii adânci: „Semnele demiurgice ale prezentului 

indicativ...”; „Se aud cuvintele, dar nu se văd faptele”; „Deci, 

continuu să caut lumea, ca s-o inventez încă o dată...”. Nu suntem 

obişnuiţi să afirmăm că un text artistic are forţa stilului 

argumentativ, dar întreaga-i creaţie demonstrează dorinţa 

descoperirii marelui adevăr, regăsirea sinelui şi împăcarea eului 

cu marea ordine cosmică.  
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Umanul, perimat în deziluzii, conflicte individuale, războaie 

economice, dărnicie creditară şi înlesnire a migraţiilor, umanul lui 

Victor Teleucă atenţionează asupra valorilor spirituale, care se 

află în tot şi se ascund în fiecare. Căutarea şi depistarea rostului 

într-un secol al unei ordini sociale, consumiste. Această misiune 

îl provoacă la o vehiculare a conceptelor filosofice care înserate 

în caleidoscopul individual însufleţeşte poetul. De aici clipa 

singurătăţii constituie forma din care se extrage convenţiile 

universale. Dialogul dintre eul liric şi univers indică tratate care 

augmentează că prin extragerea simbolurilor-cheie se poate 

ajunge la tăcerea mistică.  

Modalitatea scrierii sale oferă şansa seriozităţii artei 

conceptuale, obişnuiţi de simplificările imagistice a timpului, 

spectatorul secolului al XX-lea fuge în absurdul existenţial. 

Poetul trasează limita cercului de a ieşi din absurd prin 

abstractizare. Abstractizarea amplifică imaginea şi invită la o 

conversaţie teogonică, la o discuţie care coboară la arhetipuri. În 

aceste analize, demonstrări, prezentări (improprii unui text 

artistic, dar menţinute în volumele lui Victor Teleucă) imaginea 

artistică nu se creează doar cu penelul metaforic, dar şi cu 

ninsoarea, cu silabisirea, cu eufonia, cu insistenţa cromatică şi 

nume notorii.  

Necesitatea autorului de a descifra imaginile lumii îl apropie 

de textele care-i domina existenţa. Spiritualul accentuat într-un 

timp al globalizării, unde credinţa devine o modă, dar nu o 

constanţă morală. În acest indeterminism poetul caută permanenţa 

valorică milenară, transpusă / transfigurată individual în 

pelerinajul căutărilor sale.  

Proiecţiile mitice la Victor Teleucă ies din elementul 

basmului, a fantasmagoricului. Mitul este dislocat din lumea 

elină, devenind un punct de referinţă pentru a trasa razele 

cugetului, devine un motiv de a se apropia de icoane, de textul 

biblic, de sărbătorile creştine.  

Religiosul vine să combine gândirea milenară, ascetic 

selectează cum trebuie întrupate emoţiile sale în cuvinte. În faţa 

lumii poetul e lucid, calm, indulgent, fără iluzii asupra 

posibilităţile asimilării luminii adevărului. 
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Sacramentalul explică figurativ, conturul trebuie să fie 

perceput de cei pregătiţi, care au forţa să-şi asculte şi înţelegerile 

lăuntrice. Gnosticul e o dominată a dialogului textual direcţionat 

de la eu la eu. Deşi tu-ul persistă evident într-un dialog, 

singurătatea decide ca eurile să comunice la nivelul cercului 

segmentat. 

V. Teleucă preferă imagoul poetic, dar nu segmentează 

cercul, ceea ce accentuează ideea de comunitate a spiritului 

universal, a cerului cosmic. Timpul segmentează cercul pentru 

posibilităţile numărării, scriitorul nu simte necesitatea de a diviza 

lumea sa în lumea altora. Cercul astfel devine o cupolă de 

biserică care uneşte lume, dar nu îi divide.  

Filosoful Victor Teleucă abordează probleme fundamentale, 

cum ar fi sufletul, limita, cuvântul, logica, sinteza. Unele noţiuni 

abstracte sunt cercetate ca lucruri concrete, palpabile, altele, care 

au proprietăţi fizice sunt abstractizate. Dorinţa de a vedea lucrul 

nu astfel cum e văzut ordinar, este influenţa mitului lui Platon şi 

jocul imaginilor văzute din conturul umbrei. Poetul îşi doreşte să 

le observe esenţa. Această râvnire se execută cu echipament 

filosofic, ştiinţific şi emotiv. Victor Teleucă sondează sufletul 

său, întreabă de Univers cercetând cărţi. Cifra devine un mister, 

care ascunde elementul primordial, figurile geometrice sunt 

amplasate în poezii cu o precizie de piramidă. Probabil că un 

geometru ar fi apt să proiecteze după schiţele încifrărilor cercuri, 

triunghiuri, pătrate şi dreptunghiuri, care din figuri izolate 

întemeiază concepte, semnele, având culoare, invocă sentimente. 

Pe filonul descoperirilor parabolele lui Victor Teleucă sunt 

de o concentraţie maximă: „Ce ambiguu este sufletul nostru! 

Caută mereu să devină altul, mai vrea să fie şi altceva decât este. 

Cum îşi bate joc de noi! Mai crede în posibilitatea de a fi un 

fenomen constant? Sufletul nostru are chipul nostru. Prin el curge 

sânge răcit până la 272 grade sub zero. Mai departe nu coboară. 

Ar putea să se sfarme”. De unde apar aceste cifre, care sunt 

exasperate cu temperatura normală a omului +36.6. După 

principiile hermeneutice ale lui Origene, care identifică trei 

niveluri de percepere a textului biblic: corporal, sufletesc şi 

spiritual. Nivelul sufletesc este cei intermediar dintre corp şi 

spirit. Termicitatea lui Victor Teleucă ne conduce într-un subsol 
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al existenţei sau într-un frig cosmicizat, unde în terminologia 

chimică şi Hidrogenul îngheaţă: -259,14
o
 C. Ancestralul include 

latura contradictorie a sufletului de a mijloci fizicul cu spiritul, 

sufletului îi revine construcţia acelei punţi dintre latura concretă 

cu cea absolută. 

Acest conflict a condiţionat şi cercetarea lui René Guénon, 

elucidând sintagma „criza lumii moderne”: „Voind să reducă 

totul la măsura omului, luat ca scop în sine, epoca modernă a 

ajuns să coboare, etapă cu etapă, până la aspectele inferioare ale 

omului şi a sfârşit prin a nu mai căuta decât satisfacerea nevoilor 

inerte laturii materiale a firii sale, o căutare cu totul iluzorie, de 

altfel, căci creează neîncetat mai multe nevoi artificiale, decât 

poate satisface” . Dacă cercetătorul francez relevă complotul 

raţiunii, a materialismului şi a individualismului, inclus într-un 

social care este opus spiritualului primordial, atunci Victor 

Teleucă inhibă antiteza în favoarea unei coaliţii de a se apropia de 

acest primordial prin tot, chiar şi ceea ce se opune la prima 

vedere esenţei spirituale. Victor Teleucă caută şi în secvenţe 

artefacte. 

Identitatea formei sufletului şi corpului determină 

similitudinile pe care le sesizează intuitiv găsind corespondenţe 

logice.  

Poetul îşi gestionează textele prin segmente. Astfel pe linia 

fluxului gândului sunt plasate versurile care prin punctul de 

pornire a titlului, încearcă să contureze raza unui cerc. Apoi după 

ultimul semn de punctuaţie a versurilor albe, plasând cele trei 

asteriscuri, îşi segmentează conţinutul. Scriitorul începe să 

modeleze acelaşi mesaj, detaşându-se de vers, utilizează proza, 

care oricum păstrează prin inerţie acele ritmuri de vers alb. 

Deşi se întrevede aceeaşi frământare de gânduri, ele nu 

rămân un apendice la textul liric. Eseul-parabolă constituie un alt 

segment, care dezvăluie îmbinarea paradoxului: „Sufletul nu se 

mai vrea nimic. El se vrea totul, ceea ce este acelaşi nimic numai 

de la alt capăt al firii”. Despre care capăt ne spune poetul? Să fie 

un finit al unui înţeles? Un început de gând turnat în veşnicie? 

Acest capăt de fir devine o posesie a firului moirelor. Capăt care 

se vede doar în lumea fizică. Iar în cea spirituală cum apare acest 

capăt al firii? Linia geometrică, ce nu are nici început nici sfârşit, 
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trasată segmentară pe o foaie de caiet, ciopârţită în pătrăţelele 

convulsive ale conceptului editorial. Poate această linie o trasează 

şi Victor Teleucă şi prea bine înţelege că firul gândirii sale se 

vede atât timp cât e în viaţă, celălalt capăt rămâne nescris, intuit, 

dintr-un inconştient plasat într-un supraconştient. Anume din 

această cauză linia textului său uzitează segmente suprapuse, 

astfel gândul devine infinit, într-un spaţiu al paginii finite.  

Pentru a crea iluzia unui text infinit şi în ţesutul paginii, 

artistul Victor Teleucă modulează textul de la poezie la proză şi 

din nou trece la proza ca să revină la versuri. Se creează impresia 

că poetul nu îşi doreşte să se despartă de gândul pe care-l prinde 

în mrejele singurătăţii. Acest gând adună alte materii, alte straturi 

se implică în procesul argumentării şi atunci metodologic poetul 

îşi selectează preferinţa triadei: „Începutul, devenit odată început, 

dispare. Întoarcerea devine imposibilă, fiindcă atunci se ia alt 

început, chiar dacă aceasta conţine ceva ce a fost întreg şi 

consolidat dialectic, ceea ce rămâne de pe urma conflictului – 

teză-antiteză, sinteza rămânând într-o veşnică suspensie, fiindcă 

ea devine o chintesenţă a celor două perioade (conflictuale) 

precedente, care se întorc împotriva ei şi o desfiinţează pentru o 

altă idee, venită pe alt cerc de spirală, care este legată de cea 

precedentă prin dezicerea de ea, dar toate se ţin din urmă precum 

coada unei comete – de centrul acesteia care tot încearcă să se 

dezică şi nu reuşeşte”. Astfel textul artistic devine flexibil. Şi 

adaptează diferite accente la structura unei noţiuni căreia îi oferă 

un mesaj propus pentru discuţie. Discuţia răzbate aceste trei 

planuri: concret, senzorial, abstract. 

Toate trei încep de la esenţa unui arhetip, pe care dorind să-l 

atingă poetul îl materializează, apoi îi oferă atitudine, după ce îl 

abstractizează. În acest fel încheie o triadă a cercurilor. 

Argumentele tezei determină convenţiile ştiinţifice a aspectelor 

matematice, fizice sau chimice. Antiteza include contraargumente 

emotive, conectarea eului la fenomenul în cauză, problema 

receptării. Sinteza constituie o împăcare a contrapunctului cu 

punctul iniţial, care se realizează nu pe o cale a includerii/a 

proiectării ambelor planuri, dar printr-o dialectică filosofică, unde 

spiritul răbufneşte într-o soluţie de germinare a altui aspect, gată 

spre o altă verigă a acestei metodologii. Totuşi deşi în acest citat 
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Victor Teleucă pledează pentru o evoluţie în spirală, în mai multe 

texte sesizăm şi o percepere circulară a gândului. Astfel teza se 

desfigurează în antiteză ca apoi să fie extrase toate sugestiile într-

o concluzie de sinteză, care de fapt confirmă ipotezele tezei. 

Acest moment este sugestiv în perceperea nimicului care 

corespunde cu totul insuflat din apoteoza sufletului. Calculele, ce 

nu prea se pretează la această noţiune, se infiltrează şi în acest 

concept. Filosoful are o predilecţie pentru teoretizarea sufletului, 

timpului, cercului, absolutului, cuvântului, includerea lucrurilor 

în noţiuni şi catalizarea lor la eul său filosofic, catalizează 

noţiunile de argument – subiectivism – adevăr, suflet – corp – 

unitatea dintre nimic şi tot, om – confruntare (a limitei cu 

infinitul) – simetrie. 
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     LIDIA GROSU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    IMPULS 

Nu e oricum atunci când neamul plânge 

Si nici atunci când palma de-agresor 

Loveşte, grea, obrazul – pân-la sânge, 

Iar tu pe-al doilea i-l cedezi uşor. 

 

Să ştii că demnitatea nu se vinde, 

Tratatul biblic capătă nou sens 

Când eşti acasă umilit, şi-n pândă 

Un nimenea-ţi striveşte al tău mers. 

 

Surprins, într-o istorie de veacuri 

Tu ţine minte: este doar a ta 

Cu spiritul ţi-i dat ca să o aperi 

Şi-atunci şi adevăru-l vei salva. 

 

DEMNĂ TREIME 

 

Mă caută o pasăre prin ani 

Şi, în mijlocul unei predicări, 

O simt pe murii toţi din Vatican 

Scară  spre alesele schimbări 

Din tălmăciri desprind ce-i neştiut 

Şi Gheea n-o împart  şi n-o despart 

De Cel ce-a semnalat că-un început 
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Mereu îi aparţine – ca un dat. 

Din drag de măreţia ei divină, 

Răzbătătoare prin tot haosul şi tina 

Mă vindec de o nouă rătăcire, 

Croind patetica, prin ea, desăvârşire 

 

O fi ca să ajung  cumva Lumina? 

Dar ea e Christ, iar El - Cuvânt – demnă TREIME! 

 

AL LUMII ZILIER 

 

Petală de gând luminos, te ating 

Și te înfășor în recunoașteri, 

O orchestra-a fulgilor, pe ring, 

Angajez – să-ți cânte de renașteri. 

 

Zurgălăi din stări fac – să răsune 

Vocile din casa părintească... 

Ești copilul care poartă-un nume 

Scris de-un sfânt pe pagina cerească. 

 

Cine ar justifica minunea? 

Gândurile noastre, dulci căderi 

Se ridică-n ceruri și se-adună 

Glas de taină... Al lumii zilier... 

 

DETRACTORII 

 

Geniului Mihai Eminescu 

În tristele ecouri pier 

Adulmecări de carii roase, 

Proptite-n scunde defăimări, 

Balastul lor şi-l venerează. 

 

Denaturările se sparg, 

La vocea Cerului, de faptă: 

Nu poţi să îngustezi un larg 

Şi nici să minţi eternitatea. 
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Sunt un cutremur ochii vii: 

Reînviază linii moarte 

Şi doar sticleţii, stacojii, 

Îşi scriu portretu-n lumi deşarte. 

 

Din timp în timp mai amărâţi, 

Cu ei prezentul e-o oroare, 

Şi văd în soare-un asfinţit, 

Când SOARELE mereu răsare. 

 

ECUAŢIA CULORILOR 

 

Acrostih dedicat renumitei pictoriţe Eleonora 

Romanescu 

 

Ecuaţia culorilor mereu o definesc, 

Liber, pe pânză, îmi imprim navigarea.  

Există în ele raportul firesc: 

O armonie citez cu aviz de-ntronare. 

Negociez cu nuanţele – vrajă a trăirii, 

Operez cu distinctul văz în profunzime, 

Râd pensulele zgomotos într-o declaraţie de iubire – 

Atât de fiinţă-i sărutul lor cu-a mea mână. 

Reputatul meu şevalet mă păstrează 

Oscilaţie între splendoare şi cer, 

Mă apropii de margini – se-nviorează 

Ale inimii ritmuri de azi şi de ieri… 

Nu pot trişa cu avântul ce-l port 

Euforie a rostului în gamă de aprinderi, 

Sunt visul cu patimă şi-a lui contrafort, 

Cu viaţa de mână-n imense cuprinderi, 

Unde sufletul meu odihneşte un rod… 
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   VICTOR TELEUCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        MIHAI EMINESCU 

 

Recunoaşte sau nu recunoaşte cineva, dar scriitorii 

basarabeni au un merit pe care nu-l poate nega nimeni: ei au intrat 

în fiece zi în sanctuarul limbii noastre scos în afara legilor şi au 

aprins ca pe-o lumânare fiecare cuvânt pe care îl stingea vântul 

neiertător al vremii. Ei nu au cucerit lumea cu scrisul lor şi nici 

nu au avut intenţia, dar au făcut să supravieţuiască limba noastră 

cea de toate zilele pe această palmă de pământ strămoşesc. 

De la lumânările acestea ceilalţi şi-au aprins lumânările lor 

şi, ocrotindu-le flacăra cu palma făcută căuş, au pornit prin vântul 

de afară într-o lungă procesiune, contopindu-se cu şirul de 

oameni ce se pierdea departe, dincolo de zare, totodată, ieşind din 

trecut ca dintr-un labirint subteran, ţinându-se de firul Ariadnei – 

limba neamului lor, nemurindu-se prin această limbă, iar prin ei 

nemurind şi limba. 

                                       *** 

Timpul există la prezent, cel care a trecut este timp 

desfiinţat, el există numai pe bandele magnetice ale memoriei 

noastre pe care se înregistrează evenimentul pentru a fi uitat de 

acelaşi timp. Din copilărie Eminescu m-a învăţat calea emoţiei, 

să surprind, să pot gusta vremea, de fapt, ar trebui să gust vreme 

şi nu vremea, adevărată este vreme, forma nehotărâtă. În această 

formă simţim trecerea acestei vremi, deoarece ea nu ne aparţine, 

căci, dacă ne-ar aparţine, ar fi vremea, forma hotărâtă şi 

terminată, devenită perfect compus. ,,Vreme” nu se tratează la 

plural, ea este ca un ceva care trece şi în acelaşi timp vine. Un 
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exemplu vorbitor în această privinţă este ,,Glossă”, acolo îl găsim 

pe Eminescu în faţa unui fenomen spectacular de trecere –venire 

,,Când cu zgomote deşarte,/ Vreme trece, vreme vine”. Prima 

dată când am citit ,,Glossă” am avut impresia că am găsit două 

greşeli de corectură, apoi am mai citit încă o dată şi în altă ediţie 

şi am găsit acelaşi lucru, creându-se o situaţie, din care nu se 

poate ieşi, nici intra, deoarece suntem la ,,Vreme”. Există o 

expresie când ne aventurăm să spunem dincolo de vreme, dar asta 

e numai un fel de exprimare a timpului (noi ca timp, despre noi 

înşine, adică timpul despre timp). 

Timpului i s-ar potrivi următoarea definiţie, aşa cum în 

1939, fiind în clasa întâi, am învăţat ce este propoziţia în modul 

cel mai simplu, pe înţelesul nostru, a copiilor de ţărani, în casa 

cărora cartea nu că lipsea, ci era absentă într-un sens plenar. Şi 

definiţa o ţin minte şi acum: ,,O gândire spusă sau scrisă se 

numeşte propoziţiune”. 

Deci, continuu să caut lumea, ca s-o inventez încă o dată… 

 

                                   Eminescu 

N-am unde mă ridica, n-am de ce mă ridica. Ieşirea din 

spaţiul sinelui e o aventură pe cât de inutilă, pe atât de 

periculoasă. Zădărnicia! Nu se poate sări peste propria-ţi umbră, 

dar mă ţin de umbră. Scriu aceste rânduri şi îmi vin în memorie 

versurile lui Eminescu: ,,Ori te rezemi de o umbră, ori de crezi 

ce-a zis femeia.`` Ei, dar este o altă decepţie. Încerc totuşi să mă 

reazem de o umbră, de două, sau mai multe luate-mpreună, 

umbre conlocuitoare în interiorul tot cosmic, de altfel, infinitul 

finit sau poate că şi transfinit. Coborârea în interior e tot atât de 

periculoasă ca şi ieşirea din sine. Unde sunt hotarele? Dar este 

vreun ultimo hotar? Dacă este, ce-i dincolo de el? 

                                       *** 

Volumul lui Eminescu de mult se deschide singur la pagina 

573.Aici între ,,Oda în metru antic” şi, curios, ,,Somnoroase 

păsărele”. Bate ceasul: pun tocul în caiet şi, stingând lumina, 

spun ca pe o rugăciune ,, Nu credeam…” 

                                        *** 

El avea ceva din propriile sale distanţe. O realitate dură, 

greu de înţeles pentru o fire caracterizată ca intransigent. Cu 
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cine? Sau faţă de cine? Se vedeau  acoperişurile caselor din olane 

roşii ori cenuşii. Era vorba de promptitudinea momentului care 

active în continuare, făcând timpul timp, dându-i secundă 

orologiului care se trezeşte din somn la anumite ore şi încearcă să 

numere până la doisprezece, adică până la disperare, – în 

pronunţie 12 are ceva cu disperare. Dincolo de acest număr nu-i 

nimic, doar disperarea - golul care se dezminte pe sine ca pe gol 

şi-şi încearcă reperele pe alte momente. Momente de gravă 

seducţie a clipei în a o prinde. Şi în toate acestea distanţele lui 

manevrau, se înregimentau dintr-o singură mişcare într-o 

concordanţă definitivă şi definitorie cu absenţa. 

El era singur ca o lună târzie dată în propriul său amurg la o 

oră târzie de iarnă. Efectele acelor tăceri tributare altor tăceri de 

ordin structural, dădeau în vileag teroarea logicii aristotelice în 

exercitarea momentului ca întâmplare de cea mai scurtă durată. Şi 

el devenea stăpân pe toate aceste meandre pure, care, fiind 

diferite, toate făceau una şi aceeaşi dimensiune şi acelaşi demers 

faţă de Nimeni.  

Clopotul era de vină. Marele clopot din clopotniţa aceluiaşi 

timp în căutarea căruia pornise Marcel Proust, retras în timp, 

retras şi angajat într-un alt timp, care şi el se lăsa pierdut. El 

devenea un defect al memoriei, o apoteoză a evenimentului însuşi 

care ademenea timpul prin timp.  

                                       *** 

Am nevoie de o logică a mea, proprie. Ezit între cei doi poli 

ai semnelor de circulaţie: între un da şi un nu de mare forţă. Eu 

înţeleg esenţa acestei logici, mai bine zis, o presimt, o intuiesc ca 

pe o realitate ce se ascunde dincolo de cochetăria mea cu înaltul 

cant privesc într-o apă în care norii se conturează pe sine în 

detrimentul ordinei care nu admite. De fapt, şi admiterea este mai 

mult o formalitate, o încercare de a ne lega ochii şi a merge pe o 

funie peste o prăpastie care nu vrea să fie responsabilă de tot, ci 

numai de toate. Era cât pe ce să răstorn teoria relativităţii…  

                                      *** 

Cele patru porunci lăsate de Immanuel Kant: ,,Ce pot să 

ştiu?”, ,,Ce trebuie să fac?”, ,,Ce pot să sper?”şi ultima – ,,Ce este 

omul?”rămân ,,porunci” în sine, eu şi ,,lucrul în sine”sau …în 

propria definiţie şi interpretare a filosofului de la Königsberg, 
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unde I se odihnesc oasele. ,,Poruncile” rămân ,,în sine”, dar  sunt 

nişte porunci-întrebări, iar în fiice întrebare pe lângă toată  

curiozitatea celui care întreabă ,,Ce este asta?”şi, mai ales,  ,,De 

ce asta este asta?”simţi cum planează îndoiala lui Descartes: ,, 

Cogito ergo sum?” 

                                       *** 

Zadarnică încercare de a îndrepta strâmbătatea lumii. 

Această, ,strâmbătate”este linia ei conducătoare. Se merge pe 

acolo pe unde logic nu ar fi cazul să se meargă, dar, totuşi, pe 

acolo se merge. Lumea nu vrea ce vrea, dar vrea ce nu vrea şi, 

fiindcă nu-i reuşeşte, vrea ce se nimereşte. Lumea ca întâmplare 

este legată de întâmplare. Aşa că nimeni nu a putut să-i îndrepte 

metehnele. Observaţi cum se repetă în acest sens istoria. 

Care a fost cauza primului război mondial?  

Care a fost cauza celui de-al doilea război mondial? 

Dar care va … 

,,Taci!’’ mi-am strigat şi m-am speriat de propriul meu 

strigăt. Şi iarăşi revin la lume. 

Las-o aşa cum este, strâmbă. De câteori au vrut s-o 

îndrepte, au strâmbat-o şi mai mult, înapoind-o cu sensul 

proverbului nostru: ,, Na-ţi-o bună căţi-am dres-o!” 

                                         *** 

Copilăria nu m-a părăsit încă. Şi acum uneori visez cum 

cânt la flaut. De ce la flaut? Până acum nu mi-am pus această 

întrebare. Într-adevăr, de ce? De ce nu la vioară? Vioara e doar 

tot un instrument nobil, nu oricine poate cânta la el. Pare-mi-se că 

tocmai acum întrezăresc ceva. Flautul deschide şi lasă vraişte 

uşile singurătăţii. Intri într-o singurătate imensă ca într-o toamnă 

împodobită de revărsarea dezordonată a frunzelor care la un 

moment dat s-au pomenit fără cocori, fără berze, fără rândunici. 

Cocorii sunt nişte păsări enigmatice, care trec numai ,,peste’’ noi, 

primăvara spre nord, toamna - spre sud. De ce fac pelerinajul 

acesta, dar unde îl fac, care este Mekka lor: nordul sau sudul? 

Puii şi-i scot totuşi, la nordul înfrigurat, bântuit de înzăpeziri 

neurastenice, de vânturi polare. Aceste vânturi îşi măsoară, parcă, 

albul ca esenţă şi albastrul ca simbol al frigului. De ce nu-şi scot 

puii la sudul tropical prin smârcurile Africii, în care soarele nu se 

dezice de sine? Ce dualism e în înfrigurare a păsărilor 
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migratoare? E vorba de o memorie păstrată numai ca un reflex? 

Păsările călătoare ar purta în conştiinţa lor un spaţiu care îşi  

schimbă centrul de greutate datorită unor permutări, unor mutaţii 

pe care noi nu le vom înţelege nici când. Poate că drumul acesta 

de toamnă şi  primăvară, mai exact, distanţa dintre două 

anotimpuri e acel cântec infinit de flaut? Care descoperă că totul 

încă nu este chiar totul, că mai este şi altceva, o dimensiune a 

unor fiori care explică ori încearcă să explice eternitatea pe care 

noi, muritorii de rând, o dorim, dar nu o posedăm niciodată şi 

care nu ne-a înţeles ca Hyperion pe Cătălina? 

Cântecul de flaut e predominat şi premeditat de firul 

inexplicabil al nostalgiei - tristeţe rafinată, uşor ameţitoare, uşor 

tulburătoare, uşor cutremurătoare, uşor …puerilă. 

În copilărie cădeam într-o prăpastie, după câte îmi dau 

seama acum, ontologică, cădeam într-o realitate ireală şi simţeam 

prin vis cum inima mi se face mică de tot. Ca un fir de mac, 

simţeam cum mă înghiţea gravitaţia universală, ca pe o stea 

căzătoare în nicicând, un bolid, un asteroid ce cade, destrămându-

se, în propriul său  spaţiu, adică în plină şi deplină dispariţie şi 

disperare. Corpurile căzânde prin spaţiu par într-o stare de repaos, 

ci nu ar cădea, căci unde să cadă? Nicăieri? Dar nicăieri nu poate 

fi luat drept punct de reper, poate e vorba de antimaterie? Oare 

sufletul sau nu sufletul, ci spiritual, partea inefabilă şi onirică a 

sufletului, nu e altceva decât o formă a antimateriei electrizate de 

nostalgia existenţei raţionale la baza căreia stătea dormitul verb a 

fi?  

Cântecul de flaut este aci consunetic, cu caracter disjunctiv, 

de opunere, într-un spaţiu neutru, care exprimă o moarte a morţii, 

care vrea să se convingă că totul este la locul său şi, deci, 

Nietzsche n-a avut dreptate când a spus: ,,Dumnezeu a murit”, 

deşi fără de legile continuă în lume şi Cezarul ori e orb, ori a uitat 

de obligaţiunile lui, ori, pur şi simplu, a fost năpădit de bălăriile 

indiferenţei. Dar m-am îndepărtat de sens; cântecul de flaut este 

acea conjuncţie cu spaţiu esoteric ozonizat de fulgerele care 

luminează într-o dimensiune şi tună înalta. 

Mă visez cântând la flaut şi cad în nicăieri. Căderea prin vis 

este dată numai copiilor. Tălmăcit de bătrâni, visul înseamnă 

creştere, nu ştiu dacă Freud l-a interpretat la fel, dar fiecare bătrân 
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din satul nostru ia fost un Freud necunoscut nici chiar de el însuşi 

- prin el înălţimea se interpreta prin adâncime; iar cântecul de 

flaut poate fi tălmăcit în limbajul viselor ca o cădere în nicăieri, 

ca o destrămare yoga, ca o dezicere de sine, ca o dispariţie, ca o 

contopire a lui este cu nu este, căruia hinduşii îi spun Nirvana, 

nume atât de frumos care o fi însemnând şi stingere, o stingere a 

luminii în lumină pentru a se lăsa neobservată.  

Cântecul de flaut pare-se un regret pentru paradisul pierdut 

şi al paradisului regăsit (John Milton ), darnici nu regretul, ci 

nostalgia, formula supremă a melancoliei, substanţa dialectic a 

îndepărtării de sine, când te poţi  privi din urmă pe tine însuţi 

plecând o singură dată, întorcând capul şi uitându-mă cu 

nedumerire: într-adevăr, aşa e? 

Mai contează dacă e aşa sau altfel? Contează. Că gândirea 

se poate gândi pe sine ca o hiperbolă răsturnată a unei Fata 

morgana de pe orizontul unei zile fierbinţi după o noapte cu 

ploaie tunândă şi fulgerândă de vară. 

Cântecul de flaut e Fata morgana? 

Sau refularea unui vis din copilărie de a cânta la vreun 

instrument muzical. Oricare. La propriul tău suflet, să te convingi 

că tu eşti tu. 

O fi fiind sufletul un instrument muzical? 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

                      GALINA FURDUI            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            În inima-ntunericului o lumânare arde . 

                                            Uimit, el se îndeasă jur-împrejurul ei, 

                                            Îşi pierde glasul,  gândul cel greu şi-l scade, 

                                            Scântei cresc împrejur, magnifice scântei. 

 

                                            De ce s-a întristat? Şi, orb, de ce  îi crede 

                                            Când aşa mică e!  Şi fără vreun temei... 

                                            În casa  întunericului o luminiţă arde, 

                                            Uimit, el haina-şi neagă, se pierde-n ochii ei. 

 

                                            ...Spaţii şi timpi a-nvârtejit pe coarde, 

                                             A înecat în spaimă a lumii epopei, 

                                             Azi... pare abătut... Ar vrea să o dezmierde...  

                                             Pe umeri i se-aşează duios albi porumbei  

 

                                              Bezna dispare. Lumina creşte, arde...  

 

                                                                                     29 iunie 2016 

 

                                                                             * * * 

 

                                             Chem Elfii gânditori, îi chem aproape, 

                                             Să-ascult ce omul nu poate-auzi, 

                                             Şi Nimfele, din largul lor de ape - 

                                             De-asupra mării, calm, să pot  pluti-vâsli. 
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                                             Chem razele-argintii pe-a Lunii blânde clape, 

                                             Vreau să-mi atingă fruntea cu-un cântec ce l-aş şti. 

                                             Strig îngerii. Şi vin cu toţi aproape, 

                                             Şi-ascult ce nu e, ce-aici nu poate fi... 

 

                                              Curg valuri stranii, limpezi. Sub pleoape 

                                              Le-ascund. Şi le întreb de-un rost ce-ar împlini 

                                              Şi-mi spun că au un înţeles să  sape 

                                              Pe-al  lumii câmp - pom nou au a  rodi. 

 

                                              Chem oamenii. De îngeri mai aproape. 

 

                                                                                                   1 iulie 2016 

                                                           *  *  * 

                                              O aripă ciudată mă-aduse-aici şi-acum 

                                              Să-aleg scânteia. Din munţii duri, de scrum. 

                                              Aşa s-a cuvenit. Prin umbrele-n tumult 

                                              Suflarea florii să-o tot descânt-ascult. 

 

                                               Păşesc. Ştiu bine, revin dintr-un demult 

                                               Ce Totul e. Viu. Luminos. Şi mult. 

                                               O aripă albastră mă-aduse-aici şi-acum. 

                                               Aleg scânteia. Din adâncimi de fum. 

 

                                               Dar de ce tristă-s? Cum stau mereu la pult, 

                                               Inima ierbii cum o tot descânt-ascult,  

                                               Vorbesc lumii de-o Stea, şi iar de-un sacru drum, 

                                               Dar lumea-aceasta alta-i, o alta nu ştiu cum... 

 

                                               O aripă ciudată mă ţine-aici şi-acum. 

 

                                                                                            10 iulie 2016 

 

                                                                  *  *  * 

 

                                                  De-o bază-a legilor perfecte 

                                                  Ne întrebăm. Cine-i să ştie 
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                                                  Ce-i Cauza? Şi-a ei efecte...  

                                                  O carte-adânc-adânc ne scrie. 

 

                                                  Şi răsfoim vechi/noi conspecte, 

                                                  Şi ne apasă-o nostalgie 

                                                  De-o Casă-a legilor selecte 

                                                  Ne întrebăm, de-o temelie 

 

                                                   Pentru o simplă bucurie 

                                                   Pe-aglomeratele prospecte 

                                                   A gândurilor. Armonie 

                                                   Râvnim... Se sparg proiecte 

 

                                                   De-o stâncă-a legilor nedrepte. 

 

                                                                                      7 iulie 2016   

 

                                                                          *  *  *                           

 

                                                    Ai aruncat în apă o pietricică -  

                                                    Se înfioară, fruntea-şi ridică valul, 

                                                    Să-ţi vadă chipul. Nu că-i este frică - 

                                                    Adâncurile-aşteaptă de la el semnalul.  

 

                                                    Un semn ce-ar trebui, la o adică, 

                                                    Să-ţi motiveze gestul - întregul (virtualul). 

                                                    Ai aruncat in apă-o pietricică - 

                                                    Îngândurat, şi – apleacă fruntea valul. 

 

                                                    Colo-n adânc, regi mulţi ce ştiu finalul 

                                                    Oricărui gest, sondează cauzalul: 

                                                    Ce-a fost? De ce?... încheagă şi despică. 

                                                    Tu... din cărarea-ţi absentă şi pitică 

 

                                                   Ai aruncat în apă o pietricică. 

 

                                                                                                      9 iulie 2016 
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        ZINA BIVOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pian dezacordat 

 

Sunt un pian dezacordat 

Fiecare notă prezintă 

O parte a corpului meu. 

Începând cu octava mică 

Şi finisând cu octava mare. 

Lemnul de brad 

Mă împrospătează 

Zi de zi 

Şi cele 3 picioare pe care mă sprijin 

Nu-mi permit să cad 

Mai jos decât pământul. 

Sunt un pian dezacordat 

Dar îmi place melodia 

Pe care o cânţi. 

Începând cu Do-reşte-mă 

Re-spinge-mă 

Mi-roase-mă 

Fa-brică-mă 

Sol-icită-mă 

La-să-mă 

Si-mplifică-mă 

Do-boară-mă, 

Apoi luăm notele invers 

Până la registrul cel mai acut. 

https://zinabivol.wordpress.com/2014/01/21/un-pian-dezacordat/
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„Miez”-inul 

 

Se sprijină poarta într-un toiag, 

Ca o bătrână de prisma casei. 

Cu anii strânși într-un sac 

Seamănă găuri prin care să poată 

Întoarce o privire înapoi. 

„Îmbătrânește azi până și fierul” 

Se sprijină poarta într-un toiag, 

Ca tânărul lăsat pe un inel de fân. 

Apoi aleargă ca un cal nebun 

Să usuce o gură de apă 

Pe iarba din Valea Câmpiilor. 

Atâta drum stă în hogeacul casei 

Că nu-mi ajung mâini să cuprind 

Fumul pe după gât. 

Lianele se plimbă prin fața pădurilor 

Posibil să tăiem toate vârfurile 

„Pentru cei care nu-și cunosc lungime nasului” 

Se sprijină poartă într-o coajă de nucă 

E tot ce a mai rămas din roada copacului. 

Miez-„inul” și-a dus rădăcina de acasă 

Nu-i mai convine forma, 

Caută pământ de stepă. 

„Spinii străini înțeapă mai dulce, 

Atâta timp cât nu le cunoști veninul”. 

Stă copilul într-un toiag și spijină poarta, 

Se face tot mai mic și mai mic 

Poate va intra odată într-o coajă de nucă 

Unde să-și găsească miez-inul. 

 

 

 

 

https://zinabivol.wordpress.com/2014/01/14/miez-inul/
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Femeia de Sticlă 

 

Zi de zi în deșertul din mine 

se depune mai mult nisip. 

Furtunile cu trăsnete 

Își găsesc destul de frecvent 

Formele prin aerul meu, 

Începe să mi se ridice temperatura… 

Curând am să ajung femeia de Sticlă. 

Transparentă de ambele 

Părți ale substanței 

Încerc să-mi păstrez 

Aceeaşi siluetă de nud. 

În cîteva mișcări 

Orizontul meu verzui 

A devenit mărginit 

De focarul soarelui. 

Prinsă într-un val uriaș de nisip 

Aștept vântul să mă măture 

Peste toate malurile, 

Vreau să gust plaja cum arde. 

Ca un fluture de muzeu 

Privesc cum bărbații 
își sterg ochii de mine. 

Dacă am să vă zgârii nu vă supărați 
Vă rog stați mai departe. 

O Femeie de Sticlă a amețit 
Toate Cabaretele. 

Nu se recomandă băutură în localuri. 
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O nouă pasăre 

 

Mi-a îmbătrânit pielea 

Pe genunchiul mamei mele, 

Iar gutuiul a însurit până la rădăcini. 

Cuprind tulpini de om 

Şi doar pe o mână 

Au mai rămas frunze verzi 

De unde aş putea culege îmbrăţişări 

Arse de soare. 

S-au uscat oasele 

Ca lemnul din podul casei 

Dacă mi-aş da foc 

Într-un înveliş de smirnă 

Şi tămâie poate s-ar ridica din mine 

O nouă Pasăre Phoenix, 

Vreau să trăiesc şi după moarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zinabivol.wordpress.com/2014/01/21/o-noua-pasare/
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    ION CUZUIOC  

 

 

 

 

 

                       SANDU ARISTIN-CUPCEA  

               UN TRIBUN AL POEZIEI ROMÂNEȘTI ! 

 
Despre acest om s-a scris mult și nu mai puțin s-a vorbit și se 

vorbește. Acest personaj neordinar este omniprezent la toante 

manifestările culturale, teatrale, literare, științifice, populare și chiar 

politice, unde reușesc să-l ducă picioarele și să i-a parte activă la 

desfășurarea lor. El este invitat peste tot, iar dacă organizatorii 

manifestărilor nu reușesc să-l invite sau , cel puțin să-l anunțe despre 

evenimentul respectiv, lumea îl așteaptă cu nerăbdare și este convinsă 

că până la urmă domnia sa îi va bucura și cu prezența și cu cuvântul 

rostit. Este așteptat fiindcă dânsul poartă titlul onorific de Tribun al 

poeziei româneștiși acest titlu botezat de lumea care-l cunoaște poate 

este cea mai înaltă distincție populară drept recunoștință ce face 

dumnealui. Și acest omniprezent al culturii naționale românești este 

Sandu Aristin-Cupcea, Membru al Uniunii Teatrale din Moldova, 
Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Artist de 

categorie superioară al cuvântului, posesor al brevetului „Binefăcător 

al locașurilor sfinte”, al Distincției de vrednicie din partea Mănăstirii 

„Sf. Apostol Andrei”, al brevetului de decorare cu Ordinul „Cuviosul 
Paisie Velicicovski” din partea Mitropoliei, al insignei „Vulturul de 

Aur” a MAE, Laureat al Festivalului național „Eminesciana”, Laureat 

al Concursului Republican al artiștilor declamatori „De-a pururi ziua 

cea de azi”, decernat cu multiple Diplome de Excelență și de Merit din 

partea ministerelor, departamentelor, instituții culturale și de 

învățământ etc. Și chiar dacă mama Verași-a dorit ca fiul său să meargă 

pe urmele ei și să devină învățător, dragostea față de poezie, de teatru, 

îmbrățișată din copilărie pe când recita versuri de pe scena improvizată 
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în fața băștinașilor comunei Chiperceni, județul Orhei, unde s-a născut 

viitorul tribun al cuvântului , l-a îndemnat ca după absolvirea școlii să-

și urmeze studiile la Școala Pedagogică din Orhei, mai apoi la 

Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” din Chișinău, facultatea de 

actorie (dramă și comedie muzicală-operetă)și să devină artist licențiat 

cu acte în regulă. Artistul Sandu Aristin-Cupcea chiar de pe băncile 

institutului a fost angajat în teatrul profesionist ca să interpreteze cu 

brio diverse roluri în spectacolele: „Regele Lear” de W. Shakespeare; 
„A cincea lebădă” de P. Everac; „Cazul Malahov” de V. Agranovski; 

„Casa nebunului” de T. Popescu; „Bumbaraș” de A. Gaidar; „Caii 

albaștri pe pajiștea roșie” de M. Șatrov; „Mezinul” și „Testamentul” 

de Gh. Urschi; „Pe un picior de plai” de I. Podoleanu; „Tragedia 

optimistă” de V. Vișnevski; „O scrisoare pierdută” de I. L. 

Caragialeș.a., jucate pe scenele teatrelor: „Vasile Alecsandri” din Bălti, 

Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Teatrul „Luceafărul” din Chişinău și 
să se producă în mai multe filme montate la studioul „Moldova-film”: 
„Găoacea” în regia lui Emil Loteanu, „Nu crede strigătului păsării de 

noapte” (regia I. Burghiu), „Marele război mic” (regia V. Pascaru), 

„Șoseaua” (regia D. Fusu), „La moara dracului”(regia V. Ioviță), 

„Cununa” (regia V. Gajiu), „Codrii” (regia V. Pascaru), „Bucurii de 

iarnă” (regia N. Colosov), „Drumul spre casă” (regia I. Mija), „Și va 

veni o zi…” (regia V. Izraelev) ș.a. Dând dovadă de aptitudini 

manageriale, domnia sa a iniţiat și organizarea festivalurilor teatrale 

„Gheorghe Asachi” şi „Lucian Blaga”. Graţie măiestriei sale 

actoriceşti, Distinsul Om de cultură Sandu Aristin-Cupcea, pe 

parcursul întregii sale vieţi a devenit un mesager fidel şi inegalabil al 
scenei poetice, iar omul nostru a avut şi are prilejul de a asculta poeziile 

nemuritoare ale lui Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri, George 

Coşbuc şi Octavian Goga, Alexe Mateevici și George Topârceanu, 

Lucian Blaga, Virgil Șerbu-Cisteianu și Florian Saioc, ale lui Grigore 

Vieru şi Ion Vatamanu, Leonida Lari şi Anatol Codru, Anatol Ciocanu 
şi Steliana Grama, Nicolae Dabija şi Ion Hadârcă, Valeriu Matei şi 

Vasile Căpăţână, Dumitru Matcovschi, Lidia Grosu şi Renata 

Verejanu, Ion Berghia şi Elena Tamazlâcaru, Vasile Tărâţanu şi 
Călina Trifan, Traianus şi Marcela Mardare, Leo Bordeianu şi Irina 

Nechit, Mihai Morăraş şi Galina Furdui, Gheorghe Bâlici şi Nina 

Slutu, Vladimir Halipli şi Nina Josu etc. Acest declamator al cuvântului 

poetic fermecat poate improviza orişice local în scenă teatrală, 
fascinând publicul prin vocea sa inconfundabilă şi măiestria 

actoricească. Despre actorul de teatru şi film, declamatorul Sandu 
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Aristin-Cupcea s-a scris relativ multişor în presa noastră, aducându-se 
elogii care mai de care emotive, dar un studiu aparte despre creaţia 

artistică n-a îndrăznit nimeni dintre criticii teatrali şi literari s-o facă. Şi 

iată că acest gol vine să-l umple Distinsa poetă şi cercetătoare ştiinţifică 
Lidia Grosu. Domnia sa a adunat cu migală toate articolele închinate 

maestrului Sandu Aristin-Cupcea, analizându-i întreaga activitate 

artistică pentru a se pronunţa cu un studiu deosebit într-o carte aparte, 
care şi ea poartă un titlu ce-l caracterizează pe protagonistul 

volumului:„ În ocean de poezie, clopotarul…”. Mai mult, autoarea 

cărţii, Lidia Grosu, a studiat şi poeziile scriitorilor pe care protagonistul 

operei monografice a stăruit să le recite în faţa spectatorului respectiv. 
O analiză poetică şi psihologică pe care mai că nimeni de la noi n-a 

explorat-o. Cercetătoarea Lidia Grosu îşi argumentează deducţia  prin 

citatele autorilor eseurilor despre actorul Sandu Aristin-Cupcea şi 
versurile poeţilor recitaţi. Dumneaei a investigat cu minuţiozitate 

recitalurile actorului, înainte de a se pronunţa şi a-şi spune c uvântul 

decisiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este o muncă cu adevărat de Sisif, care ar putea servi drept imbold 

şi călăuză pentru o cercetare similară şi a creaţiei altor declamatori ai 
cuvântului poetic de la noi. Fiind prezent la numeroase activităţi 

culturale de la noi şi de dincolo de Prut, artistul Sandu Aristin-Cupcea a 

fascinat în înţelesul deplin al cuvântului publicul prin recitalurile sale 
neobişnuite de poezie. Însuşi marele poet Adrian Păunescu a lăcrimat 

ascultând cu cât har şi câtă emoţie recită Sandu Aristin-Cupcea 

nemuritoarea Scrisoare a III-a a genialului Mihai Eminescu, ca mai 
apoi să se pronunţe că nu există în spaţiul românesc un alt declamator 

ca să recite mai bine poezia clasicului nostru! Ca pe o îndatorire 

creştină recită redutabilul declamator poezia divină, devenind tot odată 
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şi un promotor credincios al Sfintei Scripturi, al Creştinismului în 
ansamblu. Cuvântul artistic al maestrului a fost şi este auzit nu numai 

de pe scenele de teatru, dar şi în lăcaşurile friguroase de la ţară, căci 

pentru Domnia sa ascultătorul de frumos este acelaşi oricând şi oriunde. 
Captivant este şi cuvântul de cercetător al autoarei cărţii Lidia Grosu, 

care caută cu suflet şi dragoste poetică să-l apropie pe cititor de 

frumosul artistic, care se cheamă şi ne cheamă Măria sa Poezia! 

Se cere a fi menționat și faptul, că Sandu Aristin-Cupcea,tribun 

al poeziei românești, în fiecare an organizează spectacole muzical-

artistice de binefacere, cu programe militante, pentru cei mai trişti ca 

noi, având ca generic: „Clopotul iubirii”, „Dangăt de clopot ne 
cheamă”, „Clopotul reînvierii”, „Clopotul Basarabiei” etc. Acesta este 

Sandu Aristin-Cupcea, omniprezentul manifestărilor culturale, literare, 

artistice și muzicale, care dimineață poate fi întâlnit în aula unui liceu 

din Chișinău, iar seara pe scene din București, Iași sau Alba Iulia pentru 

a promova cuvântul românesc, har dăruit de Bunul Dumnezeu pe care-l 

slujește cu sfințenie mai bine de jumătate de veac! 
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                   ION DIORDIEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Nu e nicio artă să găseşti motiv de ceartă,  

E-o artă de la zei să-i stingi primele scântei.  

Scânteia nu lasă urmă-nghiţită de o picătură. 

Incendiul oprit, înecat de-o mare, lasă-n urmă scrum 

şi zgură.  

 

* * *  

Toate vin la vremea lor, dacă le ajuţi să vină,  

Deschizându-le calea spre optimista lumină,  

Succesul izvorăşte din munca de fiecare zi,  

Dacă nu aştepţi în lenevie: că toate vor veni...  

 

* * *  

Când minciuna oboseşte, râzând de cei care o cred,  

Ca să-i treacă oboseala, dansează pe capul lor,  

Le fură mintea şi se bucură că dânşii n-o văd  

Cum aprinde şi le arde al lor viitor. 

 

* * *  

Ia pildă de la floarea ce creşte la margini de drum, 

În loc de aer dulce are doar praf amar şi fum. 

De zgomot zdruncinată. şi-n tremur de petale.  

Îşi face datoria faţa vremii sale.  
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* * * 

Ne-ncântă cum dansează baloanele de săpun –  

Culori fermecătoare te îmbată, ce minuni!  

Baloanele plesnesc, ascultă-le ce îţi spun:  

„Atenție! Suntem adesea dulci promisiuni”.  

 

 

* * * 

Pe fila zilei rupte din cartea vieţii tale  

De vântul rece-al vremii şi dusă-n veşnicie  

Nici cel mai mare cărturar cu studii epocale,  

Oricât de mult el ar dori, nimic n-o să mai scrie.  

 

* * * 

Când dai cu oiştea în gard şi regretul te-nvenină,  

Iar neplăcerile amare dau năvală ca un râu,  

Nu-i de vină gardul, nici oiştea nu e de vină,  

Ci vina tu o porţi că nu te-ai ţinut în frâu. 

 

 * * * 

Prefer un bob de minte la fapte bune să te-avânte  

Unui car de minte hodorogind în cuvinte  

Ori unei minţi ce mocneşte ca tăciunele-n cenuşă,  

Ca la momentul potrivit să te strângă cu uşa. 
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TUDOR IAŞCENCO 

 

 
 

INTERVIU CU SCRIITORUL ION CUZUIOC 

 

1. Ce sub înţelegeţi Dvs. prin noţiunea „acasă” ? 

Pentru mine noţiunea „acasă” înseamnă mai mult decât locul 

unde te-ai născut, ai trăit şi trăieşti. Revenirea „acasă” este şi un 

trecut, şi un prezent, dar şi un viitor al vieţii omului. „Acasă” este 

punctul de pornire pe drumul mare creştinesc cel hărăzit de Bunul 

nostru Dumnezeu! Revenirea acasă este nu numai o amintire a 

copilăriei trecute, dar şi începutul vieţii omeneşti, pe care trebuie 

s-o păstrezi cu sfinţenie pe tot parcursul anilor trăiţi pe pământ. 

Unde nu te-ai afla, în orice colţ al planetei, indiferent cu cine, cu 

ce şi în ce împrejurări, este imposibil să uiţi de vatra părintească, 

datinile şi obiceiurile strămoşeşti. Vatra părintească a fost şi 

rămâne cea mai eficace alinare pentru sufletul omului la cele mai 

grele încercări şi-n cele mai imprevizibile circumstanţe. Eu 

asociez noţiunea „acasă” nu numai cu amintiri frumoase, dar şi cu 

multe obligaţiuni.  

2. Cine V-a predat primele lecţii care V-au marcat 

caracterul şi viitorul? 

 Le-am primit chiar de la bunica mea Evlampia, care, deşi nu 

ştia carte, îmi spunea multe poveşti, întâmplări hazlii şi-mi dădea 

poveţe. Anume ea fost cea , care mă ducea de mână la biserica 

din sat, ca să ascult cuvântul Domnului. Nu o pot uita şi pe prima 

mea învăţătoare Raisa Boleac, o doamnă deşteaptă, înţeleaptă şi 

binevoitoare cu elevii. Cred că citirea cărţilor chiar de la vârsta de 



 

96 
 

6 ani m-a ajutat din frageda copilărie să-mi formez caracterul şi 

să-mi văd viitorul prin prisma operelor citite. 

3. Ce ştiţi despre părinţii şi buneii Dvs., locul şi rolul lor în 

viaţa comunităţii natale? 

Tatăl Pavel, Dumnezeu să-l odihnească în pace, şi mama 

Valentina au fost oameni intelectuali, care mi-au insuflat 

dragostea de carte şi foarte mult au dorit să reuşesc în viaţă. 

Mama Valentina şi la cei 90 de ani citeşte romane , cărţi de 

publicistică, religioase, lucru pe care l-a descris cu lux de 

amănunte scriitorul academician Nicolae Dabija. Pe buneii de pe 

tata  nu-i ţin minte, căci au plecat la Domnul înainte de a mă 

naşte. Dar, din spusele consătenilor, bunelul Ion a fost un om 

gospodar şi a ştiut cum să le poarte de grijă celor zece copii pe 

care i-a avut. Bunelul Ion de pe mama Valentina a avut o soartă 

dramatică, chiar tragică. Pentru că a fost un bun patriot român a 

fost prigonit de către comuniști şi a luat drumul pribegiei, 

refugiindu-se la Mănăstirea Hârboveţ, Călăraşi, unde a şi murit de 

tristeţe şi necaz. Comuniştii şi acolo nu i-au dat pace, ştergând cu 

bestialitate mormântul lui din cimitirul mănăstirii. Iar bunica 

Fanea a fost alungată de acasă, gospodăria fiindu-i confiscată şi 

trecută în proprietatea autorităţilor sovietice. Până s-a dus din 

viaţă dumneaei a fost nevoită să trăiască pe la feciori şi fiice. Sper 

să mă întorc cumva la aceste subiecte dramatice și să le descriu 

mai detaliat. 

4. Care lucruri Vă amintesc cel mai des de casa 

părintească? 

Casa părintească a fost şi a rămas o amintire vie pentru mine 

şi copiii mei, care la fel şi-au petrecut copilăria alături de părinţii 

mei, buneii lor. Primele cărţi cu grafie latină pe le-am citit le-am 

găsit chiar în podul casei  noastre. Este vorba de manualele 

româneşti după care invăţaseră părinţii. Amintiri frumoase mi-au 

rămas din copilărie, când împreună cu fratele Sergiu şi sora 

Luminița, făceam atâtea şotii.  Când revin la vatra părintească, nu 

uit să-l telefonez pe părintele Sergiu Ciubotaru şi preoteasa Lidia, 

care-mi sunt şi nănaşi de cununie, ca să ne întâlnim la mama 

acasă şi să discutăm pe îndelete. Sunt nişte slujitori fideli ai 

bisericii noastre şi oameni oneşti, pe care Domnul ni i-a dat să-i 

avem în preajmă. Mă bucur mult, că biserica din sat este  lăcaşul 
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sfânt, unde-am reuşit cu ajutorul lui Dumnezeu să ne spovedim şi 

să ne unim cu soţia Ala destinele creştine. La nunta noastră care a 

avut loc în 1977 nici nu putea fi vorba de cununie în biserică şi 

acest păcat l-am fi purtat până la sfârşitul vieţii, dar Bunul 

Dumnezeu ne-a venit în ajutor, pentru care-i suntem 

recunoscători. Regret, că s-a dus din viaţă cu ani în urmă bunul 

meu dascăl, prieten şi nănaş de nuntă Eugen Păpuşoi, care fără 

doar şi poate ar fi fost alături de noi  în lăcaşul sfânt al Domnului. 

5. Cum apreciaţi schimbările care au avut loc la baştină în 

ultimele decenii? 

Mă bucur de oamenii care au rămas în sat, la care pot să mai 

merg şi să mai schimb câte-o vorbă. Dar mă întristează nevoile 

consătenilor, problemele cu care se confruntă ei în prezent, mai 

ales exodul peste hotare. O mare bucurie este, că după ani de 

ateism incompatibil cu raţiunea omenească şi-a redeschis uşile 

biserica şi enoriaşii ei au posibilitate să vină să se roage lui 

Dumnezeu, să-şi boteze copiii, să se cunune şi să-şi petreacă 

rudele şi apropiaţii în Împărăţia Cerurilor. Când merg prin sat şi 

văd case ridicate gospodăreşte mă bucur, că satul meu natal 

Ţareuca, Cetăţean de Onoareaal cărui sunt, are-un viitor! 

6. Dacă ar fi cazul de înveşnicit cumva, în istoria localităţii 

natale, a unor personalităţi din partea locului, cine, crede-ţi, ar 

merita neapărat această onoare? 

Toţi oamenii de bună credinţă, care şi-au adus aportul la 

dezvoltarea lui, la trezirea şi valorificarea conştiinţei naţionale. În 

faţa lui Dumnezeu toi suntem egali şi cu toţii îi suntem copiii lui, 

de care are grijă şi ne îndeamnă prin Sfântul Duh, care 

sălăşluieşte în fiecare din noi, cum să trăim şi să convieţuim 

creştineşte!  

7.Nominalizaţi câteva lucruri, evenimente care v-au 

marcat, într-un fel, adolescenţa şi tinereţea? 

Dragostea şi credinţa în Bunul Dumnezeu, dragostea de viaţă 

şi de carte! O bună parte din viaţă mi-am trăit-o în biblioteci, 

unde am stat la sfat cu clasicii şi de la care am luat multe lucruri 

foarte utile pentru viaţă.  Întâlnirile şi relaţiile mele cu oameni, 

personalităţi marcante de talia lui Nicolae Testemiţeanu, Eugen 

Păpuşoi, Gheorghe Ghidirim, Grigore Vieru, Emil Loteanu, 

Dumitru Matcovschi, Glebus Sainciuc, Leonida Lari, Andrei 
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Vartic, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, Spiridon 

Vangheli, Ion Hadârcă, Vasile Căpăţână, George Călin ş.a. au 

contribuit vădit şi la realizările mele profesionale de medic, dar şi 

de creaţie literară şi publicistică. 

8. Ce calităţi trebuie să posede un om ca să devină prietenul 

Dvs? 

Să fie un bun creştin, onest, cinstit şi punctual! Să uite de 

cinism şi aroganţă! 

9. Consideraţi că V-aţi realizat în viaţă? 

Cea mai mare realizare este familia mea: soţia Ala, fiii Pavel 

cu soţia Barbara şi copiii lor, nepoţeii noştri Maximilian, Maria şi 

Margareta din Viena, Austria; Andrei cu soţia Lucy Laura şi fiica 

lor, nepoţica noastră Sofiicuţa din Sao Luis, Brazilia. Cred că în 

plan profesional şi creativ am făcut şi eu câte ceva, deşi mai am 

planuri pe care, cu ajutorul Domnului, sper să le realizez. Îi 

mulţumesc lui Dumnezeu şi de ceea ce am  reuşit să fac! 

10. Cine şi cum V-a ajutat să Vă atingeti scopurile? 

Părinţii mi-au fost cei care mi-au altoit dragostea de carte şi 

mi-au asigurat în mare parte viitorul. Fără suportul moral al 

familiei şi celor  care te înconjoară este greu să realizezi ceva. Pe 

lângă harul pe care ţi l-a dat Bunul nostru Dumnezeu mai trebuie 

să ai caracter, să nu cedezi în faţa greutăţilor, nereușitelor. 

Trebuie să crezi în puterile tale. Orice om se naşte cu anumite 

calităţi, depinde cum reuşeşte să le valorifice. Sunt convins că 

Domnul mi-a purtat de grijă ca să nu-mi pierd ceea ce mi-a dat cu 

dragoste şi bunăvoinţă! 

11. Cum s-a întâmplat că aţi devenit medic şi...scriitor?  

Tata Pavel a fost lucrător medical şi a dorit mult ca să merg 

şi eu pe urmele lui. După 8 clase făcute la Rezina în vacanta de 

vară m-a angajat ca să lucrez…„dezinfector”. În caracterizarea 

personală de absolvire a şcolii dirigintele de clasă mi-a scris 

negru pe alb: doreşte să devină medic sanitar. Şi am devenit, 

graţie dorinţei tatălui meu. Nu regret nici o clipă de acea 

insistenţă, iar munca de „dezinfector” mi-a prins foarte mult în 

activitatea de medic sanitar, căci cunoşteam deja cum se câştigă 

şi „pâinica ” subalternilor. 

Pe lumea asta nu este nimic întâmplător. Deja fiind student, 

într-o vacanţa de iarnă am fost invitat la şcoala din Rezina la o 
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întâlnire cu învăţătorii mei, foştii colegi de clasă şi viitorii 

absolvenţi. Atunci mi-am luat îndrăzneala să citesc de pe scena 

poezia „Pâine de secară”. După acea întâlnire, redactorul şef-

adjunct al ziarului raional „Farul Nistrean” Tudor Iaşcenco m-a 

intervievat, solicitându-mi şi poezia cu pricina. Peste câteva zile 

mi-am văzut poezia publicată în ziarul raional. Azi pot să declar 

cu fermitate, că jurnalistul Tudor Iaşcenco a fost primul meu 

„nănaş” atât în literatură cât şi în publicistică. Orice început dacă 

nu este încurajat poate avea cu totul un alt destin. Eu toată viaţa 

am mers pe două drumuri paralele: de medic şi de scriitor, fără ca 

să dau prioritate unuia din ele.  

12. Cu ce lucruri se mândreşte îndeosebi cetăţeanul, 

medicul şi scriitorul Ion Cuzuioc? 

Orişice om trebuie să fie mândru de faptul, că Dumnezeu i-a 

dat viaţă şi se bucură de ea! Sunt mândru de oamenii creştini, 

care mă înconjoară şi împart cu mine şi binele, şi greul. Sunt 

mândru, ca am unde reveni acasă, la cine şi cu cine sta la vorbă. 

Sunt mândru când pot să ajut pe cineva să rezolve careva 

probleme de sănătate. Sunt mândru când revin acasă şi trecând pe 

la biserică pot să mă închin Domnului şi să-i mulţumesc că ne 

poartă de grijă. Am scris şi publicat sute de articole cu sfaturi 

medicale, prezentându-le şi la radioul republican şi la 

televiziunea naţională. Cărţile, broşurile şi agendele medicale pe 

care le-am scris tot sunt o bucurie pentru mine. Nu pot să nu mă 

mândresc şi cu cele peste 40 de cărţi de beletristică, peste o 150 

de antologii, enciclopedii, culegeri, dicţionare şi cărţi colective în 

care mi-au fost incluse lucrările mele de proză, poezie şi 

publicistică. Premiile şi menţiunile la diverse concursuri şi 

festivaluri literare mi-au stimulat activitatea literară şi 

publicistică. Mă bucur, c-am avut şi am prilejul să fiu solicitat la 

mai multe întâlniri cu cititorii şi să dăruiesc din cărţile mele. 

13. Care-i cea mai mare dorinţă neîmplinită a Dvs.? 

Îmi doresc mult să organizez o întâlnire de suflet cu oamenii 

din satul meu natal Ţareuca, cu învăţătorii şi elevii şcolii din sat 

şi celei din Rezina. Este o obligaţiune firească pe care tind s-o 

realizez chiar în acest an. Orice om, indiferent de statutul său 

politic şi social are mari obligaţiuni faţă de satul său natal,  faţă 
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de şcoala şi învăţătorii ei, care l-au îndrumat şi l-au petrecut în 

viaţă! 

14. Peste două decenii nu mai contenesc discuţiile 

controversate în jurul denumirii limbii oficiale, a istoriei R. 

Moldova. Cine credeţi, ar putea şi ar trebui să pună punct în 

aceste dispute? 

Punctul a fost pus demult! De Mihai Eminescu, geniul 

poeziei noastre, care-a spus-o răspicat: Suntem români şi punct! 

Va veni timpul când nu ne vom mai sinchisi să-i spunem pe nume 

limbii noastre. Deocamdată principalul este să o vorbim corect şi 

frumos. Eu cred că lipsa de demnitate naţională este principalul 

obstacol în realizarea valorilor noastre. Este ridicol faptul, că 

renumiţi savanţi filologi ruşi afirmă demult că în Moldova se 

vorbeşte limba română, iar unii aşa numiţi lideri şi politicieni de 

la noi doresc, la acest capitol, să se „sfătuie cu norodul”, prostit 

decenii la rând tot de dânşii. Haz de necaz! 

15. Care sunt principiile de viaţă ale cetăţeanului Ion 

Cuzuioc peste care nu se poate trece nici într-un caz? 

Dragostea, răbdarea, onestitatea, bunătatea, credinţa, 

punctualitatea şi consecutivitatea tuturor năzuinţelor şi faptelor! 

16. Colegii, prietenii des V-au trădat? 

Dacă şi-au spus punctul lor de vedere în defavoarea mea, 

cred că nu este o trădare. Şi dacă am avut de suferit din cauza 

unor oameni nu le-am dorit şi nu le doresc răul, nu m-am gândit 

nici pe o clipă să mă răzbun. Mai mult, mă rog să-i ierte 

Dumnezeu, or numai El este în drept să ne judece!Cea mai mare 

răzbunare sunt succesele, deci nu ne rămâne decât să continuăm 

să facem BINE. În viaţă orişice om greşeşte, principalul ce 

concluzii face el din greşeli. Şi să nu uităm: cea mai mare 

greşeală e cea în faţa lui Dumnezeu! 

17. În opinia Dvs., ce-i trebuie unui om ca să devină 

fericit? 

Simplu de tot: Să-l iubească pe Dumnezeu şi să-i urmeze 

poveţele! 

18. Aţi făcut în viaţă şi politică? 

Nu, deşi suntem cu toţii politizaţi. 

19. Ce apreciaţi şi ce nu vă place în politica promovată de 

autorităţile de la Chişinău din ultimele decenii? 
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Cu aprecierile mă abţin, iar cât priveşte neplăcerile, au fost 

multe. Cei peste un milion de compatrioţi emigraţi peste hotarele 

ţării noastre după un câştig mai bun la fel vin să argumenteze 

insuccesele. Lipsa de demnitate naţională, voinţă şi 

consecutivitate politică sunt doar în detrimentul năzuinţelor 

bietului popor, care tot speră la o zi mai bună. 

20 Cine, credeţi, ar putea scoate Moldova din actuala 

mocirlă politică, economică şi socială? 

Doar noi!Toată puterea şi salvarea este în noi înşine!MM 

21. Credeţi în viitorul ţării cu numele Republica Moldova? 

Credinţa în Dumnezeu ne va determina şi viitorul ţării 

noastre! 

22. Care circumstanţe au jucat rolul hotărâtor în formarea 

familiei Cuzuioc?  

Căsătoria cu soţia Ala, copiii Pavel şi Andrei, nepoţeii 

drăgălaşi Maximilian, Maria, Margareta şi Sofiicuţa! Sfatul 

părinţilor, răbdarea, apropierea de Dumnezeu! 

23. Cu ce se ocupă membrii familiei Dvs.? 

Soţia Ala este manager în sfera alimentaţiei publice, fiul 

Pavel este regizor, scenarist şi producător de filme în Viena, 

Austria, iar Andrei este psiholog şi translator în Sao Luis, 

Brazilia. Nurorile Barbara şi Lucy Laura sunt specialiste în 

lingvistică şi respectiv medicină.  

24. Cum preferaţi să petreceţi timpul liber? 

Să citesc şi să scriu. Fiind solicitat la mai multe manifestări 

cultural-literare mă stărui să dau curs invitaţiilor şi să particip 

activ. Mai sunt şi preşedintele Cenaclului Literar „La 

Târgovişte”, care la fel îmi ia din timpul liber. Pentru mine mai că 

nu există timp liber, căci mă stărui să fiu ocupat permanent cu 

ceva. Şi în genere, ce este timpul liber! O noţiune relativ 

abstractă, căci omul şi când doarme tot zămisleşte câte ceva. 

Creierul nu prea are odihnă, e-n veşnică activitate! 

25. Cine, în opinia Dvs., Vă cunoaşte cel mai bine. 

Fără doar şi poate, că scumpa mea mamă Valentina, care şi 

astăzi retrăieşte de mine ca de un copil, chiar dacă am trecut de 

67 de ani. Îmi cunoaşte şi capacităţile, cusururile şi capriciile şi 

soţia Ala cu care convieţuim împreună 40 de ani. 
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26. În casa familiei Cuzuioc care bucate şi băuturi sunt 

preferate? 

Borşul de casă pregătit de către soţie, plăcinţelele, 

sărmăluţele şi ceaiurile din ierburi, plante medicinale colectate 

din grădina mamei sau din pădure. 

27. Descrieţi câteva momente cruciale din viaţa Dvs.?  

Anii de studenţie, căsătoria, naşterea copiilor și nepoţeilor. 

Apropierea, deşi cam târzie de Bunul nostru Dumnezeu!O 

pierdere grea a fost pentru mine plecarea la Domnul al tatălui 

Pavel. Pensionarea de vârstă a jucat un rol nepotrivit în viaţa mea. 

28. Câţi ani, în opinia Dvs. i-ar trebui R. Moldova că să 

intre în comunitatea statelor europene?  

Când e vorba de R. Moldova sunt rezervat să răspund la 

această întrebare…provocatoare. Dacă exodul băştinaşilor va 

continua şi mai departe, putem vorbi despre R. Moldova doar la 

timpul trecut… 

29. Una din problemele-cheie ale Moldovei este 

soluţionarea diferendului transnistrean. Cât de real, în opinia 

Dvs., este acest obiectiv?  

Totul depinde de marile puteri ale lumii. Noi putem doar să 

ne indignăm şi să ne revărsăm emoţiile. Au trecut deja douăzeci 

și cinci de ani de la războiul de la Nistru, azi, pe ambele maluri 

ale Nistrului, avem altă generaţie, cu altă mentalitate. Nu ne 

rămâne decât să privim lucrurile real şi fără iluzii… pierdute. 

30. Ce aţi mai vrea să transmiteţi neapărat consătenilor, 

dar şi tuturor cititorilor noștri? 

Dragii mei consăteni , Dumnezeu ne-a creat pe toţi egali şi cu 

toţii suntem copiii lui. Să-l iubim şi să-i ascultăm poveţele. Să 

iubim şi să ocrotim pământul şi natura cu bogăţiile pe care ni le-a 

dat; să ne iubim unul pe altul, să avem încredere-n noi şi să uităm 

de vrajbă şi invidie! Fiţi uniţi şi la bine şi la greu! Cel mai 

miraculos şi de folos leac, v-o spun ca medic, este Ruga. Iubiţi-l 

şi rugaţi-vă la Dumnezeu şi totul va fi bine! 

La început a fost CUVÂNTUL! Cuvântul hărăzit de 

Dumnezeu omului, ca să-l rostească la timpul potrivit şi să-l 

utilizeze la locul cuvenit.Cititorilor le doresc să fie uniţi şi la 

cuget, şi la vorbă, şi la faptă. Vreau să citiţi CUVÂNTUL ca pe-o 

filă din Sfânta Scriptură. După Isaia 11,2, dintre darurile mai 
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obişnuite sunt pomenite: „duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, 

duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de 

Dumnezeu şi duhul bunei credinţe”, iar ca „roade ale Duhului” 

Sfântul Apostol Pavel (Gal,5,22) pomeneşte: „dragostea, bucuria, 

pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, 

blândeţea, înfrânarea poftelor”. 

Să cugetăm împreună la cele diverse întâmplări din viaţa 

noastră şi să facem concluziile de rigoare! Aşa să ne ajute 

Dumnezeu! 
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               ION CUZUIOC          

 

 

 

 
 

 

*** 
drum spre cimitir – 

coșulețul bunicii 

plin cu mucenici 

*** 
noapte veselă – 

luna printre rapiță 

după doi tineri 

*** 

internet în sat – 

tot mai ușoară e 

geanta poștașului 

*** 

arșiță-n țară – 

la umbra sperietoarei 
stol de vrăbii 

*** 

horoscopul zilei – 

la intrare în piață 

un artist cerșind 

*** 

pustietate – 

pe funia putredă 

cămașa arsă 

*** 
paing în lacăt – 

tot așteaptă să-i vină 

stăpânul casei 

*** 
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căldură mare – 
au îmbrăcat pălării 

floarea soarelui 

*** 

stative în praf – 

lângă bunica la pat 

toarce pisica 
*** 

drum înmiresmat – 

de la fiert de palincă 

se întorc tații 
*** 
noapte veselă – 

un greier țârâind 

în tombero 
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       COSTEL BOGATU     

 

 

 

  

 

AMINTIRI CU POETA ŞI PROFESOARA ANGELA 

COLOMEI 

       S-a întâmplat în urmă cu 22 se ani. La Paris, trimisesem, la o 

expoziţie de pictură: Salon de printemps d’art plastique, câteva 

piese de ale mele. Nu stăpâneam bine limba lui Francoise Villon 

şi Charles Baudelaire şi, în mine s-a aprins dorinţa de a învăţa 

limba franceză! Pentru acest lucru, m-am înscris la cursurile de 

limba franceză ale Universităţii cultural ştiinţifice din Bucureşti. 

Aici, am avut şansa să fiu repartizat la cursurile poetei şi 

profesoarei  Angela Colomei, ,,o icoană desprinsă dintr-un altar”, 

care deşi în vârstă, părea să fie la a doua tinereţe. Era o mare 

plăcere să o priveşti şi s-o asculţi. 

      Avea părul blond, bogat şi frumos pieptănat, lăsat să curgă 

peste urechi, vorba poetului George Coşbuc: Pe umeri pletele-i 

curg râu/Mlădie ca un spic de grâu/ [...] O pierd din ochi de 

dragă, fruntea lată şi luminoasă, sprâncene subţiri, ochii mari 

care exprimau atâtea şi atâtea bogăţii din cultura românească şi 

universală, din mlădiosul ei trup / pleca parcă o melodie, cum 

spune poetul Virgil Şerbu Cisteianu, într –o poezia de a sa, care  

făcea fiecare celulă sonoră din noi,  părea să fie pictat sau 

sculptat de cine ştie ce mare artist divin... 

      Cursurile ei erau captivante. La primul curs s-a prezentat 

simplu: Sunt Angela Colomei şi voi fi profesoara dumneavoastră 

de limba franceză şi chiar dacă dvs, aveţi cunoştinţe de limba 

franceză noi vom începe de la punctul zero, pentru că aşa cum 

este şi firesc, unii dintre dvs sunteţi mai avansaţi, alţii sunt mai 
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puţin. Aşa că la început voi formula fraze scurte, simple, veţi citi 

din manual şi împreuntă vom încerca să folosim verbul étre, 

receptând toate acestea, până trecem la lecţiile din manual, vom 

învăţa verbele şi vom face conversaţii. 

     Acestea au fost  cuvintele rostite în prima zi de cursuri de 

Angela Colomei. Când ne preda lecţiile, avea un surâs cuceritor, 

care ne făcea să fim foarte concentraţi asupra temei abordate. 

Când îţi făcea vreo observaţie, o făcea cu atâta delicateţe încât nu 

te simţiai jenat nici o clipă, măcar. La una din lecţii m-a scos la 

tablă şi mi-a cerut să scriu conjugarea verbului Partir la timpul 

viitor şi după ce am scris verbul respectând conjugarea la timpul 

viitor, m-a întrebat: Domnule Costel Bogăţel ( eu fiind Bogatu pe 

numele real), dumneavoastră ştiţi tatăl nostru? 

   -Desigur doamnă profesoară, ...! 

   -Ei bine, atunci dacă vreţi să învăţaţi limba franceză, prima 

condiţie e să ştiţi conjugarea verbelor ca pe tatăl nostru, 

începând cu étre la timpul prezent. Aţi scris greşit pe tablă 

terminaţia la persoana a doua singular şi dacă nu veţi respecta 

aceste terminaţii ale verbelor, acestea vor căpăta cu totul alt sens 

de cât cel dorit! 

    Acesta a fost primul meu dialog cu profesoara Angela 

Colomei. O admiram cu toţii fiindcă prin modul ei de a preda, 

observam cum face eforturi să aducă pe toţi cursanţii la acelaşi 

nivel de cunoştinţe spre a putea dialoga între noi. 

    Îmi amintersc cu o desoebită plăcere perioada din preajma 

sărbătorillor de Crăciun şi Anul Nou când ne învăţa să cântăm 

împreună colindul ,, O brad frumos cu cetina tot verde!”. Şi acum 

îi aud glasul. Cânta atâta de frumos şi împreună cu noi, 

transformam acel moment într-o atmosferă de basm. 

    Mai târziu, am avut prilejul să-l cunosc şi pe soţul Angelei 

Colomei, marele profesor de teatrologie Eugen Virgil Nicoară, un 

om cu o cultură enciclopedică, mare sonetist, din păcate uitat de 

crtitica noastră de specialitate. 

    Mă gândesc mereu la ei. Erau atât de culţi, de originari de 

parcă au venit de pe altă planetă, dintr-o lume cu flori rare de 

colţ. Sun flori, care n-ar trebui să moară nicodată.  

    Vous étiez le professeur, mais vous êtes restés dans nos coeurs 

comme nous somme.                                                          
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MARIAN NENCESCU    
 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSUL POLITIC, DE LA RETORICĂ LA PRACTICĂ 

 

        O carte despre arta și filsofia discursului politic modern nu 

este nicicând inutilă, câtă vreme înseși autoarea ei, Daniela Gîfu 

constată că : „Viața publică este structurată pe fapte de limbaj – 

discursuri, programe și platforme – toate construite cu scopul de a 

plăcea și a convinge” (Temeiurile Turnului Babel, București, Ed. 

Academiei Române, p. 7). Așadar, o carte despre știința 

relaționării în spațiul public, despre comunicare și prestigiu, 

despre valori și constrângeri, surprinse în vuietul campaniilor 

electorale, cu exemplificări și, mai rar la noi, cu portrete și 

prezentări mediatice extrase din galeria recuzitei retorice la zi, ne 

oferă Daniela Gîfu (n. 10 ianuarie 1973), fizician de profesie, 

convertită la științele comunicării, via literatura. 

       O primă observație, ce ține mai mult de realitățile vieții 
publice, decât de cercetările autoarei, vizează măsura în care 

discursul politic, construit după legile retoricii, mai poate produce 

efect, sau este suficient un mesaj de tip hip-hop pentru a 

impesiona publicul. S-ar părea chiar că astăzi, tot ce nu e aplicat, 

eventual de tip european/american, tot ce nu „place” unui public 

așa zis standard, este automat perimat. Marea hibă a comunicării 

publice, inclusiv a celei de tip politic pare a fi elitismul. Omului 

comun îi place să-l vadă pe omul public (dacă se poate inclusiv 

pe academician) direct pe „sticlă”, să-i vorbească nemijlocit lui 

despre un subiect cotidian, eventual învelit într-un limbaj 

accesibil. Orice deviere de la acest discurs – străbătut de 

narativism, etica drepturilor și cazuistică la zi – pare să  nu aibă 
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nici o relevanță directă. Este ca și cum ai face apel la Aristotel, 

când se știe că rating fac doar vedetele și politicienii en vogue. În 

acest sens, desigur că analizele d-rei Gîfu pot părea „stufoase”, 

abundând în informații inedite chiar pentru cercetătorul avizat, 

dar salvându-se pe latura semantică a analizei. Aplicând și 

adaptând un program special de analiză, conceput în Statele 

Unite, dar dezvoltat dincolo de modelul original, autoarea aduce, 

prin cartea sa, o serie de noutăți de natură metodologică, 

deschizând calea spre știința de tip multi-disciplinar, reanaliz, 

ceea ce bine surprindea profesorul Radu Enache, de la S.N.S.P.A. 

din București, în Cuvântul său, „un scanner de discursuri”, 

necesar chiar și pentru o (auto) disciplinare a spațiului public. 

       În fine, prin această (nouă) lucrare, Daniela Gîfu se 

dovedește a fi ceea ce s-ar numi, un tip de „cercetător implicat”, 

termen cu atât mai sensibil, cu cât, în viața cotidiană,implicarea 

intelectualilor în diverse activitățide tip O.N.G.-ist este privită cu 

suspciune. Modelul vine, desigur, dintr-o retorică auto-laudativă 

de tip platonician ce-l prezintă pe specialist, pe expert, pe omul 

de cultură, drept un portdrapel public, un fel de instanță la care să 

se facă apel în momentele de lipsă de identitate. Acest impuls 

paternalist, al cercetătorului implicat, analizat la noi de 

profesorul Valentin Mureșan într-o lucrare publicată la Ed. 

Paideia, din păcate puțin remarcată și comentată – Manifest 

pentru o universitate antreprenorială – este contrazis de inseși 

realitatea curentă. În societatea noastră este atâta haos și vacarm 

mediatic, încât speranța de a produce o schimbare printr-o 

retorică sănătoasă, printr-o pledoarie pentru un discurs de coerent, 

de bun simț, este mică. Ce rost, mai are, așadar expertul, 

comunicatorul, cercetătorul, atunci când nu are o ofertă 

alternativă? Răspunsul ține de viziune, și, încearcă să ne 

convingă Daniela Gîfu, de management, căci, în fond, dincolo de 

orice alte considerente, discursul politic „este un produs media” 

(op.cit., p. 22), un mod dublu de raportare a „actorului social”, 

atât la propria poziție, cât și la cea a adversarului. Un termen 

analizat pe larg este acela legat de caracterul și condiția puterii. 

Percepută de majoritatea cercetătorilor drept o forță sinonimă cu 
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influența, ce afectează toate palierele publice, producând efecte, 

de la persuasiune la presiune, puterea sfârșește de regulă prin așa-

numitul vertige de pouvoir (beția puterii) care îl trădează și îl 

șubrezește pe cel care o deține. Mai mult chiar, s-ar părea că la 

noi puterea este într-o criză profundă și datorată lipsei unor 

„instrumente etice” care s-o ordoneze și s-o îmblânzească. Avem 

juriști care pledează pentru discriminarea diverselor forme de 

delicte, dar nimeni nu ne explică motivația morală a acestor 

gesturi. Mai mult, morala este asimilată cu un soi de patologie 

socială. Or, în loc de managementul instituțiilor, se pare că avem 

nevoie, mai mult ca oricând, de managementul eticii, necesar 

deopotrivă în relația cu puterea, ca și în discursul public. Nu 

întâmplător, deci, Daniela Gîfu pledează pentru înlocuirea forței 

(atributul generic al puterii), cu legalitatea : „Puterii politice îi e 

necesară, mai mult decât autoritatea forței, valoarea unei idei pe 

care s-o impună la nivel social” (op.cit., p. 32). Analizând 

discursul politic al „actorilor puterii”, autoarea observa chiar o 

formă de „seducție electorală”, un fel de „Don-Juanism politic”, 

remarcat și de Ștefan Stănciugelu (Violență, mit și revoluție, 

București, Ed. All, 1992, p. 99) ce se naște din „incapacitatea de a 

coborî la nivelul de individ și a da determinații pozitive” 

(Temeliile Turnului...,op.cit., p. 39). Așadar, analizând discursul 

public al puterii, Daniela Gîfu constată, pe urmele lui Bernard 

Lamizet, că “executivul amenajează și coordonează spațiul public 

și face ca informația să apară în sensul și în logica angajării 

guvernamentale”. 

       Un capitol important al cărții este dedicat și „arsenalului 

actorului politic”, un personaj deopotrivă pitoresc și omniprezent, 

care „își laudă doctrinele precum farmacistul alifiile”. Discursul 

politic în aceste condiții nu este decât „o formă de legitimare 

discursivă a puterii, abuzând în sloganuri, repetate periodic și cu 

scop provocator, formule stereotipe și interogații de tip retoric. În 

opinia autoarei, nu există diferențe între enunțul polemic al 

răposatului Vadim Tudor (S.O.S. Salvați România !), cel al lui 

Traian Băsescu (De frică – a Referendumului – n.n. – nu scapă 

ei”), ori al ex-liderului liberal Crin Antonescu (România bunului 
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simț), câtă vreme, fiecare slogan reprezintă „o formă originală, 

credibilă, polemică și completă, adaptată la realitatea socială” 

(op.cit., p. 75). În aceste condiții, nu e de mirare că discursul 

politic este asimilat cu o veritabilă „activitate strategică”, un 

amalgam de argumente, forme de relaționare și proceduri 

stilistice menite să-i „convingă” pe cetățeni  și să le influențeze 

opțiunile politice. Strategia discursului, susține autoarea, este „să 

iasă din strategie”, să-și camufleze”, dacă se poate, “adevăratele 

intenții”. Construite după o strategie de tip show-busines, 

importată de peste Ocean, discursurile politice contemporane 

dezvoltă o strategie dezvoltată în jurul a câteva mize esențiale – 

legitimitate, credibilitate, retorică. Scopul final este însă același – 

persuasiunea- folosită cu tot arsenalul retoric, în vederea 

determinării unor cetățeni la a comite gesturi și expresii, inclusiv 

de genul celor pe care natura lor etică le condamnă. În legătură 

cu acest aspect, insistăm pe faptul că, în ultima vreme, au apărut 

în spațiul public voci care susțin legi și inițiative profund imorale 

(cum ar fi legiferarea prostituției, a căsătoriilor gay, ori a 

consumului de droguri „ușoare”) toate, induse, sub forma unor 

discursuri de tip persuasiv, menite să slăbească, prin repetare și 
banalizare, rezistența oponenților, la promovarea lor. Este vorba 

de veritabile strategii persuasive ce cumulează minimalizarea 

efectelor cu descalificarea oponenților, ori crearea de ținte 

retorice false. Modelul curent îl reprezintă lupta anti-corupție 

care capătă pe alocuri accente pro-corporatism, antistatal și chiar 

toalitarist. Ca o concluzie, asistăm tot mai rar la discursul public 

cu conținut politic ori economic („tradițional”, cum îl numește 

Habermas), locul lui fiind luat de o retorică „contextualizată”, 

lipsită de limpezime și coerență, bazată în special pe exploatarea 

rivalității putere-opoziție, și cu accentul ]pus pe aspectul 

persuasiv, în care domină imaginea și sloganul. A interpreta, a 

explica astfel de discursuri eliptice, lipsite de logică este o 

încercare temerară căci, cum observa și Daniela Gîfu, „prin 

ambiguitate conceptuală, acest discurs este menit doar să acorde 

actorilor politici o legitimitate, altfel dicursivitatea este principala 

modalitate de comunicare a participării politice” (ibidem, p. 114). 



 

112 
 

      Dacă, așa cum rezultă și din analizele autoarei, discursul 

public continuă să se sustragă regulilor comunicării, cu atât mai 

mult aspectul etic este cu totul ignorat. S-ar părea chiar că, 

persuadați ori nu, impulsul moral este cu totul absent din viața 

noastră publică. În aceste condiții să ne mai așteptăm la un 

reviriment de natură politică este o îndrăzneală. Sau, cum ar 

spune Daniela Gîfu : „Mijloacele de influențare politică pot 

rămâne în fază latentă, dar pot fi și induse, în mod vizibil, pentru 

a se solda cu rezultate vizibile în timp” (op.cit., p. 171). 

    Oricum ar fi, zidul mentalitățiloreste (încă) foarte greu de 

trecut. 
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IULIAN CIPRIAN  ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

 

                 CONŞTIINŢA ŞI INTUIŢIA FILOSOFICĂ 

 

Specificul filosofiei poate fi clarificat mai bine prin reflecţia 

adâncă asupra problemelor filosofice, căci o anumită problemă 

are un anumit obiect şi anumite interogaţii – presupoziţii asupra 

acestora. În exerciţiul reflexiv de faţă, ne propunem să analizăm 

comparativ două perspective filosofice complementare: conştiinţa 

filosofică la Lucian Blaga, respectiv, intuiţia filosofică, la Henri 

Bergson.  

Plecând de la indentificareainterogaţiilor posibile, demersul 

nostru reflexiv presupune următoarele: cum se realizează, în sens 

bergsonian, contactul subtil dintre „exteriorul” lumii sensibile, cu 

„interiorul” nostru afectiv, în aprofundarea şiînţelegerearealităţii? 

În ce măsură, intuiţia filosofică accentuează o problemă de tip 

filosofic, sau în ce condiţii filosofia este văzută ca un elan „care 

ne împinge de la suprafaţă” către interior? 

Analog, trebuie să clarificăm şi ce este conştiinţa filosofică, ce 

implicaţii are aceasta în domeniul cunoaşterii, mai exact, cum 

vede Lucian Blaga diferenţa între intuiţieşiconştiinţă, între 

intelectşiinstinct?  Totodată, trebuie să analizăm şi critica făcută 

de Lucian Blaga, filosofului Henri Bergson, cu referire la condiţia 

omului, ca „homofaber”: în ce măsură este justificată aici critica 

intuiţionismului bergsonian? 
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În teza sa de doctorat, „Eseu asupra datelor imediate ale 

conştiinţei”, Henri Bergson introduce conceptul de intuiţie, însă îl 

foloseşte asociat conceptului de „durată pură”, ca „intuiţie a 

duratei”. În orizontul acestei idei, Bergson separă timpul fizic, 

măsurat prin intelect – inteligenţă, de durata pură (reală), 

măsurată prin intuiţie, ca instinct uman, fiind acuzat astfel de 

anti-intelectualism.Dar, întrucât se crede că prin această distincţie 

făcută între „timpul fizic”şi„durata pură”, renunţă la inteligenţă, 

în realitate,Bergson subliniază că „intelectul introduce cantitatea, 

acolo unde se manifestă calitatea”, ori calitatea ţinetocmai de 

„intuiţie”. Critica cea mai dură pe care o face Blaga lui Bergson, 

nu constă însă în negarea concepţiei acestuia despre „intuiţia 

filosofică”, demersul său critic vizează mai exact perspectiva 

antropologică. 

În acest sens, Lucian Blaga consideră „homofaber”-ul 

bergsonian, ca fiind o „existenţă întru imediat şi pentru 

securitate”, neputând admite ca între om şi animal să existe doar 

o diferenţă graduală şi nu una de esenţă, cum este fiinţarea „întru 

mister şi pentru revelare”. De fapt, Henri Bergsonîşi dă seama că 

inteligenţasingură este incompatibilă cu metafizica, de aceea, în 

lucrarea „Evoluţia creatoare”, ca şi în „Intuiţia filosofică”, 

categoria centrală nu este „inteligenţa”, ci „elanul vital”. Acest 

elan se însoţeşte cu intuiţiaşi îl redă pe „homofaber” lui 

„homosapinens”, adică redă pe om lui însuşi. În viziunea lui 

Bergson, atât omul, cât şi animalul, posedă instinct (capacitate de 

conservare) şiinteligenţă, însă, animalul instinctual tinde spre 

inteligenţă fără a o atinge, pe când la om, instinctul este un 

corelat al inteligenţei, fără să se opună acesteia. 

Astfel, relaţia dintre intuiţieşiinteligenţănu mai este una atât 

tensionată, pe cât se credea înainte în cadrul gnoseologiilor axate 

pe exacerbarea raţiunii pure.Intuiţia este asociată calităţii, 

continuităţii, duratei pure, iar inteligenţadevine cea care 

segmentează realul şi introduce discontinuitate tocmai acolo unde 

factorul discontiunuităţii este esenţial. Bergson se foloseşte 

pentru a realiza diferenţaintuiţie-inteligenţă, de exemplul 

cinematografului. Avem intuiţie atunci când timpul filmării 

curge, inteligenţa operează însă atunci când filmul este 
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secvenţializat, cadrul cu cadru. Intuiţia astfel, simpatizează cu 

esenţa, cu eul nostru profund. 

Din acest motiv, inferenţa se aplică inteligenţeişi nu intuiţiei. 

Căci, inferenţa este un raţionament în care ceea ce urmează se 

deduce cu necesitate din ceea ce precedă şi astfel se 

prelucrezăexperienţa trecută în sensul celei viitoare. Iar dacă 

omul se deosebeşte de animal prin inteligenţăşi prin capacitatea 

de a fabrica unelte, la fel o face acum la modul esenţialşi prin 

aceea că omul este doar o fiinţă intuitivă. 

Potrivit lui Lucian Blaga, filosofia constituie un domeniu 

autonom faţă de celelalte discipline, întrucât deţineintuiţiinumite 

de el, orizonturi (spaţiale, temporale, axiologice…). Aceste 

orizonturi determină tocmai unicitatea filosofiei, aceea de a intui 

sensuri despre totul existenţeişi nu doar aspecte specifice, limitate 

la un anumit câmp de cercetare, cum fac ştiinţele exacte. 

Singularitatea filosofiei constă în aceea că e urmată întotdeauna 

(sau ar trebui să fie), de o conştiinţă filosofică. Pentru a se 

distinge de celelalte ştiinţe, pentru a-şicunoaşte propria valoare, 

propriile limite, filosofia se întoarce printr-un act reflexiv asupra 

condiţiilor sale şi asupra conţinutului său. Deci, conştiinţa 

filosofică este actul secund care urmează constituirii filosofiei, 

este interogarea asupra modului în care filosofia se distinge de 

ştiinţăşi artă.Cunoaşterea elementelor ştiinţifice, mitice, magice, 

care au influenţat gândirea filosofică şi determinarea precisă a 

motivelor şi temelor filosofice, sunt sarcinile unei conştiinţe 

filosofice. 

Conştiinţa filosofică este obiectul analizei unui studiu 

aparţinând unui lui Lucian Blaga, „Despre conştiinţa filosofică”, 

ţinut la Universitatea din Cluj între 1946 şi 1947, în etapa sintezei 

filosofice, după ce îşi elaborase aproape în întregime sistemul său 

filosofic. Aceasta-i permite să definească conştiinţa filosofică 

drept o „stare posibilă mai complexă a conştiinţei, cea de 

supremă veghe a omului”, căreia îi aparţine în primul rând o mare 

luciditate cu privire la diversele viziuni filosofice realizate, 

precumşi atitudinea ce trebuie luată faţăde ele. În articulaţiile ei 

proprii, autonome, cu procedeele şi mijloacele de care dispune, cu 

valorile şi conceptele-i specifice, conştiinţa filosofică devine ea 

însăşi o filosofie, o existenţă niciodată încheiată, totdeauna un 
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proces de refacere, reevaluare şi regândire a unor domenii ale 

existenţei, a unor concepte proprii sau metode ce se cer reînnoite. 

Conştiinţa filosofică are menirea de a aduce un „necurmat spor 

de luciditate”, însemnând o nouă trezire a conştiinţei din „somnul 

infinit în care fiinţa noastră pluteşte”. În viziunea lui Blaga, 

„conştiinţa filosofică” este un „apendice al filosofiei”, o sumă de 

acte prin care filosofia se autoreflectă. Aceste acte de 

autocunoaştere (de reflectare a gândirii filosofice asupra ei 

înseşi), acte lucide, dar mai puţinconştient consolidate, devin 

atitudini fireşti ale filosofului, prin care acesta este călăuzit în 

eforturile sale de articulare şi structurare a unei noi viziuni despre 

lume. 

O conştiinţă filosofică este determinată totodată de o 

cunoaştere adâncă a ceea ce s-a scris în filosofie şi de existenţa 

unei sensibilităţi filosofice necesare unei viziuni de ansamblu a 

existenţeişi receptării raţionale a acesteia. La Lucian Blaga, 

conştiinţa filosofică revelează misterele existenţiale (condiţia 

umană fiind aceea de a fiinţa „întru mister şi pentru revelare”), pe 

când la Henri Bergson intuiţia filosofică revelează caracterul 

profund al existenţei, ca fiind capacitatea intuitivă a omului de a 

cunoaşte„elanul vital”. 

Revelarea, în cadrul conştiinţei filosofice,se face prin 

„transcendentul care coboară”, iar relevarea la intuiţia filosofică, 

presupune iluminarea şi încrederea oarbă în forţa omenescului, în 

propriile capacităţi intelectualeşi spirituale ale omului. Revelarea, 

în schimb, presupune o iluminare şi totodată o participare la 

această iluminare (aşa cum s-a revelat Dumnezeu lui Saul în 

drumul Damascului). 

Deşi filosofii numesc intuiţia „conştiinţă animalică”, animalul 

având o anumită strategie în conservarea speciei, acestea se 

înscriu într-o ordine finalistă a vieţii de specie, integrându-se în 

ceea ce Lucian Blaga numea „creaţia anonimă”, care este 

organizată datorită unor cadre funcţionalea priori (de exemplu, 

legea selecţiei naturale a lui Charles Darwin, care variază de la o 

specie la alta). 

Superioritatea creaţiei umane ce constă în conştiinţa filosofică, 

diferenţiază net produsele animalului care nu sunt rezultatul unor 

acte de creaţie, ci nişte stereotipuri ce definesc grija pentru 
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fiinţarea „întru imediat şi pentru securitate”, întrucât aceasta îl 

ţine permanent treaz în vederea luării de atitudine faţă de mistere 

(fie prin revelarea, accentuarea, atenuarea cantitativă sau 

calitativă, fie prin potenţare). 

Intuiţia are un rol esenţial în sintetizarea conceptelor 

antinomice, contribuind la crearea a ceea ce Blaga numea 

„antinomii transfigurate”. Rolul sintetizator al intuiţiei, Blaga îl 

atribuie intelectului extatic, acesta fiind înzestrat cu capacitatea 

de a realiza saltul transcendental de autodepăşire a fanicului prin 

criptic. 

Intelectul (conştiinţa) are rolul de a analiza materialul concret 

obţinut prin intuiţie, iar rolul de analizator al conştiinţei, Blaga îl 

atribuie intelectului enstatic, înzestrat cu capacitatea de a descrie 

fenomenele empirice, de a le abstractiza şi de a le sublima. 

Conştiinţa filosofică implică, deci, un raţionalismenstatic, iar 

intuiţia filosofică un raţionalism extatic. 

S-a observat, deci, că prin reflecţia asupra spiritului filosofic, 

metafizica a încercat să simplifice şi să se apropie de viaţă, însă, 

prin aceasta ne vom limita doar la condiţiile de întemeiere a 

oricărei filosofii deplinconştiente de funcţia sa. Întrucât sistemul 

filosofic e un edificiu complet de probleme, e necesară 

simplitatea şi spontaneitatea spirituluiîn cunoaşterea doctrinelor 

anterioare, prin sinteze alecunoştiinţelor dobândite. 

Trebuie să găsim,totuşi, ordinea în complexitate, sinteza mai 

mult sau mai puţin originală a ideilor în mijlocul cărora a trăit 

filosoful. Dezvoltarea complicată a ideilor şi teoriilor, formularea, 

corectarea şi recorectarea acestora, nu au făcut decât să redea cu 

aproximaţie sporită, simplitatea intuiţiei lui originare. Cu alte 

cuvinte, trebuie să surprindem o imagine intermediară între 

simplitatea intuiţieişicomplexitatea abstracţiilor ce o traduc, 

imitând astfel atitudinea iniţială a filosofului. Imaginea 

intermediară fiind o imagine negativă (putere de negaţie, de 

interzicere a acceptatului), revenirea intuitivă la sine se face atât 

prin depăşirea logicii rectilinii, cât şi prin tangibilitatea 

exteriorului, prin verificarea adevărului la nivel empiric, 

senzorial. 

În genere, istoricii gândirii ne-au deformat în mod fatal 

percepţia proprie asupra unei teorii sau idei filosofice, astfel că o 
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doctrină filosofică ne-o reprezentăm în mod fals, ca un moment 

anume dintr-o evoluţieteoretică a unei şcoli de gândire (filosofia 

este înţeleasă aici ca organism şi nu ca o compoziţie), fapt ce 

atribuie istoriei gândirii mai multă continuitate decât există în 

realitate. Filosoful spune acelaşi lucru indiferent de problemele, 

ştiinţa sau gândirea timpului său, de aceea, trebuie să ne înălţăm 

către intuiţia originară a reflecţiilor despre ceva. 

Riscurile asumate de filosofi prin contractul de asigurare a 

nezdruncinării certitudinilor asupra unor lucruri se vor împlini 

prin modul cum vorreuşi(sau nu) să ne comunice 

intuiţiafenomenului de unde îşi trage puterea tocmai viziunea lor 

despre ceva. Obligaţiafilosofiei rămâne ca prin metodele menite 

să surprindă lucrurile gata făcute, să urmeze mişcareagândirii 

înscriindu-se în devenire, adică în viaţa lucrurilorînseşi. 

Întrucât fenomenele timpului prezent sunt denseşi flexibile, 

soluţia e să surprindem lumea exterioară aşa cum este, nu numai 

la suprafaţă, ci în profunzime. Vorbim aici, desigur, de un prezent 

zbuciumat, ce survineîn grabă, fără reţineri, tocmai din elanul 

inconştient al trecutului apropiat. În acest context, filosofia este 

complementară ştiinţei, şi ne oferă bucuria (şi orgoliul) de a nu 

renunţa la a cunoaşteşiînţelege totul existenţei, iar ştiinţane 

dăruieşte prin descoperilele sale, bunăstarea şiconfortul necesar 

actului de reflecţie filosofic. 

Atât Blaga, cât şi Bergson, prin reflecţiile lor filosofice aduc 

contribuţiiesenţiale la dezvoltarea metodeiraţionalismului 

inductiv, cu implicaţiişiaplicaţii atât în matematică, cât şi religie, 

prin dogmatizare şi axiomatizare, încercând astfel, să „răspundă 

cu mijloace mature la întrebările pe care şi le pun 

copii”.Exemplul lor va rămâne în istoria gândirii un reper 

fundamental în ceea ce priveşte asumarea unei viziuni proprii 

asupra lumii, în efortul continuu de a înţelegeşi valorifica 

infinitele mistere ale lumii. 
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      CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

                       ESEU CU …ANTON HOLBAN 

 

 

În anul 1977, la Rotonda 13, sub bagheta lui Şerban 

Cioculescu, s-a evovat personalitatea unui scriitor de mare 

valoare, Anton Holban, de la naşterea căruia se împlineau atunci 

75 de ani, ia de la moarte, 40. Ce dramă să mori la 35 de ani, 

după o copilărie tensionată, în care rolul nefast l-a jucat tatăl său, 

un cazan ursuz. În finalul nuvelei „Halucinaţii”, scriitorul relua 

descrierea tabloului întunecat al copilăriei sale (imagini ce vor 

apărea şi piesa de teatru „Oameni feluriţi”. „Cel care se numea 

tatăl meu, după ce supărase pe toată lumea, adormea în sfârşit – 

greoi, încruntat, sforăind.” Mama lucra la gherghef, iar el 

învăţalecţiile pentru clasa întâia primară. „Din când în când, câte 

o vorbă înceată spinteca tăcerea. Încolo nu se auzea decât ticăitul 

ceasului şi nenorocul plutind”.  

Dragostea, suferinţa, moartea sunt temele cele mai frecvente 

din copilăria lui, justificate, se pare, şi de o sănătate şubredăşi de 

boala care-l ameninţa. Anton Holban îl iubea mult pe Proust, 

identificându-se cu aspecte biografice din viaţa romancierului 

francez: „Pe Proust l-am înţeles fără nici o greutate. Mi se părea 

că mă regăsesc pe mine în el. Aceeaşi copilărie singuratecă şi 

bolnăvicioasă, aceeaşi sensibilitate extremă, aceleaşisuferinţe 
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multiple. Chiar şi anumite motive: groaza că mama nu va veni să 

mă sărute înainte de culcare…”  

Nepot al lui Eugen Lovineascu, îl găseai în casa unchiului, 

dar rareori la cenaclul „Sburătorul”. Lucia Demetrius şi-a amintit, 

la acea rotondă, că Anton Holban trecea brusc de la tristeţe la 

veselie, de la cuvântul grav, la glumă. Marile sale bucurii erau 

lectura şi muzica.Modul ciudat de a îmbina gravitatea 

cu…dulceaţavieţii e reflectat în aserţiunea: „Eu când mă duc într-

un oraş străin, vizitez neapărat cimitirul şi pe urmă cofetăriile”. În 

1936, la o agapă, scriitorul a trebuit să îndure cu stoicism două 

evenimente: Sergiu Celibidache, viitorul mare dirijor, s-a 

încăpăţânat să câte la pian, iar gazda nu i-a oferit şi lui o prăjitură 

delicioasă, ştiind că doctorul îi interzisese dulciurile. Vărul Horia 

Lovinescu, pe atunci în anul I de facultate, şi-a amintit cum 

Anton l-a rugat să-l suplinească la oră de franceză la Seminarul 

Central, el urmând să sufere „o uşoarăintervenţie chirurgicală”. 

Atât de uşoară, încât la a doua oră de suplinire, Horia a fost 

anunţat la cancelarie că Holban a murit. 

Extrem de exigent la limba franceză, unde nota 8 reprezenta 

absolutul, Holban venea la clasă cu un patefon, la care ascultau 

piese de Racine şi Corneille, înregistrate la Comedia Franceză. 

Ca meloman îl ducea pe Horia Lovinescu la repetiţiile de la 

Ateneu ale lui Enescu, iar la concertele marilor virtuoşi 

(Rubinstein sau Casals), când n-aveau acces la biletele scumpe, 

stăteau la uşile sălii de concert pentru a pătrunde la bisuri. 

Ascultându-l pe Ravel, în odaia de lângă Ateneu, unde locuia, îşi 

întreba vărul: „Simţi aici peisajul Saharei, soarele, uscăciunea, 

nisipul?” 

Deşi nu făcea un secret că era ateu, Anton Holban a 

funcţionat ani întregi ca profesor de limba franceză la două şcoli 

teologice: Seminarul monahal de la Cernica şi Seminarul Central 

din Bucureşti. Când suplinea la limba română, acorda nota 10 

pentru cel ce citise câte o nouă apariţie literarăşi-şi conspectase 

ideile principale. După ce rubrica aferentă se umplea de note de 

10 (se crease o concurenţă grozavă), răsplata se concretiza în 

batoane de ciocolată. S-a supărat odată pe elevul Valeriu Anania, 

viitorul poet şi mitropolit, fiindcă venise la curs cu singura lui 

pereche de pantaloni necârpiţi, iar Holban a crezut că a procedat 
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astfel dintr-un spirit de boemă. Criticul Ioan Frunzetti, care l-a 

avut profesor de franceză la Liceul „Vasile Alecsandri” din 

Galaţi, şi-a adus aminte că toate clasele lui începeau şi terminau 

orele cântând „Marseilleza”. Întâlnindu-se cu Şerban Cioculescu 

la Paris, Anton Holban i-a mărturisit că venea de la seminarul 

profesorului Mario Roque, care a vorbit o oră despre tâlcul 

numelui Venturiano din piesa lui Caragiale, „O noapte 

furtunoasă”. „Şi ce dezlegare a găsit el numelui?”, „Dragă, habar 

n-am, eu mă gândeam la concertul la care trebuie să mă duc 

diseară”. 

Anton Holban – AH, „O moarte care nu doveşte nimic”… ce 

altceva, decât cinismul Soartei unui destin de excepţie. 
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       VASILE FILIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRETUL GLAS AL UMBRELOR TRECUTULUI 

 

 

Mă întorc de la Colocviile anuale de Etnografie şi Folclor de 

la Alba Iulia, aşezate sub girul lui Gh. Pavelescu (25-27 nov. 

2016) cu o carte modestă ca dimensiuni (cca 150 pag.): Umbre 

risipite în cuvinte (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2013); o copertă 

incertă expresiv, la prima vedere (imagine din fotografii 

suprapuse pe fond întunecat, din care se detaşează vag chipul 

unui bărbat vârstnic, cu mustaţă căruntă, şi al unei femei blânde, 

cu ochi albaştri). Pe copertă - numele lui Ioan Popa, mie bine 

cunoscut deja, în cei vreo 13 ultimi ani, de când ne întâlnim anual 

la colocviile de la Alba Iulia, unde el vine constant să reprezinte 

marginea sudică a judeţului Alba, cea dinspre Sibiu, anume Ţara 

Secaşelor (care ar fi, conform unei ironii hiperbolizante - dar cu 

cât tâlc! - a profesorului sibian Ilie Moise, un construct imaginar 

personal al lui Ioan Popa). Dar în rest, în afara acestei zone, cine 

să-şi mai aducă de-aminte de Omul cu ochelari negri, în care, cu 

decenii în urmă, Ioan Popa evoca pe Ion Blăjan, legendarul 

rapsod nevăzător al Secaşelor, sau de alte contribuţii ale sale la 

delimitarea în spaţiu sufletesc a acestui Centru de ţară şi lume? 

Puţini, mult prea puţini... Căci suntem grăbiţi şi cinici, / Şi 
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inculţi, şi goi, cum clama nu demult (într-un spaţiu încă 

nedeşertificat deplin) Poetul. 

Aşadar, o carte ca atâtea altele, care ne invadează în anii din 

urmă rafturile şi intimitatea, într-o adevărată hărţuire 

„intelectuală” (şi nu folosesc întâmplător ghilimelele pentru acest 

din urmă cuvânt). De ce-am citi-o? De ce asta, şi nu alta, în 

timpul tot mai limitat de care dispunem? 

Titlul sugerează ceva despre trecut, dar cine mai 

dezmormântă azi morţii (fie şi la şapte ani)? 

Sau cine-i mai ascultă pe bătrâni? Pe Magi îi taxasem de 

mult drept nebuni şi îi exilasem pe un munte depărtat. Care munte 

stă acum cu capul în jos. 

Şi totuşi... Cartea te fură de la primele pagini, chiar de la 

primele fraze. 

Cu umbrele nu-i e dat oricui să vorbească. Şi nici ele nu 

vorbesc oricui, chiar când sunt întrezărite. Umbra tatălui mort i-ar 

fi vorbit, cică, fiului Hamlet, pe la 1300 şi ceva. Dar încă de pe-

atunci Hamlet, intelectualul, n-o crezuse pe deplin. A vrut 

„dovezi” palpabile, şi a murit nu ca erou răzbunător, ci apărându-

se de agresivitatea lumii ieşite din matcă. („În legitimă apărare”, 

cum am spune azi.) O lume devenită în final cimitir, când 

mâhnitul prinţ înţelege că trebuie să se aleagă şi să 

supravieţuiască doar glasul lui Mercuţio-prietenul, care să-i spună 

povestea. 

Ioan Popa este şi Hamlet, cel 

căruia umbrele i-au vorbit, şi 

Mercuţio, cel care spune povestea. 

Îşi spune propria poveste. O face 

însă într-o lume-cimitir. 

Prin Ţara Secaşelor a curs 

cândva apa vieţii. Ne-o spune, prin 

sugestie inversă, chiar numele ei, 

ce pare a trimite direct spre un 

prezent secătuit, deşertic. Îmi 

permit să vorbesc în aceşti termeni 

alegorici despre această zonă 

tocmai pentru că n-o văzusem 

niciodată până în prag de iarnă 
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2016. Decât în vis, străbătută de un râu lat şi limpede (poate unul 

din cele patru ale Edenului). Realitatea văzută în vizita din 27 

nov. 2016 la Roşia de Secaş e, ca de obicei, cu totul alta. Dar eu 

refuz să cred că-i cea „adevărată”. Adevărul are feţele lui 

ascunse, la care robii aparenţei nu ajung. Iar sub pustiuri, cum se 

ştie, se-ntind adevărate mări... 

Ioan Popa scoate la lumină tocmai faţa ascunsă a 

„adevărului” Ţării Secaşelor, dibuindu-i pierdutele izvoare 

subterane. (De aceea, Ilie Moise avea într-un anume sens 

dreptate.) Căci Ioan Popa a cunoscut izvoarele acestei zone 

(centrale, şi totuşi ocolite de marile căi  de acces), pe când acestea 

gâlgâiau la vedere, şi a sorbit din ele apa cea bună: cea a aducerii-

aminte. 

Cartea e din stirpea Amintirilor din copilărie, ale lui 

Creangă, stirpe continuată magistral de un Slavici (Lumea prin 

care am trecut) sau un Blaga (Hronicul şi cântecul vârstelor). 

Adică din stirpea marilor memorialişti. Ea are o structură 

concentrică, „îngropată” în cele cinci capitole nenumerotate, dar 

care reconstituie vizibil spirala devenirii, orizontul şi perspectiva 

celui care povesteşte: Ai noştri (familia), Ai lui Brotea (vecinii), 

Ai bisericii, Ai şcolii şi Purpura. E vorba de „umbrele”, filtrate, 

dar şi crescute oarecum, de ceaţa amintirii subiective, ale celor 

care au ocrotit, mai întâi de aproape, apoi tot mai de departe, 

copilăria povestitorului (mai întâi copil de-o sensibilitate 

năzdrăvană, apoi elev la Blaj, tot mai reflexiv şi mai profund, 

apoi dascăl în satul natal).  

În buna tradiţie ardeleană, accentele nu cad însă pe subiectul 

narator, ci pe mediul formator, pe forţa genetică a rădăcinilor-

mume. Rând pe rând prind contur, din ceaţa amintirii, figuri 

emblematice precum Mama Vetă (bunica dinspre mamă), Moşu 

Ilie (bunicul de aceeaşi parte), Mama Marie (fiica celor doi şi 

mama povestitorului), Mătuşa Iştină; apoi vecini, preoţi şi 

protopopi (de stirpe italiană, veniţi spre Blaj să întărească 

„unirea” bisericii româneşti cu Roma, pe la 1700, dintre care se 

va remarca mai apoi Nicolae Pauleti, primul culegător de folclor 

din spaţiul românesc), dascăli şi rapsozi (precum pomenitul Ion 

Blăjan), profesori sau simpli ţărani, pe a căror viaţă şcoala şi 
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mediul unei culturi aşezate, milenare, şi-a pus pecetea pentru 

totdeauna (ca Baciu Gravila, omul de serviciu al şcolii).  

Uneori imaginea acestora ia conturul ceţos, de poză veche, ca 

cea a familiei strânse sub comanda lui Moşu Ilie; poză „din care, 

cocoţat în braţele mumii, privesc galeş peste toţi ai casei, strânşi 

laolaltă de moşu într-acea duminică luminoasă, cu soare mieriu 

de toamnă târzie să ne tragem în chip, să-l trimită feciorilor 

plecaţi pe frunt, să-şi mai stâmpere şi ei doru (...), mereu cu 

sufletul rupt şi neîmpăcat” (p. 19). Alteori imaginea, deşi 

reconstituită din spusele altora, capătă mişcarea de vârtej a 

dorului (în cea mai pură tradiţie folclorică), ca în cazul evocării 

mătuşii Iştina (foarte probabil Iustina, devenită la casa stăpânilor 

din Craiova Cristina); care, „sătulă de tabieturile Domnului şi ale 

Cucoanei, într-una din zile se retrase în camera ei şi-mbrăcă 

hainele cele scumpe de acasă. Coborî apoi în sufragerie şi începu 

a se privi în oglindă şi a juca aşa cum o făcea la jocul duminecii. 

Se vedea între cei dragi ai ei şi juca de mama focului, şi bătucea 

podeaua de răsuna casa. Cucoana deschise uşa să vadă ce se 

petrece cu Cristina, cum o rebotezase ea: Săriţi c-a-nebunit 

Cristina! (p. 43). De altfel, „Cristina” îşi va părăsi curând slujba 

de servitoare la „domnii” din Craiova, revenind la Roşia de Secaş 

şi redevenind ... Mătuşa Iştină.  

Sunt doar două dintre atâtea alte exemple din care emană 

forţa centripetă a satului. 

Memorabilă e şi figura lui Baciu Gravila, „omul şcolii”,care, 

aflând (el ştie de unde) despre iminenţa unor inspecţii a doua zi, 

„în târziul serii, cu lămpaşul în mână, clipocind prin noroaiele 

drumurilor, se-nfăţişa pe la casele dascălilor să le dea vestea 

poate cel mai puţin aşteptată: Făcutu-v-aţ planurile, dom-

învăţător, şi tot ce trăbă pe mâne?Că vine inşpecţie mare, şi, de 

nu, îi bai!”. Pentru că, după el, „în faţa oamenilor de ştiinţă (...) 

nu puteai sta oricum. Că-s oameni mari, oameni cu carte!” (p. 

144). Avem de-a face, după cum uşor se poate vedea, nu doar de 

un „om al şcolii” ca spaţiu fizic (ce trebuie măturat şi încălzit), ci 

de omul unei întregi tradiţii şcolare (cea a şcolilor Blajului), 

infiltrată adânc în cealaltă tradiţie, a culturii minore, a bunului 

simţ şi a bunei vecinătăţi. 
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Se încheagă astfel imaginea unui mediu cultural milenar, 

românesc, aproape pur, capabil să absoarbă şi să distileze cele 

mai bune aporturi catalitice ale altor culturi (vezi tradiţia 

activismului catolic, adusă de popii şi protopopii din neamul 

Pauleti), capabil să se prelungească, la vremea potrivită, absolut 

firesc în ceea ce Blaga va numi cultura majoră. Căci, sub 

discretul alb-negru al costumului de Secaş, ochiul deprins cu 

esenţele ascunse ale lucrurilor ar putea uşor întrezări Purpura 

imperială, la care face aluzie ultimul capitol, şi care ar putea sta la 

baza unui alt fel de mecanism etimologic, care să fi dus la 

denumirea actuală a satului. Numele actual al satului ar veni de la 

„roşul zidurilor unei biserici de cărămidă, ridicată de-o abaţie a 

călugărilor benedictini, recunoscuţi pentru hărnicia şi credinţa lor 

desăvârşite, acolo, la poarta Cărărilor (dealul tutelar al satului - 

vezi foto, n.n.), pe la începutul mileniului al doilea” (p. 148). 

Şi, timp de-aproape încă un mileniu apa vieţii a curs din 

belşug pe văile celor două Secaşe, pe cel mare, ca şi pe cel mic, 

de-a lungul căruia, de-a dreapta şi de-a stânga lui, se înşiruie 

Roşia de Secaş. „Satul îşi avea rânduiala lui, se guverna după 

nişte legi în care ne pomeneam şi în care creşteam în modul cel 

mai firesc, fără connstrângere, de la care însă nu ne puteam 

abate” (p. 150)  

Dar evoluţia acestei civilizaţii milenare, atât de aşezate, a 

fost smulsă brutal din albia, mai statornică de cât a Secaşelor 

înseşi, de către o mână de minţi criminale, pe la mijlocul veacului 

anterior. „Şi-au venit deodată furtuni devastatoare peste Purpura, 

ceea ce până mai ieri fusese pe lege devenind peste noapte cu 

totul potrivnic. Satul se guverna acum după alte norme şi reguli, 

multe dintre ele întoarse cu fundul în sus.” (p. 153). Ioan Popa ne 

dă, dacă mai era nevoie, imaginea halucinant mărită, sub lupa 

unei sensibilităţi ascuţite, a unui cataclism; dar şi, implicit, a ceea 

ce ar fi putut fi, a ceea ce ar fi trebuit să fie civilizaţia românească 

actuală, dacă ea şi-ar fi urmat organic propriile-i potenţialităţi. 

Tonul celor ce privesc în urmă, rememorându-şi propria 

viaţă, este în mod firesc nostalgic. Cel al lui Ioan Popa şi al 

generaţiei sale este motivat-nostalgic nu doar de firescul vârstei, 

ci şi de nefirescul istoriei trăite. Citind cartea lui, ne sună în 

urechi una din ultimele strofe ale lui Goga: Şi cum sub tâmpla 
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mea fierbinte  O lume-ntreagă reînvie, /Nu câte-au fost îmi vin în 

minte, /Ci câte-ar fi putut să fie. Căci, dincolo de caracterul 

documentar, dincolo de povestea vieţii unui om, împletită cu 

istoria unui sat şi a unei zone de o indicibilă nobleţe etnică, stă 

suferinţa nesfârşită a unui popor ce nu şi-a văzut încă gata 

mănăstirea propriei civilizaţii, chiar dacă jertfele n-au lipsit. Iar 

frazele lui Ioan Popa, ce curg domol şi melodios (vădind un stil 

ce nu mai e al vremii noastre bezmetice), amintesc încă o dată 

tonul poematic al Poetului suferinţelor Ardealului: La noi de jale 

povestesc /A codrilor desişuri  Şi jale duce Murăşul /Şi duc 

tustrele Crişuri... Ca şi Secaşele, pare a adăuga Ioan Popa; în 

locul apei vieţii organice şi a dezvoltării fireşti, curge pe Secaşe 

jalea, nostalgia vremurilor de odinioară: Care atinge, în final, cum 

ziceam, cote poematice, transindividuale: „Datini şi rânduieli, 

oameni şi locuri ce mi-aţi împodobit atât de plăcut anii cei mici şi 

tineri, unde sunteţi oare? Pentru ce v-aţi retras în ceaţa vremii 

sărăcind sufletele lumii de azi, de la Purpura, lăsându-le goale şi 

pustii?! Mă-nchin în faţa rânduielilor aduse-n loc de civilizaţia 

cea nouă, dar oare de ce căldura atât de ademenitoare a aducerilor 

aminte despre cei şi cele ce au fost odinioară mă împresoară atât 

de plăcut, ori de câte ori mă întorc la ele?” (p. 157, cu reluare pe 

coperta IV). 

Pentru că eşti, frate Ioane, glasul discret nu doar al umbrelor 

trecutului propriu, ci cel al unei întregi zone şi epoci, de organică 

devenire şi autentică nobleţe sufletească.  
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LIVIA FUMURESCU 

 

 

 

 

 

 

RESETARE PE SERPENTINE LIRICE 

După publicarea a unsprezece volume de poezii şi a şapte 

volume de proză, Ileana-Lucia Floran jonglează cu efectul 

stilistic al cuvintelor, care „dansează...alunecă...devin un infinit 

preţios” în rostogolirea realităţii în vis şi a vieţii în răsărit (Un 

singur răsărit).  

În recentul volum de versuri, poeta revine insistent asupra 

unor teme şi motive din volumele anterioare, simţind că poezia 

este un autentic act de cunoaştere, de explorare a cutelor ascunse 

ale subconştientului, care-i conferă autorului echilibrul 

existenţial, după experienţe neaşteptate şi răvăşitoare. Realităţi 

antonimice precum fericirea şi tristeţea, speranţa şi dezamăgirea, 

iubirea şi nefericirea, optimismul şi scepticismul, singurătatea sau 

izolarea voită, viaţa şi moartea se regăsesc în poeziile cu vibraţii 

simboliste şi neoexpresioniste, învăluindu-se în metafore adeseori 

criptate, ca o reacţie împotriva raţionalismului speculativ. 

În volumul bilingv româno-italian „Jumătatea de măr/ 

Mezzo mela” (Editura Emma, 2015), Ileana-Lucia Floran 

pendulează între iubirea din trecut şi singurătatea copleşitoare de 

după dispariţia partenerului, investigându-şi trăirile prin linii şi 

culori, desprinse din miraculosul fruct al copilăriei. Mărul – roşu, 

galben, verde – devine albastru când rămâne doar o jumătate din 

ce a fost cândva un întreg, precum prezenţa poetei, înjumătăţită 

de un destin nemilos. Chiar culoarea copertei pe care se 
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conturează verdele-albăstriu al jumătăţii de măr, cu sămânţa 

continuităţii, sugerează această posibilă schimbare, spre care pare 

a se orienta sufletul bântuit de nelinişti al scriitoarei. Culoarea 

roşie a iubirii necondiţionate schimbă însă percepţia fructului, 

oferit cu generozitate semenilor, ca leac spre vindecare, răbdare şi 

speranţă: 

„În inimă/ mi-a crescut/un măr roşu,/coborât dintr-un vis.../ 

Îmi promit/ să-l dăruiesc/celor ce au nevoie/ de speranţă,/ ca pe 

un leac,/ redescoperit cu răbdare...” (Mărul din inima mea). 

Derulând retrospective autobiografice, poeta caută cauzele 

angoaselor, care, uneori, o asaltează, acceptându-le fără ezitare, 

conştientizând că n-a părăsit-o imaginaţia din copilărie: 

„Dintotdeauna,/am fost un copil răsfăţat,/obişnuit să i se ofere,/ 

fără cutremure/ prin timp,/ orice îşi putea imagina./ Chiar dacă/ 

mi-am distrus zborul/ şi-am eşuat lamentabil/ în propria-mi 

existenţă, / fără să las niciun indiciu, / nu mă plâng/” (Întrebare). 

Poezii reflexive, în care limbajul figurat pedalează pe 

efectul terapeutic al cuvintelor, insistă pe asaltul devastator al 

dorinţelor, prinzând-o  într-o capcană sufocantă: „Mă sufocă/ 

capcana în care m-au prins/ dorinţele/ ce cresc/ mai presus de 

mine,/ mi se încolăcesc în jurul gâtului/ şi-mi opresc 

respiraţia...dar,/ între devreme şi/ mult prea târziu/ mi-am petrecut 

toate tăcerile/ ...pentru a mă simţi iertată/ de patima cuvintelor” 

(Capcană). 

Lirismul meditaţiei compune şi recompune un univers 

afectiv inedit, printr-o serie de simboluri cu semnificaţii 

remarcabile: capcana (incertitudinea), golul (prăbuşirea), 

balustrada suspendată (dezorientarea), harta (orientarea), călătoria 

(viaţa omului ) etc.  

„Mă simt pierdută/ între realitate/ şi visul/ în care m-ai 

abandonat/ pe când păşeam tiptil,/ ...ghidându-mă/ după 

balustrada/ suspendată/ peste un gol imens/...Mă simt pierdută/ în 

singurătatea/ mea/ de zi cu zi” (Gol). 

Pericolul singurătăţii, ca şi primejdia izolării în durere se 

reia şi se amplifică în mai multe poezii, în care zilele nebuloase, 

ceţoase, cârpite spre a sugera un amăgitor curcubeu pot rezista 

doar „până voi fi ucisă/ de avalanşa singurătăţii,/ care/ se 

prăvăleşte peste mine” (Execuţie). Metafora durerii e „crivăţul 
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orbitor/ al melancoliei/ şi va fi mereu/ flămândă şi însetată”, mai 

ales că durerea nu poate fi împărţită cu nimeni: „Surdă va fi/ la 

orice rugăminte/ şi mută va fi,/ ferecată în sine”. Pendulând pe 

soluţii optimiste, pare-se că doar iubirea e vindecătoare a durerii: 

„Nu le plac/ inimile rănite/ de săgeţile melancoliei,/ preferă/ să 

moară în iubire,/ nu de săgeata Durerii”, care se va „transforma/ 

în speranţă,/ îmi voi despleti crengile/ şi voi înverzi/ 

înspăimântându-te/ de moarte!” (Secunda). 

Metafora securii din ochii umiliţi se poate decripta în 

zâmbetul aparent ascunzând umbrele nefericirii. Convingerea că 

cel de departe veghează deschide perspective luminoase şi 

fereastră spre certitudini: „Imaginează-ţi/ cum veghează cineva 

de departe/ asupra ta,/ ca să poţi deveni/ o fereastră  deschisă spre 

mâine...Atunci,/ e momentul/ să începi să trăieşti” (Senzaţie 

ciudată).  

Mitul regenerării afective şi a permanentizării sentimentelor 

din inimă se centrează în „locul acela special”, în care muza 

poeziei lirice, Euterpe, invita cândva cuplul „la un ospăţ al 

zeilor”, iar acum „Simt că undeva,/ de cealaltă parte a lacrimii/ şi 

tu îl cauţi/şi tu-l auzi râzând/ şi tu îţi aminteşti./ Locul acela 

trăieşte/ pentru totdeauna/ în amândoi” (Locul din inimi). Locul 

iubirii oscilând mereu este nu numai inima, ci şi sufletele 

„frământate/ de îndoieli/...sufletul meu/ înfometat/...cu uşile 

ferecate/şi durerile,/ ce i-au smuls şi ultima picătură/ de 

toamnă/...când tăcerile/ apar şchiopătând...ca un pluton de 

execuţie...” În faţa disoluţiei „sufletul...cântă/ un psalm de 

veşnică iubire/ ce înconjoară tăcerile...şi le alungă/ înafara 

timpului...” (Ordinea tăcerilor). 

Uneori, cuvintele dobândesc forţa unor simboluri ale 

realităţii profunde, în care rigorile biblice devin motive culpabile 

ale Eului poetic, ascuns după omeneştile măşti ipocrite: „M-am 

prefăcut/ indiferentă,/ părea că nu mai am energie/ pentru multele 

vârtejuri/ care mă loveau încă/ la fel de nemiloase./ M-am 

prefăcut/ încrezătoare,/ dorind să mai am putere/ să-mi ascund 

delirul/ ce mă obligă să mă irosesc/ în nimicurile de zi cu zi/. 

Dădeam de pomană/ doar câte o jumătate de măr,/pentru ca 

păcatul/ să nu fie întreg” (Păcatul). 
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Viaţa considerată o călătorie confruntă poeta cu schimbarea 

neaşteptată, prinsă în vârtejul pentru care nu era pregătită. 

Perseverând în depăşirea încercărilor vieţii „...am zâmbit,/ deşi 

eram obosită,/ sperând/ să-mi pot duce/ la bun sfârşit/ călătoria” 

(Călătoria). Poezia pare o transpunere lirică a maximei „Nu da, 

Doamne, omului cât poate să ducă”. 

Merele verzi, sugerând optimism, sunt părţi ale unei hărţi, 

care se vrea orientativă printre serpentinele vieţuirii. Repetarea de 

trei ori a substantivului „hartă”, precum şi figurile geometrice ale 

cercului devenit elipsă, deschid perspectiva dorinţei de 

normalizare a trăirilor, de vreme ce harta: „mă trece simplu/ 

dintr-o lume în alta/ ca şi cum aş traversa/ de pe un trotuar pe 

celălalt/ aruncând un măr verde” (Măr verde). 

Efectul terapeutic al scrisului, precum lacrimile 

vindecătoare, devin balsam prin magia cuvintelor care 

temperează neliniştile în poeziile Amurg alb, Sfere şi cercuri, Un 

singur răsărit etc. 

De o reală şi subtilă percepţie filozofică pare a fi viziunea 

inovatoare din poezia Inestimabil, concentrată în versurile 

interogative: „Cum să fii „stăpân”/ peste inestimabil?”, precum 

colecţiile „de timbre/ tablouri/ sau Gallé-uri/ expertizate?”. Ca şi 

păsările închise în colivii sau ca şi poemul înţesat de metafore, 

ceea ce e preţios nu trebuie ferecat privirii. Pe aceeaşi linie de 

reflecţie filozofică pare a se înscrie şi poezia Anotimpuri viitoare, 

în care viaţa poetei este o fracţie cu doi, sub oblăduirea soarelui, 

dar avalanşa neprevăzutului o face captivă: „Viaţa mea e o 

fracţie/ a cărei rezolvare corectă/ dădea invariabil doi,/ iar soarele 

mă-mbrăţişa/ ca un poem/ încărcat cu flori/ albe, atât de albe.../. 

Momentul neprielnic schimbă bucuria, căci avalanşa 

neprevăzutului o face captivă: „Apoi, am alunecat/ şi m-a ajuns 

din urmă avalanşa,/ iar merele/ s-au transformat în spini/ ce-mi 

zgâriau gândurile/ şi mă ţineau captivă, îmbătrânindu-mă cu 

fiecare/ clipire a pleoapelor”. 

Concepţia despre viaţă şi moarte se exprimă metaforic fie 

prin pământul reavăn, pregătit pentru însămânţare, sugerând 

viaţa, fie prin aripile fâlfâind în văzduh ale celor decedaţi: „Ştiu 

că tu mai zbori încă,/ dar eu am căzut/ şi m-am înfipt în pământul 

reavăn/ dintr-un alt zâmbet de timp” (Zbor întrerupt). 
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Mărturisirea autoarei, precum o spovedanie către duhovnic, 

conferă forţa depăşirii scenariilor parşive şi a superstiţiilor ce ar 

aduce ghinion: „Îmi golesc inima de orice teamă./ Trec 

mărturisirea/ pe primul plan,/chiar dacă s-ar sparge oglinda/ şi 

mi-ar aduce / Şapte ani de ghinion/...Nu mai am nevoie de nimic,/ 

sunt independentă/ şi neînfricată,/Nu mă mai poate corupe/ nicio 

filozofie,/ niciun trup/ şi nicio rămăşiţă/ din scenariul/ aruncat 

spre mine/ de restul lumii, întunecate”(Prim-plan). 

Remarcabile sunt imaginile metaforizate inedit din poeziile 

doamnei Ileana-Lucia Floran, care cuantifică iubirea (surplusul de 

iubire), dar şi „jefuirea copacilor de frunze”, precum şi resetarea 

spre adaptare: „Nici nu mi-am imaginat/ cum/ din surplusul de 

iubire/ nu mai rămâne nimic/...Urăsc imaginea trecerii timpurii/ şi 

jefuirea copacilor de frunze/...Îmi voi reseta ceasul intern/ pentru 

a mă adapta/ unui alt fus orar/...Îmi umplu/ golurile de viaţă/şi-mi 

joc rolul/ până la capăt/ fără public şi fără sufleor” (Surplus de 

iubire). 

Ca o speranţă a ieşirii din degringolada în care se zbate, 

poeta crede în regăsirea bucuriilor copilăriei: „Poate-oi mai găsi/ 

jumătatea mea de măr/ pierdută într-o copilărie/ nedescifrată,/ în 

care zâmbetele erau/ agăţate de fereastra/ ce se deschidea spre 

grădină” (Căutări). Trecerea timpului aduce schimbări şi 

amăgitoarele nostalgii ale ferestrei prin care se vedea cândva 

grădina cu merii în care se aprindeau merele roşii ale toamnei. 

Comparaţii, personificări, metafore, reluări şi enumerări, se 

asamblează în construcţii poetice care dau contur peisajului 

sufletesc, bântuit de temeri şi de căutări ale unor certitudini. 

Maniera prozodică modernă, cu metrică inegală, dobândeşte 

armonii calme în contextul dispunerii originale a versurilor şi a 

strofelor. Cititorul alunecă pe valurile imaginilor în care se topesc 

reflecţiile filozofice ale cunoaşterii magice prin intermediul 

versurilor. 
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CHRISTIAN W. SCHENK 

 

 

 

 

 

 

DANA BORCEA ŞI... UN BOB DE LUMINĂ 
-Un argument - 

 

Fiecare nouă carte tinde spre frumos, încearcă să străpungă 

marginile esteticului, să le depășească asemenea unei raze de soare 

străpungând în zori de ziuă liniștea infinitului nopților. Biografia Danei 

Borcea poate constitui materialul unui roman întreg, prin atașamentul ei 

față de problemele sociale, sacrificiul personal pe care-l aduce față de 

nevoiași, față de cei marginalizați, față de cei pe care soarta nu i-a 

alintat.  

Iată ce ne spune într-o mărturisire de credință: 

„Activitatea mea de 13 ani, de ajutorare a bătrânilor abandonați, 
reprezintă cel mai bine idealul meu de viețuire - ajută dezinteresat, 

dăruiește-te celor în nevoie ca să atingi plinătatea sufletului! Sunt 

convinsă că și binele contaminează, nu numai răul, tocmai de aceea îmi 

doresc să dau un ton în acest sens. O parte din poezia pe care am scris-

o este legată de apropierea de suflet ce s-a creat între mine și bătrânii 

din stradă de-a lungul anilor. Natura, cerul, omul, timpul, veșnicia și 
Dumnezeu sunt preocupări constante în versul meu. Ce reprezintă  

poezia pentru mine? Deși am renunțat la ea cu 15 ani în urmă, după o 

coabitare profundă începută din clasele primare, a revenit acum în 

forță. Când scriu poezie rup din lăuntrul meu, versul mă împarte și mă 

adună din nou pentru a da mai mult din mine celorlați”. 

Acum, cu această carte, „Pe genunchii luminii” – titlu pe cât se 
poate de reprezentativ – Dana Borcea se află la debutul editorial, cu 

toate că mai publicase sporadic în câteva reviste și într-o 
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antologie.Poezia ei ritualică, de continuă sugestie, provoacă stări 

metaforice de o adâncă trăire lirică, implicit sentimentală, și nu în cele 

din urmă profund socială. 

Ridică-mi ochii către Tine Doamne 

Sau vino Tu sub pleoapele-mi greoaie 
În Bărăgan este festin de toamne 

Și mintea mea s-a-ntunecat a ploaie 

Și mi s-au stins cuvintele-n cenușă 

Aleanul mi-a încărunțit pe cale 

E noaptea-ndoliată după ușă 

Iar zorile scriu cântece cu jale  

Desprinde-mă din coasta lumii Tale 
Să nu mai calc morminte de petale 

 

Modalitatea de a se situa într-o expresie modernă este conjurația 

dintre o reflecție de tip heideggerian (aș spune chiar noician), glisată 

însă pe formulări modulare, care invită pe alocuri - prin construcțiile 

artizanale – mandalele, în care fragmentul articulează întotdeauna 

întregul, ca de exemplu în ultima strofă a poemului „La margine de an”: 

Cu cât murim mai des se vede cerul 

Sclipind în mii de lacrime căzute 
Iar în pustiul iernilor misterul 

Zvâcnește către rosturi nevăzute 

 

Analiza poate fi extinsă, dorința de înnoire trebuie apreciată 

oricând și în orice condiții, chiar dacă dincolo de bunele intenții 
problema poeziei nu ține doar de lupta cu vitregiile impuse de destin, 

de dinamica proiectelor poetice, ci de faptul condiției apropierii poeziei 

de cea a ființei. 

Poezia se naște întotdeauna din relații interumane, sociale, și nu în 

cele din urmă psihologice, în cele mai firești condiții; la urma urmelor, 

creatoarea săvârșește un act cosmogonic, demiurgic, căutând prin 

frământări noi valențe: 

Din frământările atâtor gânduri 

Cu greu se mai desprinde o idee 

Tot caută în inimă intrânduri  

Să-i dea tristeții iz de orhidee  

 

Tonul general al poeziilor, chiar dacă la prima vedere nu pare, este 

elegiac, ca o neliniște totală a existenței în care singura bucurie umană 
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sunt cuvintele, cu care se pot scrie poeme, cu care se pot întocmi – 

deopotrivă – rugăciuni și blesteme.  

Poezia nu se face numai din emoții și din cuvinte, materia primă 

fiind mici fraze intercalate într-un global liric de un rafinament divin, 

fie prin „toamne de umbrele rupte”, fie prin „zări învăluite în 

singurătate”. Căutătoare de himere topice, Dana Borcea aduce prin 

poezia ei un elogiu atât literaturii în general, cât și limbii române în 

special, căreia îi descifrează unele taine pe lângă care trec indiferenți 
atâția oameni, atât de mulți poeți contemporani: 

Dacă peste iarnă vom scăpa muririi 

Care înălțime ne va rechema 

Suntem ca și iarba supuși putrezirii 

Sau întindem aripi dincolo de nea 
 

Se cuvine să mai scoatem în evidență o trăsătură a poeziilor din 

această carte, și anume faptul că uneori poezia este cromatică, vizuală, 

senzuală, palpabilă, constând în sinteze de culori, parfumuri, stări 

materiale și imateriale. Arhitectura imaginii poetice, chiar dacă pare 

câteodată că starea eului stă în centrul atenției, putând fi vorba de 

subiectivizare în poezia autoarei, mai adânc privită apare ca un proces 

de obiectivare, de maturizare biologică și spirituală, o aură de 

înțelepciune și de înțelegere superioară a lumii. 

Tonalitatea dominantă a poeziei Danei Borcea este în primul rând 

descriptivă cu câteva elemente elegic-misterioase. Alteori însă, în mod 

surprinzător – în sensul pozitiv al cuvântului – versurile sunt de o 

naivitate dezarmantă, scoțând în evidență înclinația poetei spre ludic. 

De menționat că poeta despre care vorbim scrie o poezie 

pragmatico-filozofică, psihologico-socială, pornind de la realitatea 

imediată și de la experiența de viață, ajungând la generalizări 

conceptuale căptușite într-un bogat limbaj metaforic. Versurile sunt 

adesea o pendulare între natural, firesc și artificial, fără sofisticări, 

înclinația poetei fiind, fără discuție, spre social. Există și sentimentul 

unei terori a istoriei (după expresia lui Mircea Eliade), sau o teroare a 

timpului care trece, însoțit de un destin implacabil, deopotrivă un destin 

al omului și al cuvintelor. Senectutea cu consecințele ei funeste nu prea 

stă în atenția poetei. Se mai zice că o altă dramă a omului pornește de la 

faptul că cere probe materiale lumii spirituale, divinității, și le obține 

prea arar. Poezia este, cu siguranță, o asemenea probă materială care se 

obține cu efortul minții, al cugetului, al inimii. 

Oricât mă-ndepărtez mai mult mă adâncesc 
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Fără puteri înot în lutul omenesc  

Mă strânge noaptea-n chingi și veacul zbiară-n gând 

Am sângele chircit cad visele plângând  

Nu știu decât un leac al sufletului ars 

Orbirea minților pe drumul către Tars 

Când voi vedea din nou prin ochii zorilor 
Cu lacrimi să plivesc poiana florilor 

 

Poeta pare să aibă „combustie” pentru un destin poetic întreg, iar 

„combustia poetică” nu se adună prin zgârcenie, ci se obține numai și 

numai prin risipire aidoma dragostei. Poezia Danei Borcea refuză 
spectacolul. E un „non-combat” pe toate fronturile, cuvintele nu iau în 

posesie lumea, doar se descarcă de ea ca să devină șoaptă, eventual grea 

„șoaptă de plumb” socială. Iar șoaptele se pierd apoi în vacarmul lumii. 

Viața e o nepotrivire de idealități, de aspirații, numai frica este cea care 

ne face asemănători. Autoarea a ales să iubească lumea, măsurând-o în 

cuvinte. Uite, așa, o iei din aproape în aproape, din cuvânt în cuvânt, 

până descoperi că totul din jur îți aparține. Dai nume lucrurilor din 

preajmă, spui florilor pe numele lor intime, îmblânzești orice fiară cu 

un cuvânt pe care îl trezești din visarea lui. 

Între gând și iriși 
Un perete mutÎn cameră toarce 

Timpul cu-mprumut 

Prin crengile verii 

Năzuințe-n pârg 

Stau la soare norii 

Teii strigă-n târg 

Ies pe brânci din mine 
Chiar dacă mă dor 

Cântecul și țepii 

Trandafirilor 

 
Poemele din „Pe genunchii lumii“ ne arată că autoarea are o 

bogăție de lecturi asimilate într-un excepțional fond de sensibilitate, 

până la subtilele armonii ale unui curcubeu materializat în vers. În carte 

apare ideea de sublim, dezvoltată de un Fiedrich Schiller, unde aflăm 

un autentic imn dedicat omului, fizic atât de ușor destructibil, dar cu o 

invincibilă putere morală în fața nesfârșitelor primejdii. Sublimul nu se 

întemeiază nicidecum pe învingerea sau suprimarea unei primejdii ce 

ne amenință, ci pe eliminarea ultimei condiții, singura în care poate 



 

138 
 

exista primejdia pentru noi; căci sublimul ne învață să considerăm 

partea fizică a ființei noastre ca pe un lucru natural exterior, care n-are 

nimic și în niciun fel de a face cu adevărata noastră personalitate, cu eul 

nostru moral. Catharsis-ul e cel care prin lacrimi ne purifică, ne curăță 

sufletul întru sublimul și frumosul care prin poem ne desparte de 

patimi, de invazia acaparatoare contingentului. Iată de ce fel de sublim 

dă dovadă Dana Borcea! 

 
La Boppard pe Rin, ianuarie 2017 
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MIHAELA EMILIA VLADU 

 

 

 

 

 

                    Descântecul de deochi 

Descântecul este o specie a literaturii populare, în formă 

ritmată, conţinând formule magice care, însoţite de practici 

corespunzătoare, serveau ca auxiliar al medicinii populare 

româneşti străvechi.Credinţele populare, moştenite din vremuri 

imemoriale, avându-şi originea în frici ancestrale, în spaime 

ereditare, în obiceiuri păgâne sau în deviaţii ale realităţilor 

credinţei, au supravieţuit în sânul comunităţilor rurale, de-a 

lungul veacurilor, dând naştere la practici şi ritualuri, printre care 

şi descântecul pentru deochi.  

După cum se ştie, toate popoarele, din vechime până în 

prezent, au crezut că ochii au o putere magică ce se răsfrânge în 

mod periculos asupra celui vizat, putere care nu se poate înlătura 

decât prin ritualuri şi ceremonii speciale.  

Descântecul este definit în dicţionar drept o „formulă 

magică versificată cu care se descântă, ori o acțiune de 

desfacere, de dezlegare de făcătură, de vrajă”
2
,  acţiune opusă 

celei de încântec.  

                                                             
2DEX: dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română. Institutul de 

Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti Editura Univers 

Enciclopedic Gold, 2009, p. 110. 
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În folclorul românesc, deochiul– numit şi săgetătură–este 

considerat drept o boală de natură magică.Lipsa de măsură e 

sancţionată prin deochi – dacă admiraţia pentru cineva e excesiv 

de mare, dacă invidia şi ura sunt cumulate într-o privire 

răutăciosă. Frumuseţea şi urâţenia – două extreme – pot provoca, 

la rându lor, fie admiraţia excesivă fie invidia şi răutatea 

excesivă.Chiar însuşi vorbitorul se poate deochea singur, atunci 

când îşi exprimă verbal deplina mulţumire de starea sa sau când 

arată că este peste măsură de fericit. Singurul mijloc de a evita 

urmări magice nefaste ale acestor laude exagerate este expresia 

«să nu-i fie de deochi!» sau «de nu m-aş deochea!»
3
 şi altele de 

felul acestora.Simpla privire a cuiva ar putea provoca stări din 

cele mai neplăcute, precum valuri de căldură, transpiraţie, dureri 

puternice de cap şi de stomac, vertij etc. Copiii mici consideraţi 

foarte fragili sunt protejaşi de mamele lor prin înfăşurarea unei 

aţe roşii la încheietura mâinii, roşul fiind culoarea sângelui, 

culoarea vieţii şi, prin urmare, înzestrat cu puteri protectoare. 

Însă nu numai oamenii pot fi deochiaţi, ci şi plantele sau 

animalele domestice înzestrate cu însuşiri care atrag admiraţia 

sau invidia, stare care declanşează veştejirea la plante şi tânjeala 

la animale. Deochiul poate fi involuntar sau intenţionat, însă 

efectele sunt identice şi proporţionale cu puterea invidiei sau 

admiraţiei. 

Durata descântecului diferă în funcţie de câţiva factori: 

lungime incantaţiei, disponibilitatea sufletească a 

descântătorului, instrumentele necesar, gestica. Se spune, de 

exemplu, că un anumit descântec trebuie săvârşit în zorii zilei 

sau la miezul nopţii, fără să indice durata ritualului. De 

asemenea, se mai crede că un descântec, ca să aibă puterea 

vindecătoare, trebuie să fie însuşit, învăţat pe furate, şi nu 

spussau scris. 

Formula de început a acestor descântece prezintă cauza 

magică a bolii.  Personajele malefice care cauzează suferinţa, 

deşi pomenite uneori ca oameni în carne şi oase, sunt numai 

mediatori între forţele malefice şi bolnavi, puterea care a produs 

                                                             
3
Informator:Bricu Alexandra, 80 ani, sat Năvodari (Cioara), Judeţul 

Teleorman. 
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îmbolnăvirea fiind, în credinţa populară, lucrarea unor duhuri. 

Aşadar, modul în care este organizat un descântec de deochi 

urmează o schemă destul de simplă: într-o formulă de început, în 

care se precizează şi numele celui deocheat, descântătorul 

somează deochiul să părăsească trupul victimei, precizându-se 

toate mădularele potenţial deocheate. Apoi sunt enumeraţi toţi 

eventualii deochetori: voinici, fete tinere, muiere etc, însoţite de 

varianta „curat(ă)/necurat(ă)”
4
. Urmează enumerarea necazurilor 

sau relelor ce se vor abate asupra lor dacă deochiul nu părăseşte 

trupul (Să-i curgă sângele/Să-i cadă cosiţele etc)
5
, variate în 

funcţie de ingeniozitatea descântătorului.În final se face 

precizarea că cel deocheat va rămâne „curat, luminat” sau „ca’n 

ceasu ce s’o născut”
6
etc.  

La multe dintre descântecele populare de deochi vom întâlni 

figura luminoasă a Maicii Domnului, care e invocată fie la 

începutul descântecului, pentru a ajuta la alungarea răului, fie la 

final pentru a sluji drept comparaţie a celui scăpat de deochi, prin 

formula: „luminat ca Maica Precesta”
7
. 

Pe lângă expresia textuală, există şi un ritual alcătuit din 

gesturi şi obiecte: apă, cărbuni stinşi, cifra trei, suflarea deasupa 

apei şi a feţei celui descântat. Ca accesorii pentru îndeplinirea 

ritualului se pot enumera şi plantele medicinale. În foarte multe 

descântece româneşti apa este elementul cel mai important de 

care se servesc descântătoarele şi fără de care un asemenea act 

magic nici nu se poate concepe. Apa trebuie, de regulă, să fie 

neîncepută pentru ca în ea să se pună flori şi plante de leac 

vindecătoare. 

Ar trebui precizat că principala propietate a limbii folosite în 

descântecul oral de deochi este fluiditatea, astfel  încât forma lui 

atrăgătoare constituie o adevărată încântare, distrâgand atenţia de 

la conţinut. Descântecele din tradiţia orală cuprind, de asemenea,  

o mulţime de cuvinte aparte, termeni tehnici şi arhaisme întâlnite 

extrem de rar, dacă nu deloc în limba română contemporană, iar 

                                                             
4 Iulian Chivu, Folclor din satele de pe Burdea, Bucureşti, Imprimeria Filaret, 
1994, p. 186. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 183. 
7 Ibidem, p. 184. 
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în ce priveşte medicina populară, versurile din descântece sunt 

deseori un indiciu al plantelor, al obiectelor utilizate pentru 

vindecarea unor afecţiuni, cât şi o descriere simptomelor 

acestora.  

În Bibliotea Academiei Române se găsesc, în manuscris în 

codicele intitulat Codex Sturdzanus, 11 texte ce cuprind 

descântece de deochi, dintre cele mai vechi din ţară
8
. Şi aceste 

descântece  urmează acelaşi model al descântecului oral, 

cuprinzând, într-o schemă de exorcizare, etapele prezentate mai 

sus: identificarea posibilior provocatori ai bolii, descrierea 

pedepselor şi formula finală, schemă prin care se aseamănă mult 

cu cele din tradiţia orală. Şi aici provocatorii sunt un bărbat, o 

muiare şi o fată, ilustrând fiecare categoriile sociale de care 

aparţin, şi anume omul însurat, nevasta şi fecioara. Aşadar, ca şi 

în descântecul din tradiţia orală, agenţii malefici sunt diferenţiaţi 

după statutul lor social şi sex. Formula finală prezentă şi aici e şi 

ea similară descântecului tradiţional: „să rămâie curat /Şi 

luminat/Ca Dumnezeu de l-a lăsat”
9
. 

 După cum precizam mai sus, şi în codex se face referire 

la modul în care trebuie obţinut un descântec de deochi. Nichita 

Pantaziogul, scribul care consemnase o rugăciune de deochi, 

preciza că pe unele „le furase‚cu auzire”
10

. Tot în acest codex se 

găseşte înregistrată şi o Molitfă dă dăoichi, în cazul căreia pentru 

a îndepărta răul din privirile oamenilor pizmaşise face apel la 

îngerul păzitor pe care Dumnezeu îl va trimite la rugămintea 

credincioşilor pentru a-i scăpa de răul deochiului. Aici deochiul 

nu mai este provocat de oameni şi invidia lor, ci este asociat unui 

act diavolesc, fiind consemnat drept lucrarea diiavolească sau 

pornirea Satanei, care îşi revarsă vrăjmăşia prin ochi, cu o 

putere mai presus de înţelegerea omului, putând întuneca, slăbi, 

contamina sufletul de nefiinţă, aduce stricăciune şi viclenire. Şi 

în cazul molitvei tipărite aflăm o indicaţie rituală în care cel 

cuprins de deochi este stropit cu apă sfinţiţă, după care preotul 

spune o rugăciune. 

                                                             
8Emanuele Timotin, Descântecele manuscrise româneşti: (secolele al XVII-lea 

– al XIX-lea), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 69. 
9Ibidem, p. 70. 
10Ibidem, p. 72. 
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Dacă în cazul tradiţiei orale, descântecul de deochi este 

îndeplinit de o persoană pricepută şi înzestrată, din lumea 

satului, după ritualul cunoscut de ea, în molitvă rugăciunea este 

spusă chiar de cel suferind, dacă îi este cu putinţă, ori de preot 

care devine mediator între cel deocheat şi Dumnezeu, 

vindecătorul, care îi cere să gonească „toată lucrarea diivolească 

şi toată pornirea Satanei”
11

. 

Aşadar, funcţia descântecului din Codex cuprinde o schemă 

de exorcizare, identifică posibilii provoctori ai bolii, descrie 

pedepsele la care sunt supuşi aceştia şi include formula finală, 

organizare prin care textul se asemănă cu descântecele de deochi 

din tradiţia orală dar se deosebeşte de rugăciunea din Moltfelnic 

prin asocierea deochiului cu forţele satanice şi prin intervenţia 

îngerului trimis de Dumnezeu să-l scape de vrăjmaş pe cel 

deocheat. 
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11 Iulian Chivu, Op. cit., p. 9. 
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ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FURTUNA – O VIZIUNE INEDITĂ CU DONMAR 

WAREHOUSE 
 

St. Ann’s Warehouse se defineşte ca un templu al artelor amplasat 

magnific pe malul lui East River, în Dumbo, cartierul artistic din 

Brooklyn. La orele serii, clădirea istorică (1915)  din cărămidă roşie, ce 
a servit cândva ca  depozit de tutun (Tabacco House),  priveşte la 

constelația de lumini a Manhattan-ului .  De la picioarele ei, Brooklyn 

Bridge lovește  ca o cometă metropola strămutată în cer.  Priveliştea 

deschide un spațiu sacru în care „Luminile rampei”  şi „Luminile 

oraşului” se întrepătrund efasând granițele dintre lumea artelor şi 

realitatea imediată. Numele teatrului provine de la vechia sa locație, 

biserica St. Ann aflată la numai câțiva paşi distanță. Sala nouă, recent 

inaugurată este o gazdă confortabilă pentru  teatrul de avangardă 

american şi internațional cu arhitectura sa simplificată de hangar, uşor 

configurabilă pentru a monta cele mai năstruşnice producții. 
Una dintre montările remarcabile ale acestei stagiuni este Furtuna 

pusă în scenă de teatrul londonez Donmar Warehouse  din Covent 

Garden, în regia  Phyllidei Lyold . Piesa face parte dintr-un proiect de 
amploare – Donmar Shakespeare Trilogy - construit pe parcursul a 

patru ani ce cuprinde:  Iulius Cezar, Henric IV, Furtuna. Phyllida Lloyd  

este regizoare de film, teatru şi operă şi e recunoscută în lumea artistică 

prin manifestul său feminist materializat în producții jucate în 

exclusivitate de femei. Trilogia propune inversarea ordinii instituită în  

lumea lui Shakespeare unde toți actorii erau bărbați.  Regizoarea 
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motivează că rolurile feminine ce pot fi jucate după o anumită vârstă 

sunt substanțial mai puține decât cele de bărbaților. Prin urmare, 

demersul său artistic oferă oportunități de distribuire a femeilor în noi 

registre dramatice. Dar este în plus animat de ideea că piesele lui 

Shakespeare, atunci când sunt interpretate de un singur gen, emană o 

strălucire aparte  inerentă structurii lor intrinsece. Travestiurile, 

deghizările, închipuitele iubiri androgine prezente în mai toate 
comediile constituie o marcă relevantă a acestei structuri; genurile şi 

rolurile pe care le întruchipează devin în mod natural  interşanjabile 

atunci când servesc unei cauze bune. Phyllida Lyold propune o 

experiență inedită prin interpunerea unei realități fictive între lumea 

audienței şi cea a scenei. Şi întocmai această realitate unifică ideatic 

cele trei piese. Caracterele acestei lumi în interimat, menite să aducă un 

alt nivel de înțelegere şi de receptare a operei, sunt deținute în 

penitenciarul din Bedford Hills, Westchester. Ele îşi petrec timpul de 

detenție cochetând cu arta dramatică, interpretând roluri ce metaforic se 

apropie de condiția lor şi care le deschid oportunități de evadare sau 

transcendere prin artă. Insula din Furtuna – ca spațiu izolat de lume, 

unde Antonio şi trupa sa sunt conjurați şi întemnițați de Prospero - este 

un creuzet de creație, un spațiu magic al lumii ca teatru, transfigurat de 

Phyllida Lyold metaforic în realitatea închisorii.  Ideea este concretizată 

încă din prima scenă dintre Prospero şi Miranda în care acesta îi evocă 

un timp dinaintea exilului pe această insulă numită literal: temniță.  

“Canst thou remember a time before we came unto this cell?” În 

aceeaşi măsură, Roma lui Cezar deprivată de libertăți este asimilată 
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unei închisori în timp ce prințul Hal din Henric al IV  se simte 

constrâns, manipulat şi controlat între responsabilitatea sa de sânge şi 

fărădelegile lui Falstaff.  Procesul artistic este laborios. El  se 

desfăşoară în afara granițelor  teatrului. În penitenciarul din 

Westchester, actorii şi personajele discută în detaliu opera în căutarea 

unor similitudini între profilul psihologic al eroilor shakespearieni 

prinşi în temnițele lor metaforice sau spirituale şi traumele celor care 

experimentează ad litteram viața – ca închisoare. Ineditul demers indică 

deopotrivă importanța procesului de distribuire în rol, în fapt de 

asociere a perechilor actor-personaj. Pentru că personajele-actori ce 

aparțin realității ficționale vor rămâne aceleaşi pe parcursul trilogiei.  

Configurarea personajului în multipla lui dimensiune de rol în instanță 

al realității ficționale şi rol-monadă al universului literar face alegerea 

mai dificilă pentru că presupune un joc ubicuu şi contextual ce trebuie 

să conțină şi să alterneze imperceptibil cele două dimensiuni. Dar 

tocmai această dedublare aduce originalitate montării, potențând  şarja 

ce rezultă din îmbinarea celor două surse de comic.  Identificarea dintre 

personajele literare şi personajele-actori  se dovedeşte a fi  un act 

terapeutic pentru deținutele ce  se lansează în arta confesiunii şi 

încearcă o detaşare prin auto-analiză.  

La intrarea în sala de spectacol, o nişă cu cărți poştale segregate pe 

roluri  poartă câte o inscripție cu premizele celei de-a doua realități. 
Urmărind textul din colțul fotografiei descoperi câte ceva din destinul 

personajelor reale ascunse în spatele personajelor-actori.  Rolul 

principal al trilogiei este Hannah ( după numele ei real Judith Clark, 

condamnată la 75 ani de închisoare) care joacă pe rând Brutus, Henric 

IV şi Prospero. Ea este interpretată de Harriet Walter, actriță prin 

excelență shakespeariană deținând multiple premii pentru roluri 

principale cu Royal Shakespeare Company, Donmar Warehouse (Tony 

Awards, Olivier Award, Drama Desk Award).  În Furtuna, celor două 

roluri (Hannah şi Propero)  li se adaugă şi cel al regizoarei (Phyllida 

Lloyd), realizând această corespondență inversă între autor şi 

personajul ce pune în scenă realitatea creatorului său. Hannah conduce 

grupul dramatic al penitenciarului şi constituie un fel de mentor 

spiritual pentru restul deținutelor pe care le inițiază în arta dramatică. 

Deşi condamnată pe viață, Hannah îşi recunoaşte pe deplin greşelile şi 

îşi asumă deliberat condiția despre care vorbeşte cu detaşare ca despre 

o a treia persoană.  Ea este singura care va  rămâne nealterată în spațiul 

îngust şi neconfortabil al conştiinței sale să-şi ducă mai departe destinul 

şi povestea. Celelalte caractere îşi vor dezbrăca uniformele de 
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penitenciar în ultima scenă din Furtuna (piesa ce încheie trilogia), şi-şi 
vor lua rămas bun (nu fără regret şi nostalgie!) de la Hannah - 

magicianul ce le-a conjurat în tărâmul eliberator al artelor. Miranda ( 

Ayesha – 22 de ani) o îmbrățişează şi îi întinde o carte, pentru că 

Prospero le-a distrus pe ale lui deschizând simbolic, mai departe, 

refugiul către alte lumi. Jocul de scenă al Ayeshei afirmă condiția ei 

bipolară înscriind în acelaşi timp stările în extremis ale Mirandei – cea 

care n-a cunoscut alte chipuri în afara monştrilor insulei - a cărei iubire 

se zbate  confuz între bătrânul ei tată şi tânărul Ferdinand. 
Spectacolul 

începe în stradă. La 

intrarea în teatru 

eşti reținut de 

câțiva polițişti ce 

asigură trecerea  

unui şir lung de 

deținuți legați între 

ei prin lanțuri 

groase şi grele. 

Spațiul 

reprezentației este 

amenajat ca un 

amfiteatru cu scena la mijloc şi înconjurat de un gard înalt de sârmă. În 

cele patru colțuri stau gardieni sugerând că atât scena cât şi audiența se 

află într-o închisoare. Scena e lipsită de orice recuzită în afara unui pat 

de celulă şi un scaun înalt de arbitru de unde Prospero, cocoțat,  îşi 

desfăşoară magia. Patul serveşte drept corabie cu două rânduri de 

pasageri aşezați ordonat spate în spate şi la mijloc,  Ariel în picioare - 

ca un catarg - dirijează corabia către insula lui Prospero. În contextul  

atelierului de creație, Ariel este interpretat de  Sade – 26 de ani, spirit 

agitat, temperamental – ce mărturiseşte că noua ei experiență o 

împiedică să-şi  canalizeze negativ energiile. Din scaunul de arbitru, 
Harriet Walter  alunecă imperceptibil de la un rol la altul: Prospero ce 

conduce magic toată suflarea de pe insulă şi Hannah ce urmăreşte cu 

atenție pe tinerele ei studente. Pe fața ei se derulează stări amestecate 

de uimire şi satisfacție – ca un regizor preocupat să exploateze la 

maxim capacitatea de improvizație a actorilor.  

Arhitectural, structura pirandelliană a reprezentației se desfăşoară 

pe trei  nivele concentrice: audiența, atelierul de creație (închisoarea) şi 

scena.  Pentru că nu au posibilitatea de-a porni în căutarea unui autor, 
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personajele penitenciarului, asemenea Ducelui de Milan, au la 
îndemâna cartea – opera ce-i  va ajuta să călătorească imaginar în 

marile închisori ale spiritului. Acolo se întâlnesc magic cu calmul 

vizionar al lui Prospero, eliberat de patima pedepsei şi furia răzbunării .  

Cele două lumi ale închisorii reale şi ficționale se suprapun, ele se 

diferențiază scenografic, integrând  scenete din Furtuna cu scurte 

momente de grup din viața penitenciarului. Vestimentația alternează 

între uniforma cenuşie, haine pestrițe şi improvizate şi costume punk 

strident colorate  ce îmbracă monştrii insulei. Decorul insulei e încropit 

cu imaginație din jerbe de sticle de plastic amestecate cu zdrențe şi 

legate între ele cu sfoară, răspândite peste tot, sugerând economia de 

mijloace din spațiul închisorii. Caliban cel vesel cântă şi dansează 

acompaniat la chitară de Sycorax. Se insistă mult asupra perechii 

Sebastian şi Trinculo ce apar în câteva scenete în diverse costume 

estivale încropite ad-hoc. Rolurile magistral interpretate cu accent 

scoțian (Karen Dunbar şi Leah Harvey) transformă scena într-un 

musical cu efecte comice.  
În amfiteatru, pe fiecare scaun stă un program şi o mică lanternă. 

Locuitorul lui va fi arestat după gratii în timpul celor două ore fără 

pauză ale reprezentației. La indicațiile lui Ariel, micile lanterne vor 

trebui aprinse şi orientate către centru pentru a anunța noua ordine şi 

bunele auspicii reflectate în constelația de pe bolta insulei. Urmează o 

ploaie de baloane albe – dirijabile ce se îndreaptă către scenă - pe care 

se proiectează reclame-video ce derulează lumea dezlănțuită din afara 

insulei sau închisorii, spre care pornesc cei eliberați. Un sfârşit 

apocaliptic reaşează personajele în aceeaşi dispoziție din expozițiune 

pe patul-corabie propulsat de ultima muncă a lui Ariel. În spațiul 

cenuşiu şi gol al temniței, Hannah  citeşte întinsă pe pat în timp ce 

Sycorax – care are şi ea de  îndeplinit o sentință mai lungă -  dă cu 

aspiratorul.    

Ce aduce nou față de Pirandello această viziunea originală a 

Phyllidei Lloyd este dimensiunea temporală a unei inter-realități create 

în procesul artistic în decursul a patru ani, alături de  proiecția ei 

diversificată în operă unificând teme universale ale spațiului 

shakespearian.   
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PE URMELE EVREILOR DIN CETATEA 

ALBA IULIA 

 

Evreii sosiţi la Alba Iulia în veacul al XVI-lea erau de 

origine sefardă, fiind descendenţii celor expulzaţi din Spania şi 

stabiliţi pe teritoriul Imperiului Otoman. Consideraţi supuşi turci, 

evreii formau obiectul prigoanei principilor Transilvaniei; astfel, 

în preajma izbucnirii luptelor împotriva turcilor, Sigismund 

Báthori a ordonat prinderea evreilor şi spânzurarea lor de-a 

lungul zidurilor cetăţii. Situaţia avea să se schimbe radical sub 

domnia lui Gabriel Bethlen care în 1623 le-a acordat evreilor 

sefarzi, sosiţi de la Constantinopol, dreptul de a se aşeza la Alba 

Iulia. Principele i-a sprijinit pe evrei pentru a impulsiona 

comerţul cu ţările limitrofe şi, în primul rând, cu Imperiul 

Otoman. Politica lui Bethlen a fost urmată şi de succesorii săi, 

care au înţeles importanţa acestui act. 

După anexarea Transilvaniei la Imperiul Habsburgic, în 

viaţa evreilor din Alba Iulia s-a petrecut o întorsătură 

majoră,  fiind puşi sub jurisdicţia episcopului romano-catolic al 

Diecezei de Alba Iulia. Această situaţie, care a durat din 1720 şi 
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până în 1867, a dat naştere unei perioade de progres în viaţa 

evreilor de aici, întrucât episcopia nu s-a amestecat direct în viaţa 

religioasă a evreilor. De la mijlocul secolului al XVIII-lea, 

rabinul care conducea activitatea religioasă a evreilor din Alba 

Iulia a primit titlul de Şef-rabin al Transilvaniei. Pe lângă Şef-

rabinat funcţiona şi Beth Din-ul, o instanţă religioasă care judeca 

litigiile dintre evrei şi chiar dintre evrei şi creştini, dacă exista 

consimţământ în acest sens, cu participarea unui jurat creştin.  

 

 

Sinagoga din Alba Iulia 

Hotărârea Beth-Din-ului se putea contesta la instanţa 

episcopală. Şef- rabinul se ocupa şi de educaţia religioasă din 

sânul comunităţii. Nu toţi episcopii au fost la fel de binevoitori 

faţă de chestiunile evreilor din subordinea lor, însă niciodată nu s-

au făcut presiuni de botezare forţată a acestora. 

După 1867, anul constituirii Imperiului Austro-ungar şi al 

emancipării evreilor, organizarea vieţii evreieşti s-a schimbat, 

înfiinţându-se comunităţile diferitelor orientări (ortodoxă, 

neologă şi sefardă). În anul 1918 Transilvania s-a unit cu 

România, existenţa comunităţilor evreieşti din Alba Iulia urmând 

un curs similar cu ale celorlalte din ţară. 
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 începutul lunii martie am fost la Alba Iulia şi am trecut 

prin câteva locuri semnificative pentru istoria evreilor de aici. 

 

În vizită la Msgr. Dr. György Jakubinyi, arhiepiscopul 

romano-catolic din Alba Iulia 

 

 

 

 

Arhidieceza romano-catolică de Alba Iulia a fost întemeiată 

în anul 1009, de regele Sfântul Ştefan. Alături de maiestuoasa 

catedrală, în stil romanic, se află elegantul palat episcopal, care 

odinioară era reşedinţă princiară. Arhiepiscopul György 

Jakubinyi m-a primit într-o sala de protocol impunătoare şi sobră, 

destinzând atmosfera cu un zâmbet cald, ospitalier. După ce a 

trecut în revistă reperele cele mai importante ale relaţiei istorice 

dintre Şef-Rabinatul din Alba Iulia şi Dieceza romano-catolică, la 

întrebareamea dacă această legătură continuă şi în zilele noastre, 

mi-a relatat. 

Că timp de optsprezece  ani, cât a fost profesor de ştiinţe 

biblice (Vechiul şi Noul Testament) la Institutul Teologic 

Romano-catolic din Alba Iulia, de Roş Haşana se ducea la 

comunitatea evreilor să spună „Leşana Tova!” şi să cumpere un 

calendar ebraic (Luah) pentru a şti când se ţin sărbătorile biblice. 

„Odată în trei ani, când ajungeam la studierea exegezei Sfintelor 

Evanghelii şi îi învăţam că Mântuitorul Nostru Isus Cristos a 

propovăduit mai întâi în sinagogi, îi duceam pe studenţii teologi 

la sinagoga din Alba Iulia, ca să vadă cum arată o sinagogă în 
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zilele noastre. Am fost primiţi întotdeauna cu ospitalitate de 

preşedintele comunităţii. Cu toţii ne-am acoperit capul pentru a 

respecta aşa cum se cuvine lăcaşul de cult.”- mi-a mai povestit 

el, adăugând cu titlu de anecdotă că, pentru a destinde orele 

dificile de ebraică biblică, i-a învăţat pe studenţii cântecele 

israeliene care au drept text psalmii şi de câteva ori s-a dus cu ei 

să le cânte în sinagogă. 

„Când am cântat împreună câteva cântece, domnul preşedinte 

a fost foarte impresionat de catolicii neevrei care cântă din 

Sfânta Scriptură comună, în limba originală, aşa cum ne-a 

revelat-o Bunul Dumnezeu, Sfântul Binecuvântat, Hakadoş 

Baruch Hu. Am cântat şi Psalmul 133, Hine ma tov umanaim 

Şevet achim gam yahad care se traduce Cât de bine şi frumos 

este dacă fraţii locuiesc împreună!”. 

Monseniorul Dr. György Jakubinyi ne-a condus în vastele 

arhive ale arhiepiscopiei pentru a ne arăta unul dintre 

documentele privitoare la evrei păstrate aici: o scrisoare de 

confirmare în funcţia de Şef-rabin. Imensul fond arhivistic al 

arhiepiscopiei mai conţine şi alte documente relevante, printre 

care şi scrisoarea de instalare, în 1823, a celui mai ilustru Şef-

rabin al Transilvaniei: Yeheskel Paneth 

La despărţire, arhiepiscopul Jakubinyi mi-a urat petrecere 

frumoasă de Purim, întrucât ştia – din Luahul din acest an – că 

eram în ajunul acestei sărbători. 

La mormântul Rabinului Yeheskel Paneth se merge şi 

astăzi cu speranţă 

 

 

 

 

 

Capela Sef-Rabinului Yeheskel Paneth 
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Morminte vechi in cimitirul evreiesc din Alba Iulia 

Cimitirul evreiesc din Alba Iulia numără peste două mii de 

morminte. Pe pietrele tombale multiseculare dăltuite în piatră, 

abia se mai disting numele celor care zac sub ele, însă toate 

împreună par a alcătui şi astăzi o comunitate păstorită de rabinul 

care odihneşte într-o capelă modestă. 

Rabinul Şef Yeheskel Paneth (care a păstorit între 1823 şi 1845) a 

avut un rol covârşitor în organizarea şcolilor religioase, instalarea 

de rabini în diferite localităţi din Transilvania, ridicarea de 

sinagogi noi şi modernizarea vieţii sociale şi a justiţiei 

comunitare. A fost un mare gânditor şi autor de response. Evreii 

din Alba Iulia i-au păstrat amintirea, considerându-l unul dintre 

înţelepţii cu trecere în faţa lui Dumnezeu. Există credinţa că 

dorinţele înscrise pe bileţelele depuse în capela rabinului Paneth, 

vor fi îndeplinite. 

La mormântul marelui rabin Yeheskel Paneth vin şi astăzi 

vizitatori, chiar şi de alte confesiuni, pentru a-şi depune bileţelele 

cu dorinţe, în speranţa că ele îşi vor găsi împlinirea. 

Partea nouă a cimitirului găzduieşte morminte şi cavouri rânduite 

frumos, vădind bunăstarea şi rangul celor trecuţi în nefiinţă, unii 
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dintre ei distinşi cu titluri de nobleţe şi încununaţi cu laurii 

vitejiei, în timpul primului război mondial. 

Am aşezat piatra neuitării pe mormântul lui Géza Abraham, 

preşedintele comunităţii până în anul 2003, care mă călăuzise în 

urmă cu zece ani, în prima mea incursiune pe urmele evreilor din 

Alba Iulia… 

Acum trec printre morminte alături de Lia Borza, preşedinta micii 

comunităţi din Alba Iulia, de profesie inginer calculatorist, omul 

pe care se sprijină azi grijile şi speranţele celor 45 de membri. 

 

 

Ing. Lia Borza, președinta Comunității Evreilor din Alba Iulia 

„Cei 45 de membri care compun comunitatea ar trebui să 

aibă grijă de 19 cimitire, câte ne sunt arondate, cu peste 3100 de 

morminte. Am socotit că avem 53.000 de metri pătraţi de cimitir, 

4000 de metri liniari de gard… Ne-ar fi imposibil să îngrijim 

patrimoniul religios şi laic, fără ajutorul Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti şi nici nu am putea avea o activitate 

religioasă sau de administrare a bunurilor. Anul trecut am primit 

53.000 de lei cu care am renovat sala mică de rugăciuni, biroul, 

faţada clădirii, gardul, poarta şi gardul cimitirului din Blaj, unde 

mai avem doi membri ai comunităţii. Ei spun că după ei se va 

închide cimitirul din Blaj…Şi-au dorit ca gardul să fie renovat 
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până mai sunt în viaţă… Mă bucur că primim aceşti bani, că 

putem face ceva măcar pentru clădiri. Dar facem şi pentru 

oameni, înainte aveam doi asistaţi, acum avem nouă. Oameni 

vârstnici care primesc ajutor gospodăresc şi asistenţă medicală. 

De sărbători ne adunăm în sinagogă, chiar dacă nu avem minian, 

chiar dacă suntem doar câţiva oameni – îmi spune Lia Borza, 

după ce părăsim cimitirul şi ne îndreptăm către sinagogă. 

În preajma celei mai vechi sinagogi de zidărie din 

Transilvania continuă să pulseze viaţa evreiască 

 

Interiorul sinagogii din Alba Iulia 

Sinagoga ridicată pe vremea Şef-rabinului Yeheskel 

Paneth, în 1840, adăpostea atât sala de judecată a comunităţii cât 

şi camera de penitenţă. Martoră a istoriei zbuciumate ale 

ultimelor două veacuri, poartă înfipte în frontispiciu câteva 

ghiulele din timpul revoluţiei paşoptiste. Clădirea seculară şi 

demnă face notă discordantă cu uniformitatea cenuşie a blocurilor 

de locuinţe din vecinătatea ei. La mică distanţă de faţada barocă 

s-au împlântat stâlpii copertinei de plastic ai unei staţii de 

autobuz, amplasată exact în faţa acestui edificiu, care încă nu a 

fost declarat monument istoric. Interiorul spaţios, cu ferestre mari 
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care cern lumina crudă a primăverii, frapează prin sobrietate şi 

eleganţă. Ornamentele de fier forjat şi mobilierul sculptat, de o 

rară frumuseţe, mărturisesc despre nobleţea de odinioară a acestui 

locaş de adunare, care astăzi îşi aşteaptă răbdător renovarea. 

Sinagoga e adesea pustie, dar nu abandonată. Pragul ei e trecut nu 

numai de membrii comunităţii care vin aici de sărbători, ci şi de 

turiştii străini, de tineri care studiază istoria evreilor sau 

arhitectura. 

„Am primit 31.000 de lei de la Secretariatul pentru Culte 

şi sper ca diferenţa s-o primim de la Bucureşti, de la Centrul 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar al FCER. Aşa vom 

reuşi să începem renovarea sinagogii cu lucrurile importante: 

acoperişul, instalaţia electrică, ferestrele de la faţadă şi poate 

câteva mici reparaţii în interior. Urmând ca în anii viitori să 

continuăm lucrările în interior. Vrem ca în urma noastră să 

rămână dovada faptului că în Alba Iulia au fost evrei…” îmi 

spune Lia Borza. „Însă atâta timp cât mai sunt câţiva evrei în 

Alba Iulia, o să avem o viaţă evreiască aici” - adaugă ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulia Farkas 
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Acasă la Lia, alături de mama şi mătuşa ei, am simţit pulsând 

un crâmpei de viaţă evreiască. Mătuşa Liei, Iulia Farkas, mi-a 

depănat amintiri din anii antebelici, când la Alba Iulia trăiau vreo 

două mii de evrei, exista şcoală primară evreiască şi funcţionau 

mai multe sinagogi. Tot ea mi-a povestit că în urma legilor rasiale 

adoptate în România, tatăl ei a fost dat afară din serviciu şi trimis 

la muncă obligatorie, iar ea – care învăţase bine şi iniţial reuşise 

să intre la liceu în limita „numerus clausus” – a fost eliminată din 

şcoală. În acelaşi timp, în urma unui ordin dat de guvernul 

Antonescu, evreii din satele şi oraşele judeţului au fost strămutaţi 

la Alba Iulia. „Legea i-a obligat pe toţi evreii din sate şi oraşele 

Sebeş, Aiud şi Blaj să se stabilească în reşedinţa de judeţ, adică 

aici la Alba Iulia, fără a li se asigura locuinţe. Atunci fiecare 

familie evreiască i-a găzduit cum a putut, ca să nu-i lase sub 

cerul liber. Şi noi am cedat una dintre cele două camere pe care 

le aveam, unei familii de evrei din Aiud şi aşa am stat ani întregi, 

până la sfârşitul războiului. Aşa a fost în timpurile acelea despre 

care astăzi unii spun că nici nu au existat…” îşi încheie doamna 

Iulia amintirile cu umor amar. 

Mama Liei, o adevărată „idişe mame”, radiază dragoste şi grijă 

pentru fiica ei şi cei doi nepoţi. Băiatul – Valentin – lucrează 

departe, în SUA, iar fata – Manuela – este studentă la 

cinematografie, la Cluj. Pe ea o cunosc şi eu; seamănă cu mama 

şi bunica ei, e veselă şi talentată. Am văzut-o cântând şi dansând 

la sărbătorile comunităţii clujene. Prânzul delicios, cu salată de 

vinete făcută în casă şi supă aurie cu găluşte de griş, se încheie cu 

o tavă de prăjituri. Doar e Ajun de Purim şi „mâine vine Manuela 

acasă” – îmi zice bunica cu bucurie. Totuşi, Lia Borza, îmi spune 

cu realism şi un dram de amărăciune: Tinerii nu vor rămâne aici, 

deja se observă treaba asta, se mută în oraşele mai mari, pleacă 

în străinătate… Dar cât mai rămânem noi aici, viaţa evreiască va 

continua. 
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