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PAULINA POPA 
 
 
 

 
 
 
 

LUPTA CU ÎNGERUL POEZIEI, 
ÎN LUMEA DOMINATĂ DE POLITIC 

 
 
 Zilnic aflăm câte în lună şi stele despre 
“statul de drept…”, despre “lovitura de stat”, 
despre privatizarea „Oltchim”, despre mârşăvii 
ale magistraţilor, despre comitete şi comisii, ba 
de la Veneţia, ba de la Strasburg… ba de la… 
ce mai tura-vura, “de la marea poartă” acolo 
unde se varsă birul, că este adunat de trimişii 
paşei din Constantinopole, ai Marelui Sultan 
ori ai marelui Barosso, ce mai contează. Şi 
toate acestea numai şi numai pentru politic, 
pentru acapararea puterii, pentru buzunare ( 
„Pentru mine, politicienii României înseamnă 
buzunare!”, spunea, cu multă convingere, 
Octavian Paler) şi câtă dreptate avea! 
 Dar cultura? 
 Dar literatura, POEZIA!? 
 Dacă aş trece în revistă anii scurşi de 
la evenimentele din 1989, cînd ne emoţionam 
de multitudinea evenimentelor care se 
prăbuşeau peste noi ca o avalanşă, 
considerată, de cele mai multe ori benefică, 
nu aş găsi măcar un singur moment în care   
m-aş fi putut îndoi de bucuria ce urma să vină 
pentru creatorul de literatură, de poezie în 
speţă. Credeam asta şi pentru că ştiam că 
există ceva în interiorul creatorului, mult mai 
puternic decât sinele, acel ceva care poate 
transforma ideile în obiecte, acel ceva ce 
poate obiectiviza voinţa, ştiinţa… M-am 
entuziasmat atunci când am avut în faţă 
maldărele de cărţi de poezie, cele dorite, şi 
aproape întotdeauna negăsite nici măcar în 
bibliotecile publice. M-am entuziasmat atunci 
când poezia a urcat pe podium, a reuşit să 
strige în gura mare , uneori împotriva a toţi şi 

a toate, uneori cu rost, de cele mai multe ori 
fără rost. 
 Acum, la mai bine de două decenii de 
la aşa zisa instalare a democraţiei 
Schopenhaueriene, cine mai vorbeşte despre 
literatură, despre cultură, nici vorbă de 
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poezie. Nu vreau să duc discursul meu într-o 
zonă politică şi nici analist politic nu sunt, 
poate doar un simplu observator al vieţii aşa 
cum este ea. 
 A existat şi mai există şi astăzi, acolo 
în sferele înalte un mare poet  care a fost un 
fin analist politic. 
 În fond ce spun: a existat? 
 Sunt mulţi poeţi care fac faţă cu 
multă nonşalanţă şi pertinenţă avalanşei de 
nonvalori, nonpotenţe politice şi glasul lor 
răsună doar pentru cei ce au urechi de auzit 
şi nu pentru a le înfrumuseţa capul. 
 Acel unul, totuşi UNUL, era Eminescu. 
 Mă întreb de ce veşnicul Eminescu, 
de ce veşnicul Caragiale? 

Răspunsul vine de la sine dacă citim 
fragmente dintr-un interviu imaginar, 
virtual, în care sunt proiectate în prezent, 
fragmente din OPERA POLITICĂ a lui 
EMINESCU din textele sale publicate pe 
parcursul vieţii în: Convorbiri Literare, Curierul 
de Iaşi (1869-1877), Timpul (1877-1883), 
România Liberă (1889) - şi din manuscrisele 
publicate postum, mai ales de către Editura 
Timpul din Iaşi. 
 

Să-l lăsăm pe Eminescu să vorbească în 
locul nostru: 
 

( Domnule Eminescu, aţi putea descrie, în 
câteva cuvinte, cam cum arată România de 
astăzi, în perspectivă socială şi politică? 

Plebea de sus face politică, poporul de 
jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de 
mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe 
umerii lui, de greul acestui aparat 
reprezentativ şi administrativ care nu se 
potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi 
care formează numai mii de pretexte pentru 
înfiinţare de posturi şi paraposturi, de 
primari, notari şi paranotari, toţi aceştia 
platiţi cu bani peşin din munca lui, pe care 
trebuie să şi-o vânză pe zeci de ani înainte 
pentru a susţine netrebnicia statului român.  

Cea mai superficială socoteală din 
lume ar dovedi, îndestul, că puterea 
productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a 
putut să crească în raport cu groaza de 
cheltuieli pe care le-au impus formele de 
civilizaţie străină, introduse cu grămada în 
ţara noastră.  

Clasele productive au dat îndărăt; 
proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; 
industria de casă şi meşteşugurile s-au stins 
cu desăvârşire - iar clasele improductive, 
oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi 
aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, 
s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, 
conduc opinia publică. 

 
Care credeţi că este cauza acestei situaţii? 
Am admis legi străine în toată puterea 

cuvântului, care substituie, pretutindenea şi 
pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, 
român, noţiunea om, pe aceea de cetăţean 
al universului.  

Am creat o atmosferă publică pentru 
plante exotice, de care planta autohtonă moare.  
Azi avem cele mai înaintate instituţii 
liberale: control, suveranitatea poporului, 
consilii judeţene şi comunale.  

Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de 
zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se 
potriveau cu starea noastră de cultură, cu 
suma puterilor muncitoare de care dispunem, 
cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le 
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sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul 
costisitor al statului modern. 

 
Aţi definit, în editorialele de la TIMPUL, 

aceste legi de import ca fiind "legi ale 
demagogiei". Ce sunt acestea şi cum ar trebui să 
arate nişte legi. "nedemagogice"? 

Legile demagogiei sunt factice, traduse 
de pe texte străine, supte din deget, pe când 
ele ar trebui să fie, dacă nu codificarea 
datinei juridice, cel puţin dictate şi născute 
din necesităţi reale, imperios cerute de 
spiritul de echitate al poporului; nu reforme 
introduse în mod clandestin, necerute de 
nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau 
ca un nou spectacol. 

 
Cum s-a ajuns la acest import 

necondiţionat? 
Spiritul public nu e copt. Această 

copilarie a spiritului nostru public se arată de 
la începutul dezvoltării noastre moderne, din 
zilele în care cei dintâi tineri, rău sau deloc 
preparaţi, s-au întors din Paris, unde, uimiţi 
de efectele strălucite ale unei vieţi istorice de 
o mie şi mai bine de ani şi uitând că pădurea 
cea urieşească de averi, ştiinţă şi industrie au 
un trecut foarte lung în urma-i, au socotit a 
introduce aceeaşi stare la noi, introducând 
formulele scrise ale vieţii publice de acolo. 

 
Deci îi învinuiţi de superficialitate. 
E o zicală veche că, de-ai sta să numeri 

foile din placintă, nu mai ajungi s-o mănânci.  
Drept că e aşa, dar cu toate acestea 

acele foi există. Şi dacă n-ar exista n-ar fi 
placintă. Asemănarea e cam vulgară, dar are 
meritul de a fi potrivită. Condiţiile plăcintei 
noastre constituţionale, a libertăţilor publice, 
de care radicalii se bucură atâta, sunt 
economice; temelia liberalismului adevărat 
este o clasa de mijloc care produce ceva, care, 
punând mâna pe o bucata de piatră, îi dă o 
valoare înzecită şi însutită de cum o avea, care 
face din marmură statuia, din in pânzatură 
fină, din fier maşină, din lână postavuri.  

Este clasa noastră de mijloc în aceste 
condiţii? Poate ea vorbi de interesele ei? 

 

După părerea Dumneavoastră, ce 
prevalează - sau ce ar trebui să prevaleze - în 
viaţa unui stat: politicul sau economicul? 

De când lumea nu s-a văzut ca un 
popor să stea politiceşte sus şi economiceşte 
jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o 
legătură strânsă; civilizaţia economică e 
muma celei politice.  

Cestiunea economică la noi nu e numai 
o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai 
adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi 
fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu 
există libertate. Celui care n-are nimic şi nu 
ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i 
toate libertăţile posibile, tot rob e, robul 
nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o 
bucată de pâine în mână.  

Nu există alt izvor de avuţie decât sau 
munca, fie actuală, fie capitalizată, sau 
sustragerea, furtul. Când vedem milionari 
făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai 
e îndoială că ceea ce au ei, a pierdut cineva. 

 
Am avut de curând alegeri locale unde, 

conform unui nărav devenit tradiţie, mita 
electorală a fost la loc de cinste. Se pare că mita 
este una dintre bolile societăţii româneşti. Cât de 
corozivă credeţi că este această racilă? 

Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în 
ţara aceasta; pentru mită capetele cele mai de 
sus ale administraţiei vând sângele şi averea 
unei generaţii.  

Oameni care au comis crime grave se 
plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în 
loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie. 
Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile 
unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe 
judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei 
armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, 
gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul 
foloaselor lor individuale, dau conducătorilor 
lor o supunere mai mult decât oarbă.  

Elemente economice nesănătoase, 
jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, 
se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale 
societăţii omeneşti. 

 
Dar Justiţia ce păzeşte? 
Justiţia, subordonată politicii, a devenit 

o ficţiune.  
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Spre exemplu: un om e implicat într-o 
mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, 
care se denunţă. Acest om este menţinut în 
funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute 
contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, 
alegându-l în Senat.  

Partidele, la noi, nu sunt partide de 
principii, ci de interese personale care calcă 
făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor 
şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei 
legale şi sincere a ţării. Cauza acestei 
organizări stricte e interesul bănesc, nu 
comunitatea de idei, organizare egală cu 
aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, 
care miroase de departe a puşcărie. 

Daţi-mi un indiciu din care să se poate 
vedea că tot sistemul administrativ este 
direcţionat împotriva populaţiei, nu în sprijinul ei. 

Oare nu e caracteristic pentru 
tratamentul de care se bucură populaţiile 
noastre din partea administraţiei şi a fiscului 
când constatăm că, în acelaşi timp în care 
zeci de mii de străini imigrează în fiece an, 
românii, din contră, părăsesc ţara lor, ca 
şoarecii o corabie care arde, şi că emigrează? 
La noi mizeria e produsă, în mod artificial, 
prin introducerea unei organizaţii şi a unor 
legi străine, nepotrivite cu stadiul de 
dezvoltare economică a ţării, organizaţie care 
costă prea scump şi nu produce nimic. 

Cum aţi caracteriza actuala clasă politică? 
Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, 

leneşi care trăiesc din sudoarea poporului, 
fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi 
şi fudui, mult mai înfumuraţi decât 
coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale 
ţării. De acolo pizma cumplită pe care o 
nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie 
de merit adevărat şi goana înverşunată asupra 
elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, 
pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici 
din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu 
domnia demagogilor. 

Facem parte din Uniunea Europeană. În 
ce condiţii ne-ar fi favorabilă această 
apartenenţă? 

În condiţiile în care existenţa statului e 
asigurată prin cârma puternică şi 
prevăzătoare a tot ce poate produce naţia mai 
viguros, mai onest şi mai inteligent.  

Suntem însă, din contra, avizaţi de-a 
aştepta siguranţa acestei existenţe de la 
pomana împrejurărilor externe, care să 
postuleze fiinţa statului român ca pe un fel de 
necesitate internaţională. Acea necesitate 
internaţională n-are nevoie de-a ţine seama 
de sentimentele noastre intime, ci numai de 
existenţa unui petec de pământ cvasineutru 
lângă Dunăre. 

Ce credeţi că ne aşteaptă în următorii ani? 
Vom avea de-acum înainte dominaţia 

banului internaţional, impusă de străini; 
libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria 
de luptă pe picior în aparenţă egal, în 
realitate inegal.  

Şi, în această luptă învinge cel pentru 
care orice mijloc de câştig e bun.  

Urmare ei, capitalul, care ar trebui să 
fie şi să rămână ceea ce este prin natura lui, 
adică un rezultat al muncii şi, totodată, un 
instrument al ei, e, adesea, ca posesiune 
individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, 
a exploatării publicului prin întreprinderi 
hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, 
a minciunii. 

Situaţia dezastruoasă pe care aţi creionat-
o se regăseşte în vreun fel în evoluţia generală a 
societăţii omeneşti? 

Peste tot credinţele vechi mor, un 
materialism brutal le ia locul, cultura 
secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor 
lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a 
civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în 
faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi 
adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, 
ideile mari asfinţesc, zeii mor.) 

Sursă: internet. Pagina Politică   
   

 

http://www.paginapolitica.ro/component/content/article/4709-vom-avea-de-acum-inainte-dominaia-banului-internaional-impus-de-strini.html?sectionid=3
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FRANK  JOUSSEN  
 
 
 

Poet, scriitor, profesor, germanul 
Frank Joussen scrie în limba engleză. În 
2008 editorul Avvari Showraiah i-a publicat 
volumul Building Bridges, ce s-a bucurat de 
mare succes în Andhra Pradesh. Poemele şi 
nuvele lui au fost publicate în reviste 
literare, publicaţii electronice, dar şi 
antologii în străinătate: Australia (Southern 
Review, Ulitarra, Imago, England Review),  
Marea Britanie (Pulsar, Poetic Hours, 
Caught in the Net, The Poetry Kit, Writing 
Raw,Popshot, The Measure), Irlanda (The 
Bozne Berries), Canada (The Malta Ezine 
Zone, Cerulean Rain, Raven Poetry, Big 
Pond Rumours), America (The Pedestal 
Magazine, Ravan Poetry, Kota Press).  I-au 
fost publicate poeme şi în reviste din India 
(Canopy, Creative Saplings, Metverse Muse, 
Muse India, Poet, Poetry Today, Triveni, 
Poets International, Literary Ruminations, 
The Spiritual Self, Save Earth–Save Man. 

A fost răsplătit cu distincţii şi premii 
pentru meritele lui  literare (“Excellence in 
World Poetry Award” by United Spirit of 
Writers Academy, Aligarh, India; first prize 
in The Novelette, U.S.A.; an honorary 
mention in the International Mattia Short 
Poetry Competition, U.S. A 2009, etc.).   

Promovarea păcii în lume reprezintă o 
temă majoră în creaţia lui Frank Joussen 
[vezi New Verse, Raving Dove; Poets 
Against Was (U.S.A); Poets Against War 
Canada  and Steven Gill‟s  The Gazette].    

Este membru  în World Poetry Society 
şi  publică poeme şi  pe site-ul acesteia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACOLO  AICI  

 
Când îţi scriu 
şi  când îmi scrii 
avem mereu de două ori aici, 
 avem mereu de două ori acolo, 
ceea ce nu e tot una  
dincolo de limbajul nostru comun. 
 
Când, însă, împărtăşim  ce scriem, 
atunci facem din poemele noastre un dar 
pentru ca lumea întreagă să vadă 
că punctul tău de plecare devine al meu, 
punctul meu de plecare devine al tău 
şi, aşa,  putem să o scoatem la capăt 
într-o călătorie care pe toţi ne duce 
de acolo aici.  
 
 CĂLĂTORIND PRIN KARALA  
 
Oameni frumoşi 
într-o călătorie cu trenul ticsit  
aşa ca şi noi 

FRANK  JOUSSEN 
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doar că piele voastră nu e 
palidă şi transpirată ca a noastră. 
 
A voastră are tente nemaipomenite 
precum tecul mustind de sevă şi pădurile cu 
lemn de trandafir 
Conversaţia noastră obosită 
sună banal, vlăguit 
în timp ce silabele tale blânde îmi amintesc  
de sunetul dulce al mării calme 
murmurând pe plajele cu pietricele şi nisip. 
 
Zâmbetele noastre, deşi binevoitoare, sunt 
puţin încordate 
însă zâmbetele copiilor tăi 
le acoperă feţele 
şi le aprind  în ochi  
un milion de lămpi cu petrol 
spre a se oglindi 
în ochii fiecărui pasager, 
indian ori german deopotrivă. 
 
Putem încerca să găsim frumuseţea din 
kerala 
în frunzele de ceai şi holdele de orez, 
căprioarele timide sau elefanţii impunători. 
 
O aflăm, totuşi, cel mai des  
în oameni ca voi.  
 
TRANSFORMAREA  KATHAKALI 
 
Am fost martor la Transformarea Kathakali  
ca turist în Kerala: 
Doi oameni tranformaţi prin 
măşti, machiaj, haine, tămâie 
în Krisha şi Radha, 
zeu şi demon, 
reveniţi la viaţă prin dansul Binelui şi al 
Răului, al Femeii şi al Bărbatului, 
al Cerului şi al Pământului. 
 
Varianta unui turist de o oră, nu mai mult, 
care m-a făcut, totuşi, să am habar  
de ce înseamnă  să dansezi  
într-o formă  superioară 
a unităţii în diversitate 
dincolo de simplitatea chipurilor mayaşe. 
 
 

PÂINE DE PE MARTE  
 
― ajutor, ajutor ― strigătul meu 
despică noaptea 
aşa cum lama despică a nucă de cocos 
iute, nedesluşit, obişnuit 
cu un sunet neluat în seamă 
de celelalte cerşetoare 
din Chennai‟s Egmore Station    
 
faţa turistului albă  
asemenea unei stafii 
mă priveşte iscoditor 
în timp ce o pâine 
vine zburând către mine 
ca un OZN  
prin universul meu indian negru ca smoala 
înainte ca Omul de pe Marte 
să decoleze, de două ori mai iute, 
să înspăimânte oameni din altă parte. 
 
TRILOGIE ÎN HAIKU DESPRE PACEA 
GLOBALĂ   

          1. 
În minţile noastre― 
entropie sau empatie 
pretutindeni.  
 
           2. 
În inimile noastre– 
pacea tuturor sau distrugerea 
pentru copiii noştri. 
 
          3. 
În puterea noastră– 
 chinul dăinuind în istorie 
sau haosul  în voie. 
La asfinţit soarele ia prima   
gură de apă  asemenea vinului . 

      din marea fierbinte din Bali. 
      Luna răsare şi ea, 
      cu obraji mânjiţi de multă, multă 
      sulemeneală, 
      căutând o idilă ieftine.   
 
    O, „Insulă a Zeilor‟ 
    ce dulce sarcasm hotărâ-va   
    soarta climei globale în acest 
    paradis pierdut cu tot dinadinsul  
cu cruzime decadentă, sancţionabilă? 
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Acum turiştii încep să bea 
în timp ce diplomaţii îşi văd de jocurile de 
noroc 
şi cartoforii nu pot să nu trişează 
chiar şi atunci când sunt văzuţi de lumea 
întreagă..  

CLIPE  
Doar clipele, la urma urmei, 
Clipele  mă fac să refuz ascultarea 
Din pricini ştiute sau neştiute 
Clipele  mă fac să îţi ascult chemarea. 
 
Clipele dau la iveală locul 
şi hotorăsc încotro 
Doar clipele durează călătoriile 
Călătoriile de la mine spre tine 
 
Ce mai contează cât ai crezut 
Că sufereai sau că răzbăteai    
Ce rămâne e amintirea 
clipelor–la urma urmei. 
 
 
 
 

FERICIRE  
 
calea spre fericire 
e uitarea, bănuiesc, 
pe care ţi-ai dorit-o  
dar o cale sau alta 
nu ar fi cu putinţă  
 
actul fericirii 
presupune  amintirea, bănuiesc, 
toate greşelile 
pe care ai încercat să le faci 
dar, de fapt, nu  le-ai dorit. 
 
ivirea fericirii 
se petrece atunci când  poţi să spui, bănuiesc, 
irişilor  
din oglindă ta : 
iată-vă, acolo jos, 
înţeleg că veniţi de departe, 
puteaţi să vă pierdeţi  
pe drum, 
dar până la urmă aţi reuşit,. totuşi. 

 
Traducere şi prezentare:  

    OLIMPIA IACOB 

ROD 
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GABRIEL PETRIC 

 
 
 

REFUZUL TRAGEDIEI:   
ALAIN ROBBE-GRILLET ŞI VIZIUNEA POSTMODERNĂ 

 

        Înainte de a-şi începe drumul dezbaterii critice metafora 
„moartea tragediei”, Alain Robbe-Grillet a publicat în 1958 
eseul Nature, humanisme, tragédie1, de o vizibilitate mai redusă 
în spaţiul academic, dar extrem de important pentru evaluarea 
raporturilor în care se află tragicul şi tragedia cu modernitatea. 
Refuzul ideii de tragedie – pe cât de neaşteptat, pe atât de 
solidar cu estetica „noului roman” – continuă un gând al lui 
Roland Barthes ce devine moto al eseului: tragedia e „perfidă”, 
iar timpul prezent n-ar trebui să se preocupe de revitalizarea ei2. 
E unul din puţinele cazuri în care performativitatea evaluativă a 
termenului „tragedie” nu funcţionează, ba dimpotrivă, irită. Nu 
e, totuşi, doar o reacţie emoţională, capricioasă. În spatele 
refuzului palpită un Weltanschauung. De o parte sunt lucrurile. 
De alta, omul. Omul nu e prin nimic superior lumii obiectuale. 
Atacul lui Robbe-Grillet se îndreaptă făţiş împotriva 
antropocentrismului. Exemplele aparţin zonei literare, dar 
bănuim că nu ar fi deranjat de extrapolarea la nivel filosofic-
cultural. Vinovatul principal pentru această viziune asimetrică – 
omul mai presus de lucruri – e identificat în metoda analogică. 
Uzul metaforei produce distorsiunea realităţii, iar preeminenţa 
acestei figuri de stil în literatura contemporană e semn al 
existenţei unui „sistem metafizic” care, prin intermediul 
analogiei, ne aruncă în iluzie. În opinia autorului Gumelor, 
metafora manipulează, e ideologie subversivă care creează 
profunzimi, uitând de suprafeţe. Umanul trebuie abolit, analogia 
antropomorfică trebuie recuzată, iar omul resituat în univers, nu prin negare, ci prin omologare la 
nivelul suprafeţei. Destrucţia „ascunsului” şi „absentului”, a „comuniunii sau „complicităţii” dintre 

                                                 
1 Alain Robbe-Grillet, „Nature, humanisme, tragédie”, La Nouvelle Revue Française, nr.12, octobre 1958. 
Republicat în: Pour un nouveau roman, Paris, Éditions de Minuit, 1963. Versiuni în limba engleză:For a New 
Novel. Essays in fiction, translated by Richard Howard, New York, Grove Press, 1965 şi Towards a New Novel, 
translated by Barbara Wright, London, 1965. Versiune în limba română: Pentru un nou roman, traducere: Vasi 
Ciubotariu, Prefaţă: Ioan Pop-Curşeu, Cluj-Napoca, Editura TACT, 2007. 
2 Altminteri, pentru criticul francez tragedia a murit în sunetul operei lui Euripide, iar publicul contemporan nu 
mai are „darul lacrimilor”, asistă la spectacole în săli închise, e lipsit de simţul sărbătorii şi al Cetăţii 
(solidaritatea colectivă a fost înlocuită de voyeurism) şi citeşte cu predilecţie romane. Barthes e sceptic faţă de 
ideile lui Nietzsche şi, oricum, nu consideră opera substitut modern al teatrului antic, ci , mai degrabă, 
spectacolul sportiv (Roland Barthes, „Pouvoirs de la tragédie antique”, Théatre populaire, nr.2, 1953). 
Moartea tragediei (1961), de George Steiner, a avut avantajul titlului şi apariţiei pe piaţă sub formă de carte. 
Ideea era schiţată, însă, anterior, în eseurile lui Roland Barthes(1953), Albert Camus (1955) şi Alain Robbe-
Grillet (1958). 

GABRIEL PETRIC 
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subiect şi obiect e un topos curent al postmodernismului. Manifestându-şi aversiunea faţă de metaforă, 
pe care o socoteşte  „o comparaţie inutilă, care nu aduce nimic nou descrierii”3, scriitorul francez nu 
doar se îndepărtează de conceptul revelării („metafora revelatorie”, teoretizată/poetizată de Lucian 
Blaga, ar fi în acest caz subversiunea supremă a realităţii!), ci elimină – fără a o spune explicit – şi 
principiul coincidenţei contrariilor, şi ideea „comuniunii”, astfel că dezantropomorfizarea radicală pe 
care ne-o propune va duce, în mod logic, la refuzul tragediei. „Tragedia poate fi definită, aici – afirmă 
Robbe-Grillet -, ca o tentativă de recuperare a distanţei dintre om şi lucruri în calitate de valoare nouă; 
iată, în definitiv, o încercare în care victoria ar consta în a fi învins. Tragedia apare, aşadar, ca ultima 
invenţie prin care umanismul încearcă să nu lase să-i scape nimic: de vreme ce acordul dintre om şi 
lucruri a sfârşit prin a fi denunţat, umanismul îşi salvează imperiul instaurând, de îndată, o nouă formă 
de solidaritate, însăşi ruptura devenind o cale superioară de mântuire”4. Tragedia e „perversiune”, 
„capcană”, „falsificare”, căci „în loc să fie căutarea unui bine, ea este, de data asta, binecuvântarea 
unui rău”5. Trecem peste „căutarea binelui”, care e tot capcană – a ideologiei happy-end-ului –şi 
reţinem că, pentru Robbe-Grillet, - în concepţia sa atât de singulară în câmpul critic – tragedia nu e 
nici pasivitate, nici activitate, e doar „sublimarea unei diferenţe”6. Ridicarea suferinţei „la rangul de 
necesitate sublimă”7 ar obtura realitatea şi viitorul, împiedecând, cumva, căutarea vreunui „remediu 
nefericirii noastre”8. Fără a da prea multe lămuriri, Robbe-Grillet insinuează că suferinţa, nefericirea 
pot fi vindecate, dar ultima redută a umanismului – tragedia – împiedecă acest lucru. Neliniştea cea 
mai mare i-o provoacă virusarea romanescului prin tragedie. Pornind de la premisa că absurdul e „o 
formă de umanism tragic”9, operele lui Camus, Sartre şi Ponge sunt denunţate drept forme subtile ale 
antropomorfismului, ambalate într-o falsă prezentare a perceperii lumii ca suprafaţă. Lucrurile, la 
aceşti scriitori, rămân, în cele din urmă, tot în „alianţă naturală” sau „recuperate prin vreo suferinţă”10 
cu omul. Visul lui Robbe-Grillet e „suprafaţa netedă şi lucioasă, fără semnificaţie, fără suflet, fără 
valori”11. A sta „în faţa lucrurilor” fără a încerca să „dezvălui vreo esenţă”12 reprezintă sloganul noii 
estetici. O estetică – dar şi o metafizică – al cărei principiu e stipularea între subiect şi obiect a unor 
„distanţe”, nu a unor „destrămări”13. 
Concluzia acestei viziuni à rebours: tragedia e o iluzie culturală şi spirituală, iar de „tragificarea 
sistematică a universului”14 ar trebui să scăpăm în viitor. Robbe-Grillet e convins că acest lucru e 
posibil şi prezice moartea tragediei aşa cum ar vorbi de eradicarea bolii somnului. 
Eseul e fundamental pentru stabilirea posibilităţii existenţei tragediei în postmodernism. 
 

                                                 
3 Alain Robbe-Grillet, „Natură, umanism, tragedie”, în Pentru un nou roman, p. 51. 
4 Ibid., p. 55. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 56. 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 58. 
10 Ibid., p. 64. 
11 Ibid., p. 65. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 68. 



Eseu 

12                                       ◊ SEMNE – EMIA / AN. 14 NR. 1 – 2 – 3 – 4  (53, 54, 55, 56), 2012 

 
 
Drd. STELIAN GOMBOŞ 

 
 
 

ERNEST BERNEA – gânditor creştin, promotor şi filozof 
al culturii româneşti autentice… 

 
 
 

Introducere - Ernest Bernea, un 
mistic rătăcit în viaţa socială şi in cea 
politică 
  

Sociolog, etnograf şi filozof, Ernest 
Bernea a fost unul dintre intelectualii de marcă ai 
perioadei interbelice. Astăzi, ignorat de 
intelighenţie, din pricina necunoaşterii dar şi a 
trecutului său politic, Ernest Bernea rămâne un 
nume de referinţă în cultura română. O mare 
parte din opera sa este încă inedită, datorită 
temerii editorilor că Ernest Bernea nu este 
popular şi vandabil. 
Născut la Focşani - Vrancea pe 28 martie anul 

1905, Ernest Bernea a copilărit la Brăila,  
unde şi-a făcut studiile primare şi liceale. 

Tatăl său, Marcu, era ţăran moldovean din împrejurimile Galaţiului, iar mama sa, Tudora, era fiica unui 
ardelean ajuns cărăuş în port. Copilăria aspră, ştirbită de neajunsuri, petrecută într-un cartier muncitoresc, 
l-a marcat definitiv. Până la sfârşitul vieţii s-a mulţumit cu un trai auster, chiar sărăcăcios. Încă de la 13 ani, 
având tatăl grav bolnav, fratele mai mare mort pe front şi patru fraţi mai mici, Ernest a fost nevoit să 
lucreze pentru a-şi ajuta familia. A fost, pe rând, vânzător de covrigi, îngrijitor în port, tăietor de lemne şi 
preparator la matematică pentru copii familiilor înstărite. Cam din aceeaşi perioadă şi-a descoperit 
înclinaţia spre desen şi literatură.A urmat, din anul 1926, Facultăţile de Litere şi de Filozofie din Bucureşti. 
I-a avut profesori pe Nicolae Iorga, Nae Ionescu şi Dimitrie Gusti. Cu Nae Ionescu a colaborat la 
Cuvântul, iar cu Dimitrie Gusti a lucrat în echipele de cercetare etnografică.Între anii 1930 şi 1933, 
Ernest Bernea a primit o bursă şi s-a specializat în Sociologie şi în Istoria Religiilor la Paris, iar la 
Freiburg (Germania) în Filozofie (unde a studiat cu Martin Heidegger).În toamna anului 1932, Ernest 
Bernea a cunoscut-o pe Maria Patrichi – Marcela, cum o alinta el, gălăţeancă, absolventă a Facultăţii 
de Litere din Bucureşti, cu care s-a căsătorit cinci ani mai târziu. Împreună au avut un fiu, Horia, şi pe 
gemene Ana şi Tudora. 

Despre activitatea sa publicistică - volume publicate: 
 
Riturile (1932) 
Crist şi condiţia umană (antropologie creştină, 1932) 
Stil legionar (1937) 
Muzeul romanesc de etnografie (1937) 
Filosofia la Universitate (1937) 

STELIAN  
GOMBOŞ 
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Cartea Căpitanilor (1937) 
Preludii (eseuri, 1937) 
Gând şi cântec (poezii, 1939) 
Îndemn la simplitate. Mărturisiri pentru un Om Nou (1939) 
Moldovă tristă (poeme în proză, 1939-1940) 
Paşi în singurătate (poeme în proză, 1940) 
Timpul la ţăranul român (1941) 
Colina lacrămilor (1943) 
Maramureşul - ţară românească (1944) 
Firide literare (1944) 

 
Despre Rânduiala şi mişcarea legionară 

  
Revenit în ţară, alături de Traian Herseni, la Institutul Social Român condus de Dimitrie Gusti, 

Ernest Bernea a avut o contribuţie valoroasă la cercetările monografice întreprinse în diferitele zone ale 
României, publicând importante studii şi articole în revistele de specialitate. Datorită simpatiilor legionare 
pe care le nutreau colegii săi Ion Ionică, Ion Samarineanu şi D.C. Amzăr (acesta din urmă fiindu-i şi 
cumnat), Ernest Bernea a aderat, în anul 1935, la mişcarea legionară. În acelaşi an, cei patru au fondat 
revista Rânduiala, care a apărut trimestrial timp de trei ani. Tot în anul 1935, Ernest Bernea a fost numit 
conferenţiar la catedra de antropogeografie a lui Simion Mehedinţi, unde a predat sociologie comparată şi 
primul curs de etnologie din România, până în anul 1940.Rânduiala, revistă de atitudine culturală şi 
politică, a găzduit semnături importante ale vremii ca Lucian Blaga, Radu Gyr şi Haig Acterian. Gruparea 
de la Rânduiala s-a încadrat în tendinţele epocii de a întrupa idealul „tinereţi generaţii”, sprijinind mişcarea 
legionară. Însă, odată cu asasinarea lui Corneliu Codreanu, liderul mişcării legionare, Ernest Bernea s-a 
distanţat de aceasta, pentru ca orice simpatie să-i dispară după uciderea lui Nicolae Iorga.  
 

Manuscrisele netipărite: 
 

S-au arătat semne (roman, 1939) 
Arta în lumina stilurilor din cultură (1964) 
Frederic Mistral şi spiritul Mediteranei (1964) 
Dante şi universul spiritual medieval (1964) 
Sociologie şi etnografie românească. Ordinea spirituală (1966) 
Civilizaţia română sătească. I – Forme şi funcţiuni, II – Forme şi valori (1969) 
Popas în grădina neumblată (poeme în proză, 1971) 
Lumini în necunoscut (poeme în proză, 1971) 
Destinul civilizaţiei. I – Dialectica spiritului modern (1974) 
Sociologia – ştiinţă concretă şi experimentală (1974) 
Legenda trandafirului alb (sau Un om caută pe celălalt, roman, 1975) 
Meditaţii. Note pentru o filosofie inactuală (1975) 
Cultură şi educaţie. În lumina unui nou stil moral (1976) 
Arta nouă – fenomen de criză (1978) 
Studii de literatură (1978) 

 
 

Despre detenţia şi închisoarea politică 
  

În timpul prigoanei carliste, Ernest Bernea a fost întemniţat în lagărul de la Vaslui. A scăpat ca 
prin minune de pogromul antilegionar din 21-22 septembrie 1939 (declanşat de regele Carol al II-lea drept 
represalii pentru asasinarea premierului Armand Călinescu de către o echipă legionară). Ernest Bernea a 
fost eliberat cu puţin înainte de „noaptea cuţitelor lungi” pentru că s-a numărat printre cei care au semnat o 
declaraţie de desolidarizare de mişcarea legionară, după cum reiese dintr-un document al Securităţii. Ernest 
Bernea a susţinut mai târziu, în faţa ofiţerilor de Securitate, că a fost exclus din mişcarea legionară în anul 
1940, „pentru lipsă de activitate”. De fapt, el spunea că din anul 1937 s-a considerat izolat şi autoexclus, 



Eseu 

14                                       ◊ SEMNE – EMIA / AN. 14 NR. 1 – 2 – 3 – 4  (53, 54, 55, 56), 2012 

pentru că viziunea sa politică intrase în contradicţie cu aceea a mişcării. A fost mai degrabă un mistic 
rătăcit în politică, la fel ca mulţi alţi intelectuali interbelici.  

După aşa numita „rebeliune legionară”, din luna ianuarie anul 1941, Ernest Bernea a fost închis în 
lagărul de la Târgu-Jiu şi în penitenciarul Tg. Ocna, fiind suspect pentru că îşi păstrase postul de funcţionar 
în Ministerul Informaţiilor pe timpul guvernării Antonescu-Sima. La numai o lună, a fost eliberat, fiind 
găsite dovezi că n-a participat la rebeliune. Promovat director de studii în Ministerul de Externe, a lucrat 
acolo până la venirea Anei Pauker la conducerea instituţiei, în anul 1947. Rămas şomer, a fost nevoit să se 
mute în satul Poiana Mărului din judeţul Braşov, unde soţia sa îşi găsise un post de profesor. În anul 1948 a 
fost şi el angajat profesor la şcoala din sat. După numai un an, rearestat, a fost ţinut în anchetă un an la 
Braşov pentru presupuse comploturi „ţărăniste” pe care le-ar fi pus la cale. Iar în anul 1952 a fost din nou 
încătuşat sub acuzaţia de „ideolog al mişcării legionare” şi purtat prin mai multe colonii de muncă de la 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. Eliberat în anul 1954, grav bolnav, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în 
comuna Schei din judeţul Galaţi. Între timp, familia sa se mutase la Zărneşti, unde a şi locuit până în anul 
1962, când Bernea a fost eliberat definitiv.Dovadă că în toată perioada detenţiei a fost intransigent faţă de 
comunişti stă un raport, din 10 decembrie 1954, al mr. Andrei Vaculin către gen. mr. Ady Ladislau, 
locţiitor al ministrului de Interne. „În timpul cât a stat în C.M. (colonia de muncă) nu a dat dovadă de 
reabilitare, el este cunoscut că lansa zvonuri cu privire la un nou război şi că Horia Sima va veni în ţară cu 
un program nou şi îndemna la rezistenţă pe ceilalţi deţinuţi. (...) Dela venirea sa în comuna Schei, întreţine 
legături cu elementele cele mai duşmănoase, manifestă continuu nemulţumire…”. Cu o asemenea 
„recomandare”, nu-i de mirare că, după trei luni, a fost din nou arestat şi condamnat la 10 ani de temniţă 
grea, pentru „crimă de activitate intensă contra clasei muncitoare”.A fost eliberat la 1 octombrie 1962, iar 
în anul 1965, cu sprijinul lui Perpessicius şi al lui Al. Philipide a fost angajat cercetător la institutul de 
Etnografie şi Folclor al Academiei Române, de unde a fost pensionat în anul 1972. Până în anul 1989 a 
fost supravegheat în continuare de Securitate, iar în anul 1984 a fost arestat şi bătut crunt pentru că a 
refuzat să devină turnător.A murit la 14 noiembrie 1990 şi a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. 
 

Religia – centru al vieţii satului românesc: Ernest Bernea şi spiritualitatea românească 
 

“Spiritualitatea locală străveche s-a adaptat formelor şi sensului vieţii religioase reprezentate 
de biserică, fără să renunţe la conţinutul şi valorile sale, iar biserica oficială s-a adaptat la condiţiile şi 
sensul tradiţiei locale, fără să renunţe la ceea ce îi era esenţial” (Ernest Bernea).Civilizaţia română 
sătească” a stat în centrul preocupărilor ştiinţifice ale lui Ernest Bernea, sub toate unghiurile posibile 
pe care noţiunea de “civilizaţie” le presupune. Pentru Ernest Bernea, “civilizaţia română sătească 
închide în ea un ritm de valori şi o ordine proprie, plină de bogate învăţăminte. În sat s-a creat şi 
păstrat până azi viaţa neamului românesc pe toate planurile unei obşteşti trăiri. Aici s-au obiectivat şi 
orânduit toate produsele creaţiei populare, anonime şi autentice. Civilizaţia română sătească este 
expresia milenară a experienţei populare rodnice şi mereu reînnoite”. O lume vie, dinamică şi plină de 
valori autentice aştepta să fie adusă înaintea celor care uitaseră de ea, iar Ernest Bernea era convins că 
ea a fost şi este o cale pentru ca românii să-şi afle propriul mod de a fi în lume. 

Persecutat în anii regimului comunist, Ernest Bernea nu a putut publica prea mult înainte de 
anul 1990. Abia după aceasta, o serie restitutivă ne-a adus în atenţie un gânditor profund, de mare 
fineţe. Una din lucrările postume este un mic “digest” intitulat “Civilizaţia română sătească”, în care 
Ernest Bernea sintetizează ideile sale despre unităţile de viaţă tradiţionale ale poporului român, despre 
familie şi viaţă socială, despre importanţa datinii şi a obiceiului în cultura tradiţională, despre cântecul 
şi poezia populară, arhitectură şi multe altele. Un capitol este dedicat “Religiei şi magiei” în lumea 
rurală românească. Ernest Bernea subliniază că “activitatea religioasă este în centrul vieţii satului 
românesc. Toate celelalte fenomene, atât cele care privesc ordinea materială a lucrurilor, cât şi cele 
care privesc ordinea lor spirituală, sunt străbătute de religie ca de un fir nevăzut. Toate celelalte 
activităţi, fie ele artistice, tehnice, juridice, economice, politice sau juridice, sunt judecate şi îndrumate 
în sensul desfăşurării vieţii religioase”. Prin urmare, în lumea satului românesc, religia nu se rupsese 
de celelalte activităţi umane, nu devenise autonomă, ci rămăsese în continuare “forţa organizatoare 
tradiţională de valori”. 

Viaţa spirituală a satului românesc este un filon de autentică extracţie creştină, chiar dacă 
ştiinţa modernă caută să facă distincţie între “religie” şi “magie”. Discutând din orizontul ştiinţei, dar 
cu un suflet pătruns de intuiţii esenţiale, Ernest Bernea arată că asemenea distincţii automate nu 
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reflectă în mod obligatoriu realitatea: “Raportul teoretic între religie şi magie, spune Ernest Bernea, 
este o problemă centrală, astăzi devenită clasică în domeniul sociologiei religioase şi etnologiei… În 
sat, lucrurile sunt vii; faptele au o stare şi un rost propriu, într-un întreg organic. Cu deosebire în 
câmpul religiei şi magiei, această afirmaţie este întemeiată… Există în viaţa spirituală a satului o 
seamă de fapte de o străveche origine locală, care, deşi sunt în afara bisericii, nu sunt mai puţin 
religioase: e vorba de acele fapte pe care mintea cercetătorului le situează între religie şi magie… 
religia şi magia apar şi funcţionează împreună în viaţa satului, pentru că au aceeaşi natură: o natură 
mistică. Ele conţin o seamă de credinţe şi practici şi sunt expresia legăturii omului, în cazul nostru a 
ţăranului român, cu realitatea metafizică, a cărei sensibilitate este încărcată de o lume supranaturală, 
puternică şi bogată în consecinţe prin legăturile ce se pot stabili”. 

Prin urmare, chiar dacă pentru unii această credinţă nu ar părea tocmai “pură”, ea este totuşi 
expresia unei convingeri asupra sacralităţii întregii lumi, a tuturor treptelor firii. “Spiritul mistic” al 
satului românesc îşi găseşte exprimarea într-o puternică conştiinţă a unei viziuni metafizice, care 
subliniază distanţa dintre cele trecătoare şi cele veşnice: “Ţăranul român îşi exercită fiinţa pentru a 
depăşi trecătorul din el. Trăieşte condiţia materială cu conştiinţa că a rămâne în ea înseamnă a rămâne 
în păcat… Necuprinsul lumii acesteia, tainele ţesute în fiece făptură, în fiece chip, în fiece act şi 
trecere, tainele existenţei sale înseşi îl fac să răspundă, îl fac să lupte pentru cucerirea sensului şi 
sprijinului absolut: Dumnezeu”. Dumnezeu este în lumea satului o realitate vie, este Creatorul omului, 
care trebuie să lucreze spre a împlini voinţa Lui. 

 
Despre locul, importanţa şi valoarea Bisericii în şi din mijlocul satului 

 
Prezenţa lui Dumnezeu slăvit în biserică este garanţia vieţii creştine a satului românesc. Ernest 

Bernea subliniază că “viaţa religioasă a satului capătă chip în primul rând în biserică. Biserica este 
aşezământul tradiţional, care organizează şi îndrumă viaţa religioasă… Biserica răspunde religiozităţii, 
răspunde nevoilor interioare ale ţăranului şi dă rânduielile necesare promovării spiritualităţii săteşti”.La 
biserică au loc două mari categorii de fapte. Pe de-o parte, este Liturghia duminicală, cu caracter mai 
“oficial”, alături de care se manifestă diverse acte religioase care ritmează viaţa omului şi care au adesea un 
caracter local, arhaic. La biserică, între preot şi credincioşi are loc un dialog permanent între “biserica 
oficială” şi manifestările religiozităţii populare, un dialog descris de Ernest Bernea în următorii termeni: 
“Biserica însăşi supraveghează sau numai îngăduie o seamă de credinţe şi acte care, deşi nu au un caracter 
creştin, sunt apropiate ca natură. Este vorba de o întreagă serie de fapte religioase, mituri şi practici trecute 
în folclor sub numele de credinţe şi superstiţii populare… O credinţă neîntemeiată a făcut ca cercetătorii 
civilizaţiei săteşti să dea o atenţie deosebită credinţelor şi superstiţiilor ca fiind în afara bisericii oficiale, ca 
având un caracter cu adevărat popular. Cercetătorii folclorişti au ignorat în întregime rolul bisericii în viaţa 
religioasă a satului şi ţăranului român, aşa cum, bunăoară, teologii înclină să înlăture tot ce este dincolo de 
dogma şi ritualul creştin”.Pentru Ernest Bernea nu există o ruptură între cele două aspecte. Întotdeauna 
oamenii Bisericii au acţionat pentru a modela în spirit creştin pe credincioşi, fără însă a le violenta formele 
de viaţă religioasă (practicile şi obiceiurile tradiţionale): “În viaţa religioasă a satului românesc, oficialul şi 
popularul sunt adânc întrepătrunse, uneori până la închegarea organică. Spiritualitatea locală străveche s-a 
adaptat formelor şi sensului vieţii religioase reprezentate de biserică, fără să renunţe la conţinutul şi valorile 
sale, iar biserica oficială s-a adaptat la condiţiile şi sensul tradiţiei locale, fără să renunţe la ceea ce îi era 
esenţial”. Mai mult decât o remodelare a unei viziuni religioase creştine din cărămizi disparate ale unor 
vechi obiceiuri şi credinţe, în cazul particular al poporului român s-a produs, credea Bernea, în rând cu alţi 
oameni de cultură ai vremii, o întâlnire de spirit între vechea credinţă dacică şi creştinism, realizându-se o 
sudură trainică şi coerentă a unor elemente aparent disparate. 

 
Despregândirea populară şi critica modernităţii la Ernest Bernea – filozof al culturii 

româneşti autentice 
 

Motto: „Lumea noastră este lumea cea adevărată, este lumea bună, cu oameni şi pomi 
înfloriţi…“ 

 
Dintre privirile aruncate nouă înşine ca popor, „Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român“ 

este probabil cea mai originală, complexă şi documentată lucrare. Spre deosebire de viziunea istorică 
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şi caracterologică a lui Dumitru Drăghicescu sau de cea filosofică a unor Lucian Blaga, Mircea 
Vulcănescu sau Constantin Noica, autori care au dedus ethosul românesc din poezia cultă şi populară 
sau din studiul limbii populare, Ernest Bernea împleteşte filosofia şi sociologia cu cercetarea 
etnografică, rezultând o viziune integratoare, bine argumentată şi fidelă realităţii concrete şi spirituale 
a satului românesc.Apărută iniţial în anul 1985, sub titlul „Cadre ale gândirii populare româneşti“, 
puternic cenzurată de regimul comunist, cartea reuneşte trei studii prin care sunt analizate cadrele 
fundamentare ale gândirii: spaţiul, timpul şi cauzalitatea. Prin acestea, autorul încearcă să surprindă, 
în fapt, filosofia populară, modul în care simte şi gândeşte ţăranul român, mergând astfel pe urmele 
celebrului antropolog Claude Levi-Strauss, autor al lucrării „Gândirea sălbatică“, între cele două 
forme de cunoaştere existând şi unele asemănări.  

 
Despre spaţiu în gândirea populară 

 
Spaţiul, în reprezentarea populară, nu este linear şi abstract, ci unul viu, concret şi misterios, 

cu însuşiri spirituale, având puteri benefice sau malefice. Ţăranul român nu foloseşte termenul generic 
de „spaţiu“, ci pe cel de „loc“, mult mai determinat. Există o mare bogăţie de locuri „bune“ sau „rele“ 
în satul românesc. Fiecare are o încărcătură magico-religioasă, de care omul trebuie să ţină seama. 
Casa, grădina şi satul sunt „locuri bune“, în care totul sporeşte şi pe care nu trebuie să le părăseşti. 
Omul poartă amprenta locului în care s-a născut, pe tot parcursul vieţii. De aceea, veneticul, străinul 
din alt sat, nu este bine văzut de colectivitate, integrarea lui fiind „aproape cu neputinţă, pentru că 
păstrează însuşirile locului de unde a venit“. La antipod, tot ce iese din hotarul satului, locurile în 
care au avut loc nelegiuiri sau casele părăsite sunt „locuri rele“, pe care omul trebuie să le evite ori la 
care să fie atent.Răspântia ne arată câtă intimitate există între om şi loc. După cum drumurile se 
întretaie şi duc în diferite direcţii, tot aşa omul o poate apuca în viaţă pe o cale bună sau rea. De aceea, 
se construieşte o troiţă ori se aşază o cruce aici. Un sătean din Poiana Mărului (jud. Braşov) vorbeşte 
despre acest obicei, păstrat şi astăzi: „se pune cruce la răscruce, că acolo se împart drumurile; ştii, o 
iei într-o parte sau în alta. Se pune acolo să se-nchine omu’ şi s-o ia pe drumul cel bun“.Umanizarea 
spaţiului şi caracterul lui spiritual dar concret se reflectă şi în folosirea termenilor de Miazăzi, 
Miazănoapte, Răsărit şi Apus, în locul celor de Sud, Nord, Est şi Vest. Gândirea populară respinge 
ideea abstractă de „puncte cardinale“. Casele se construiesc spre Răsărit sau Miazăzi, altarul se 
construieşte spre Răsărit şi tot spre această direcţie se închină oamenii, fiindcă de aici răsare soarele. 
Spaţiul, în reprezentarea populară, se întinde însă dincolo de punctele cardinale, deoarece el depăşeşte 
graniţele fizice, întrând pe tărâmul magiei şi religiei. După lumea aceasta, se întinde „lumea 
nevăzută“, a lui Dumnezeu, în „înaltul cerului“, sau a diavolului, în „fundu‟ pământului“. În afara 
acestor două lumi, mai există credinţa în „celălalt tărâm“, un loc misterios de unde apar făpturi 
supranaturale precum strigoii, ielele sau joimăriţele. Aceste lumi nu sunt străine una de alta, ci se 
influenţează reciproc, oferind experienţei un caracter tainic: „lumea nevăzută dă suflu cosmic şi mistic 
celei văzute, iar aceasta din urmă dă celeilalte consistenţă. De aceea poporul român trăieşte în cele 
mai mici lucruri un fel de sentiment al grandorii şi frumuseţii cosmice“. 

Cu alte cuvinte, pentru ţăranul român, vidul sau infinitul sunt noţiuni lipsite de sens şi 
concreteţe, care ţin de o gândire conceptuală, obişnuită să lucreze cu mărimi cantitative, pentru care 
nimic nu iese în relief şi fiecare lucru este la fel. Spaţiul în gândirea populară nu este uniform şi 
abstract, ci calitativ, îmbogăţit cu semnificaţii. Această categorie a gândirii reflectă o ordine, o 
ierarhie a lucrurilor, o „rânduială“ în care omul trăieşte şi pe care o respectă. De aceea, ea se prezintă 
mai mult ca o realitate spirituală decât fizică: „În concepţia noastră populară, spaţiul apare 
consubstanţial omului. Între om şi spaţiu poate fi mai mult decât o relaţie, poate fi o rudenie 
spirituală (…). Rudenia şi strămoşii nu marchează numai o legătură de sânge, ci şi una de loc. 
Legătura cu locul vine odată cu trecutul şi elementele tradiţionale ce le păstrează şi din care omul 
trage substanţă. Această intimitate cu spaţiul original, al satului şi al casei părinteşti, sau cu spaţiul 
cosmic, este un semn al experimentării pe plan interior a spaţiului şi a naturii sale calitative“. 
 

Despre noţiunea de timp şi determinare 
 

A vorbi despre timp înseamnă a pătrunde în intimitatea fiinţei, dezvăluind resorturile ultime ale 
credinţei şi colectivităţii. Felul în care ne trăim timpul, ne înţelegem rostul şi trecerea prin lume ne dau 
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adevăratul chip şi putere spirituală. Spre deosebire de timpul nostru, al experimentării unui prezent care ne 
scapă mereu, ţăranul român trăieşte într-un timp al profunzimii, ale cărui coordonate sunt trecutul, credinţa 
şi autoritatea tradiţiei.Asemenea spaţiului, timpul în gândirea populară este concret, calitativ şi eterogen, 
fiind trăit ca o dimensiune spirituală, nu fizică. Poate mai mult decât spaţiul, el ordonează întreaga 
existenţă: munca, anotimpurile şi ritualurile leagă omul şi satul de pământ; calendarul şi sărbătorile leagă 
natura, omul şi colectivitatea de Dumnezeu; ritualurile de trecere (botezul, nunta, moartea) apropie 
individul de comunitate şi Divinitate. 

Existenţa ţăranului român se petrece atât în „veac“, cât şi în eternitate. Veacul nu este însă un timp 
profan, cum apare la Mircea Eliade sau în reprezentările noastre despre timp. În satul românesc, curgerea 
firească a zilelor nu este decât o altă faţă a Timpului: „Pentru mentalitatea generală a satului tradiţional, 
timpul este o realitate care se consumă în alta, superioară. A fi în timp înseamnă aci a trăi într-un prezent 
continuu îmbogăţit de contactul cu lucrurile neschimbătoare. De aceea, timpul îl duce în mod firesc 
dincolo de trecător, adică în eternitate. Tristeţii curgerii tuturor lucrurilor, omul îi aduce o reparaţie: 
aceea că marea trecere este un proces firesc al permanenţei şi că timpul se desfăşoară în interiorul 
eternităţii“. Ţăranul român nu cunoaşte „teroarea istoriei“, absurdul existenţei sau revolta în faţa morţii. El 
învinge timpul prin credinţă, fiindcă a transfigurat tot ce e efemer, urâţenia şi moartea. Viaţa sa interioară 
se consumă sub semnul seninătăţii. Spre deosebire de omul zilelor noastre, a cărui „vârstă aspiraţională 
este adolescenţa“, vârsta şi frumuseţea satului românesc este bătrâneţea. 

Pentru sătean, calendarul este „punctul de reper al întregii sale fiinţe materiale şi spirituale“, fiind 
moştenit din bătrâni. Prin acest „dat care venea de dincolo, dintr-o zonă unde e obârşia lucrurilor“, omul, 
colectivitatea şi natura participă la un timp sacru, revelat. Reforma calendarului din anul 1924 a arătat 
foarte bine caracterul calitativ, sufletesc şi organic al timpului trăit în satul românesc: „Poţi dumneata 
schimba calendarul cum vrei, dar zilele rămân tot acolo“, după cum spun sătenii. Zilele şi sărbătorile nu 
sunt convenţii, ci fac parte dintr-un timp viu şi concret – iată de ce s-au împotrivit la a da calendarul cu 13 
zile mai devreme, îndemnând ca „zilele să hie cum le-o lăsat Domnul nostru Iisus Hristos“. 

Sărbătorile în viaţa satului românesc nu implică doar omul şi Divinitatea, ci şi natura. Întreg 
cosmosul se regenerează în preajma unor sărbători. Unii pomi înfloresc în anumite zile sfinte din calendar, 
aşa cum unele păsări cântau doar de anumite sărbători. Acest lucru nu ar trebui să ne mire, fiindcă în 
gândirea populară „toate lucrurile merg laolaltă“, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Există „putere“ de 
la Dumnezeu care rânduieşte lucrurile, există şi o „lege a firii şi a naturii“, există „pricini“ morale sau 
cotidiene ale lucrurilor şi comportamentelor, dar există şi „taine“ pe care omul nu le înţelege. Toate acestea 
ne oferă tabloul unei gândiri cauzale organice, din care lipseşte hazardul. Cum spune un sătean din Zărneşti 
(Braşov), „vine moartea, da’ ea nu biruie. Lucrurile sunt în aşa fel întocmite, că se leagă unu’ de altu’: 
când suferă într-un loc, suferă toate“. 
 

Alte multe şi variate influenţe în gândirea populară 
 

Frumuseţea satului românesc şi a culturii populare este dată de ordinea ei, de „aşezarea“ lucrurilor 
într-un sistem coerent de credinţe. Dacă gândirii moderne îi este specifică fragmentarea, cea ţărănească stă 
sub semnul unităţii: „Lumea pentru acest om este ceva ordonat, frumos rânduit, dar nu în înţelesul 
ştiinţelor fizice, ci mai sigur în înţelesul celor biologice şi morale. În filosofia populară, fenomenul de viaţă 
se situează între materie şi spirit, poate chiar în unitatea lor indestructibilă“. Aşa cum „gândirea 
sălbatică“ teoretizată de Claude Levi-Strauss nu era foarte ştiinţifică, însă „introducea un început de ordine 
în univers“, ţăranul român „spaţializează ideea de bine şi de rău şi o introduce ca principiu nu numai în 
viaţa interioară, sufletească, ci şi în natură, în ordinea cosmică. Lucrurile par întocmite în aşa fel, încât 
ele răspund unor nevoi de ierarhie, echilibru şi armonie a lumii obiective“. Gândirea noastră populară nu 
suportă ceea ce este obscur şi abstract, apropiindu-se de „ştiinţa concretului“ specifică gândirii sălbatice, 
„pentru care viaţa era experienţa, încărcată cu o semnificaţie exactă şi precisă“ (Levi-Strauss). 

Omul satului românesc a moştenit însă şi tradiţia religioasă a Evului Mediu. Am văzut că gândirea 
se aventurează dincolo de graniţele vizibile ale lumii, dar nu pe un plan ştiinţific şi abstract, ci pe unul 
magic şi religios. Spaţiul începe şi se termină cu Dumnezeu, ca în viziunea specifică Evului Mediu 
descrisă de preotul şi filosoful italian Romano Guardini. Realităţile ultime, sacre prin excelenţă, în care 
omul se desăvârşeşte prin apropierea de Dumnezeu, sunt de fapt două locuri ale retragerii, dincolo de 
lumea fizică: în înălţimile cerului sau înlăuntrul omului.  

http://constiinte.ro/iesirea-din-evul-mediu-sfarsitul-modernitatii
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O altă asemănare cu reprezentările Evului Mediu o reprezintă gândirea simbolică, atât de prezentă în 
cultura populară românească. Atât Bernea, cât mai ales Levi-Strauss discută raţiunea în termeni de cauză şi 
efect. Gândirea simbolică nu foloseşte însă relaţii cauzale, ci simboluri şi corespondenţe. Ernest Bernea 
aminteşte că „mentalitatea ţărănească nu operează cu mărimi şi cantităţi, ci cu chipuri şi sensuri. Ţăranul 
român vede lumea şi lucrurile într-un orizont spaţial îmbogăţit de orizontul creaţiei“. Scopul acestui tip de 
gândire nu este explicarea fenomenelor, ci înălţarea lumii pe o treaptă superioară, îmbogăţirea cu semnificaţii 
a lucrurilor simple. Acest mod de reprezentare a fost ilustrat exemplar de istoricul şi eseistul olandez Johan 
Huizinga într-o lucrare clasică, „Amurgul Evului Mediu“: „Simbolul a creat o imagine a lumii cu o şi mai 
strictă unitate şi cu o mai intimă înlănţuire decât ar fi putut s-o creeze gândirea cauzală bazată pe ştiinţele 
naturale. El creează o ordine inviolabilă, un ansamblu arhitectonic, o subordonare ierarhică. În orice raport 
trebuie să existe un termen inferior şi unul superior (…). Nici un lucru nu e prea umil pentru a desemna 
lucrurile supreme şi pentru a duce la glorificare. Nuca înseamnă Christos: miezul dulce este natura divină, 
coaja cărnoasă este natura omenească, iar coaja de lemn dintre ele este crucea. Toate lucrurile oferă sprijin 
şi reazim pentru ca gândul să urce spre veşnicie. Gândirea simbolică oferă o permanentă transfuzie a 
simţământului majestăţii şi eternităţii lui Dumnezeu în tot ce e perceptibil şi imaginabil“. 

Asemănător, există în cultura noastră populară o mare varietate de reprezentări simbolice, asupra 
plantelor de exemplu, care prin frumuseţea şi caracteristicile lor semnifică personaje sau întâmplări divine. 
Astfel, Maica Domnului este supranumită „Împărăteasa florilor“, ea fiind cea care L-a născut şi purtat în 
braţe pe Iisus. De aceea, numeroase flori tămăduitoare îi poartă numele, cum ar fi „Palma Maicii 
Domnului“ (salvia), „Lacrima Maicii Domnului“ sau „Inima Maicii Precista“, iar în cazul salciei, forma 
crengilor i-a atras denumirea populară de „salcie plângătoare“, care a plâns şi s-a întristat după ce Iisus 
Christos a fost bătut cu ea. Aceste personificări sunt semne ale unei gândiri simbolice şi emoţionale de o 
mare frumuseţe, prin care satul românesc apropie tot ce este concret de marile taine ale existenţei. 

Satul românesc poate supravieţui schimbului de generaţii şi ordinii globale în care trăim, nu însă şi 
cultura populară, care este o realitate spirituală, nu teritorială. Aşa cum scria Ernest Bernea încă din anul 
1942 în lucrarea „Civilizaţia română sătească“,„satul de azi nu mai este o realitate organică echilibrată, ci 
una intrată într-un puternic proces de destrămare (…). Vechea aşezare a satului cu toate orânduirile sale 
se schimbă astăzi năzuind către o aşezare de tip modern. Activităţile, formele, întreaga structură socială a 
satului iau o altă înfăţişare. Sensul colectiv al vieţii săteşti dispare, pentru a-i lua locul unul individual“. 
Fiecare poate constata această evoluţie. În satul bunicilor mei, de exemplu, Fundeni (situat la 25 km de 
Bacău), depopularea a început în anii „80, când generaţia tânără a plecat în masă la oraş. Tendinţa a 
continuat şi în anii „90, până când şcoala a fost închisă din lipsă de copii. Bătrânii rămaşi sunt ultimii 
reprezentanţi ai culturii populare. Emanciparea faţă de tradiţii este vizibilă în forma şi orientarea noilor 
case, care aduc cu nişte vile şi nu mai sunt construite către Răsărit ori Miazăzi, ci spre orice direcţie. Un alt 
exemplu de declin al vieţii colective îl constituie fântâna. Altădată un simbol al satului, îngrijită de întreaga 
comunitate, de care se putea bucura oricine, astăzi a devenit un bun privat, majoritatea construindu-şi una 
în propria-i curte.  

 
Între spirit şi tehnică 

 
Punctul de plecare al criticii modernităţii la Ernest Bernea îl reprezintă cultura populară şi viziunea 

creştină asupra omului, domenii ale spiritului şi firescul de la care lumea s-a îndepărtat. Sub influenţa 
diverselor filosofii, ca pozitivismul sau abstracţionismul, epoca modernă a redus cunoaşterea şi realitatea la 
aspectele sale materiale şi cuantificabile, ignorând ceea ce ţine de spirit – de la religie şi morală la planul 
estetic şi intelectual. Sacrificând adevărul şi unitatea exactităţii ştiinţifice, „cunoaşterea şi omul se 
împuţinează, iar civilizaţia intră în derută. Criza lumii contemporane este o criză a omului şi a spiritului 
pe care îl generează“ (Ernest Bernea, 2002, 12). Influenţat de gândirea lui Heidegger şi de cea a lui Ortega 
Y Gasset, Ernest Bernea denunţă pozitivismul şi caracterul experimental al ştiinţei care a luat locul religiei, 
„barbaria specializării“ care a făcut din muncă şi om o anexă a maşinii sau cultura care şi-a pierdut sensul 
devenind tehnică: „Omul modern, în expresia sa ultimă, este în întregime tehnicizat, atât ca ideal, cât şi ca 
viaţă. Scopul vieţii sale este prins în tehnică, natura vieţii sale, condiţia umană este prinsă în tehnică. 
Tehnica a devenit un fenomen universal. (…) Filosofia a ajuns o ştiinţă a filosofiei, care la rândul ei a fost 
redusă la o tehnică de lucru, arta contemporană a devenit tehnică a cuvântului, a sunetului, a culorii. (…) 
Mentalitatea abstractă şi uniformizată a epocii moderne a desprins cultura de viaţă şi spirit“ (Ernest 
Bernea, 2011, p. 81, 86). „Omul împuţinat“ pe care l-a gândit ultimele două secole a fost redus succesiv la 
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intelect sau la dimensiunile sale biologice, economice sau sociale: „Căile spiritului s-au închis. Omul-idee, 
trecând prin omul-funcţiune, a devenit omul-instrument, omul-lucru, stare care marchează spectacolul cel 
mai trist al istoriei spirituale“ (Ernest Bernea, 2011, 52). Iar pe treapta următoarea stă „omul standard“ al 
secolului XX, acel individ comun, mediu şi abstract „după care se construiesc toate aşezămintele 
noastre“, materiale sau culturale.  

Pentru filosoful şi etnograful român, individul este văzut ca „o unitate existenţială“, neputând fi 
redus nici la natura sa biologică, nici la societate: „Natura şi societatea îi sunt condiţii, dar nu moduri de 
împlinire“ (Ernest Bernea, 2010, 70). Precum în vechea civilizaţie sătească, doar prezenţa unei puteri 
spirituale ordonatoare – credinţa sau tradiţia – oferă sens şi plenitudine vieţii. „Omul este spirit întrupat“ 
scrie de nenumărate ori Ernest Bernea, iar religia creştină este o „revelaţie a spiritului“. În eseul „Crist şi 
condiţia umană“, faptul întrupării lui Iisus este văzut ca aducând la viaţă noul om: „Dumnezeu-om a dat 
lumii calitatea de a exista în spirit, iar această lume a deschis principiului divin putinţa de a exista în trup 
(…) Prin venirea lui Iisus omul în primul rând s-a definit, iar în al doilea rând s-a înălţat pe cele mai 
înalte trepte ale spiritului. Iisus a situat omul pe o poziţie care-l recunoaşte ca fiind apt de a exista în sfera 
eternului, făcând totodată din el un colaborator al lui Dumnezeu“ (Ernest Bernea, 1996, 41-42).  

Conştiinţa şi spiritul sunt, aşadar, adevăratele purtătoare ale însemnelor umanului. Răscumpărarea 
prin Iisus Hristos i-a dat omului duh şi libertate creatoare. În acest fel, nu numai religia, dar şi „cultura şi 
sensul ei devin tot o luptă pentru spirit şi un leac împotriva morţii. Cultura nu există ca o ornamentaţie pe 
trupul unei epoci sau societăţi; ea este o cale de a veni în contact cu permanenţele şi un act al salvării“ 
(ibid., 91). Condiţia umană poartă însă o veşnică dualitate între interioritatea planului conştiinţei şi 
exterioritatea simţurilor. Individul trebuie să lupte pentru a se elibera de fondul său subuman. De aceea, 
sensul vieţii noastre trebuie să fie ascensional: „Trebuie să învingem sau cel puţin să încercuim, în noi sau 
în afară de noi, tot ce nu e îndeajuns de frumos, îndeajuns de nobil (…). Să învingem urâtul din noi şi din 
jurul nostru; e prima datorie. În faţa răului trebuie să rezistăm până nu se instalează, fie că apare în lume, 
în societate sau în inima noastră. Viaţa noastră e un teren de luptă pentru spirit!“ (Ernest Bernea, 
„Meditaţii filosofice“, 2010, 31-32).  

 
Despre timp şi forme exterioare de cultură 

 
Ernest Bernea dezvoltă în lucrările sale o adevărată teorie a formelor exterioare de cultură. Spre 

deosebire de cultura populară, care este una a interiorităţii, oraşul a dezvoltat o „cultură periferică“, a 
formelor exterioare, orientată spre bunuri şi plăceri: „Oamenii merg purtaţi de un demon nevăzut, merg să 
cucerească o lume de senzaţie, o lume de plăceri şi revărsat tumult. (…) Un om care trăieşte numai pe 
plan exterior se epuizează într-o lume de senzaţii şi aspiraţii periferice dezordonate, într-o lume 
întâmplătoare şi amorfă. Sensul vieţii noastre este mai mult spaţial, exterior, de aceea în cele mai multe 
cazuri trăim periferic“. (Ernest Bernea, 2008, 68-71). Idealul de împlinire umană este bucuria. Aceasta nu 
se consumă însă pe planul simţurilor, precum plăcerea, „cântecul, nu rareori înşelător, al tuturor 
senzaţiilor uşoare şi satisfacţia unui suflet redus“. Bucuria este „starea lucrurilor de adâncime, cântecul 
eliberator al împlinirii“. (Ernest Bernea, „Treptele bucuriei“, 2010, 11). Ea are anumite trepte, fiindcă ţine 
de plinătatea fiinţei, şi nu exclude singurătatea, tristeţea sau suferinţa. Omul se bucură pentru a fi în lume, 
pentru puritatea sa, pentru faptul de a fi în mijlocul celorlalţi, se bucură de cunoaştere şi puterea de a crea, 
dar mai ales de dragoste şi dăruire. Bucuria, aşadar, este apropierea de lucrurile durabile, experimentarea în 
plan interior a plenitudinii şi frumuseţii lumii, chiar şi în cele mai umile aspecte: „Ţăranii vechiului sat 
când muncesc cântă. Ei lasă ceva din fiinţa lor în fiece lucru, oricât de mărunt ar părea, lucru ce iese din 
mâna lor însetată“ (Ernest Bernea, 2008, 72).  

Asemenea vechii civilizaţii săteşti, modul în care ne apropiem timpul ne arată adevăratul chip. Am 
văzut că ţăranul român nu se despărţea niciodată de permanenţe, depăşind înţelesul fizic şi social al 
timpului printr-o participare mistică la eternitate. Timpul avea un sens spiritual, apropiind omul de 
Dumnezeu, prin ritualuri şi sărbători, dar şi prin „marea trecere“. Spre deosebire de cultura populară, 
pentru noi timpul are o curgere uniformă, lineară şi ireversibilă, culminând cu moartea fiinţei. Dincolo este 
neantul, iar în locul seninătăţii, existenţa a căpătat un caracter convulsiv: „cel care există numai în limitele 
corporale ale naturii experimentează fenomenul morţii într-o grea suferinţă şi într-un coşmar distrugător 
anticipat. Totul e durere şi lichidare a datelor ultime ale conştiinţei“ (Ernest Bernea, 1996, 87). Sociologul 
englez Zygmunt Bauman remarcă înclinaţia modernă spre viaţa instantanee, semnificaţiile metafizice ale 
timpului fiind proiectate pe un plan corporal şi al experienţei: „indiferenţa faţă de durată transformă 

http://constiinte.ro/treptele-bucuriei
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nemurirea dintr-o idee într-o experienţă şi o face obiectul consumului imediat; felul în care trăieşti clipa 
face ca ea să devină o experienţă nemuritoare“ (Zygmunt Bauman, 1999, 118). 

Aşa cum scrie criticul şi regizorul francez Guy Debord în lucrarea sa „Societatea spectacolului“, 
trăim într-un timp al mărfii şi pieţei mondiale, acelaşi pretutindeni – timpul spectacolului mondial. Omul 
încearcă să iasă din rutina cotidiană, însă nu printr-o angajare spirituală, ci mai degrabă prin evaziune. 
Expresii ca „a pierde vremea“ sau „a ne omorî timpul“ fac parte din vocabularul nostru, exprimând 
predilecţia pentru trăiri care se consumă departe de realitate sau chiar în afara conştiinţei noastre. Ca o 
ironie, kitsch-ul şi divertismentul chiar sunt moduri de a ne „ucide timpul“, după cum remarcă Matei 
Călinescu în Introducerea sa la „Cinci feţe ale modernităţii“:„Marele paradox al kitsch-ului este acela că, 
fiind produs de o civilizaţie foarte preocupată de temporal, dar cu toate acestea incapabilă de a atribui 
timpului vreo valoare mai amplă, kitsch-ul pare deopotrivă menit să economisească şi să ucidă timpul. Să-
l economisească în sensul că produce o plăcere instantanee şi lipsită de efort; să-l ucidă în sensul că, 
precum un drog, îl eliberează temporar pe om de conştiinţa neliniştitoare a timpului, justificând estetic şi 
făcând suportabil un prezent altminteri gol şi lipsit de sens“ (MateiCălinescu, 2005, 23).  

Comparând frumoasele obiceiuri de Crăciun sau de Anul Nou din satul românesc, atât de 
armonioase şi bogate în semnificaţii, cu peisajul trist al resturilor şi manifestărilor de la un Revelion în 
stradă, poate înţelegem de ce timpul nostru nu mai are anvergură spirituală, nemaiînsemnând ordine, 
plenitudine şi deschidere spre misterul existenţei, ci intensitate şi uitare de sine – adică un prezent care ne 
scapă mereu şi ne închide în biologic şi concret: „timpul s-a frânt; trecut şi viitor nu se mai leagă într-un 
prezent îmbogăţit, în două momente ce nu se opun, ci se completează. (…) Timpul spaţializat, timpul 
matematic, măsurat cu ceasul, nu ne poate aduce un adevărat sentiment al trăirii. Ne lipseşte timpul 
interior, colorat şi viu, bogat în evenimente, singurul care ne-ar centra viaţa şi ne-ar da sentimentul că 
existăm în lume“ (Ernest Bernea, 2008, 71).  

 
Despre femeia modernă 

 
O altă constantă în critica modernităţii se referă la transformările din cuplu, intimitate şi psihologia 

feminină. Din protectoare a vieţii şi căminului, din simbol al creaţiei, poeziei şi rafinamentului, femeia „s-a 
masculinizat“, intrând în competiţia pentru bogăţie şi putere, devenind un obiect al dorinţei şi pasiunilor. 
„Femeia anilor trecuţi, prinsă încă în datele tradiţiei, îşi găsea liniştea şi împlinirea în căsătorie şi 
maternitate. Supusă unor condiţii de stabilitate şi virtute, ea cunoştea dragostea şi jertfa până în limitele 
creaţiei spirituale; ea nu cunoştea setea de aventură. Femeia modernă, atrasă de mirajul unei vieţi de larg 
tumult, încearcă să aibă iniţiativa unui destin propriu. Dar, respingând dragostea conjugală şi 
maternitatea ca pe nişte forme ale unei vieţi de mult perimate, a alunecat pe cel mai instabil teren, acela al 
frivolităţii şi apetitului. Făcând figură de om liber, femeia de azi apare ca o flotantă a celei mai triste şi 
dureroase condiţii, dincolo de structura şi vocaţia ei. Contrar unor vechi tradiţii, prin care femeia aducea 
vieţii noastre morale şi sociale multă stabilitate, în lumea contemporană femeia aduce acestei vieţi o notă 
de labilitate psihică şi frivolitate. Viaţa ei sufletească e prea mult angajată în senzaţie şi plăcere şi prea 
ruptă de o activitate a spiritului, unde în trecut ea a excelat“ (Ernest Bernea, 2010, „Meditaţii filosofice“, 
p. 28, 55-56). 

Prin cercetările asupra obiceiurilor şi credinţelor populare, dar mai ales prin studiul despre 
gândirea populară, Ernest Bernea a argumentat strălucit afirmaţia lui Mircea Vulcănescu că „ceea ce 
constituie un neam este o realitate care stă la încheietura metafizicii cu istoria“. Până şi critica sa a 
„timpurilor noi“ porneşte de la cultura populară, etalon de comparaţie şi model de interpretare a 
transformărilor moderne. Numeroasele eseuri – cenzurate în timpul comunismului şi publicate abia în 
ultimii ani, de o largă erudiţie, cuprindere şi expresivitate – îl recomandă pe Ernest Bernea ca pe unul din 
cei mai importanţi sociologi şi critici români ai modernităţii. Iar dacă azi ştim mai multe despre chipul, 
poate uitat, al vechiului sat românesc, şi acestui om, atât de încercat, i-o datorăm.  

 
Concluzie finală şi încheierea 
 
La întrebarea gânditorului, teologului, publicistului şi cercetătorului creştin Costion Nicolescu de la 

Muzeul Ţăranului Român (MŢR) "câţi şi ce ştiu despre Ernest Bernea?", Ciprian Voicilă – tot un publicist 
creştin de la acelaşi muzeu, care s-a ocupat îndeaproape de opera lui Ernest Bernea - punctează: "A fost 
urmărit şi bătut în anii 70, de Securitate, dintr-un motiv foarte simplu: zeci de ani au încercat să-l facă 

http://constiinte.ro/societatea-spectacolului
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informator şi nu au reuşit. Pe de o parte, avem modelul Ernest Bernea, care nu a cedat în faţa presiunilor 
regimului şi a Securităţii, iar, pe de altă parte, avem arhicunoscutele modele de după anii 90 de intelectuali 
care propriu-zis au fost nişte disidenţi - au citat din plin din Marx, Engels, Lenin, stau mărturie cărţile lor 
editate în anii 70-80, reeditate după 90 fără "celebrele" citate, când onestitatea intelectuală ar fi cerut să şi le 
asume. În cărţile lui Ernest Bernea (foarte puţine ieşite de sub tipar în perioada ceauşistă) nu veţi găsi citate cu 
trimitere la Marx, Engels, Lenin. El a fost un opozant, nu a fost un disident (aşa cum mulţi disidenţi se dau 
opozanţi, ceea ce nu au fost şi nici nu vor fi vreodată) şi este foarte interesant că el a rezistat până la 
sfârşit".Costion Nicolescu îndeamnă să mergem cu toţii, noi, oamenii zilelor de astăzi, în prelungirea lui 
Ernest Bernea şi a lui Horia Bernea şi a altora asemenea lor. Mai exact, conchide cercetătorul ştiinţific: 
"Construcţia noastră în viitor să fie pe astfel de repere, să nu fie pe modele slabe, facile, mai uşor de digerat, 
despre care îţi dai seama, în timp, că nu ţi-au consolidat fiinţa, dimpotrivă ţi-au şubrezit-o". 

Cercetătorul ştiinţific Costion Nicolescu de la MŢR evocă, totodată, prima întâlnire a sa cu Ernest 
Bernea, care a fost una "pe calea cărţii". Este vorba despre volumul "Cadre ale gândirii populare 
româneşti", apărut în anul 1985, pe care îl califică astfel: "O senzaţie a timpului acela. Atunci am aflat eu 
de Ernest Bernea. Mai apoi, am avut întâlnire cu el la înmormântarea lui, la Mănăstirea Cernica.""Ce îmi 
reproşez eu?", se întreabă Costion Nicolescu, după care răspunde: "Faptul că s-ar fi putut să-l cunosc, să fiu 
în preajma lui, aşa, ca vieţuire în cetate, în acelaşi timp. Pe fiul său, Horia Bernea, l-am cunoscut puţin 
după anul 1989, dar aş fi putut ajunge la el dacă funcţionam şi eu cum se cuvine. Ernest Bernea face parte 
dintre aceia care au avut de suferit şi înainte, şi după comunism. Cum îl prindeau, cum îl arestau, îl băteau. 
Se ştie că în anii 84 (avea 80 de ani) a fost luat şi bătut la Securitate. Greu de imaginat. Este într-adevăr 
regretabil, pentru mine zic, că ştim foarte puţine despre el. Nici măcar pe fiul lui nu l-am tras de limbă. 
Deşi un tată absent - a fost foarte mulţi ani în puşcărie, pe urmă fiul lui a fost plecat la studii, este interesant 
cum a reuşit să transmită tot suflul său, toată această dragoste şi putere de sinteză fiului său şi de aici el să 
facă muzeul Ţăranului Român. Eu cred că Horia Bernea a făcut muzeul pentru că s-a transmis ceva 
osmotic, genetic, de la tatăl său, dar şi dintr-un respect extraordinar, niciodată mărturisit, pentru gândirea şi 
pentru jertfa tatălui… 

 
 

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!  
Veşnică să-i fie amintirea şi pomenirea! Amin! 

 
Decalogul lui Ernest Bernea: 

 
1. Iubiţi adevărul; nu puneţi în scenă ca ceva real un fapt, atunci când adevărul este altul; iubiţi adevărul că el este lumină şi frumuseţe, este 
Dumnezeu. 
2. Greşeala să nu o acoperiţi, ci să o ispăşiţi; se ştie că mărturisită este jumătate iertată. 
3. Fiţi buni cu oamenii, dar apropierea de ei să o faceţi cu înţelepciune; să nu faceţi ca ei decât atunci când aveţi încrederea că cugetul şi 
fapta lor sunt bune. 
4. Să nu acordaţi intimitate oricui; nu o datoraţi integral decât celor ce vă sunt rudenii spirituale. Intimismul, fără discernământ, este mai 
mult decât o vulgaritate, este un păcat: te vinzi şi nu ştii cui. 
5. În relaţiile cu oamenii fiţi buni şi drepţi; orice acordaţi mai mult decât se cuvine poate cultiva înşelăciunea şi se plăteşte scump. 
6. Evitaţi contactul apropiat cu oamenii lipsiţi de inteligenţă şi bunătate; fiţi pentru ei un model de înţelepciune şi virtute. 
7. Fiţi statornici în hotărârile voastre; consecvenţa întăreşte personalitatea. 
8. Când iubiţi pe cineva, dăruiţi-vă integral; o dragoste adevărată cere depăşire de sine, puritate şi putere de jertfă. Dragostea mare are un 
fior religios. 
9. Să vă respectaţi cuvântul. Cuvântul nu este un instrument de inducere în eroare şi nici ceva cu care poţi răni sufletele oamenilor; 
cuvântul trebuie să aibă izvoarele cele mai pure, adică divinitatea. 
10. Fiţi sinceri şi curaţi în tot ce faceţi, ca şi când Dumnezeu ar fi de faţă. (24.I.I984- Bucureşti) 
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PAULINA POPA 
 
 
 

DINTR-UN POEM 
s-a ridicat Iubirea 

 
I 
 

Viaţa mea e pentru totdeauna Iubire 
Stau şi o privesc 

şi nimic din ce este omenesc 
nu o poate întrerupe 

 
Viaţa mea e pentru totdeauna 

aşa cum s-a croit 
atunci când mama a ridicat privirea din lut 

 
Soarele vine şi creşte/ 
Luminează/ încălzeşte/ 
creşte floarea dragostei/ 

ne împodobim cu ea/ 
o purtăm cu fală/ suntem numai o lumină/ 

lună/ flacără/ focul Iubirii… 
 

Soarele se ridică/ aprinde lumea/ arde/ 
măreşte cercul/ globul de foc al dorinţei 

 
Ne împodobim cu lumina lui 

Cerc ne facem/ 
dorinţa vie a noastră şi a tuturor/ 

calul cu o mie de copite/  
nechezatul nopţilor/ 

vămile de gheaţă/ jăratecul ce topeşte/ 
aisbergul suntem…  
cercul dorinţei… 

 
Viaţa mea e pentru totdeauna Iubire 
O privesc cum tresare viaţă pe veci 

 
Iat-o: culege fructul ierbii/ 

acela care creşte invers/ 
în pământ/ săracul/ în pământ… 
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Soarele a venit/ a crescut/ este sus… 
Arde/ creşte floarea morţii 

Cea pe care o ţin închisă cu o mie de închizători/ 
o blestem şi o prind alături de floarea dragostei/ 

să crească împreună ca două gemene/ 
aşa cum am crezut. 

 
 

II 
 

AŞA CUM AM CREZUT 
 

ca o piele de bivol mă strânge pământul 
 

Rămâi acolo/ 
departe de mine şi de oasele mele/ 

aş fi vrut să-i strig/ 
dar străbunii mei încing în jurul meu  

o horă cum n-am mai văzut 
 

Trec pe strada sângelui/ 
ignor revoluţionarii cu pancarte în mâini/ 

cei în cărucioare/ 
ignor guvernanţii 

îmbrăcaţi în blănuri de vizon/ 
guvernanţii cu mâinile înfundate 

în viaţa mea şi a tuturor 
 

Ignor mai-marele cetăţilor pământeşti/ 
 cu ochiul trupului 

şi cu cel al sufletului/ orb/ 
ignor dansul lui şi al ţiganilor 

care ne fură vitele şi viţeii/ 
ignor mai-marii orbilor/ de orice confesiune 

şi ochiul lor de fiară însetată de sânge/ 
ignor slugile/ 

cu masca desfrâului lipită pe faţă/ 
ignor… 

 
Trec pe strada sângelui/ 

mă aplec spre râul înroşit/ 
îmi este sete 

şi vreau să beau apa Domnului/ 
aceea despre care scriu 

atunci când Cineva îmi ia mâna 
şi apasă tastele 

ca şi cum ar apăsa pe creştetul lumii! 
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III 
 

CA ŞI CUM AR APĂSA 
PE CREŞTETUL LUMII 

 
apasă pământul şi cerul deasupra 

 
Intru cu emoţie în viaţa mea/ 

mă rog să pot tece cu onoare jurământul/ 
să pot bea cupa dragostei 

 
Străluceşte! îmi ia ochii! 

stă acolo de multă vreme şi creşte ca o catedrală 
 

Să pot bea cupa dragostei/ 
aceea batjocorită/ alungată/ demodată 

 
Dragostea „care nu cere niciodată nimic” 

 
Intru cu emoţie în viaţa mea/ 

nu în corpul meu/ 
nu în braţele mele/ nu în picioare! 

 
În viaţa mea/ 

aceea ca o carte cu file albe/ 
aşteptând cerneala/ 

insemnele sfinte 
 

Nu are uşă/ nu ferestre/ 
nici pereţi nu are/ viaţa mea 

 
Cerul cu o mie de ochi/ 

pământul  
cu sânii mari plini cu lapte… 

 
O/ viaţa mea/ 

ghilotina ce cade cu sunet strident 
iar 

sângele este alb  
ca porumbeii Domnului 

 
 

IV 
 

SÂNGELE ESTE ALB 
CA PORUMBEII DOMNULUI/ 

 
atunci când curge în poeme! 

O/ 
dacă aş putea parcurge viaţa mea 
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aşa cum parcurgi o carte de poeme 
scrisă bine/ 

cu talent/ cu raţiune/ 
 cu iluzie plastică 

 
Dacă aş putea trece peste muntele social 

şi/ 
cum stau/  

aşteptându-l pe Moş Crăciun/ 
cu Mihai/  

sub ramurile bradului/ 
să mă bucur când acesta se deschide 

şi mă primeşte în tulpina sa/ 
cu totul! 

 
O/ 

dacă aş putea/ 
cum stau în faţa poemului 

cu Mihai de mână/ 
privind ca-ntr-un ocean abisul vieţii/ 

să vă iubesc pe toţi/ 
porumbei ce-mi zburaţi prin sânge 

 
Nici n-am învăţat bine toate cuvintele/ 

că s-au şi năpustit asupra mea 
cu jurămintele lor de copii firavi 

 
Nici n-am învăţat bine toate cuvintele 

când pare că aş avea în gură 
un buchet de busuioc sălbatec/ 

numai bun pentru a intra cu mine 
în tulpina acestui brad 

 
O/ 

dacă aş putea zbura 
aşa ca porumbeii Domnului 

prin viaţa mea/ 
iar apoi să mă aşez pe o coală 

 
Sânge să fiu în viaţa aceasta 

şi cea care va fi iluzie plastică/ 
fiică a sinelui 

ce aruncă înspre voi  
poemul! 
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Drd. STELIAN GOMBOŞ 

 
 
 

Despre revoluţia din Decembrie 1989, despre revoluţionari şi 
clasa politică de astăzi, într-un dialog cu  

Domnul Academician FLORIN CONSTANTINIU… 
 

 

       La cei 22 de ani de la marea vărsare de 
sânge din luna decembrie anul 1989, România 
arată ca un animal bolnav şi hăituit. Ne uităm în 
urmă şi nu ne vine să credem că au trecut două 
decenii de speranţe zadarnice. Nimic din ce-am 
visat nu s-a împlinit. În jurul nostru domnesc 
stagnarea şi deziluzia, începuturile neterminate, 
politica murdară, cu degetul pe trăgaci, 
manipularea televizată. Lipsesc o viziune, un 
proiect naţional de salvare. Lipseşte harta 
viitorului. Trista privelişte n-a căzut din cer. Au 
creat-o politicienii şi românii înşişi. Cum a fost 
turcul, aşa a fost şi pistolul. Nu mai putem să ne 
ascundem după deget. Ca o confirmare, 
Academicianul Florin Constantiniu, istoric de 
prestigiu european, ne pune în faţă o oglindă 
necruţătoare în care, dacă avem curajul să privim, 
ne vom afla poate izbăvirea… 
 
- Stimate Domnule Profesor, vă rog să îmi 
spuneţi cum evaluaţi, fără menajamente, cele 
două decenii de libertate din viaţa noastră, 
domnule profesor? 
- Ca pe un inaugural ratat. În istoria fiecărui 
popor există evenimente cruciale, care 
inaugurează o nouă etapă în evoluţia societăţii. 
Decembrie „89 a fost un astfel de eveniment: 
crucial, înnoitor, fondator. Din nefericire, şansele 
imense care se ofereau ţării noastre au fost ratate 
şi, astfel, România împarte cu Bulgaria şi 
Albania ultimele locuri din clasamentul ţărilor 
foste comuniste. 

- Pentru un individ, 22 de ani înseamnă mult, 
aproape o treime din viaţă. Ce reprezintă pentru 
istorici aceeaşi perioadă? 
 
 
- Pentru istorici sunt foarte instructive, într-un 
astfel de moment, comparaţiile cu alte intervale  
de timp ale istoriei naţionale. Iau două exemple 
de perioade cu o întindere de două decenii, ca 
aceea scursă de la căderea regimului comunist. 
Prima: anii 1859-1878; a doua: anii 1918-1938.În 
primul caz, perioada a fost marcată de un progres 
uluitor: de la Unirea Principatelor (1859), care 
pune bazele statului român modern, la câştigarea 

FLORIN CONSTANTINIU  
n. 8 aprilie 1933, București - d. 14 aprilie 2012, București) 
a fost un istoric român, membru corespondent (din 1999) al 
Academiei Române. În anul 2006 a fost ales membru titular 

al Academiei Române. 
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independenţei (1877/1878). Politica de reforme a 
lui Alexandru Ioan Cuza, în primul rând reforma 
agrară din anul 1864, şi politica de modernizare 
promovată după aceea de Carol I au făcut ca 
statul român să se smulgă din înapoierea 
determinată – în principal – de dominaţia 
otomană şi să se modernizeze rapid.Progresele au 
fost vizibile pe toate planurile: politic, economic, 
social, cultural. Să nu uităm că, în acest interval, 
apar “Junimea” şi Eminescu! A doua perioada: 
anii 1919-1938.Ieşită dintr-un război pustiitor şi 
lovită de o criză economică de o duritate 
nemiloasă (1929-1933), România a izbutit, 
totuşi, să înregistreze un remarcabil progres în 
toate direcţiile, 1938 fiind anul de vârf al 
României interbelice. 
- Vorbiţi de două perioade excepţionale, 
Domnule Profesor! Ce se întâmplă astăzi în 
România se află la polul opus! 
- Într-adevăr. Am ales aceste două perioade 
tocmai pentru că ele sunt cele mai potrivite spre a 
fi comparate.În toate cele trei cazuri avem de-a 
face cu inaugurale: în anul 1859, aşa cum am 
spus, se aşază temelia statului român modern; în 
anul 1918 se desăvârşeşte unitatea naţională a 
românilor; la 22 decembrie anul 1989 se închide 
“paranteza” comunistă, deschisă în anul 1945 de 
ocupantul sovietic, şi se reintră pe făgaşul 
dezvoltării fireşti a societăţii româneşti.Veţi fi de 
acord – sper – că, la cea mai sumară comparaţie, 
perioada postdecembristă apare cu o întristătoare 
sărăcie de rezultate. Suntem liberi, este adevărat, 
dar a progresat în vreo direcţie România? Sunt, 
astăzi, românii mai fericiţi? Există un mare ideal 
naţional care să-i mobilizeze pe români? În 
raport cu perioada anilor 1859-1878 şi 1918-
1938, ultimii 22 de ani nu ne dau decât infime 
temeiuri de satisfacţie şi deloc de mândrie. 
- De ce, în ultimii 22 de ani, românii nu au mai 
fost în stare să repete performanţele din 
perioadele pe care le-aţi amintit? 
- Părerea mea este că perioadele de progres sunt 
asigurate de conjugarea eforturilor elitei politice şi 
intelectuale cu angajarea plenară a maselor într-un 
proiect naţional, mobilizator şi stimulator. În anul 
1859, generaţia paşoptistă (Mihail Kogălniceanu, 
Ion C. Brătianu), cea mai creatoare generaţie a 
istoriei româneşti, s-a aflat la unison cu societatea 
moldo-munteană, care voia unirea şi 
independenţa. În anul 1918, generaţia Marii Uniri 
(Ion I. C. Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Iorga) 
s-a aflat la unison cu societatea care voia 
“România Mare” şi afirmarea ei pe plan 
european.Din anul 1989, societatea românească a 

fost profund divizată (vezi “Piaţa Universităţii”), 
lipsită de un proiect naţional şi incapabilă să-şi 
mobilizeze resursele pentru a valorifica şansele ce 
i se ofereau: în primul rând, unirea Republicii 
Moldova cu România. Pe scurt, nici clasa politică, 
nici societatea românească nu au fost în măsură să 
asigure inauguralului din luna decembrie anul 
1989 justificarea imenselor posibilităţi oferite de 
căderea comunismului. 
- Cu alte cuvinte, putem vorbi de o “ratare” 
postcomunistă a României? 
- Vorbim de clasa politică şi de societatea 
românească. Cea dintâi a întrunit trei superlative: 
cea mai incompetentă, cea mai lacomă şi cea mai 
arogantă din istoria României. Lipsită de 
expertiză, avidă de căpătuială şi sigură de 
impunitate, ea s-a aruncat asupra României cu un 
singur gând: să se îmbogăţească.A jefuit cum nici 
huliţii fanarioţi n-au făcut-o. Responsabilitatea ei 
faţă de situaţia catastrofală a României este 
imensă. Astăzi constatăm că industria este 
lichidată, agricultura este la pământ, sistemul de 
sănătate în colaps, învăţământul în criză, 
individualitatea României pe plan internaţional, 
dispărută. Criza economică nu a făcut decât să 
agraveze relele care au precedat-o. Incompetenţi, 
guvernanţii nu au ştiut să atenueze şocul crizei ce 
ne-a lovit.Dacă România profundă se zbate în 
dificultăţi şi deznădejde, clasa politica 
prosperă.Case peste case (oameni politici cu patru, 
cinci, şase locuinţe; te întrebi ce vor fi făcând în 
ele), vile în ţară şi străinătate, maşini de lux etc. s-
au strâns în proprietatea clasei politice. Ştiam că 
avuţia este rezultatul unei activităţi economice. 
Acum vedem că politica este mijlocul cel mai 
sigur de îmbogăţire. 
- Domnule Academician, cine este vinovat de 
această situaţie? 
- Cred că principalul vinovat de această situaţie 
este însuşi poporul român! El ilustreazăperfect 
observaţia că “un popor de oi naşte un guvern de 
lupi”. Spiritul de demisie, pasivitatea, resemnarea 
românilor au permis clasei politice să-şi bată joc, 
nepedepsită, de ţară. Lipsit de spirit civic, poporul 
român nu a fost capabil, în aceşti 22 de ani, să 
tragă la răspundere clasa politică sau să 
“tempereze” setea ei de înavuţire. Pe român nu-l 
interesează situaţia generală. Dacă prin fin, nas, 
cumnat, amic etc. şi-a rezolvat păsul lui, restul 
ducă-se ştim noi unde! Moştenirea multiseculară a 
lui hatâr şi bacşiş a rămas atotputernică. Cum să 
îndrepţi o ţară când cetăţenii ei se gândesc fiecare 
la sine, şi nu la binele comun?!Astăzi asistăm la 
situaţii şi mai dramatice. Românii pleacă – din 
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nevoia de câştig – să lucreze în Spania sau Italia, 
unde sunt trataţi, ştim cu toţii în ce fel şi în ce 
mod, să lupte în Afganistan. Energii şi vieţi se 
irosesc astfel în beneficii străine. Nu poţi să-i 
condamni: mai bine să lucreze pentru străini decât 
pentru noii ciocoi postdecembrişti, care îi tratează 
cu un dispreţ suveran. 
- Intrarea României în NATO şi UE a fost, totuşi, 
o biruinţă postdecembristă… 
- Să fim serioşi! Am intrat în NATO pentru că 
SUA, factorul decisiv al Alianţei, au vrut-o. 
Aduceţi-vă aminte că, în anul 1997, când România 
a dus o campanie pe cât de zgomotoasă, pe atât de 
inutilă, SUA ne-au închis uşa la Summitul de la 
Madrid. În dorinţa de a câştiga bunăvoinţa 
Washingtonului, am încheiat tratatul dezastruos cu 
Ucraina, fără a obţine nici un folos. După 11 
septembrie anul 2001, evaluarea americană s-a 
schimbat radical. În lupta împotriva terorismului 
islamic, SUA aveau nevoie de noi aliaţi; în acest 
context, România a devenit membră a NATO. A 
fost o decizie americană, nu un merit al 
guvernanţilor români. O situaţie similară şi în 
cazul intrării în Uniunea Europeană. Directoratul 
marilor puteri ale Uniunii a decis extinderea ei în 
Est. Dacă avem un dram de sinceritate, trebuie să 
recunoaştem că suntem încă departe de a fi o ţară 
la nivelul standardelor vest-europene, care sunt ale 
Uniunii. Directoratul marilor puteri a considerat 
însă că este în interesul său această extindere, şi 
atunci, la grămadă – iertaţi-mi expresia! – am 
intrat şi noi. 
- Stimate Domnule Academician, ce-i lipseşte 
României pentru a fi din nou ceea ce a fost cândva? 
- O “mare idee”, un mare proiect naţional. 
Înainte de anul 1859 a fost Unirea; înainte de 
anul 1918 a fost desăvârşirea Unirii. 
Astăzi nu ne mai însufleţeşte nici un ideal 
mobilizator. În perioada interbelică, Cioran ar fi 
vrut ca Bucureştiul să devina Bizanţul sud-
estului Europei. Şi, fără nici o exagerare 
patriotardă, ar fi putut deveni. Astăzi nici nu 
vrem, nici nu putem să ne afirmam. Economic, 
România a devenit o piaţă de import. Nu cunosc 
vreun produs românesc vestit la export. Practic, 
suntem un fel de colonie.În politica externă, am 
dispărut de pe harta diplomatică a Europei. În 
plan cultural, scriitorii români aşteaptă, în 
continuare, Nobelul… În stadiul actual, cred că 
sectorul în care România ar fi putut să se 
manifeste cu şanse de succes era cel cultural-
ştiinţific. Din nefericire, guvernanţii 
postdecembrişti şi-au bătut joc de învăţământul 
românesc, supus la tot felul de “reforme” şi 
“programe” inepte şi distructive. Dacă, din 

rândul elevilor sau studenţilor, au ieşit elemente 
de valoare, ele fie au plecat în străinătate, fie au 
dispărut în mediocritatea din ţară.Aveam şansele 
să fim Bizanţul Europei de Sud-Est. Am rămas 
însă la periferia Europei. 
- Mondializarea ameninţă structura fiinţei 
naţionale. Se poate sustrage România acestui 
carusel mortal? 
- Mondializarea este un proces căruia România 
nu i se poate sustrage, dar căruia îi poate rezista. 
Nu o rezistenţă, aş spune, de caracter antagonic, 
ci printr-o afirmare a identităţii naţionale. În 
Franţa, ţară cu o atât de veche şi strălucită 
cultură, guvernul a iniţiat o dezbatere despre 
identitatea naţională. La noi, când cineva 
abordează această problemă, se aud imediat 
voci care îl acuză că este naţionalist, nostalgic 
etc.Patriotismul este privit, în anumite cercuri 
ale intelectualităţii noastre şi ale societăţii 
civile, ca o boală ruşinoasăAmericanii – îi am în 
vedere pe cetăţenii SUA – ne oferă cel mai 
frumos exemplu de patriotism. Noi, care îi 
copiem în atâtea privinţe, rămânem indiferenţi 
la minunata lor pildă. 
- Cu alte cuvinte, Domnule Profesor, mai poate 
fi patriotismul o valoare în zilele noastre? 
- Dacă vorbim de un patriotism lucid, da, fără 
îndoială. Eu unul am aderat la principiul atât de 
sănătos al “Junimii”:“Patriotism în limitele 
adevărului”. Să-mi iubesc ţara şi poporul, dar să 
nu le ascund niciodată defectele. Poate este o 
deformare de istoric, dar cred că identitatea 
naţională are o componentă esenţială: memoria 
istorică. Tradiţia se cultivă, în primul rând, prin 
cunoaşterea istoriei. Când monumentele istorice 
se părăginesc şi se ruinează, memoria istorică 
este pe cale de dispariţie. 
- Acum, în încheierea acestui dialog, spuneţi-
mi vă rog, cum credeţi că vor judeca perioada 
postdecembristă urmaşii noştri de peste o sută 
de ani? 
- Peste o sută de ani, cred că judecata urmaşilor 
şi, între ei, a istoricilor, va fi foarte severă. Anii 
1989-2011 vor fi consideraţi o perioadă de 
declin, clasa politica şi poporul român împărţind, 
în egală măsură, responsabilitatea pentru această 
tristă realitate. Să dea Dumnezeu ca atunci, peste 
un secol, România să aibă situaţia fericită pe care 
a ratat-o astăzi… 
- Stimate Domnule Profesor, vă mulţumesc foarte 
mult pentru acest dialog sincer, constructiv şi 
absolut necesar!... 
- Cu multă plăcere!... 
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La Mulţi Ani,  
Preacucernice Părinte Profesor MIRCEA PĂCURARIU!... 

 
 
 

O scurtă scrisoare deschisă, adresată cu prilejul acestui frumos ceas omagial, festiv 
şi aniversar – împlinirea a optzeci de ani de viaţă ai Preacucernicului Părinte Profesor 

Mircea Păcurariu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu… 
 
 

 
Cu multă bucurie ştim şi 

(re)cunoaştem că în fiecare an la 
data de 30 iulie este ales prilej de 
aleasă şi frumoasă sărbătoare, mai 
ales pentru dumneavoastră, însă, de 
data aceasta, permiteţi-mi să mă 
împărtăşesc şi eu de această bucurie 
şi încununare, acum la ceas 
aniversar şi jubiliar, deoarece 
împliniţi şi înmănunchiaţi o 
frumoasă, rotundă şi bogată vârstă, 
rotundă, cea de 80 de ani, frumoşi, 
plini, rodnici şi consistenţi!... 
Recunosc şi mărturisesc faptul că eu 
personal, vă cunosc de relativ puţină 
vreme dar de la bun început am fost plăcut impresionat de dumneavoastră, datorită caracterului, onoarei, 
demnităţii, blândeţii, înţelepciunii şi spiritului de om serios, onest şi muncitor, perseverent şi tenace, care vă 
caracterizează!... De aceea, am apreciat şi admir în continuare aceste calităţi, pe care le aveţi, le cultivaţi şi le 
împărtăşiţi şi altora, cu toată abnegaţia, dragostea şi generozitatea!... 
Totodată, vă apreciez toată munca, osteneala şi sudoarea depusă în câmpul activităţii ştiinţifice, de cercetare, 
scriitoriceşti, publice, civice, publicistice, editoriale, culturale ori spirituale şi mai cu seaamă în cea 
organizatorică, fiind un bun iniţiator, fondator, coordonator şi organizator al multor activităţi, societăţi şi 
acţiuni culturale, de anvergură naţională şi internaţională, în ţinuturile binecuvântate ale Transilvaniei, 
Moldovei, Ţării Româneşti şi nu numai, în Oltenia, Muntenia toată şi Dobrogea străbună – ţară, pământ, 
neam şi popor in care colaboraţi şi cooperaţi atât de frumos, de bine şi de eficient cu toată preoţimea şi 
intelectualitatea zonei şi care, din aceste motive, vă stimează, vă respectă şi vă preţuieşte atât de mult, 
dimpreună cu noi toţi!... 
Prin urmare, cugetând eu acum, în acest ceas şi moment sărbătoresc, omagial şi aniversar, la activitatea şi 
la personalitatea preacucerniciei voastre, una foarte complexă şi foarte completă, mă gândesc la darul 
omului providenţial cu care v-a înzestrat Creatorul şi Stăpânul nostru al tuturor – Domnul Dumnezeu şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos – pe Care dumneavoastră îl cinstiţi, de atâta vreme, cu toată sinceritatea, 
dragostea şi abnegaţia!... 
M-aş bucura să ştiu, Preacucernice Părinte Profesor, că atât contemporanii cât şi posteritatea vă vor acorda, 
totdeauna, cinstea, recunoştinţa şi preţuirea cuvenită pentru tot ce aţi făcut, pentru ceea ce sunteţi şi 
însemnaţi (sau ar trebui să însemnaţi) dumneavoastră în conştiinţa şi în memoria noastră colectivă, care, 
mă rog lui Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta cu mare înfrigurare fiindcă, din păcate, noi cam 
avem „darul” acesta de a ne uita binefăcătorii şi înaintaşii noştri dar încerc, totuşi, să–mi fac un act de 
încurajare şi de optimism şi să cred că ori de câte ori va fi pomenit numele Mircea Păcurariu va fi 
pronunţat cu veneraţie şi respect pentru tot binele pe care dumneavoastră l-aţi făcut atâtor oameni şi care 

MIRCEA PĂCURARIU 
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fapte, fiţi sigur, că sunt consemnate de către Dumnezeu în Împărăţia Sa cea cerească şi veşnică de care, ne 
rugăm Lui, să aveţi parte!... 
Aşadar, fiţi încredinţat, Preacucernice Părinte Profesor, că sunt foarte mulţi oameni de rând, din ţară 
noastră şi din diaspora românească, credincioşi ori slujitori ai altarelor care se roagă Bunului Dumnezeu, să 
vă dăruiască multă linişte şi pace în suflet, multă bucurie sufletească şi să vă răsplătească pentru faptul că i-
aţi făcut pe ei sau pe copiii lor oameni, cu carte, cu spirit, suflet şi simţământ românesc, cu şcoală 
autentică, cu carte românească de învăţătură, cu biblioteci şi cu studii înalte, încheiate, în aceste locuri, fapt 
ce nu poate fi uitat de şi în istoria sau geografia acestor locuri (ale Ardealulului strămoşesc şi Transilvaniei 
străbune) - marcate de prezenţa şi activitatea dumneavoastră atât de bogată şi de prodigioasă şi care s-a 
desfăşurat, şi încă se desfăşoară, pe parcursul atâtor ani; rugăciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-vă, încă 
odată să ne trăiţi întru mulţi, folositori şi roditori ani, alături de familie, de colegi sau colaboratori şi de toţi 
cei dragi ai dumneavoastră!...   

Cu alte cuvinte, aşadar, doresc să recunosc şi să dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna bogata şi 
diversa activitate a Părintelui Academician Mircea Păcurariu, aceea de slujitor şi sacerdot al sfântului altar, 
de profesor universitar, scriitor, publicist şi om deosebit de activ al cetăţii, puterea sa de muncă, deosebita sa 
capacitate de: asimilare, concentrare, sintetizare, promovare şi redare a datelor, informaţiilor, citatelor şi 
evenimentelor istorice şi nu numai, a activităţilor şi acţiunilor culturale şi spirituale pe care le iniţiază, 
supraveghează şi organizează, cu multă seriozitate şi avizată competenţă, cărţile (în special cele de istorie 
bisericească naţională, românească) pe care le-a scris şi le scrie Părintele Profesor şi Academician Mircea 
Păcurariu, precum şi toată activitatea sa culturală şi spirituală, caracterul şi cultura foarte vastă şi solidă de 
care dispune, de asemenea (şi) ataşamentul şi dragostea preacucerniciei sale pentru cultura, arta şi 
spiritualitatea noastră autentică!... Sunt de-a dreptul impresionat de capacitatea şi puterea preacucerniciei sale 
de muncă susţinută, pe care o desfăşoară şi acum, constatând din aceasta că are această atitudine, mereu 
pozitivă şi optimistă, faţă de viaţă, faţă de semenii şi cunoscuţii lui ce nu sunt puţini şi care, dacă sunt sinceri, 
îl apreciază şi îl admiră mult, fiindu-i cât se poate de recunoscători, aşa cum încerc să-i fiu şi eu acum, când 
scriu aceste rânduri, cu o nedisimulată emoţie!...  

Altfel spus, la data de 30 iulie 2012, Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Membru 
corespondent al Academiei Române, a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani, dintre care 53 de ani 
dedicaţi şi închinaţi învăţământului teologic românesc şi cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei 
Bisericii poporului român.  

Părintele Magistru Mircea Păcurariu a văzut lumina zilei într-o veche familie de preoţi de pe 
meleaguri hunedorene. Tatăl său, Ştefan Păcurariu (1904-1978), originar din Zlaşti (azi cartier al municipiului 
Hunedoara), a îndeplinit timp de 37 de ani misiunea de Preot paroh în comuna Ruşi, cu filia Strei, fiind a 
cincea generaţie de slujitori ai Bisericii. Mama sa, Cornelia Păcurariu (1905-1974), a fost descendentă a unei 
familii de preoţi din Câmpia Transilvaniei.  

Părintele Profesor şi Academician Mircea Păcurariu a urmat cursurile şcolii elementare din oraşul 
Orăştie (1939-1940) şi din municipiul Deva (1940-1943), apoi pe cele ale Liceului de băieţi (azi Colegiul 
„Decebal”) din municipiul Deva (1943-1951). Dovedind multă râvnă, s-a situat întotdeauna, la absolvirea 
claselor şcolare, în rândul premianţilor. 

Datorită înclinaţiilor spre domeniul umanist, în special spre studiul istoriei, s-a înscris în anul 1951 la 
Facultatea de Istorie din Cluj Napoca. Însă datorită „originii sale nesănătoase”, a fost exmatriculat înainte de 
începutul anului II, în pofida rezultatelor deosebite la examene. În această situaţie, dar şi datorită tradiţiei de 
familie, s-a îndreptat spre studiile teologice. În toamna aceluiaşi an s-a înscris la Institutul Teologic cu grad 
Universitar din municipiul Sibiu, pe care l-a absolvit în mod strălucit, cu teza de licenţă Monografia 
Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1811-1956), coordonată de Pr. Prof. Univ. Dr. Sofron Vlad. 

A urmat în continuare, între anii 1956-1959, Cursurile de magisteriu (doctorat) de la Institutul 
Teologic Universitar din Bucureşti. A fost o perioadă de acumulare, de aprofundare, de cercetare a rolului 
Bisericii Ortodoxe, a reprezentanţilor ei de seamă în istoria neamului nostru.  

După ce, timp de o lună şi jumătate, a ocupat funcţia de bibliotecar la Eparhia Romanului, IPS Dr. Iustin 
Moisescu, pe acea vreme Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, l-a numit, la 15 octombrie anul 1959, profesor 
titular la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ. După mai bine de doi ani, la recomandarea Consiliului 
profesoral de la Institutul Teologic de Grad Universitar din municipiul Sibiu şi în pofida unor împotriviri din 
partea organelor politice, mitropolitul Nicolae Colan al Ardealului l-a promovat în postul de asistent 
universitar pentru Limbile greacă şi latină. A ocupat această funcţie timp de aproape un deceniu (1 decembrie 
1961 - 1 octombrie 1970). În anul 1968, în ziua de 17 iunie, şi-a susţinut, în faţa unei prestigioase comisii, 
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teza de doctorat, cu titlul Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în 
secolele XVI-XVIII. A obţinut nota maximă (aceea de 10 – zece). Mai mult decât atât, a fost de fapt cea dintâi 
decernare a unui titlu de Doctor în Teologie după încheierea celui de-al doilea război mondial; cel de-al 
doilea titlu de Doctor în Teologie fiind acordat Părintelui Profesor Ioan Bria. 

În luna aprilie anul 1970 a fost hirotonit diacon, iar un an mai târziu a fost hirotonit preot. În acelaşi 
timp, în toamna anului 1970 a fost promovat conferenţiar universitar, iar un an mai târziu profesor universitar 
titular, la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române. A activat în această funcţie până în anul 2003 
(cursurile de Licenţă) şi în anul 2005 (cursurile de Master), păstrând până astăzi conducerea programelor de 
doctorat, la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IBOR).  

Aşadar, Părintele Magistru Mircea Păcurariu însumează 53 de ani de activitate didactică (dintre 
care 51 la Facultatea de Teologie din Sibiu). Este un număr impresionant de ani de muncă şi de formare a 
atâtor generaţii de preoţi, fiind întrecut, ca vechime, în istoria învăţământului teologic sibian, doar de unul din 
profesorii institutului, anume de Ioan Hannia (47 de ani de activitate). O activitate de catedră de 46 de ani a 
mai fost atinsă doar de alţi doi predecesori, anume de Profesorii Dimitrie Cunţan şi Grigorie Marcu. Datorită 
autorităţii şi prestigiului atât în plan ştiinţific dar şi organizatoric, Magistrul a îndeplinit funcţia de decan al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din municipiul 
Sibiu, timp de două mandate (1992-2000).  

Activitatea de dascăl a fost împletită cu o muncă de cercetare ştiinţifică de excepţie. Până în acest an, 
Părintele Magistru şi Academician Mircea Păcurariu este autorul a 35 de lucrări în volum.  

Prima lucrare istorică a Părintelui datează din anul 1956, fiind lucrarea sa de Licenţă. Tema a constituit-
o istoria învăţământului teologic din Sibiu, în acel an sărbătorindu-se 155 de ani de la reorganizarea 
Seminarului sibian de către episcopul Vasile Moga. Trei decenii mai târziu, Părintele Profesor a revenit la 
această temă, realizând prima monografie completă a Institutului Teologic (cu titlul Două sute de ani de 
învăţământ teologic la Sibiu, 1786 -1986). În această lucrare, apărută la Sibiu în anul 1987, a prezentat, pe 
parcursul a 420 p., bogata vatră de formare a numeroşi intelectuali şi teologi români. 

În cei 12 ani trecuţi de la absolvirea Institutului Teologic şi până la susţinerea titlului de Doctor în 
Teologie, Părintele Profesor şi Academician Mircea Păcurariu a publicat un număr impresionant de studii 
consistente ca număr de pagini, anume 24, în care a abordat diferite probleme de Istorie a Bisericii 
Româneşti, vădind multilateralitatea sa.  

În ceea ce priveşte teza de Doctorat, tânărul Mircea Păcurariu a surprins deosebit de bine legăturile 
strânse între Ortodoxia ardeleană şi fraţii întru credinţă de pe cealaltă parte a Carpaţilor, în secolele XVI-
XVIII, adică într-o vreme în care Ortodoxia ardeleană se afla în situaţia de confesiune tolerată, trebuind să 
înfrunte acţiunile prozelite ale principilor calvini, iar apoi ale Curţii catolice de la Viena. Părintele Profesor 
Mircea Păcurariu a arătat deosebit de bine cum, fără sprijinul fraţilor de peste munţi, ortodocşii ardeleni nu ar 
fi putut supravieţui.  

După promovarea la Catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IBOR), Părintele Profesor 
Mircea Păcurariu a lucrat timp de trei ani la redactarea unui nou manual de Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române. Mai întâi a publicat o scurtă sinteză de Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IBOR) pentru elevii 
seminarişti (1972, noi ediţii în anii 1978, 1987, 1996, 2000). Lucrarea respectă caracteristicile unui manual 
propriu-zis. Experienţa de profesor la Seminarul de la Mănăstirea Neamţ a putut fi astfel pe deplin 
fructificată. Cartea cuprinde, în lecţii scurte şi clare, cele mai importante date şi evenimente din Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române. De real folos pedagogic sunt însă şi textele propuse ca lectură la sfârşitul 
lecţiilor. Prin acestea, manualul pentru Seminarii poate fi considerat şi prima culegere de documente pentru 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IBOR).  

Marea sinteză de Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IBOR) a apărut însă mai târziu, în anii 1980-
1981. Aceşti ani au fost printre cei mai grei pentru Părintele Profesor Mircea Păcurariu, Securitatea Statului 
Comunist făcând presiuni asupra conducerii bisericeşti pentru înlăturarea lui de la catedră. Însă Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române Iustin Moisescu (ştiind de cele trei volume date la tipar) a rezistat acestor presiuni 
şi s-a opus îndepărtării Părintelui Profesor. 

Cele trei volume constituie într-adevăr o monumentală lucrare de istorie bisericească românească, 
însumând peste 1900 de pagini şi publicată în două ediţii (o a treia se află sub tipar la Iaşi). Este cea mai 
amplă sinteză de istorie bisericească românească, mult mai completă decât celelalte două sinteze apărute în 
secolul trecut (având ca autori pe Nicolae Iorga şi pe Părinţii Profesori Gheorghe Moisescu, Silviu Dragomir, 
Ştefan Lupşa şi Alexandru Filipaşcu). A luat în considerare ultimele rezultate ale cercetărilor de istorie 
politică, bisericească şi culturală.  
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Un compendiu al monumentalei opere a fost tipărit la Chişinău (1993) şi Sibiu (2007), fiind tradus, 
cu unele completări, în limba germană (este singura lucrare pe această temă tipărită în spaţiul german). 

O altă lucrare de sinteză a Părintelui Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu priveşte istoricul Bisericii 
ardelene (Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918, Cluj-
Napoca, 1992). Şi această temă l-a preocupat pe Părintele Profesor ani îndelungaţi, ea fiind precedată12 ani 
înainte, de lucrările Începuturile Mitropoliei Transilvaniei (1980), Politica Statului ungar faţă de Biserica 
românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918(1986) şi deja amintita carte Două sute de 
ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786-1986 (1987). 

În cea dintâi a adus rectificări necesare la vechile lucrări redactate de Augustin Bunea, Ştefan Meteş 
şi Ştefan Lupşa, susţinând existenţa străveche a Instituţiei mitropolitane ortodoxe româneşti pe meleaguri 
ardelene (istoricii precedenţi au menţionat doar existenţa unor episcopii răzleţe, fără continuitate istorică, în 
diferite părţi ale Transilvaniei).  

Cea de-a doua lucrare a apărut în anii critici ai polemicii noii istoriografii naţionaliste maghiare, 
anume după publicarea tendenţioasei Istorii a Transilvaniei tipărită în trei volume (lucrare care relativiza cu 
totul rolul românilor în istoria meleagurilor intracarpatice). Folosind numeroase documente istorice de arhivă 
şi din presa vremii, lucrarea Părintelui Păcurariu înfăţişează lupta românilor pentru emancipare naţională şi 
religioasă din timpul monarhiei dualiste austro-ungare. Asemenea majorităţii lucrărilor Părintelui Magistru,şi 
aceasta pune accent pe contribuţii individuale, prezentând în anexă indice de nume de personalităţi care şi-au 
adus contribuţii importante la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Datorită importanţei lucrării, ea 
a cunoscut versiuni în limbile engleză, (315 p.), franceză (325 p.) şi maghiară (334 p.). 

Tot din domeniul istoriei bisericeşti ardelene fac parte şi alte lucrări tipărite ulterior de Părintele 
Magistru Mircea Păcurariu: Istoria mănăstirii Prislop (1986 – prima monografie a acestui lăcaş monahal) şi 
Revoluţia românească din Transilvania şi Banat în anii 1848-1849. Contribuţia Bisericii (1995). Lucrare 
deosebită, în tradiţia vechii istoriografii ortodoxe ardelene, ea prezintă rolul jucat de clerul român (nu doar 
ortodox, ci şi unit) în timpul revoluţiei paşoptiste, contribuţia acestora la organizarea poporului român în lupta 
de emancipare naţională. Deosebit de important este sumarul redactat în limba engleză.  

În acelaşi domeniu este şi una din recentele cărţi ale sale, anume voluminoasa lucrare Cărturari 
sibieni de altădată (2002). Ca profesor care şi-a desfăşurat cea mai mare parte din viaţă la Sibiu, s-a 
considerat obligat să conceapă o lucrare despre cărturarii sibieni predecesori. În peste 700 de pagini, lucrarea 
cuprinde biografiile a 130 de oameni de cultură sibieni, teologi, jurişti, literaţi, economişti etc. Sunt biografiile 
personalităţilor care au activat în Congresele Naţional Bisericeşti şi Sinoadele arhidiecezane din Sibiu, 
reşedinţa Mitropoliei Ardealului, fie clerici sau laici, cu toţii mânaţi de dorinţa pentru emanciparea spirituală, 
naţională şi materială a românilor ardeleni. 

Printre ultimele lucrări de istorie bisericească transilvană sunt Catedrala mitropolitană din Sibiu, 
1906-2006, Istoria mănăstirii Prislop (ed. II) şi Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi (ed. V, cea dintâi 
datând din anul 1990).  

Însă preocupările în detaliu ale Părintelui Profesor Mircea Păcurariu nu s-au mărginit doar la aspecte 
de istorie transilvană. În anul 1993 a tipărit necesara lucrare Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a 
neamului românesc. Este prima lucrare din România, după evenimentele din anul 1989, care se ocupă de 
românii de dincolo de Prut. Este prezentat zbuciumul fraţilor din stânga Prutului după anexarea teritoriului 
basarabean de către Rusia, în anul 1812, trecând prin toate etapele de rusificare, apoi vremelnica unire cu 
România (1918-1940), urmat, din nefericire, de surghiunul în îndepărtata Siberie din perioada stalinistă şi 
comunistă. Este prezentată şi scurta perioadă de relaxare politică de după anul 1989. Se poate constata din 
carte că,în pofida suferinţelor şi a politicii de rusificare, românii basarabeni şi-au păstrat identitatea. 

O altă contribuţie istoriografică importantă realizată de Părintele Academician Mircea Păcurariu este 
lucrarea Sfinţi daco-romani şi români (în trei ediţii, 1994, 2000 şi 2007). Este tot o premieră publicistică din 
cea de-a doua jumătate a sec. XX în România. Părintele prezintă, pe baza unei bogate bibliografii române şi 
străine, vieţile mai multor sfinţi care au vieţuit pe teritoriul românesc. Deşi autorul a considerat lucrarea ca 
având caracter de„popularizare”, se observă acrivia, seriozitatea şi rigoarea ştiinţifică. Lucrarea este 
valoroasă, de altfel, şi datorită Sinaxarului sfinţilor români şi indicelui alfabetic al acestora. 

Însă una din cărţile de referinţă şi de căpătâi, egală ca importanţă cu monumentala sinteză în trei 
volume, este Dicţionarul Teologilor români (două ediţii). Este o lucrare deosebit de importantă, ea acoperind 
un alt gol în literatura istorică şi teologică română. Este singura operă de acest gen în limba română. 
Dicţionarul cuprinde peste 720 de teologi români şi străini (care au trăit între români), ortodocşi şi de alte 
confesiuni, fiecare cu biografia şi contribuţia sa bibliografică. Nu sunt suficiente cuvinte de laudă pentru acest 
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volum, decât să reliefăm utilitatea lui, motiv pentru care a fost trecut pe un site pe Internet, pentru a putea fi 
consultat la nevoie şi gratuit de fiecare cercetător dornic să cunoască istoria Bisericii noastre.  

Părintele Magistru şi Academician Mircea Păcurariu nu este doar unul din importanţii istorici ai 
României contemporane, ci înainte de toate un Slujitor al Sfântului Altar, Un Liturghisitor şi Sacerdot, un 
Presbiter. Acest fapt este dovedit, cu prisosinţă, de voluminoasa lucrare Predici la duminici şi sărbători, la 
praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului, ale Sfinţilor şi la Sfinţi români; predici ocazionale şi la 
înmormântări (2000). Într-adevăr, bibliografia Părintelui Magistru Mircea Păcurariu nu putea fi completă 
fără acest volum. Cele 632 de pagini ne prezintă preotul, finul cunoscător şi tâlcuitor al Sfintei Scripturi şi al 
operelor Sfinţilor Părinţi, lăsând să se întrevadă trăirea adâncă, fără de care Părintele Magistru şi 
Academician Mircea Păcurariu nu ar fi putut realiza atâtea lucruri minunate pe tărâmul ştiinţei teologice şi 
educative. Ne putem explica astfel cum, chiar şi la această vârstă venerabilă, spiritul este încă atât de tânăr, 
găsind resurse pentru noi şi noi proiecte. Volumul dă la iveală tocmai suportul sufletesc al credinţei, latură 
prezentată nouă de această lucrare de maturitate.  

În altă ordine de idei, din activitatea sa publicistică şi ştiinţifică spicuim şi menţionăm următoarele: 
- 30 de cărţi (unele în două, trei sau şase ediţii). 
- 125 studii în reviste teologice. 
- 20 studii în reviste teologice din străinătate. 
- 180 articole în reviste teologice sau laice. 
- 40 articole omagiale sau comemorative. 
- 20 articole cu probleme de actualitate. 
- 235 articole de popularizare (în ziare bisericeşti şi laice). 
- Circa 200 articole prezentate pt. „Enciclopedia teologică rusă” la Moscova (unele au apărut). 
- Peste 50 bibliografii prezentate pt. „Enciclopedia istoriografiei româneşti”, ed. II. 
- Peste 60 bibliografii cu personalităţi teologice din Ardeal şi Bucovina prezentate la un Lexicon austriac 

la Viena (unele au apărut). 
- Peste 30 de biobibliografii prezentate pentru Dicţionarul enciclopedic în 6 volume (unele au apărut). 
- 88 recenzii. 
- 30 note şi însemnări. 
- 60 predici tipărite. 
- 13 predici funebre tipărite. 
- 23 prefeţe la unele lucrări istorice. 
- 160 conferinţe publice în Sibiu şi alte localităţi. 
- Circa 100 conferinţe cu preoţii la protopopiate. 
- Circa 35 conferinţe cu ghizii de la mănăstiri şi muzee. 
- 25 conferinţe peste hotare. 
- 150 expuneri şi interviuri la Radio. 
- 25 interviuri în presă. 
- 85 expuneri sau interviuri la TV. 
- Peste 80 de predici şi cuvântări în catedrala din Sibiu. 
- 275 predici în diverse biserici din ţară (câteva în SUA şi Canada) 
- Sute de cuvântări festive şi ocazionale, mai ales la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” 

din municipiul Sibiu. 
Cu alte cuvinte, aşadar, am prezentat pe scurt principalele lucrări în volum ale Părintelui Profesor şi 

Academician Mircea Păcurariu. În aceste lucrări şi studii, s-a aplecat cu atenţie asupra vieţii şi activităţii 
unor ierarhi avangardişti pentru vremea lor, ca de pildă, Antim Ivireanul (1966); domnitorul declarat sfânt, 
Constantin Brâncoveanu (1996); mitropolitul Dosoftei (1990); domnitorul Dimitrie Cantemir (1974); arhiereii 
Neofit şi Filaret Scriban (1970). De asemenea, a evocat diferite evenimente glorioase din istoria poporului 
român, precum domnia lui Mihai Viteazul în Transilvania (1975), Războiul de Independenţă (1967), 
evenimentele din Balcanii acelor vremi (1980) şi Unirea de la 1918 (1994). Părintele Profesor Mircea Păcurariu 
s-a ocupat şi de legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici surori. 

Într-o singură propoziţie, trebuie susţinut şi afirmat că întreaga activitate ştiinţifică a Părintelui Mircea 
Păcurariu însumează peste 700 de titluri, cu peste 13.000 de pagini tipărite. 

Pentru remarcabila sa activitate bisericească, didactică şi culturală, Părintele Profesor Mircea 
Păcurariu a fost ales, la data de 24 octombrie anul 1997, Membru corespondent al Academiei Române, 
fiind al 16-lea profesor al Şcolii teologice sibiene care s-a bucurat de această aleasă onoare. Totodată, a 
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fost cinstit cu diferite distincţii bisericeşti şi laice: Iconom stavrofor (1976),„Crucea Patriarhală” (primită 
de la Patriarhul Iustin Moisescu, în anul 1979, şi de la Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpaşu, în 
anul 2001); ordinul „Steaua României” în gradul de ofiţer (distincţie oferită de fostul preşedinte al 
României, Emil Constantinescu); apoi peste zece medalii din partea Patriarhiei Române, a unor eparhii 
dinţară, a Patriarhiei Moscovei şi a Patriarhiei Bulgare. 

În semn de recunoaştere a contribuţiei Părintelui Magistru Mircea Păcurariu, în cercetarea 
ştiinţifică,concretizată printr-o imensă listă de volume şi studii, dar şi pentru pasiunea care a însoţit activitatea de 
pedagog, căldura dar şi exigenţa pe care le-a dovedit în formarea tinerilor cercetători, şi nu în ultimul rând pentru 
calităţile sale de preot slujitor, autor al multor înălţătoare predici, în 12 octombrie 2007, cu ocazia aniversării 
zilei de naştere a IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu Streza, ca fost student şi apoi coleg de catedră , 
IPS Sa i-a înmânat „Crucea şaguniană”. Mai trebuie reţinut şi subliniat faptul că Părintele Profesor Mircea 
Păcurariu a contribuit într-un mod consistent şi foarte edificator la întocmirea, redactarea, susţinerea şi 
promovarea propriu-zisă a dosarului de canonizare a Mitropolitului Transilvaniei – Andrei Şaguna – care, între 
timp, în urma procesului şi a ceremoniei de canonizare, din toamna anului 2011, a devenit Sfântul Mitropolit 
Andrei al Transilvaniei…    

Cu toate că a renunţat la munca de la catedră, Părintele Magistru Mircea Păcurariu nu şi-a încheiat şi 
munca de cercetare şi îndrumare. A continuat să scrie cu acelaşi suflu tânăr, să aducă la lumină alte aspecte ale 
Istoriei Bisericii Ortodoxe Române (IBOR), dar şi să îndrume şi să dezvăluie tinerilor teologi metodologia de 
cercetare, îndeosebi în vederea obţinerii titlului de Doctor în Teologie. 

Prin urmare, acum, în încheierea acestor modeste dar sincere rânduri, scrise cu toată preţuirea, 
recunoştinţa şi admiraţia, la acest mărit praznic şi ceas aniversar – al zilei dumneavoastră de naştere, doresc să 
vă urez, încă odată, Preacucernice Părinte Profesor, să aveţi parte de multă putere de muncă în continuare, de 
multe realizări şi sporite împliniri sufleteşti, însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Să vă 
bucuraţi de realizările şi împlinirile de până acum, să le cultivaţi şi să le înmulţiţi, pe mai departe, îndeosebi pe 
cele de ordin cultural, spiritual, românesc şi cărturăresc!...   

Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute şi să vă poarte de grijă! 
 

 
Bucureşti – 30.07.2012 

Cu aleasă preţuire şi  deosebită consideraţie, Drd. Stelian Gomboş

VIAŢĂ 
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P r o z ă     f a n t a s t i c ă 
 
       ÎNTRE EXIL ŞI RESEMNARE 
 
ZĂPADA ARDE PE UMERII MUNTELUI ca o flacără albă, nevie; 
cerul pare ciuruit. Văile adânci şi reci sunt copleşite de amintirile târzii 
ale ninsorilor, duhoarea de mistreţ şi respiraţia caldă a ciutelor. 
Frunzele însângerate îşi pierduseră urma odată cu teama aceea 
molcomă de peste an, odată cu durerea. Oare cine îşi imaginează că 
moartea nu doare? Un brad uituc încearcă să-şi îndrepte spinarea 
îngreunată de veşnicie şi ger, alţii o sută împrejmuindu-l cu puterea 
visului lor strălimpede şi albastru. Nămeţii zac în răspântii peste 
neliniştea dăinuindă a ierburilor arse. E un miez de făurar irepetabil, 
nepământesc. E un tablou desăvârşit, copleşit de strălucirea metalică a 
prafului interstelar. 
 
ÎMI AMINTESC DE ZIUA ÎN CARE am fost alungat, urmărit, 
umilit. Mă amăgisem că muntele mi-i frate, imaginându-mi că tânjim 
toţi după aceeaşi limpezime a cugetului, aceeaşi pace a sufletului. 
Coexistam în aceeaşi lume. Mă înşelam amarnic... Se pare că 
nemurirea poate fi, uneori, necruţătoare. Anii sunt mulţi şi devin tot 
mai apăsători; aşteptarea e insuportabilă. Lumile există pretutindeni ca 
după nişte socoteli îndelung chibzuite, înglobându-se unele pe altele, 
fără a se atinge însă, fără a se infesta. Sunt dimensiuni condiţionându-se, tolerându-se, straniu, aidoma unor 
sfere minuscule sau imense, ocupând acelaşi spaţiu limitat, dar fără putinţa de a le alterna, de a-ţi alege un loc 
sau altul; poţi fi exclus dintr-o dimensiune pentru totdeauna, poţi fi exilat, ca şi când te-ar izgoni cineva din 
viaţă şi tu ai fi tot acolo, tot timpul pe-aproape, fără a putea face pasul înapoi, ca şi când te-ai trezi în propriu-
ţi vis, amintindu-ţi de celălalt, de visul visat în visul-din-vis, e ca o neputinţă generală... 
 
E CA ŞI CUM ÎNTRE LUMI AR EXISTA o barieră invizibilă, insesizabilă, un câmp perfect de care te 
loveşti ca de ceva ce nici nu există măcar, e limita ta, limita imaginaţiei tale, a putinţei tale, a esenţei cu care ai 
fost împovărat, umilit, la care ai fost condamnat. Vezi, spaţiul e identic, doar clipa este alta. Iar timpul nu este 
nici pe departe domeniul tău, eşti pierdut pentru totdeauna între ceasuri şi zile, zile şi ani, între anotimpurile 
destinului tău, aici e iarna cea mai cosmică posibilă, aici e şi primăvara şi vara suprapunându-se în straturi 
îngheţate şi fierbinţi, zi după zi, săptămână după sătămână, iar tu eşti pierdut între toate aceste învelişuri, 
suportându-le pe toate în acelaşi timp, copleşit, risipit; nici n-ar putea exista o osândire mai mare. 
 
POATE CĂ CINEVA A STRICAT mersul firesc al lucrurilor, toate aceste socoteli ale lumii. Poate că a 
amestecat timpurile existenţelor şi inexistenţelor noastre. Suntem vii şi morţi în acelaşi timp, prezenţi şi 
absenţi, pretutindeni şi nicăieri, negăsindu-ne, neregăsindu-ne făgaşele adevăratelor destine. În aceste 
dimensiuni întoarse pe dos, lipsite de logica devenirii sau nonsensul distrugerii; tot acest haos bulversând din 
străfunduri spaţiul şi timpul. Sufletul iernii a devenit măsură peste fire; e ca o imensă absenţă a iubirii. Nu mă 
recunosc. Nu mă regăsesc. Amintirile devin tot mai neutre, tot mai confuze. Parcă devin ale altora. Durerea 
devine tot mai difuză. Neviaţa câştigă teren. Privesc spre muntele copleşit de timpul încremenit, eu însumi 
captiv între filele acestei eternităţi pe care nici nu mi-o mai doresc măcar, încercând să întrezăresc amprentele 
celorlalte anotimpuri. Eu însumi am devenit altceva decât am crezut că voi deveni. Uitând cu desăvârşire ce 
mi s-a întâmplat, cum a început, unde s-a ajuns. Nădăjduind, într-o penumbră ascunsă a sufletului meu de 
sinucigaş, că într-o zi mă vor ierta şi mă vor chema înapoi, apropiindu-mă, la rându-mi, de marginea aceea 
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caldă a primăverilor, de sărutul pătimaş al verii ori amintirea tandreţei toamnei reverberate-n poeme. Mi-e 
teamă doar ca nu cumva să fie prea târziu. Prea târziu pentru ei. Prea târziu, poate, pentru mine...  
 
 
CALLATIS SAU MAREA TĂINUITĂ A SUFLETELOR NOASTRE 
 
DIMINEAŢA MAREA ERA LINĂ şi limpede ca un suflet de copil. Către amiază, valurile se prelingeau pe 
plajă cu degete străvezii şi reci, stingând febra nisipului şi mişcând aerul încins, amestecându-l cu mirosul 
sării şi al algelor putrezinde. Atunci şi peştii coborau înspre adâncuri, iar pescăruşii se adunau în larg, 
lăsându-se legănate de unduirea apei. Îşi imagină că marea este sufletul său străveziu, de necuprins, sub luciul 
infinit zăcând o sumedenie de nelinişti şi mistere de nepătruns. Cine-şi poate cunoaşte oare sufletul, cine ar 
avea curajul să afirme acest lucru, pentru că străfundurile noastre sunt nebănuite şi depărtate de noi, unele 
lucruri ni se relevă în vis, de cele mai multe ori însă ele pierzându-se irecuperabil, delfini miraculoşi, hipnotici 
purtând cu ei mari bucăţi de adevăruri despre propria noastră existenţă şi esenţă... 
 
ÎN NOAPTEA ACEEA VISĂ CEEA CE făcuse în toate acele zile calde şi relativ molcome: visă că înoată în 
larg până departe, fără vreun ţel, fără gânduri, fără sentimente. În vis, delfinii se iviră din stânga, chicotind: 
erau trei şi păreau curioşi de trupul său şi mişcările sale, pogorând spre adâncuri şi revenind, unul mai 
îndrăzneţ atingându-l chiar cu botul, parcă lipindu-se de trupul său. Se agăţă cu o mână de înotătoarea-i 
dorsală, în clipa aceea delfinul întorcându-se şi privindu-l cu nişte ochi de femeie tânără şi frumoasă, plonjând 
apoi spre adâncuri, trăgându-l după sine cu o uşurinţă uimitoare printre peşti strălucitori şi meduze străvezii, 
mari cât o găleată sau mărunte cât o nucă. Atât reuşi să-şi amintească din visul său, dimineaţa, în timp ce-şi 
strângea lucrurile pentru a porni spre plajă; se grăbea să nu rateze din nou răsăritul... 
 
ÎNCERCA SĂ COMPARE MAREA REALĂ cu cea din visul său, bănuind că marea din vis nu poate fi 
decât oglinda fluidă a propriului său suflet. Dar se corectă singur: când se gândea la suflet, se gândea la ceva 
mult mai complex, la ceva ce cuprindea tot ce era el, de fapt, dincolo de ambalajul acela stângaci şi uneori 
penibil de oase, sânge şi carne. Gândindu-se la suflet, în realitate se gândea la tot ceea ce reprezentăm noi, 
esenţa noastră, universul nostru lăuntric, atât de vast şi cel puţin tot atât de necunoscut şi de misterios ca şi 
universul real în care vieţuim, reprezentând un fir de nisip însufleţit, o fărâmă de viaţă. Se gândea că poate 
oamenii greşiseră de-a lungul mileniilor ignorând ceea ce erau ei de fapt, întorcându-se mereu spre exterior şi 
sfârşind prin a pierde abilităţile de a se cunoşate pe sine. Şi atunci avu revelaţia că, prin vis, ar fi posibil să 
descopere o cale pentru cunoaşterea înlăuntrului său. Şi că pentru asta n-ar fi trebuit decât să încerce să-şi 
amintească visul... 
 
ZI DE ZI, TIMP DE O SĂPTĂMÂNĂ, încercă să-şi amintească, reluând de fiecare dată aceea aventură a 
pogorârii către adâncurile propriului său univers, ca o plonjare dinspre conştient înspre subconştient, în cele 
din urmă reuşind să-şi releve tenebrosul labirint al sinelui, de fiecare dată însă tot mai înspăimântat de ceea ce 
descoperea în sine, despre sine, ca despre un celălalt eu al său, perechea sa geamănă, întunecată. Alţi monştri 
în fiecare zi, alte macabre revelaţii, delfinul iniţial devenind de-acum doar un pretext, un mijloc de glisare în 
el însuşi, marea întunecată şi rece a sufletului său dezvăluindu-i-se treptat, înfiorându-l. Deci asta înseamnă să 
ştii în cele din urmă, să conştientizezi. Acum îi înţeleea pe toţi cei care nici măcar nu încercau acest lucru, 
preferând să rămână, comod, până la sfârşitul zilelor, acolo, la suprafaţă; în fiecare zi relua pogorârea şi 
descoperea, chiar şi în locurile prin care trecuse deja, noi nelegiuiri, noi răutăţi ciuntite, gesturi perverse şi 
fapte sadice, uneori fiind aproape de pragul de a înnebuni. A fost exact săptămâna în care, zi de zi, în acelaşi 
golf aparent liniştit şi inofensiv de la Callatis, turiştii descopereau, la răsăritul soarelui, câte un cadavru pe 
malul mării: erau, fără excepţie, trupuri de tinere sodomizate şi ucise.  
 
 
FIRENZE SAU MAGIA UNEI NOPŢI DE CIREŞAR 
 
ÎNTR-O NOAPTE CALDĂ ŞI SENINĂ DE IUNIE, atât de perfectă pentru dragoste şi pentru spus poveşti 
de dragoste, se petrecuse un adevărat miracol la Firenze, acest oraş iubit de oameni, binecuvântat de zei şi 
scăldat de undele râului Arno: se oprise timpul... A fost ca un moment magic, prelung, în lipsa scurgerii 
secundelor, practic, incomensurabil... Stelele încremeniră pe cer cu miliardele, ca insectele unui colosal 
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furnicar. Parcă încremenise tot universul... Lumea înmărmuri în netimp, eu fiind singura fiinţă cu putinţa de a 
se mai mişca, de a mai vedea, de a mai pricepe... Francesca rămase întinsă pe canapea, pe cearşaful galben ca 
lamâia... Ne promisesem o noapte prelungă de dragoste, însă puţin după miezul nopţii iubirea vieţii mele 
ostenise, suspendarea scurgerii timpului surprinzând-o goală, aproape dormitând. Aveai impresia că îşi ţine 
respiraţia, chiar îşi umpluse plămânii cu aer când se petrecu minunea, rămânând cu sânii ridicaţi, provocatori 
şi obraznici, strângându-şi în vis, aproape imperceptibil, buzele... Însăşi noaptea devenise aidoma unui 
nemărginit tablou, de parcă trăiam într-o imensă, fascinantă fotografie. Era ca şi când ai opri după plac 
proiecţia unui film, eternizând pe un ecran imens secundele unei minunate poveşti, tu însuţi păşind în spaţiul 
acela fantastic ca într-un univers care-ţi aparţine doar ţie. 
 
AM SIMŢIT MULTE LUCRURI ATUNCI, dar nu şi teamă. Fereastra odăiţei mele de la etaj era deschisă şi 
m-am apropiat uşor ca nu cumva să spulber vraja, aplecându-mă niţel peste pervaz; parcă încremenise şi aerul 
nopţii. Lumina lunii rămăsese suspendată peste casele de pe Via Maffia, ningând arborii înmiresmaţi şi florile 
din Giardino Di Palazzo Guicciardini. Simţeam oraşul, parcă era cu totul al meu, oraşul sufletului meu, al 
copilăriei mele, oraşul blagoslovit al unei mari iubiri. Mireasma florilor părea a fi pretutindeni, inundase 
odaia înainte de a se opri timpul, iar acum era acolo, o puteai pipăi, era ca şi când Dumnezeu şi-ar fi revărsat 
sufletul peste lume, peste spaţiul nostru şi în vieţile noastre. M-am întors puţin s-o privesc pe Francesca: părea 
fericită şi cuminte. Ca o zână a vieţii... 
 
AŞ FI PUTUT SĂ MĂ ÎMBRAC ŞI SĂ IES, însă n-am vrut s-o părăsesc nici pentru o clipită. Ar fi fost 
interesant poate să cobor în stradă, să cutreier tot acel spaţiu neclintit, aparţinându-mi, să străbat Via Santo 
Spirito, ieşind pe Via dei Geppi, apoi, pe Lungarno Guicciardini, pe malul râului Arno, să mă îndrept spre 
Ponte Santa Trinita, podul pe care am sărutat-o prima dată pe Francesca. Stelele-mi aparţineau. Luna-mi 
aparţinea. Platanii. Râul. Mă gândeam că trebuie să fiu foarte fericit ca să mi se întâmple asta, era ca un dar, 
era ca un privilegiu pentru sufletu-mi cald, pentru iubirea pe care, curat, o trăiam pentru Francesca, pentru 
şoaptele noastre, fericirea care ne-a copleşit, lacrimile ei... Pentru voinţa de a-i dărui, necondiţionat, propria-
mi viaţă: în curând aveam să-i ofer, în taină, o inimă nouă pentru ca ea şi copilul meu nenăscut încă să-şi 
recapete speranţa... 
 
NU ŞTIAM DE CE AR FI TREBUIT să mă bucur mai mult, de frumuseţea Francescăi ori de magia 
miresmelor nopţii, de strălucirea stelelor ori de tristeţea suspendată a lunii. Însă ştiam: era clipa mea. Timpul 
se oprise pentru mine. Era veşnicia mea. Apoi am simţit o lacrimă prelingându-mi-se pe obraz şi, aproape 
instantaneu, undeva departe, dinspre râu, răsună parcă în vis un ţipăt de copil; a fost secunda în care timpul, 
regăsit, îşi reluă prăbuşirea, odată cu fâlfâirea aripilor unei păsări însingurate şi triste... 
 
 
 

MISSISSIPPI 
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CONSTANTIN STANCU 
 
 
 

VALEA REGINELOR, POEZIA ROSEI LENTINI 
 
 
Eugen Dorcescu ne propune un volum de poeme 

în limba română a poeziei scrise de Rosa Lentini15, 
traducere chibzuită din limba spaniolă, care aduce un 
argument liric în geografia literară a Europei, o 
antologie  cu tristeţe, apoi rezistenţa în faţa 
evenimentelor contemporane, reîntoarcerea la 
coordonatele imperiului, ale istoriei care trădează 
prezentul prin motivele eterne. 

Antologia ne prezintă, la început, pe scurt, viaţa şi 
opera poetei, tandreţea versului în lumea europeană 
modernă, date care vin să informeze cititorul despre o 
lume aparte, o lume a visului străbătut de furtuni 
spirituale, de violenţa ultimă a lumii, de melancolia la 
marginea oceanului. 

Un moto interesant pentru acest volum:“Funcţia 
cuvântului, dincolo de mica mizerie şi mica tandreţe de 
a desemna aceasta sau aceea,este un act de iubire: să 
creeze prezenţă”. - Roberto Juarroz.  Acest citat  
dezvăluie temele principale ale volumului: detenta 
prezenţei, iubirea ca fulger târziu, mizeria zilnică 
transformată în poezie.  

În prefaţă Esther Ramón face o analiză interesantă 
a poeziei scrise de Rosa Lentini şi trimiterile sale sunt 
pertinente: „ Pentru Stefan Zweig, poetul “este un 
paratrăsnet solitar ce adună (...) întreaga tensiune 
atmosferică a focului sacru, şi această forţă este aproape 
întotdeauna mortală”. ZWEIG, Stefan, 1999, 63. La 
lucha contra el demonio. Hölderlin, Kleist. Nietzsche. 
Barcelona: El Acantilado. 

Mai multe date în acest sens ne aduce Karl 
Jaspers, notând că Van Gogh consideră de asemenea 
munca sa de pictor ca un “paratrăsnet”. Asumând 
încărcătura simbolică şi transcendentă a fenomenelor 
amintite, Jaspers afirmă, în consonanţă cu gândul 
conţinut în poezia lui Hölderlin: 

“Acum, cel care se expune pericolului este chiar 
poetul: poate sfârşi nimicit, în timp ce misiunea sa 
constă tocmai în a capta divinul primejdios în forma  
                                                 
15 Rosa Lentini, Antologia Rosa Lentini – Tsunami şi 
alte poeme, Editura online „Semănătorul” – 2011, 
poezie, traducere de Eugen Dorcescu.  
 

 
 
poeziei şi în a-l transmite fiinţelor umane într-un 

mod care să nu fie dăunător.”  JASPERS, Karl, 2001, 
198. Genio artístico y locura. Barcelona: El 
Acantilado.  Citatul este important pentru că dezvăluie 
puterea poeziei, în general, de a prelua energiile 
debordante ale răului şi a le transforma în versuri care 
schimbă minţile, inimile, lacrimile spre bine… Fraza 
este profundă şi surprinde în acest context, dar 
focalizează lumile eterne ale poemului în poezia 
concretă a Rosei Lentini.  

Antologia reţine poeme din ciclurile: 
 
 

Din “Citind-o pe Alejandra Pizarnik”, 1999 
Din “Caiet egiptean”, 2000  
Din “Sudul spre mine”, 2001 
Din “Cele patru roze”,  
Din “Veninul şi piatra”, 2005  

Titlurile dezvăluie ideile acestor poeme, sunt 
poeme care răscolesc cititorul prin profunzimea 
atmosferei poetice, este redată o altă insulă în 
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lumea contemporană, insula protectoare, cea pe 
care se refugiază copii poemului, insula 
cunoaşterii prin versul luminat.  

Lecturile, istoria, evenimentele imediate, brutale,  
sunt aduse în poezie de către Lentini, iar traducătorul, 
important poet contemporan, simte versul şi lasă 
poemul să zburde, să curgă spre cititor în limba 
română, aproape la nivelul creaţiei originale, cumva 
intacte, de sine stătătoare…  

 
„Trebuie să scrii ca într-un legământ 
săpând în umbră, cu lumina înăuntru. 
Şi zice: “iarna urcă prin mine” 
şi este mai în sine cu sine însăşi. 
Tăcerea ţi-a luat în stăpânire poarta 
şanţul şi golul. Cineva trece 
ca un lup cenuşiu în noapte 
cu puii săi jupuiţi 
în timp ce moartea îi ciopleşte oasele 
ca pe nişte sculpturi, ca pe nişte flaute.” 
 
Există un loc unde se formează întrupările 

poetice, o lume a poeziei concrete şi lentele pliuri 
ale dublei memorii… 

Urmărind poemele descoperi versuri memorabile: 
a zămisli absenţa,  după-amiaza îmbracă în aur 
grădinile, lumina strălucitoare care s-a scufundat în 
Egipt, Egiptul tindea spre stele ori se afunda în nisip, 
grăunţe de somn pe care ne sprijinim capul, apa a 
şlefuit cântecele, marea pasăre a crepusculului 
iluminează drumul de întoarcere, odihnindu-se 
cuvintele iau forma obiectelor… 

Rosa Lentini este fascinată de trecerea şi tăcerea 
imperiilor, e jocul divin care controlează lumea, istoria 
trecută care se reinventează în prezent, puterea şi 
măreţia care alunecă în ape şi nisipuri, marile edicte 
inundate de timp, apoi ieşirea, salvarea prin poezie, 
credinţă, cântec. Tema Egiptului este una puternică, a 
fascinat oamenii pentru că le-a marcat destinele, iar 
imperiul actual ne marchează destinele fie că este în joc 
prestanţa Statelor  Unite, Europa, China, fie că este în 
joc moartea noastră cea de toate zilele. Prin poezia 
Rosei Lentini descoperi că puterea imperiului stă în 
fragilitatea sa… Se dezvăluie cititorului mecanismele 
imperiului, meandrele care îl desenează, deschiderile 
spre lume şi Dumnezeu… Egiptul a fost o temă 
importantă în creştinism, dar şi una în manualele de 
istoriei lăsate în mâna păcătosului, o temă a eliberării de 
sub tirania sistemului… 

 
„Din vechiul Egipt se remarcă geografia sa 

egocentrică. Desenul lumii în 
formă de triunghi cu un vârf în jos reunea cele 

două părţi ale ţării, 

cea înaltă şi cea joasă. O linie în centru îl 
împărţea în două. Figura obţinută din această 

reprezentare era cheia vieţii, cheia întregii 
existenţe. În termeni 

generali nordul era bogat şi sudul mult mai sărac. 
Marile capitale 

precum Memphis, Tebas ori Alexandria înfloreau 
la frontieră pe malul Nilului sau 

în deltă aproape de mare. 
 
Egiptul tindea spre stele ori se afunda în nisip.” – 

Cheia lumii 
 
Eugen Dorcescu simte aceste poeme şi le dă o 

atenţie deosebită, versul pluteşte frumos în mintea 
cititorului, pătrunzător şi tainic… 

Fragilitatea fiinţei, ca şi fragilitatea imperiului sunt 
testate prin tema tsunami,forţele necontrolate ale 
energiilor create, cele care mătură bulevardele istoriei şi 
face mereu curat în lume, pentru a conserva lumea, cu 
toate că individul, concret, e pus să reziste acestora, să 
biruie cumva, iraţional şi divin, e rezistenţa prin viaţa 
simplă, ca viaţă… 

 
„Mai târziu pe străduţe şi pasaje 
în casele dărâmate, sub pietre 
şi graiuri o călătorie amorţită: 
fuziunea intimă cu noaptea, odihnă, 
transparenţa intactă 
a unei ape cu peşti mai reci 
mâna pe care nu izbutim s-o trezim. „-  
 
Tsunami II 
 
Efortul poetului,  a poetei, în lume este redat prin 

poemul Hărţi, de fapt o privire de sus în istorie, un 
contur ieşit din ceaţa poemelor, în aceeaşi manieră 
precum în vremurile genezei. A privi detaşat lumea este 
efortul suprem al omului, conştiinţa destinului său în 
univers. 

 
„Şi priviri pe deasupra distanţei 
fiindcă prezenţele îl susţin mai puţin pe om 
decât cei absenţi, atât de asemănători în                              

liniştea lor 
naşterii lumii 
şi precum izvoarele de asemenea liniile 
de culori naufragiate 
spălate după un timp de nisip. „ 
Este o hartă a posibilului, o hartă eternă, dragostea 

se scrie la acest capăt de cer, pe aceste uliţe simple, iar 
timpul din care suntem alungaţi, dă putere vieţii, centrul 
plin de dorinţă şi absenţă… 

E un loc pentru cei care visează în Valea 
Reginelor, un Templu pentru Femeile Faraon care 
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au marcat trecutul, au dat sens deşertului şi 
mişcarea Nilului în istorie, o poveste care se va ivi 
înspre lumină… 

Eugen Dorcescu notează în prefaţa volumului: 
„Memoria şi copilăria se aliază în poem, se 
condensează, pentru a se preschimba în lemnul unor 
vâsle iute-trebuitoare, dar nici grădinile, nici poveştile 
lor nu sunt de ajutor, fiindcă nu-i lemn îndestulător 

pentru a ridica diguri. Doar pentru a arde. Pentru a 
ilumina un scurt răstimp, o clipă.” 

Poezia Rosei Lentini luminează o clipă istoria 
imperiului cu limbajul special al celei care a străpuns 
tsunami cu puterea memoriei şi a şoaptei… 

 
 

August 2011  
 
 
 

SIMFONIA APELOR… 
 
 
Maria, viaţa ta e o flacără…16, un titlu de nuvelă mlădios ca o ramură de salcie pe malul Mureşului. Ladislau 

Daradici, prins între vis şi realitate ne prezintă o poveste simplă dintr-un sat de lângă râu, cu personaje emblemă, cu 
tragedii personale, pe un fond de ape mari… 

În satul blând apare potopul, lângă sărăcia materială se adaugă tragedia, dezastrul. Lumea se contractă şi cade 
în sine: familia, preotul, soldaţii, nebunul satului, violonistul, înecaţii şi copilul-scriitor. Apele pun o presiune grea 
peste destinele oamenilor. Salvarea vine din metafora vieţii. Morţii curg pe Mureş, copacii plâng, tinerii se iubesc 
în corturi improvizate. Autorul lasă povestirea să vălurească, aparent, în mod clasic, are poftă de a povesti, apoi 
inserează în pânza scrierii textele copilului care scrie, se eliberează de copilărie, de tragedie, de moartea care 
năvăleşte. Textele copilului sunt fragede, completează filmul cuvintelor, dar pătrund în intimitatea tragediei, 
povestirea se continuă molcom prin povestea acestui personaj-autor-inocent, vorbind ca bătrânii mucaliţi,  fără 
cenzură şi inhibiţii. Ladislau Daradici e atent la tragedie, dar vede eliberarea. Ostaşii dau o mână de ajutor sătenilor, 
ei se luptă cu apele, cu firea lor fragilă şi derutantă. Se moare în timp de pace, din cauza revărsărilor de ape. 
Inundaţiile violente aduc moartea, dar par şi judecată şi pedeapsa lui Dumnezeu, natura mişcă lumile în nuvela lui 
Daradici. Cei bătrâni au nostalgii legate de Mureş, cei tineri au energii nebănuite, copilul-scriitor primeşte un 
impuls irezistibil, el scrie ca o revărsare de ape, Dumnezeu  îi pune în minte cuvinte pe care nu le înţelege, îl face pe 
copil să vadă realitatea dură: violul, moartea, înecaţii, laşitatea umană, imposibila iubire lângă ape, doar lipire 
trupească la fel de compensatorie ca apa tulbure… 

„Gândindu-se la Mureşul care a fost şi la cel care este, bătrânului îi 
venea să plângă. Generaţii întregi de oameni şi-au bătut joc de râu, încât i-a 
ajuns şi lui, nemaiputând răbda, răzbunându-şi păsările ucise şi peştii otrăviţi, 
inundând casele oamenilor şi înecându-le copiii, exilându-i pe coline, 
lăsându-i pradă frigului şi umezelii, înfometaţi şi cu suflete frânte.”   

- iată judecată, regula de aur a violenţei umane asupra naturii, Dumnezeu nu mai suportă… 
Cel mai bătrân bărbat din sat moare, invazia apelor îl cheamă la altă viaţă, pe malul altui râu, moare un simbol 

al vieţii. Copilul-scriitor, Iulius, vede lumea cu ochii profetului, aproape, puterile sale sunt miraculoase în ciuda 
limbajului frust, insuficient. În mod evident copilul este un „alter ego” al scriitorului matur, care depune efortul să-
şi păstreze inocenţa iniţială pentru a dinamiza povestirea. 

„Toţi munţii ăştia de la Metaliferi îs plini de radiatoare de-ale de 
uraniu de stai cu curu pe un bolovan d-acesta ş-apoi te miri că nu 
mai poţi avea copii şi nu ţi se mai scoală şi te faci fosforescent de 
parc-ai înghiţit un pumn de licurici.” –  

iată, ochii inocenţi văd tragedia şi durerea pământului atins de păcatele oamenilor.  
Iulius face parte dintr-o familie grea, tatăl îşi creşte copiii, băieţi şi fete, mama s-a dus luată de alte ape, 

scriitorul se revoltă, scrie şi echilibrează durerile. 
Manole, un alt personaj, bolnav, şofer în echipele de salvarea sinistraţilor, aduce acea notă aspră de viaţă, fără 

fantezie, fără deschidere, doar realitate brută, brutalizantă. Alături de soţia sa, Lia,  formează un cuplu al 
deznădejdii, incapabil să înţeleagă, dar camionul său salvează oameni, salvează copii, el, personajul anost, se 
sacrifică necondiţionat, este arcul care împinge maşinăria lumii.   

                                                 
16 Ladislau Daradici, Maria, viaţa ta e o flacără… (nuvelă), Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca,2010. 
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În textura povestirii se împletesc alte povestiri, alte tragedii, unii le văd, le înţeleg, alţii îşi caută destinul umed 
în vremuri grele. Daradici are talentul de a prinde esenţa la limita dintre imaginar şi real, lumea se construieşte din 
posibil şi iluzoriu, din moartea şi viaţă… 

Iulius are secretele lui, scrisul acoperă aceste mici acte de bravadă, ca furtul portofelului de la militarul aflat în 
echipa salvatorilor, ori observaţiile personale despre personajele din satul inundat, aşa cum le ştia din viaţa 
obişnuită şi acum presaţi de mama moarte. 

„Cred că eu, Iulius-pană-de-vultur, sunt cel mai bogat şi cel mai sănătos 
sinistrat din epoca-de-aur a lui Ceauşescu. Dar nu ştiu ce să fac cu banii. Că îi 
cheltui pe toţi şi unde? I-am ascuns în cimitir, de am numărat mormintele să nu 
greşesc: de la stânga şi dreapta, de jos în sus, exact al zecelea mormânt.”  

În faţa potopului, Dumnezeu răspunde în felul său, apele aduc în sat cadavrul unui artist, violonist, rătăcit în 
România inundată, venit acolo să aducă puţină frumuseţe şi bucurie, apele îl împing la mal cu un mesaj, la gâtul lui, 
un medalion scris, ca o pecete: Maria, viaţa ta e o flacără… 

Este mesajul speranţei, lumea se descătuşează în prezenţa muzicii, artistul este instrumentul care poate aduce 
iubirea adevărată.  

Povestirea merită citită, are simbolurile ei, mesajul direct şi indirect, temele se salvează din imaginarul clădit 
pe memoria faptelor exacte, prinse de autor în decursul vieţii, satul i-a oferit material suficient pentru o saga 
adevărată, chiar dacă este în miniatură în această nuvelă, dar faptele sunt dense, ca apa, ca nămolul, ca moartea… 
De remarcat existenţa oamenilor într-o lume din care Dumnezeu s-a retras, ei nu-l simt, îi cheamă orbeşte, fără 
noimă, sursa vieţii lor pare obturată, dar Dumnezeu are soluţiile sale, pare să spună Daradici… 

Faptele bizare marchează povestirea: Lia are un mieluţ, înlocuitor al copilului care s-a dus, tinerii satului sunt 
cruzi cu animalele atinse de soartă, nu înţeleg că aceste blânde făpturi îi însoţesc cu mesajele lor, cu sinceritatea lor, 
sora lui Iulius suferă o tragedie, este violată de un militar, tatăl fetei săvârşeşte crima, ca răzbunare, ca pedeapsă, 
imitând natura imediată, Iulius, pentru a se salva, intră în familia lui Manole, bătrânii satului nu mai înţeleg lumea, 
cei de la oraş sunt departe de tragedia celor din satul inundat… 

„Părintele improviză o scurtă slujbă ca mortul să nu plece 
neblagoslovit la drum, cine ştie ce avea să-l aştepte acolo, în oraşul 
îndepărtat şi nepăsător. Când omul ajunge la morgă, nu mai poate spera la 
nimic bun. Acolo îl taie şi îl golesc de creier şi de inimă; oare cum poţi 
scoate inima dintr-un om?” 

Personajele nuvelei nu auziseră de Simfonia spaniolă semnată de Lalo, era mesajul adresat lor, un mesaj cifrat 
în limbajul artei, dar pertinent, artistul adus de ape, înecat de apele mari, Sarinski, un polonez, era cheia, viaţa e o 
flacără, iubirea e soluţia, apele pot fi învinse… 

Personajele captate de un destin umed nu înţeleg, Iulius scrie şi redă sensul: 
„…Că vedeţi acum nimeni nu mai zice nimic. Toţi tac şi toţi îşi văd de 

treabă şi Manole nu mai vine şi nimeni nu are poftă de nimic iar apele cresc tot 
cresc şi nu vor să se mai oprească şi ploaia asta afurisită a început din nou de 
parcă s-ar pişa careva de sus în jos tot timpul toarnă şi apa ne ustură pielea şi 
ochii şi sufletul şi-s amărât acum şi nu mai scriu că-mi vine să plec dar unde să 
mă duc că n-am pe nimeni…” 

Deşi textul băiatului-scriitor nu are reguli în aparenţă, limbajul este brutal şi necizelat, el ne transmite 
adevărurile lumii, în mijlocul apelor mari omul este singur, apele sunt acide, totul are un sens în textul aparent lipsit 
de sens, povestirea unui copil imatur, dar care a asistat la dramele vieţii: dragostea, violul, moartea, boala spirituală 
şi trupească, secretele muzicii, secretele personale puse într-un cimitir, în pericol de a fi inundat, până şi morţii nu 
scapă, dar orice poveste are soluţiile ei, în cazul de faţă: Simfonia spaniolă… 17  

 
 

                                                 
17 „Édouard Victor Antoine Lalo (n. 27 ianuarie 1823, Lille - d. 22 aprilie 1892, Paris) a fost un compozitor francez de origine spaniolă. 
A studiat, cu începere din anul 1833, la Conservatorul din Lille, vioara, violoncelul și compoziția. În 1839 se mută la Paris. Creația sa a 
cuprins opere, simfonii, concerte pentru vioară și violoncel. 
Edouard Lalo era cunoscut în epocă mai mult ca violonist. Compune mai mult pentru instrumentul al cărui interpret este: concerte pentru 
vioară și orchestră, simfonia spaniolă și fantezii instrumentale, dar și melodii pentru voce și pian, chiar și opere. Totodată, mai scrie pentru 
vioară și un concert rus. Celebru este și concertul pentru violoncel, cu o melodică de tip spaniol. 
Este înmormântat la Paris, în cimitirul Père Lachaise”. – Sursa de dicţionar: Wikipedia. 
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LADISLAU DARADICI 
 
 

POEŢI HUNEDORENI CONTEMPORANI 
 
NICOLAE CREPCIA SAU DESPRE DEGERAREA SUFLETULUI 
 

Aproape fără excepţie, cei care vorbesc 
despre originalitatea liricii lui Nicolae Crepcia 
consideră poemele sale, în pofida suferinţei pe 
care o înmagazinează, o manifestare sensibilă şi 
nealterată a spiritului uman. Acest lucru este 
posibil pentru că poetul a reuşit să-şi păstreze 
sufletul (deşi impregnat de durere) la fel de pur 
ca şi floarea câmpului (o dovadă în acest sens 
fiind şi Mesagerul, romanul publicat în 2011). 

Prea puţini sunt însă cei care au încercat să 
descifreze „cheia” ineditei sale rostiri şi care nu 
ţine atât de expresie, cât mai degrabă de 
inefabilul trăirilor. După Durerea ca fericire 
(2005), volumul în care a reuşit să transforme 
sonetul într-o amforă sonoră a pătimirii, poetul 
şi-a permis, prin În intimitatea frigului (2006), 
răgazul unei arhitecturi libere, pliate perfect pe 
structura aparte a simţirii sale, încălcând astfel 
normele prozodiei pe care le celebrase în 
precedentul volum şi la care se va întoarce în 
cele şaizeci de sonete din Cântece în grădina 
iubirii (2007). 

Experimentarea sonetului a constituit o 
provocare, un exerciţiu amintind parcă de cel 
al rondelului macedonskian. Prin definiţie, 
sonetul limitează, versul subordonat unor 
reguli vechi de secole riscând să devină 
artificial, aproape mecanic. Pentru Nicolae 
Crepcia, sonetul ar putea fi - ca să-l cităm - 
ceea ce este trupul pentru suflet: „o cochilie/ în 
care sufletul/ se înşurubează/ ca o iluzie/ într-
un azil de noapte”. (Ca o iluzie) 

La o primă considerare, volumul În 
intimitatea frigului ar putea fi privit ca un 
răgaz al expresiei, în realitate libertatea pe care 
şi-o permite „cântăreţul” de la Brotuna fiind 
doar aparentă, el nefăcând decât să schimbe 
regulile structurale cu altele, atât de ordin 
tematic, cât şi morfosintactic. Aşa cum 
sugerează titlul, deşi temele centrale sunt 
destinul, creaţia şi iubirea, ele se subordonează 

motivului frigului, acesta devenind dimensiune 
existenţială atât a individului, cât şi a 
întregului univers şi asta, pentru că, implicit, 
frigul (fie el lăuntric, social ori cosmic) este 
prezent în cele peste şaptezeci de poeme ale 
cărţii (zece fiind intitulate chiar Frig). 

Prezent peste tot, frigul devine obsesiv şi, 
odată punând stăpânire pe esenţa individului, va 
avea drept consecinţă încremenirea a însuşi 
sufletului, practic ucigând orice rază de iubire ori 
de speranţă, făcând loc deziluziei, spaimei şi 
disperării. Frigul reprezintă durere şi singurătate, 
încremenirea vieţii biologice, dar mai ales 
moartea sufletului, devenind suferinţă universală. 

Aceasta este semnificaţia generală a 
motivului, deşi ipostazele (nu puţine) sunt 
diverse: „ghearele frigului sfâşie/ mugurii 
ierbii” (pg. 8); „frigul îşi ascute pe gresia 
lunii tăişul” (31); „frigul îmblânzeşte 
emoţia” (pg. 43); „frigul mă cutreieră/ 
dinspre interior către cuvinte” (pg. 56); 
„tentaculele frigului mă absorb...” (pg. 67) 
Şi exemplele ar putea continua... 

Dar în acest univers în care e atât de frig 
încât „în ţintirim se-aud clănţănind/ oasele 
morţilor” (pg. 72), problema esenţială nu este 
atât omniprezenţa acestuia, ci mai ales absenţa 
vieţii, a iubirii, a speranţei. Şi nu doar frigul, ci 
însăşi iarna, zăpada ori gerul devin motive 
curente ale imaginilor: „pumnul iernii în 
geam/ întrerupe poemul” (pg. 43), „dinţii 
zăpezii îmi muşcă gleznele” (pg. 72), în cele 
din urmă degerând până şi „corbul/ în zborul 
lui negru...” (pg. 42).  

Există câteva poeme părând să facă 
parte dintr-o singură „epistolă” adresată femeii 
iubite, dar în cele din urmă, iubirea (această 
„poartă pentru durere”, cum o numeşte 
poetul), nu este ratată doar ca sentiment 
personal, ea fiind compromisă şi ca valoare 
general umană: „iubirea a obosit să mai fie 
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curată/ pe plaje exotice proliferează desfrâul/ 
homosexuali şi lesbiene mărşăluiesc/ pentru 
drepturi în marile metropole...” (Simplu ca un 
desen rupestru)  

În acest anotimp al spaimei, o veritabilă 
zodie a disperării, singura comunicare care mai 
există este (deşi primăvara pare „mai depărtată 
decât o iluzie”) cu natura şi cu „poemul”. 

Când „pe ramul speranţei/ înfloreşte 
mucegaiul”, doar creaţia ar mai putea aduce o 
rază de lumină şi speranţă: „Pe verticala 
tăcerii/ cuvântul/ se pliază/ ca o aripă după 
zbor// Emoţia ascunsă-n poem/ singura rezervă 
de lumină”. (Ca o aripă după zbor)  

De altfel, în penultimul poem al 
volumului, intitulat Pentru că iubesc, Nicolae 
Crepcia îşi propune să le răspundă celor pe 
care-i nedumireşte scrisul său: „Scriu pentru 
că e duminică/ şi clopotul primăverii/ se 
îmbogăţeşte cu sunete noi/ scriu pentru mieii 
soarelui/ care zburdă pe pajiştea sângelui 
meu/.../ scriu pentru a spăla întunericul/ de pe 
obrazul zilei/ scriu cu revoltă/ scriu cuvinte în 
genunchi pentru iubita/ mea bolnavă/ scriu 
pentru că iubesc/ scriu pentru a nu muri”. 

Această încremenire a speranţei, a 
iubirii, a însăşi fiinţării în lumea palpabilă are 
ca rezultat, la nivelul expresiei, o simplificare 
accentuată, aproape obsesivă a discursului. 
Astfel, sintaxa este de o simplitate rară, 
putându-l considera pe Nicolae Crepcia un 
adept al construcţiilor substantivale genitivale 
de tipul „ţipătul ninsorilor”, „pe cărările 
iernii”, „din sărutul cuvintelor”, „pumnul 
iernii”, „patul depresiei”, „treptele disperării”, 
„fuiorul durerii”, „rămurişul spaimei”, „trenul 
spaimei”, „viitura spaimei” (chiar titlul 
volumului nefiind decât o astfel de construcţie 
lexicală). Într-o strofă de şase versuri, de pildă, 
întâlnim nu mai puţin de cinci construcţii 
genitivale: „De lângă zidul luminii/ viorelele 
sărută privirea/ sub cântecul soarelui/ la uşa 
mugurilor/ pe pajiştea imaginaţiei/ pasc mieii 
cuvintelor”, în total identificând unsprezece 
astfel de construcţii în poemul de optsprezece 
versuri, intitulat Bucurie şi spaimă. 

Subordonarea specific genitivală este 
frecvenţă chiar la început de poeme: „Mâinile 
ierbii/ îmi spală picioarele/ cu lacrima nopţii” 
(Rouă şi iubire), „Umbrele durerii/ alungată de 
sărutul iubirii” (Cuib luminii), alte lucrări 
începând cu „potopul ploii”, „mucegaiul 
zăpezii”, „chiotul mugurilor”; „floarea 

zâmbetului”, „potopul ploii” etc. (cantitativ, nu 
mai puţin de douăzeci şi opt de poeme conţin, 
în primul vers, o astfel de opţiune). În cazul în 
care primul substantiv este în acuzativ 
(nominativul presupunând funcţia de subiect), 
aceste structuri localizează imaginile poetice: 
„Pe buza prăpastiei/ răsul rece al morţilor/ 
ghearele sfâşie/ mugurii ierbii” (Frig II); „Pe 
treptele disperării/ urcă în genunchi rugăciune” 
(Frig II); „Pe verticala tăcerii/ cuvântul/ se 
pliază/ ca o a ripă după zbor” (Ca o aripă după 
zbor) sau „În cuibarul lunii/ pasărea nopţii se 
tânguie...” etc. (O pasăre a nopţii) 

O altă notă relevantă este concentrarea 
la maximum a ideii, poezia fiind, prin esenţă, 
imagine şi sugestie în acelaşi timp. „Tehnica”, 
dacă o putem numi aşa, este cea folosită în 
haiku. Astfel, după „lecţia” de sonet din 
volumul Durerea ca fericire, Nicolae Crepcia 
îşi asumă o nouă provocare, cea a concetrării 
ideii şi imaginii în minimum posibil de 
cuvinte/ silabe. 

De remarcat că tehnica există, fără ca 
poemele să fie haiku-uri, deoarece poetul nu-şi 
propune nici o clipă să respecte regula celor 
şaptesprezece silabe. Astfel, numeroase strofe 
ale unor poeme sunt doar aparente haiku-uri: 
„În rămurişul spaimei/ mierla inimii/ se 
tânguie stins” (Bucuria şi spaimă), „Mâinile 
ierbii/ îmi spală picioarele/ cu lacrima 
nopţii...” (Rouă şi iubire)  

Scopul acestui demers a fost încercarea 
de a desluşi din ce zone tainice se trage 
simplitatea (în perfecţiune) a poeziei lui 
Nicolae Crepcia, această „de sine tălmăcire”, 
de rostire curată a înlăuntrului. Oare ce-l face 
pe poetul de la Brotuna unic în creaţia sa şi 
cum a reuşit să transforme această încremenire 
înspăimântătoare a speranţei şi a iubirii (ca o 
hibernare a sufletului) în poem? 

Răspunsul se află chiar în această 
simplitate. O simplitate a sincerităţii unui suflet 
pur. Şi un lucru devine cert: unitatea tematică şi 
compoziţională fac din acest volum prin 
excelenţă „al frigului” un singur poem, dincolo 
de acele „tehnici” şi „găselniţe” structurale, 
poezia lui Nicolae Crepcia rămânând o 
cutremurătoare tălmăcire a sufletului uman, 
încremenit în spaime, bântuit de dureri, în 
acelaşi timp tăinuind în străfunduri niscaiva 
speranţe, iluzii şi, inevitabil, misterioase şi 
nebănuite iubiri. 
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SIMBOLISTICA (NE)ZBORULUI ÎN LIRICA MARIANEI PÂNDARU 
 
(sau însemne din zodia înaripatelor) 

 
Păsările par să fi invadat lirica Marianei Pândaru. Fără a deveni o obsesie, putem vorbi de o 

dominantă (chiar nepremeditată) care străbate - ca un zbor sângerând – volumele poetei. Poate nici un 
alt motiv/ simbol n-ar putea concura termenii aparţinând câmpului semantic al înaripatelor, evantaiul 
de semnificaţii implicat fiind de o bogăţie aparte. Îndrăznesc să afirm că în lipsa păsărilor (a acestor 
miracole zburătăcinde), această poezie n-ar mai fi ceea ce este; vitregind-o de acest surplus de 
frumuseţe, ea ar sărăci până la mutilare. 

Într-o analiză a câtorva volume publicate în ultimele două decenii - precum Salt mortal (1992), 
Ferigi înzăpezite (1996), Lacrima de ambră (1998), Fulgere pe mare (2002) şi După căderea nopţii 
(2007) -, motivul pasăre/ păsări (la care se adaugă numeroasele nume de specii) însumează peste două 
sute de prezeţe. Cel mai frecvent apare termenul generic de pasăre/ păsări (de peste o sută de ori), 
între acestea numărându-se şi variantele semantice precum pasărea albă, pasărea visului, pasărea 
mută, pasărea uriaşă (deseori şi la formele lor de plural).  

În privinţa speciilor, pe primele locuri se situează privighetoarea (aproape 10 prezenţe), lebăda 
(6), vulturul (4), prigoria, bufniţa şi porumbiţa (câte 3), însă nu lipsesc nici pitulicea, graurul, mierla, 
piţigoiul, pescăruşul ori păsări migratoare ca egreta, barza, cocorul şi rândunica (un regim mai 
special având, poate, dropia, pajura sau pasărea Lyr). În plus, apar frecvent şi termeni tangenţiali 
motivului, ca zborul, cuibul sau colivia, cu nuanţe de sens diferind de la context la context. Pe 
verticală, se poate constata o diminuare sensibilă a frecvenţei acestor apariţii începând doar cu 
volumele publicate după 2000 (Fulgere pe mare şi După căderea nopţii), odată ce lirica poetei se 
încarcă de unele accente experienţiale, „adumbrându-se” parcă tot mai mult înspre deziluzie şi cenuşă.  

Într-o încercare de identificare a unei posibile geneze a acestei predilecţii pentru păsări, iată 
două exemple, ambele ducând înspre paradisul copilăriei: în poemul Umbra bunicului meu din 
volumul După căderea nopţii, relevant pare cântecul acestui străbun – în timp ce urcau împreună 
dealul, spre vie - prin care îşi considera nepoata o „pasăre aurie”: „Apoi îmi cânta/ rotindu-mă-n 
soare:/ Tu eşti pasărea mea aurie/ Tu eşti pasărea mea aurie/ lăcrimând de prea multă lumină”; iar într-
un alt poem, Insomnii inutile din Fulgere pe mare, tatăl poetei (cel care „n-a existat niciodată pre cât 
l-am iubit”) „se mira că/ atât de tânără fiind/ nu mă încumet să cânt tinereţea/ ci trec prin coridorul de 
umbre/ înălţând dealul nisipului/ - Eşti ca o aripă/ cu zborul în somn/ fata mea cu inima albă/ şi nici 
nu mai ştiu/ între atâtea cuvinte/ pentru cine alergi...” 

Cele două construcţii – pasăre aurie, respectiv, aripă cu zborul în somn – pot fi considerate 
definitorii pentru „modelul” existenţial al poemelor, căci dincolo de statutul de elemente „de peisaj” 
ori de mesagere ale scurgerii timpului (însoţind momentele zilei, anotimpurile etc.), păsările sunt 
întruchiparea vie a frământărilor poetei, expresie a neliniştii, înălţării, a dorului de zbor, dar mai cu 
seamă a căderii, solitudinii şi resemnării. 

„Ochii omului – considera Emil Cioran - văd în exterior ceea ce îl frământă în interior”, în 
această accepţie nuanţele semnificative legate de înaripate în poemele Marianei Pândaru nefiind decât 
tot atâtea posibile metafore – parcă în oglindă – ale fiinţei ei şi ale trăirilor acesteia: „Sunt doar 
pasărea/ cu zborul înfrânt” (Pasărea cu zborul înfrânt), iar „casa mea -/ colivie cu păsări/ nedomolite -
/ respiră adânc prin pereţii/ atinşi de ghimpele nopţii...” (Colivie cu păsări) 

În Cântec VIII, aceeaşi „colivie” va destrăma definitiv iluzia libertăţii, a cântecului pur: „Şi-
acolo unde credeam/ că pasărea cântă/ era mai tot timpul/ o lumină înfrântă// Şi când cuvintele/ 
alunecau printre/ fantasme de colilie// inima mea/ inima mea/ sta împietrită/ la margine de colivie.” 

În poemul Fulgere pe mare identificăm un autoportret lăuntric al poetei, contrastul dintre 
calmul aparent şi frământările sufleteşti fiind relevant: „Ţipăt de pasăre/ Ţipăt de pasăre îmi era inima/ 
Deşi mergeam liniştită/ pe lângă marea/ ce nu se lăsa în nici un fel/ îmblânzită.” 

Trebuie remarcat că în aceeaşi tentativă de (re)definire a sinelui, păsările sunt prezente, 
pretutindeni, şi prin numeroasele comparaţii (predominând, după metaforă, în lirica poetei), în unele 
cazuri întreaga construcţie poetică ramificându-se din această figură de stil: „Sunt ca o pasăre cu aripi 
legate/ Pe acest câmp de umbre albastre/ cu gânduri albastre// Ziua mea începe/ în ritmul tobelor mari/ 
pe când eu – învelită în/ penele mele de jar/ reuşesc doar un dans fără noimă/ Pe acest câmp de umbre 
albastre/ cu gânduri albastre”. (Pasărea cu aripi legate) 
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Urmele copilăriei sunt comparate cu „uriaşe aripi de păsări” (Inocenţa privirii), treptat, poeta 
însuşindu-şi lecţiile destinului, trăind „ca o pasăre cu inimă de simborină”. (Către Bertha)  

În clipele de graţie, „inima” poetei „o ia uneori prin lanul albastru/ ca o frumoasă pasăre/ de 
colivie/ ce bezmetică zboară/ în sfârşit liberă” (Inima – pasăre liberă), sufletul alintându-se, la rându-
i, în văzduhul deschis, „ca o porumbiţă”. (Întâmplare) 

Dar păsările n-ar fi putut lipsi nici din jocul (amar-discret) al dragostei. În Două semne de foc, 
îndrăgostiţii devin păsări în mistuirea iubirii lor („Păsări/ erau umbrele noastre/ - păsări zburânde/ 
peste câmpia în flăcări”), iar „mica pasăre” din inima femeii este ca o certitudine a prezenţei acestui 
sentiment („Mica pasăre/ din dreptul inimii mele/ când tu priveşti înainte/ - spre mine”). La sfârşitul 
zilei, „cel din urmă zbor” va fi, negreşit, tot înspre iubit: „acestea sunt bucuriile/ şi singurătăţile 
zilnice/ alege, alege acum;// cel din urmă zbor/ către tine se-arată.” (Zile neaşteptate) 

Păsările sunt mesagerele iubirii, ca în poemul Întotdeauna aceeaşi carte („Cum se face că 
pasărea/ scăpată din mâinile mele/ cade tocmai/ în mâinile tale?”), în final, din toată această poveste 
de dragoste mai rămând doar un „cântec subţire”: „Ne-am trezit dintr-o dată/ trăindu-ne viaţa/ ca doi 
străini/.../ţărmul rămăsese pustiu.../ doar un cântec subţire/ - de pasăre albă -/ traversa uşor prin 
sufletul meu.” (Cântec de pasăre albă) 

Există mai multe poeme în care poeta va invoca pasărea (adresându-i-se ca unui alter ego), 
perspectiva abordării diversificându-se de la îndemnul la libertatea rostirii - Cântă tu, pasăre,/ şi nu 
iubi decât în lumină/ Cântă tu, pasăre/ Căci vântul, aduce din nord ploi fierbinţi, ploi grele/ ce ne-or 
descătuşa/ de tristeţe” (Cântă tu, pasăre); până la refuzul de a cânta - „Du-te pasăre, du-te!/ Că nu-mi 
trebuieşti/ în această schelărie/ a cuvintelor/.../ Am nevoie/ să rămân singură/ şi să cer îndurare/ lui 
Dumnezeu.” (În splendoare de câmp) 

Lirismul se materializează când în forme de confesiune - „Iartă-mă pasăre,/ Sunt mult mai 
slabă/ chiar dacă scriam cândva/ cu flăcări pe trupul tău inocent...” (Cu flăcări pe trupul tău inocent); 
când în posibile „parabole” existenţiale: „Într-un mesteacăn/ pasărea, zăbovind/ să privească spre 
mine./ - Ei, pasăre, pasăre/ câte gânduri zac în/ acest loc liniştit/ şi câte vise au fost/ şi s-au dus!/ Pe 
cine mai vrei tu/ acum, să intimidezi?/ Nu vezi că totul/ ia forma unei lumini/transparente/ şi nu rămân 
decât ochii/ - ochii mei şi ai tăi -/ să povestească lumii/ despre tristeţe.” (Stampă) 

Dar dincolo de tentativele de „înălţare” şi eliberare a eului, înaripatele din poemele Marianei 
Pândaru simbolizează mai degrabă căderea, dincolo de bucurie - tristeţea, chiar zburătăcirea întru 
visare, spre idealuri, preschimbându-se în cele din urmă în neputinţă, deziluzie şi renunţare. Prin 
intermediul lor (în chip de metafore/ simboluri), poeta izbuteşte să-şi tălmăcească sinele în cuvinte, 
oferindu-ne o imagine sensibilă, dar şi dureroasă a unei fiinţe răvăşite lăuntric, oscilând între nevoia 
de a se confesa şi teama de a o face, oferindu-ne această rostire prin excelenţă a sugestiei, a unor 
fragile umbre mişcătoare printre oglinzi lăuntrice paralele. 

Se pare că păsările au devenit pentru Mariana Pândaru mai degrabă o metaforă a desperării şi a 
resemnării, decât una a descătuşării şi a dragostei de viaţă. Este exact ceea ce spunea, cu decenii în 
urmă, în primele pagini ale culmilor disperării, acelaşi Emil Cioran, că „în melancolie îi cresc omului 
aripi nu pentru a se bucura de lume, ci pentru a fi singur”. 

De obicei, păsările zboară în stoluri doar atunci când, în migrarea lor, pornesc în exil (sau se 
întorc din exil). În rest, de cele mai multe ori, ele cântă ori vânează solitar. Iar singurele care se abat 
de la această regulă – ca nişte păsăruici gureşe şi „proletare”, cum le numea Virgil Diaconu – sunt 
vrăbiile, dar care lipsesc cu desăvârşire din poemele Marianei Pândaru. 
 
DESPRE POEMUL INFINIT 

 
(sau Eugen Evu, la cumpăna marii sinteze) 

 
Într-un poem intitulat Îngerul impar, publicat în recentul volum Poeme interminabile*, Eugen 

Evu ne spune: „Poate-am murit demult şi moartea minte/ Îngenunchindu-mi fruntea prin cuvinte/ Ca 
iedul cel de înjunghiat – altar/ De carne inocentă şi dispar/ în elemente, resorbit nectar/ înger impar”. 

Această temă a repetabilei morţi nu pare a fi o noutate în poezia (dar şi eseistica) poetului, 
destinul omului, cu tot ce implică acesta (naştere, iubire, creaţie, moarte), constituindu-se 
dintotdeauna într-un fundament esenţial al liricii sale. De-acum însă, creaţia în sine se transformă într-
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un gest suprem de autoapărare faţă de propria-i murire ori dispariţia ilogică (de ieri, de azi sau de 
mâine) a celorlalţi: „Scriu ce numim poezie,/ Cânt să nu aud cum mor/ şi nici cei dragi de azi,/ din 
viitor... zburat athanor...” (Scriu, cânt...) 

Iată că Eugen Evu izbuteşte să ne surprindă din nou (oare pentru a câta oară?) cu un volum 
complex din punct de vedere tematic, unitar în expresie, în lirismul generat de acea „tristeţe 
metafizică” inconfundabilă a acestui poet parcă autoexilat în cetatea corvină. 

Să ne reamintim: la cei şaizeci şi opt de ani ai săi, Eugen Evu are în urma sa cinci decenii de 
sângerare întru poezie, numărul cărţilor publicate apropiindu-se curând de cel al anilor săi de creaţie. 
Orice tentativă de „aplecare” asupra Poemelor interminabile trebuie să ţină cont de această realitate, 
dincolo de ineditul celor circa 170 de poeme, volumul putând fi considerat o sinteză a întregii creaţii 
lirice a poetului. 

„Suntem, sunt, eşti” mărturiseşte autorul în Chip şi asemănare, „nu doar cum ne ştim vedem 
auzim noi/ Ci multiplii cum ne văd aud cunosc/ Alţii...”, în Santuar pe umeri, schiţându-şi un posibil 
autoportret: „Sunt atunci ca o sacră incintă/ Ovală cu o mie de ornice/ Fiecare arătând altă oră/ Sunt 
cum nu aş mai fi:/ Vis visat oglindit/ Libertate luminând/ Spaima lumii,- antimaterie râzând.” 

Poetul nu a fost niciodată exponentul liricii experienţiale sau al aşa-numitelor jurnale, chiar şi în 
lirica sa erotică sau cea vizând condiţia artistului în societate el îndepărtându-se de concretul 
autobiografic şi trecând pe un plan (ideatic, general uman) superior, îmbinând armonios dimensiunea 
filozofic-eseistică şi cea lirică. 

După Poeme medicinale (2011) şi Aumbre (2011), tema „poetul şi poezia” trece, în recentul 
volum, pe un plan secund, poetul fiind mai degrabă preocupat de etos, în numeroasele sale balade (ca 
cea „ludică”, „în septembrie”, „napocană”, „la Deva”, „la Haţeg”, „la Vâlcele Bune” etc.), de 
mitologie (prin colinde, mitopoeme, mitorune, melosuri etc.), existenţă/ nonexistenţă (vezi poeme ca 
Durerea de a mai fi; Necrologos; Entelehia; Spleen teoharic; Hierorgasme; Hermeneia elohimică şi 
aşa mai departe). 

Aparent, Eugen Evu încetează a mai fi poetomul prin excelenţă, care şi-a transformat întreaga 
existenţă într-un poem continuu („interminabil”), însă la o analiză atentă, dincolo de elegiile dedicate 
mieilor sacrificaţi, de poemele având ca pretext marile adevăruri fundamentale ale existenţei, credinţei 
ori creaţiei universale, îl vei redescoperi pe acelaşi poet pentru care cuvintele nu sunt decât „Aumbre 
sfinte,/ Iezi pe morminte” (Maya), însăşi opera poetică (cea veritabilă/ interminabilă) devenind o 
teogonie: ”Daţi-i poetului pădurea vie/ O va sculpta şi o va umple de zei/ Apoi va inventa o teogonie/ 
la care să se-nchine discipolii săi.” (Daţi-i o pădure...) 

Poezia nu este decât o expresie a înlăuntrului surprins de „zloată”, ca în Poezia ca suflet („A-
nflorit, Maria, imprudent/ Merişorul rozalb sălbatic şi/ duşmănoasă zloată-l ucise/ Astfel ştie şi n-are 
cuvinte/ Să povestească sufletul nostru/ Între iarnă şi cealaltă lume, din vise”), în cele din urmă 
revenind ideea borgesiană potrivit căreia suntem cugetaţi/ visaţi de cineva/ ceva superior: „Nu cuget, 
ci de cer sunt cugetat./ Nu scriu, ci-n suflet freamătă lumina:/ Fecioara dăruirii şi divina/ Cunoaştere, 
născând cu-adevărat/ ce Este-devenind, Dintâi Visat,/ Trezit spre lume,-n lume re-creat./ Timpuri au 
fost aceleaşi ciclic vin/ Eu sunt (în lume) cel care devin.” (Eshe asher esche) 

În Poesia sacrum est, poetul ne propune câteva metafore-definiţii ale poeziei: „din sus de 
rădăcini-ghiare-coroană”, „cuib cu diafan zburător”, „mimosa pudica”, „brânduşa din/ urma de urs”, 
„lacrima gheţarului”, „primula regala”, „sămânţa/ lui El”. Parcă în acord cu Lucian Blaga, prin 
creaţie, descântând „lumina lumii”, artistul nu face decât să sporească misterul lumii: „Pe umeri, doi, 
un sanctuar descântă/ Luminalumii, prin Dorinţe, sfântă./ Murindu-mi moartea-ntre pământ şi cer/ 
Reumplu Nemurirea de Mister.” (Florile dalbe) 

Frica umană devine un „dumnezeu” căruia i se închină atât creştinul, cât şi ateul (Distih), poetul 
reluând, alături de durerea pricinuită de pierderea celor dragi, ideea din cunoscuta Glossă eminesciană 
a caracterului efemer al lucrurilor: „Trăim trăite vremuri, fiecare/ Prin amintirea celor ce s-au dus,/ O! 
Moartea celor dragi cumplit ne doare!/.../ Vom fi când nu vom fi? Muri-vom oare?/ Răspunsu-i 
inversat în întrebare/ Că Moartea-i, ca şi Viaţa: trecătoare. (Naiv) 

Dimensiunea ludic-eseistică a liricii poetului răzbate prin lucrările de mici dimensiuni, 
esenţializate la maximum, structurate pe aforisme, deseori paradoxisme, înşiruiri de metafore, 
ingenioase jocuri lexicale: „Oare gladiolele/ au ţâşnit/ din sângele/ gladiatorilor?” (Semantica); „Dacă 
tu eşti/ Primăvara mea,/ eu sunt primul-văr al tău:/ între noi, iernile vin şi se duc,/ vin şi ne duc. Inimi 
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gemene,/ cuiburi de cuc” (Elegie); „Maşina visului/ Aura scrisului/ Vama abisului/ Vama abisului/ 
născutucisului” (Quintet); „Vid avid gravid de El/ Cum de şarpe-un caducel.” (Tahiograme) 

Din aceeaşi categorie fac parte piesele având ca structură enumeraţia, cum ar fi poemul Eurile: 
„Eul nocturn, eul diurn./ Eul matern, eul patern./ Eul martor, eul implicat./ Eul supărat, (uterul),/ eul 
excomunicat,/ eul negândit, eul revelat./ Eul migrator, eul precesiv. Culminaţiile.” 

Poetul excelează şi prin seria sa de pseudodefiniţii: „Sediul fricilor/ este în Plexul Solar” (Cheia 
dictaturii); „Conştiinţa/ Trece păscând/ prin stomac” (Plagiatul lui Marx); „Viscolite în floare/ Cărţile 
noastre/ Sub fluturi/ mute-n/ Lucrare...” (Codul străpuns al lui Saurid).  

Cu aceleaşi „intenţii”, Eugen Evu a „inventat” şi aşa-numitele nanopoeme: „Trenul interstelar/ 
Curge ca printre degete/ Apa licărind”; „Răsăritul/ Latent/ În fiece/ Asfinţit./ Gând printre/ Cuvântul 
ca trup/ Şi cel negândit”; „Poezia este/ În măsura/ Straniului din ea./ Logica, logica,/ E altceva./ 
Altcineva!” Sau nu mai puţin frumoasele mărţişoare lirice (Al înmuguririi, Al aritmiilor, Al 
Sânzienelor etc.) din care îl cităm doar pe cel intitulat Al vindecării: „ninge îngere/ născut din 
plângere/ sacră constrângere/ orb prin atingere/ foame de stângere/ sete de stângere”. 

Paleta structurală, esenţializată, se lărgeşte şi prin distihurile interogativ-metafizice (ca în 
Nouăsprezece distihuri): „Nimic nu este. Paradox al morţii/ de-a-ngenunchia prin Sacrele Proporţii?” 
sau „Mişcarea-n Opt, sieşi fertilitate -/ A Felurimii-n Continuitate?” 

Nu sunt ocolite nici miturile/ motivele universale (Kali Yuga; Kimono nirvanic; Motiv nipon), 
alte poeme trimiţând la „personaje” celebre ale liricii universale, ca de exemplu Villoniana („Moartea, 
ea zideşte piramide,/ Moartea, ea înalţă catedrale,/ Moartea, ea, gravidă, îşi ucide/ Remanenţele 
transcedentale”), La Novalis sau Baudelairiana („Mă bucur/ Să vă alung/ Urâtul iernii:/ Al duhului/ 
Şi-al cărnii.” 

Prin recentele sale poeme „interminabile”, Eugen Evu face, hotărât, un nou pas întru închegarea 
şi rotunjirea operei sale poetice. Prin temele şi motivele abordate, volumul (al doilea care apare, după 
Aumbre, în „colecţia albastră” a editurii târgoviştene SINGUR) reprezintă o sinteză necesară şi, 
deopotrivă, o punte care leagă lucrări de tinereţe şi de maturitate, fiecare nouă carte semnată de autor 
nefiind decât o „filă” a aceluiaşi poem infinit, reluat, parcă de fiecare dată, după ritmul existenţial al 
unui destin ajuns la apogeu, împlinit (paradoxal) prin însăşi zbaterea şi sângerarea sa. 

Vorba poetului: „Nu te mai zbate,/ suflete al meu,/ zbaterea însăşi/ ţi-e Dumnezeu...” 
 

*Eugen Evu, Poeme interminabile, Editura SINGUR, Târgovişte, 2012 
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EUGEN EVU 
 
 
 
Lui Şerban Foarţă 
la 7o de ani şi ceva 
 
 
Prin ce trec, trec, treci, 
Ecouri ale umbrelor reci... 
Prin scumpii de lilieci 
Lila mov-ciorchini, culbeci 
Coarne-antene scot, şi reci 
 
Ala bala daina deci  
Prin poiana la azteci 
Şi-n preluca, nema greci! 
 
Număr nume-n pentagrama 
Ikebana fukuyama 
Şi mai sus, la Dalai Lama 
Hermeneiei, Mumei- Mama. 
 
 
Hamlet 
 
Era să uiţi, negîndu-te pe tine 
Cel descendent dintr-un celest incest 
Maimuţărind  tiparele divine 
Rod al frustrării ancestrale pline 
De geniul urii tale, ca protest 
 
Al specioasei stirpe ce devine 
Din logosul străpunsei lor Vergine? 
 
Bastard al Învinovăţirii. Cine, 
O va transcende-n vârsta care vine 
Cu-a Lor măsură-a Orbului celest 
Ce face ochi prin vietăţi. Destine 
Mereu din decăderea entropiei 
În felurimi de replici încarnate 
Hazard şi nebunie-n libertate 
Zburatul genom al entelehiei 
Te va legitima ca fiu al Gliei 
Vreodată, din eroarea Seminţiei? 
 
 
Hermenia oglinzilor 
 
Oglinzile care te-au văzut 
Goală, aburind a sărut, 

 
 
 
Ca poemele cele insinuante 
Cu tangente, curbilinii, secante... 
 
Prin cărţile sublim delirante 
Cu meandre, cascade şi pante, 
Şi cu  suspendate-n subcuante, 
Oglinzile, geloase amante... 
  
Undeva, cândva, mâine, ieri, 
Pe asprite de zvâcnet atlazuri, 
Cu ţărmuri retrase-n dureri 
Şi luna suind din talazuri 
 
Cineva le va pune linţoliu, 
Zăbranic nirvanic, de doliu 
Şi mâna aceleia, poate, 
Cu degete îngândurate 
Le va sparge, orbite, pe toate... 

 

EUGEN EVU 
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SIMION DIMA 
 
 
Tatăl meu, prozatorul, jurnalistul, editorul 
Simion Dima (1930–2012), a avut o relaţie 
privilegiată cu oraşul Deva, unde, ca director 
al editurii timişorene Facla, a participat la 
numeroase lansări de carte. De asemenea, a 
preţuit scriitorii acestui loc: prozatorul Radu 
Ciobanu îmi spunea, recent, că tatăl meu i-a 
fost primul critic, la una dintre primele sale 
scrieri. A scris poezie doar pentru sufletul său 
şi, tocmai de aceea, îmi fac o datorie de suflet 
în a-i restitui versurile – încărcate de emoţie 
autentică, unele patriotice, altele meditative, 
altele încîrcate de melancolia de a fi trăit 
într-un timp al obstrucţionării cuvântului 
scris. Menţionez că am inclus între paranteze 
drepte titlurile date de mine unor poeme 
(Simona-Grazia Dima) 
 
PE MUREŞ 
 
în alba cetate 
a lui Gylu, 
solul şi-a fixat 
cortul, 
plină-i cetatea 
de şoapte înfiorate, 
regele moare 
înconjurat de sfetnici, 
de umbre tăcute, 
albă barba pe piept 
şi mărturisirea şoptită 
sub patrafir 
– uşurează doamne 
pe robul tău, craiul – 
diacul să vină, să se 
scrie diata, să se 
pecetluiască, 
– solul o spune – 
dar nimeni la curte 
nu ştie a scrie, 
nici regele care 
se duce 
– ce laşi, doamne, 
moştenire? – 
numai ce se vede, 
ei, ce mişună afară, 
îi simt lângă mine 
– n-aş putea fără ei 
muri – afară, 

ei, care aprind făclii, 
ară şi seamănă, 
ei ce poartă 
căciuli de oaie 
brumărie, 
las cu limbă 
de moarte 
nimic alta decât 
cetatea, ei 
să ducă despre 
mine din gură-n gură 
mărturie şi 
despre ei, 
cât va fi ţărâna ţărână 
şi neamul meu 
neam sub soare 
veşnic ca mândrul astru 
şi blând ca un armăsar 
sub frâiele veşniciei 
Uşurează Doamne 
 
23 IX 1979, Sibiu 
 
[N-AM DECÂT] 
 
N-am decât inima. 
Doamne, 
dacă eşti pe undeva, 
fă să cânte 
veşnic inima mea. 
 
(24/25 XII 1965) 
 
TÂRZIE ORA  
 
greu te desprinzi de ziua 
ce se duce miasmele ei ţi-apasă 
creierii, nervii vibrează încă 
ora te-atinge şi-o ploaie crudă 
de pietre căzu toată după-amiaza 
omul tânăr mintea şi-o macină 
stingher învăţând în tăcere 
iar şi iar cu capul pe carte 
o rază strălucitoare bate 
în geam, o rază indiferentă 
trece, rece şi-n jur o lume 
ce lume, nelume. 
 
(Duminică 6 iunie 1982) 
 
Poeme îngrijite de  

SIMONA-GRAZIA DIMA 
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OLIMPIA IACOB 
 
 
 
 

POEZII 
 
 
 
 
 
AM AUZIT 
 
Am auzit că noiembrie lăcrima, 
gârbov de zile şi nopţi, 
se clătina, ofta, răscolea frunzele ude şi reci,  
le mâna într-aiurea ,le înghiontea îndărăt… 
risipea gândul greu, gândul de veci  …  
 
 
Înăuntru vorbele sterpe în genunchi se rugau…  
Şi linişte de înger era, şi istovire de maică, 
 uimire nerostită, neîmpărtăşită slavă. 
Înăuntru scâncetul irumpea  …     
Şi linişte de înger era, şi istovire de maică, 
uimire nerostită, neîmpărtăşită slavă, 
şi Taină, Taină era. . .  
 
 
MINUNE   
 
Ca o perdea de şes se înălţa pădurea 
în faţa casei cu prispă şi mărul cu mere de aur. 
Îngemănat cu pădurea se întindea câmpul 
verde, bălai, pământiu, diafan… 
Şi dincolo. . .  dincolo o altă privelişte:    
lacul, izvorul, jgheabul, vitele păscând. 
Minunea încăpea într-o scoică, 
busola drumurilor mele copile.     
Dimpreună căutam sânul celor patru surate, 
dimpreună căutam busuiocul lor irizat. . .   
 Şi era bine, Doamne, bine era !  
 
 
 DOUĂ LEBEDE  
 
Două lebede plutesc aproape de mal. 
Lebăda cea mare,  
cutezătoare, îndărătnică, 
jinduieşte după depărtări... 
 Lebăda cea mică,  

ascultătoare, neştiutoare,   
se ţine scai de cealaltă.  
Deodată  
lebăda cea mare,  
cutezătoare, îndărătnică, 
o porneşte graţios în larg.  
Chemarea depărtărilor e tot mai aproape…   
Lebăda cea mică,   
ascultătoare, neştiutoare, ţinându-se scai,  
se ia după lebăda cea mare,  
cutezătoare, îndărătnică, graţioasă, 
alunecând în larg.   
Pe mal bătrânul pescar cu ochi lăptoşi şi senini  
le petrec până departe,  
aducându-şi aminte de copilăria lui. 
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ADRIANA TOMONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFIE? 
 
Materializarea durerii în lacrimă, 
şiţa dorului în doruri grele de dus. 
Iubirea transformată în obsesii, 
şi ura ce vine şi iar vine…. 
Frumosul şi uratul pe-aceiaşi monedă 
vor face un întreg, 
Umbra născută din lumină încerc să-nţeleg. 
 
DOUA PARALELE 
 
 
Suntem doua paralele, 
Cum spunem că ne-ntîlnim? 
Suntem doua paralele, 
Cum se poate să iubim? 
Teorii şi legi nescrise, 
Am vrea oare să sfidăm? 
Mergem încă paralel, 
Infinitul să-l aflăm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZBUCIUM 
 
Gânduri zbuciumate, 
Mare de gânduri… 
Furtuni lovesc, apoi uitarea… 
Curcubeul mi-arată cărarea, 
Culorile-mi luminează întunericul. 
Linişti se-aştern peste gândurile mele, 
Te văd venind cu-n braţ de stele. 
Petale-mi mângâie visarea, 
Te-mbraţişez în gând , 
şi mă-ndoiesc şi plâng… şi râd… 
 

ADRIANA TOMONI 
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IOAN BARB  
 

(poeme din volumul in pregatire STRĂLUCIREA) 
 
 
fericirea era o barcă de hârtie  
 
 
când eram fericit îmi plăcea 
să vânez urşi de hârtie 
le luam urma la sunetul cornului 
se ascundeau în copaci 
simţeam în nări mirosul de celuloză 
al gloanţelor  
străpungeau prada 
adunând ultimele scame de viaţă 
noaptea izvora dintr-o scorbură 
întunericul se despletea peste ape 
mă cuprindeau de jur împrejur 
valurile  
cu braţe de uriaş 
pe un deget se balansa  
un ursuleţ de hârtie 
speriat de marea fără copaci 
din adânc creşteau crengi de lumină 
ne îmbiau să ne trăim 
ultimul vis 
 
 
când oraşul rănit mă va căuta în exil  
 
 
când plouă aud în ziduri un clopot 
ţipătul de vultur 
anunţând clipa ce s-a stins  
stârvul neîngropat încă în amintire 
 
când  închid ochii deschid un tunel în cer 
ocolind aripile păsărilor 
 
în noaptea aceasta îmi vor ţese 
moartea ca pe o dantelă de brumă  
acoperind  somnul  
voi fi in vis mecanicul trenului cu răniţi 
adunaţi din linia întâi 
viaţa încă latră ca o căţea la lună 
alungă tinereţea prin smârcuri 
câmpul de luptă nu-i decât eternul oraş 
 uriaşul răstignit pe pământ 
cu paratrăznetele  bisericilor 
înfipte în inimă 

 
 
 
când viaţa nu-i decât un mort îngropat în 
prezent  
 
 
uneori aleargă după mine pe drum 
dorul de cireşele coapte 
în răcoarea pădurii 
ca un câine de rasă al cărui stăpân 
a plecat în călătorie 
rătăceşte pe străzi printre maidanezi 
şi nu-şi găseşte locul 
când ajunge în laţul hingherului 
ochii îi sticlesc 
resping cerul 
lumina se-ntoarce 
în locul din care a coborât 
 
aşa îmi îngroapă viaţa 
fiecare gând de eliberare 
 
la picioarele copacilor 
aud carii cum rod lacome 
sub coaja uscată 
 
aştept clipa când amintirea ta 
se va măcina în mii de bucăţi 
şi noaptea presărând pe răni 
această făină 
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DANIEL DĂIAN 
 

; şi de la capăt 
 
între graţiile înfierbântate 
ale unei femei îndrăgostite de mărturisirea 
ultimului bărbat viu 
un roi de cerbi înfometaţi ciuguleau bârfele 
rostogolite ca nişte răspunsuri adevărate 
 
şi cum nimeni nu mi-a cerut niciodată 
să-mi aşez viaţa într-un unghi drept 
am căutat într-un cuvânt plin de gropi 
ultima bombardieristă cu certificat de eroină 
care se ascundea în căldura îndrăgostită 
de vreo patru dumnezei cu epoleţi 
 
din acest motiv seara când ajungi acasă 
îţi citesc degetele de la început 
şi zâmbetul aruncat la intrare 
ca un bun venit înainte să-ţi tolăneşti sânii 
în palmele mele 
 
după vreo trei pahare pline 
ai reuşit să vorbeşti pe jumătate 
despre cum ţi-ai sufocat încheieturile într-un oral 
pe la mijlocul oraşului în care se gesticulează 
şi se merge în şir indian 
 
te ascult cu aceeaşi sinceritate 
în timp ce îţi ronţăi 
sfârcurile alungite ca nişte şerpi hămesiţi 
de guri sălbatice 
şi mă gândesc cum ar fi dacă 
 
ţi-aş dărui din mine 
o săptămâna întreagă de minute 
 
1 punct 
 
părăsit la marginea blocului 
un înţelept de oraş mediocru 
se răspândea în toate găurile de canal 
ca o viitorime cu picioarele rupte 
de la prima naştere 
când maică-sa era un pahar de unică folosinţă 
iar tatăl un ocazionist de seară 
 
golul nu este o categorie 
este locul unde poţi ascunde un suflet întreg 
sau o mansardă locuită doar de ani 
este un cerc perfect sătul 
în care s-au decapitat regi curaţi 
şi filosofi cu gleznele de hârtie 

 

aici ţi-ai lovit umbra de toţi pereţii 
iar eu am devenit 
un alt câmp de bătălie 
 
răspund nebuniei cu nebunie 
îmi trec prin cap cutremure şi copaci eutanasiaţi 
la şase luni 
dar am inima întreagă 
în pământul acesta 
oricât de sentimental ar mugi orchestra de temniţaşi 
nu îţi pasă 
te plimbi printre trotuarele trucate 
unde se gudură cioburi 
oameni dezbrăcaţi pe dinăuntru 
şi pisici închise-n pungi de plastic 
să nu se audă cumva băncile 
târându-şi culorile 
dintr-un genunchi în altul 
 
poţi să îmi vinzi boala 
cultivatorilor de înţelepciune 
poate se vor îmbolnăvi de moarte 
tocmai acum când memoria scurtă 
mi-a rămas mică 
 
şi dacă mintea mea este o locuinţă goală 
trebuie să fiu atent cum o mobilez 
poate va rămâne loc 
şi pentru câţiva porumbei 
 
ieri 
am văzut peşti măcănind în spatele uşii 
spre zâna zânelor 
care invada spaţiul cuminte 
al unui ins 
care îşi urmărea degetele de la picioare 
mişcându-se 
şi râdea în hohote pentru că orice şef are o şefă 
iar acolo unde se duc rândunelele 
cineva 
 
tocmai a împlinit cincizeci de kilograme 
 

 

DANIEL DĂIAN 
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MIHAI PETRE 
 
 

VALENŢELE  METAFOREI LINGVISTICE 
ÎN URBANONIMIE 

 
 
           Principala figură de stil a limbii literar - artistice, 
metafora ,,constă în denumirea obiectului (lucru, ființă, 
acțiune) cu un cuvânt impropriu, și anume cu numele altui 
obiect asemănător, folosit nu ca noțiune (sinonim), ci ca 
imagine care să evoce obiectul asemănat (comparat)” 
(Dragomirescu 1975:156).  
           Transferul semantic este posibil pe baza unei asemănări1, 
care  lasă suficient spațiu de manifestare ambiguității. 
           Analogia și ambiguitatea generează doua tipuri de 
metafore poetice 2 : 
           a) plasticizante, care ,,nu sporesc semnificația 
faptelor, la care se referă, ci întregesc expresia lor directă” 
(Blaga 1985:350-355) și 
           b) revelatorii, care ,,anulează înțelesul obișnuit al 
faptelor, substituindu-le o nouă viziune…[apropiată 
de]…orizontul misterului și al revelării” (ibidem). 
           Pe lângă metafora poetică, funcționează - la nivelul limbii comune - un alt tip de 
metaforă: cea lingvistică3. 
           Similitudinile dintre cele două tipuri de metafore sunt facilitate de folosirea cuvântului și mai 
ales a sensului său figurat, ambele reușind o transformare a realității concrete, o redare a culorii 
locale, o nuanțare a exprimării și o îmbogățire a vocabularului etc. 
           Deosebirile trimit la natura lor: metafora poetică e un produs individual, implicând talentul și 
imaginația creatoare a poetului, în timp ce metafora ligvistică e un produs colectiv, presupunând 
acțiunea voluntară a unei comunități.  
           Dacă metafora poetică e un act voluntar, de creație supusă unor reguli, metafora lingvistică e o 
creație involuntară, bazată pe observație. In timp, metafora poetică se înnoiește continuu, 
particularizând generații, mode, curente etc., pe când cea lingvistică se fixează, menținându-și 
structurile pentru mai multă vreme. Metafora poetică impresionează estetic prin gradul de poetizare a 
realității: “crengi mari în flori de umbră mă cuprind” (Eminescu, ,,Stau in cerdacul tău”) și “prin 
noapte simt o pâlpâire de pleoape” (Blaga, ,,Infrigurare”); cea lingvistică e poetică și practică : 
,,picior de plai…gură de rai” – folosind elemente concret - reale!. 
           Metafora poetică particularizează creația literară. 
           Metafora lingvistică funcționează la nivelul limbii, formând obiectul de studiu al lingvisticii 
estetice, ținând de stilistica limbajului, sau de stilistica lingvistică (Iordan 1975:12) 

                                                 
1 Metafora e considerată un trop prin asemănare, deoarece prezintă  ,,o idee sub semnul altei idei mai izbitoare 
sau mai cunoscute, care de altfel nu se leagă de prima decât printr-o anumită conformitate sau analogie“ 
(Fontanier 1977:78-79). 
2 Vezi, pentru definiț ia termenului: ,,structură semantică adâncă ș i nelimitată, opusă metaforei limbii comune: 
,,piciorul muntelui….coș ul pieptului...[care sunt]…structuri semantice adânci , dar limitate‟‟  (Vianu 
1968:376). 
3 Vezi Dragomirescu 1975:156, pentru care metafora lingvistică este o metaforă tocită sau moartă de tipul : 
,,broasca uș ii…poalele codrului”. 
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           Metafora lingvistică funcționează și la nivelul vorbirii obișnuite, realizându-se fonetic, 
morfologic, sintactic și lexical, exploatând valențele expresive ale cuvântului  și ale sintagmelor, 
obținute în diferite moduri. 
           Un tip de metaforă lingvistică, realizată - mai ales lexical -  este prezentă și în urbanonimie. 
           La nivelul celei hunedorene, aceste metafore nu delimitează un anumit spațiu, orașul întreg 
devenind o zonă de concentrare a urbanonimelor de acest fel; ca utilizare însa, ele aparțin unui grup 
social în interiorul căruia circulă. Relevanța lor se stabilește în funcție de epoca și de sistemul 
toponimic în care se înscriu. 
           Din perspectivă sincronică, un urbanonim denumit metaforic poate apărea izolat și, într-o 
secvență temporală este, doar aparent, un accident lingvistic și social: Valea Orbeților, Craiova; 
Strada Veche, Brăila, sau Blocul Artiștilor, Lupeni. 
           Privit diacronic, urbanonimul se înscrie într-un sistem în care își determină existența prin 
raportare la alte toponime urbane asemănătoare: Valea lui Opincă, Craiova; Mahalaua, apoi Cartierul 
Băligoși, aflat in apropierea Cazarmei de Călărasi, Brăila; Mahalaua Căcăina di gios, Bârlad; Blocul 
Informatorilor sau Garsoniera 74, Lupeni; Raiul Șobolanilor, Blocul Fantomă, Uricani; Blocul Turn, 
Petroșani; Blocul Termice, Vulcan; Blocul 200, Lupeni ș.a. 
           Acordarea unui nume metaforic presupune o selecție a celei mai importante caracteristici a 
obiectului: mărime, formă, întâmplare etc., pe baza unei concordanțe între nume și realitatea fizică. 
           Impunerea și acceptarea numelui răspunde, întotdeauna, unei necesități practice :identificarea 
și orientarea spre un punct topic. Uneori, numele este și purtătorul unei/unor conotații afective, 
însușite de comunitatea care vehiculează un urbanonim de tipul Mahalaua Dracului, București; 
Târgul Păduchilor, București;  Cartierul Atârnații, Brăila; Pârâul Dracului, Petrila; Valea Arsă, 
Vulcan; Blocul Fantomă, Uricani etc. 
           Raportată la cea poetică, această metaforă – proprie urbanonimiei - are trăsături asemănătoare 
celor doua tipuri: completează semnificația unui termen comun (placaj, de exemplu, are alt sens în 
denumirea metaforic - populară a unei cârciumi: Trei Placaje !), propunând o altă percepție a 
termenului, fără a implica însă misterul și revelarea de care vorbea Lucian Blaga: Trei Placaje trimite 
la o cârciumă periferică, mizeră și cu prețuri mici!      
           Universul geografic concret este dublat de idei și sentimente ale universului mental colectiv, 
căci urbanonimele - vechi și motivate - păstrează puternice ancore de legătură cu satul premergător 
orașului. Manifestarea mentalității colective stă la baza acestui tip de metaforă urbană, cu trimiteri 
spre cadrul natural și cel spiritual. 
 
           1. Cadrul geografic urban vechi este ilustrat de numeroase metafore, create prin transfer 
semantic, de la realitatea spirituală la cea entopică. De obicei, adjectivul rău/rea caracterizează o 
ființă. Atașat(ă) unei văi, de exemplu, exprimă și afectivitatea vorbitorilor, cu însumarea conotațiilor: 
abruptă, improprie culturilor sau trecerii, prăpăstioasă etc. Se creează astfel, un corpus de metafore ale 
universului exterior, specifice unui oraș, căci – deși entopicii sunt comuni (vale, deal, fântână, râpă 
etc.) - baza de metaforizare diferă, în funcție de trăsătura dominantă reținută: apa de culoare galbenă, 
datorită argilei> Apa/Râul Galbena, Hațeg; apa și dealul Roșie/Roșu, datorită culorii rocii> 
Pârâul/Dealul Roșia, Lupeni si Petrila. 
           Același proces de transfer semantic stă și la baza metaforelor inspirate de realitatea social - 
urbană, incluzând aspecte ale vieții edilitare, comerciale, religioase etc. și ale relațiilor interumane. 
Corpusul de metafore însumează: 
 
           1.1.Artere de circulație  
           Dintre exemple, am reținut: Ulița Oarbă si Ulița Poleită, Bârlad; Ulița Frumoasă si Ulița 
Pocita; Ulița Flămânda, București și  Strada Frumoasă, Lupeni. 
           Exceptând Ulița Oarbă a cărei expresivitate metaforică are la bază o sinonimie, evidențiată 
cartografic, cu fundatura, celelalte își datorează expresivitatea transferului semantic de la un edificiu 
laic sau religios, care le motivează indirect, existența antonimului fiind exclusă: Ulița Urâtă, Ulița 
Normală, Ulița Sănătoasă etc. Ca geneză, Ulița Frumoasă trimite la Hanul Frumoasa, al cărui nume 
este, de fapt, un supranume feminin; Ulița Pocita amintește de un loc, sau o proprietate a uneia, 
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poreclită Pocita; Strada Roșie este un toponim de transfer de la Hanul Roșu, Brăila. Un loc aparte îl 
ocupa Strada Frumoasă din Lupeni, al cărei nume maschează stabilimentul cu prostituatele orașului, 
pe care pudoarea publică îl identifică  și-l numeste prin aceasta metaforă. 
           Cunoștințele de limbă, în general, și cele de stilistică, în special, îl vor ajuta pe toponomast să 
realizeze o clasificare corectă a metaforelor propriu - zise , excluzându-le pe cele aparente: Strada 
Soarelui, București, nu-și datorează numele vreunei legături cu astrul solar, fiind vorba de un 
proprietar, Soare Sorescu; Strada Orbului nu evocă, metaforic, prezența vreunui nevăzător deosebit în 
comunitatea sa, numele fiind produsul unui “accident domestic”: acoperirea cu var a numelor străzilor 
și a numerelor caselor, acțiune în urma căreia Strada Corbului a devenit Strada Orbului ! 
 
           1.2. Zone urbane    
           Indiferent de mărime – de la piață la mahala sau mare cartier – spațiile urbane cu care 
relaționează orășenii sunt succeptibile de a genera metafore prin care se exprimă disponibilitatea 
afectivă a locuitorilor. Unei mahalale sau unui cartier periferic, locuit(ă) de un grup uman cu un statut 
material și moral la limita legilor sociale, i se va dubla denumirea oficială cu alta, populară și, 
metaforic, mai expresivă: Mahalaua Dracului, București, cumulează în denumirea metaforică două 
atribute: depărtarea de centru, fiind “unde a înțărcat dracul copiii”, dar și teama de incidente 
neplăcute: “era periculos să pătrunzi noaptea din cauza pungașilor ce mișunau pe aici, avându-și unul 
din sălașe în groapa lui Ouatu” (C.C.Giurescu, Istoria Bucureștilor…1966, p.364). La  fel de 
periculoase sunt și zona Oarba din Lupeni;  Șerpăria, oficial Cartierul Aeroport, Petroșani și 
Cartierul Dallas, Vulcan. Maidanul Burta Albă, Petroșani, în ciuda  dimensiunilor reduse, are și el 
conotații metaforice, diferite însă de cele anterioare. 
           In alte situații, ironia colectivă sancționează diferite aspecte ale realității cotidiene: statutul 
material al locuitorilor: ”mahala ce se zice Pârliți”, Slatina; calitatea mărfurilor: Târgul de Vechituri, 
București> Târgul Păduchilor; abundența sau sărăcia acestora: Piața Mică, Brăila> Piața Săracă; 
statutul locuitorilor, nu atât etnic, cât mai ales comportamental - periferic și cu o evidentă lejeritate a 
codului etic: Cartierul Cetățuia, Râmnicu - Vâlcea, locuit de țigani, era denumit…Versailles, sau 
modul în care a fost construit, la Brasov, acel „‟șir de case noui, căruia critica ironică a opiniei publice 
îi spune « Șirul hoților », deoarece casele au fost construite de funcționarii de la stat‟‟ (O. Șuluțiu, 
Brașov, 1937,  p. 24). 
           Și ironia colectivă hunedoreană punctează fie modul în care s-au construit multe locuințe și 
atunci întreaga zonă  Chizid, Hunedoara, devine Cartierul Hoților, sau OH, după modelul OM = 
Orașul Muncitorilor/Muncitoresc și OT = Orașul Tinerilor/Tineretului, fie luxul unor imobile: 
Cartierul Poienița, Brad> Cartierul Rezidențiala sau Micul Dallas, Deva. De asemenea, poziția 
periferică a unui cartier/microraion, sau a unei părți a lui, poate genera o metaforă: Micro 15, Deva, 
este numit și Cartierul Orizont! 
  
           1.3. Edificii 
           Religioase sau laice, acestea polarizează atenția orăsenilor care își definesc existența de 
cetățeni ai urbei și prin instituțiile religioase, comerciale, administrative etc. 
           Plasată  în centrul atenției unui grup social, o biserică va fi numită Caimata sau Biserica 
Flămânda, București. Geneza numelui este explicată prin faptul că la Biserica Flămânda, din 
Câmpulung, de exemplu,  “se dădea masă celor saraci”. O remotivare  „‟savantă și romantică‟‟ a 
numelui bisericii o realizează scriitorul C.D. Aricescu: „‟cimitirul Câmpulungului a fost ales […] pe 
dealul Flămânzii…Pentru că dealul înghițea mereu la oameni și nu se mai sătura, cred că i s-a zis 
Flămânda„„ (Oprescu 2011:30).  
           Cele mai multe metafore sunt create în spațiul edificiilor laice, în special al celor comerciale. 
           In producerea metaforelor, inventivitatea și spiritul creator al orășenilor sunt stimulate de 
numirile inexpresive prin monotonia lor repetitivă: Cârciumile Breier Samoila…Bogdan 
Nicolae…Gero Nicolae s.a., Deva, sau Bodegile Coposu…Botici…Kirs etc., Brad. După naționalizare, 
denumirile au fost înlocuite cu Mureșul, Oltul, Jiul, Someșul, Retezat, Parângul, Bucegi etc. Acestora 
și altora, la fel de obositoare prin omniprezența și sărăcia imaginației denominative a edililor, 
consumatorii le dublează numele prin sinonime totale și metaforice: Broasca Verde e mai sugestivă 
decât Bodega Păltiniș, iar La Milițianul Grăbit depășește net în culoare Bodega Doda, Deva. 
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           La nivelul unităților de alimentație publică se constituie un fond metaforic comun, bazat pe 
existența acelorași trăsături: băutul cafelei, în picioare, va impune același nume - metaforă: La Varice, 
Hunedoara și Petroșani, paralel cu cel oficial, adesea ignorat; construcția și amenajarea ieftină a 
spațiului de consum se vor regăsi în metafora Trei Placaje, iar calitatea - materială și morală - a 
consumatorilor va impune denumiri de felul: Trei Păduchi, Hunedoara și, în varianta locală Tri 
Paduchi, Oraștie; Pufoaica Ruptă, Deva s.a. 
           Metafora legată de asemenea edificii a surprins dintotdeauna prin forța de a sugera o altă 
dimensiune a vieții comerciale. Ea condensează – ironic, dar deosebit de plastic – o gamă variată de 
sentimente ale grupului urban care o vehiculează, sentimente incluse spiritual epocii în care a funcționat. 
           Pretențioasele denumiri oficiale ale hotelurilor, restaurantelor și cârciumilor, de la începutul 
Epocii Moderne, nu redau și culoarea de epocă, ci doar moda europeană: Hotel d‟ Europe,…de 
France…English, Restaurant Elysee…Berlin, București, Hotel de Ville…de Italia…Petersburg, Iași. 
Și din acest motiv, ele sunt concurate puternic de numirile populare, cu mult mai sugestive, fiind 
inspirate de:  

-o trăsătură specifică obiectului: Cârciuma Fărămițoaiei era cunoscută ca La trei ochi sub 
plapumă, deoarece  “cârciumăreasa era chioară”, București; 

- porecla patronului, care devine indicele de recomandare a edificiului: “Cârciuma și Grădina 
lui Nae Sacîz zis Sperie – Pește, căci aici se gătea pește proaspat”, București;  

-un obicei: Cafeneaua Galbenă era numită de bucureștenii zonei 10 Mese, deoarece 10 mese 
erau scoase afară, în zilele calde. 

           Și ieșenii creează și impun denumiri, poate chiar mai sugestive decât cele ale cârciumilor 
bucureștene: La Respectul General, Șapte Pulpe, Raiul Etern, Lupu Fleică ș.a., parțial concurate de 
cele brașovene: Gaura Dulce, La Doi Uriași, La Rac și La Rață. 
           Orașele hunedorene se înscriu și ele în procesul de metaforizare a denumirilor oficiale: Hotelul și 
Restaurantul București, Deva, era mai cunoscut prin porecla proprietarului La Brânzaru, iar cârciuma 
aflată în curba Drumului Dobrei sau al Banatului a fost numită La Cotu Donului, sugerând – printre 
altele – disponibilitatea bahică a clienților, întocmai cum o face și  birtul Porcului de la Hunedoara 
           Fenomenul metaforizării denumirilor spațiilor comerciale este încă prezent, îmbogățind 
realitatea vieții urbane, prin culoarea lingvistică a metaforelor, surprinzătoare prin ineditul asocierilor 
nume/obiect. 
           In urbanonimia hunedoreană actuală se continuă modelul metaforei, cu baza într-o poreclă: La 
Iepurică, La Micuța, Petroșani, sau într-un element caracteristic: Impinge Tava, Lupeni; La Pierde 
Tren, Vulcan; La Botu‟ Calului, Hunedoara etc. 
           Ca durată, metafora își subordonează existența condițiilor impuse de mediul social -economic 
în care se afirmă. Intrarea în circuitul ligvistic local se face într-un timp relativ scurt; ieșirea 
presupune un interval temporal mai lung, condiționat fie de utilizarea excesivă, ceea ce-i atenuează 
forța expresivă, fie de schimbarea radicală a condițiilor care au impus-o: Valea Jiului a fost denumită 
Valea Plângerii. Sub incidența acestei metafore a intrat întreaga vale, mai ales după explozia de la 
Mina Aurelia, din 1922, soldată cu morți și răniți. Longevitatea i-a fost asigurată și de greva de la 
Lupeni, din 6 August 1929, încheiată la fel de tragic. O parte a presei din acea vreme a lansat și o a 
doua metaforă: “Valea Roșie”, care nu s-a impus. 
           Cunoașterea realității urbane, obligatorie pentru stabilirea unei geneze corecte, împiedică 
interpretarea urbanonimului Strada Roșie, din Brăila, drept creație metaforică, fiind vorba “de 
Tractirul lui Săndulache zis și Hanul roș…[care]…forma colțul cu Strada Roșie‟‟. Cunoscând  
realitatea social – istorică și etnografică a Câmpulungului, va trata Biserica Miresei drept o ipostază 
toponimică a Bisericii Flămânda la care săracii primeau mâncare, iar 3 și apoi 5 fete erau înzestrate 
pentru căsătorie. 
 
           2.Cadrul spiritual 
           Prin metafore se exprimă nu numai relația cu universul geografic, ci și universul mental, 
particualarizat de idei și simboluri, de sentimente și valori. 
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           Ca moștenitor al satului, orașul continuă modul tradițional de raportare la cadrul exterior. 
Acesta se fixează în memoria colectivă ca bun sau rău, favorabil sau neprielnic, exprimat metaforic 
prin: Pârâul Dracului, Pârâul Morții, Petrila; Valea Arsă  și Valea Arsului, Vulcan. 
           Reducerea  sau anularea efectului nefast al locului se face printr-o cruce, simbol creștin prezent 
în mai multe orașe, cu mai multe conotații, desigur locale: Crucea Jurământului, la care județul 
(primarul) orașului repeta jurământul din biserica si Crucea pârgarilor, ambele aflate în piața unde 
depuneau jurământul ajutoarele sale, Câmpulung,  O Cruce de Piatră exista si la Slatina, iar la Tg. - 
Jiu  “pe str. Crucea - de - piatră în Olari se găsește o cruce de piatră,  bine conservată cu 
inscripțiunea”. In Sibiul medieval, beim GroBen Kreuz/La Crucea Mare și beim Kleinen Kreuz/La 
Crucea Mică indicau locurile leproșilor, în Bahnhofplatz/Piața Gării și “în fața Burgertor/porții 
orasului …[crucea devenind]…pentru bolnavii expulzați din comună un simbol al soartei lor 
nemiloase” (A. Pancratz, Hermannstadt,  1935, p.50).  
           In urbanonimia hunedoreană, acest model este reprezentat de  un singur exemplu: Dealul 
Crucii, Petrila. O explicație acestei situații ar putea-o constitui condițiile impuse de Biserica 
Reformată ortodocșilor hunedoreni: la Deva, românii trebuiau “să nu umble cu crucea la morți sau 
altundeva, să nu țină toaca, să nu tragă niciodată clopotul înaintea calvinilor” (V. Șuiagă, Deva, 2010, 
vol. I, p. 53). 
           O altă caracteristică a spiritualității urbane o constituie relațiile interumane, știut fiind că 
orașul dezvoltă o altă cultură a conviețuirii, diferită de cea a satului. Armonizarea vieții într-o nouă 
comunitate și acomodarea la regulile civilizației urbane determină atitudini noi, ordonate pe o altă 
scară de valori:  
           la Brad, o uliță este numită  ulicuță [N.R.], nu ulicioară. Brădenii exprimă, prin sufixul –uța 
mai multă afectivitate, decât prin celălalt sufix diminutival –oara: ulicuță se incadreaza in seria: 
bunicuță, masuță, perinuță etc., cu o valoare mai expresiv marcată a sufixului. 
           La granița dintre exprimarea metaforică și cea obișnuită, am putea plasa Magyar utcza/Ulița 
Ungurească, Deva, căreia – popular – i se spunea Măgheruța. Format prin compunere: Magyar + 
utcza, urbanonimul ar putea fi interpretat și ca un derivat cu sufixul diminutival –uța si, în acest caz, 
prin sufix s-ar exprima raporturile de bună vecinătate și familiaritate dintre ungurii de pe acea strada 
și românii majoritari. 
           Integrarea în viața comunității, sau nu, se exprimă metaforic prin sinonime care anulează 
conotația peiorativă a numelui generic: Ulița Țigănească rămâne cu acest nume la Brad, Deva și 
Hațeg, dar devine Ulița Muzicanților la Oraștie, sugerând că talentul, munca cinstită și voința de 
participare la viața comunității aduc și impun respectul celorlalți. Dar, Strada și Cartierul 
Muzicanților din Geoagiu, creații artificiale contemporane, mască doar a unei realități, nu au nimic 
comun cu procesul de metaforizare. 
           Tot metaforic poate fi sancționat și comportamentul  urban, aflat dincolo de normele  sociale, 
mai riguroase în cazul orașului și se pot exprima reacțiile subiective ale orășenilor, cu sentimente 
diverse, de la apreciere la ironie.  
           Un pod al Minciunilor, Brașov și Lugenbrucke din Sibiu, era frecventat de unii orașeni care 
“își petreceau timpul spunându-și minciuni” (Pancratz 1935:64). Tot ironia colectivă a creat  
Rosmaringasse/Ulița Rozmarinului, pentru o arteră care trecea pe lânga  o “baltă murdară care nu era 
încă uscată în întregime și împrejurimile ei au deranjat locuitorii și aceștia au altoit senzațiile 
neplăcute cu limbajul florilor” (ibidem:62). 
           Și în orasele hunedorene,  reacțiile ironice creează metafore de tipul: Strada Pudrei/Puder 
utca, Simeria, sancționând atitudinea unor doamne de pe acea stradă, care-și așteptau soții, în 
fereastra casei și bine machiate, pudra fiind un articol de lux, sau  Kezet csokolom/Strada Sărut Mâna, 
nume popular, cu o evidentă încărcătură ironică la adresa domnilor, rezidenți pe Strada 
Funcționarilor din Colonia Oficianților, Lupeni. 
           Alte metafore trimit la un registru sentimental diferit. Prietenia, armonia sau aprecierea publică 
sunt exprimate metaforic prin: Freundschafgasse/Ulița Prieteniei, Sibiu, simbolic realizată de morții 
celor trei cimitire de pe acea stradă (Pancratz 1935:52). In Petroșaniul anilor 30 - 40 a existat Strada 
Fecioarelor, nume acordat oficial, în semn de prețuire a devotamentului celor 50 de călugărițe 
muncheneze, venite să ajute bolnavii din Petroșani și Vulcan. 
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           Cultura și civilizația urbană sunt dominate de reguli, norme și legi care limitează – printre 
altele – independența de exprimare a ființei orașeanului. Datele și numele impuse oficial sunt parte 
integrantă a vieții urbane, inexpresivă prin monotonie și repetiție. Pata de culoare lingvistică este 
adusă de metafore: creații orale, colective și spontane, de obicei ironice, dar întotdeauna expresive, 
prin forța de a reda, în alt mod, realitatea mediului natural sau spiritual. 
           Exemplele noastre sunt și o pledoarie pentru un studiu aprofundat al metaforei lingvistice, în 
toată dimensiunea ei urbanonimică.   
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STELIAN GOMBOŞ 
 
 

O scurtă incursiune în gândirea creştină a  
Părintelui Nicolae Steinhardt… 

 
 
 Monahul Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea Rohia 
– Maramureş s-a născut la 12 iulie 1912 în comuna 
Pantelimon, lângă Bucureşti, primind numele de 
Nicu - Aurelian Steinhardt. Tatăl său, evreu, 
inginerul şi arhitectul Oscar Steinhardt, a participat 
activ la primul război mondial fiind rănit la Mărăşti 
şi decorat cu “Virtutea militară”. Între anii 1919 - 
1929 urmează cursurile şcolii primare şi ale liceului 
“Spiru Haret” unde îl are ca şi coleg mai mare pe 
Constantin Noica. După anul 1929 frecventează 
cenaclul literar 
“Sburătorul” al lui Eugen 
Lovinescu, descoperindu-se 
în el germenii viitorului 
literat. În anul 1934 îşi ia 
licenţa în Drept şi Litere la 
Universitatea din Bucureşti 
şi publică primul volum 
intitulat “Îngerul ... 
tinerilor”. În anul 1936 îşi 
susţine la Bucureşti 
doctoratul în drept 
constituţional. Între anii 
1937-1938 călătoreşte în 
Elveţia, la Viena, la Paris şi 
în Anglia, întregindu-şi 
bagajul de cunoştinţe. În 
anul 1939 revine în ţară şi 
lucrează ca redactor la 
“Revista Fundaţiilor 
Regale” de unde este 
înlăturat în anul 1940 în 
cadrul acţiunii de “purificare etnică” declanşată sub 
guvernarea Antonescu - Sima, urmând o perioadă de 
privaţiuni pe motive etnice (1940-1944). Din anul 
1944 până în anul 1948 revine la “Revista 
Fundaţiilor Regale” depunând o intensă activitate 
publicistică şi critică. Între anii 1948 şi 1959 suferă o 
nouă perioadă de privaţiuni alături de pleiada 
intelectualităţii româneşti interbelice şi este în cele 
din urmă anchetat în procesul intentat lui Constantin 
Noica pentru că nu a depus mărturie împotriva 
acestuia. Este condamnat la 13 ani de muncă silnică 

sub acuzaţia de “crimă de uneltire contra ordinii 
sociale”. La 15 martie 1960 este botezat în 
închisoarea de la Jilava de ieromonahul Mina 
Dobzeu. Este supus rigorilor detenţiei din 
închisorilor comuniste de la Jilava, Gherla, Aiud etc. 
până în luna august anul 1964 când este eliberat. 
După anul 1964 începe o intensă activitate de 
traducător şi odată cu volumul “Între viaţă şi cărţi” 
publicat în anul 1976, şi volumul “Incertitudini 
literare” (1980) începe “deceniul operelor de 

autor”. 
În acelaşi an, 1980, 

este primit în Mănăstirea 
Rohia din judeţul Maramureş 
şi Ţara Lăpuşului, de către 
ÎPS Părinte Arhiepioscop 
Iustinian Chira, care îl ia sub 
aripa sa ocrotitoare şi de 
Părintele Serafim Man - 
Stareţul Mănăstirii Rohia, 
care îl integrează în obştea 
mănăstirii, şi este călugărit la 
data de 16 august 1980 de 
către ÎPS Părinte 
Arhiepiscop Teofil 
Herineanu, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului şi 
Clujului. La mănăstire 
îndeplineşte funcţia de 
bibliotecar, punând în ordine 
cele peste 23.000 de volume 
ale mănăstirii, iar în paralel 

îşi intensifică activitatea literară dar şi preocupările 
legate de viaţa mănăstirească (participarea la slujbă, 
povăţuirea pelerinilor şi elaborarea predicilor).     
Volume publicate antum: “Geo Bogza - Un poet al 
Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, 
Exuberanţei şi Patetismului” (1982), “Critică la 
persoana întâi” (1983), “Escale în timp şi spaţiu” 
(1987) şi “Prin alţii spre sine” (1988). A trecut la 
cele veşnice la 29 martie 1989 în spitalul 
judeţean din municipiul Baia Mare, la 
înmormântarea sa, riguros supravegheată de 
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securitate, strângându-se totuşi cei mai buni 
prieteni alături de care a suferit nedreptăţile 
regimului (N. Steindardt, Jurnalul fericirii, 
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, pp. 417-423).  

Cea mai importantă parte a operei sale nu a 
putut fi publicată în timpul vieţii sale şi a apărut 
postum datorită conjuncturii politice favorabile 
creată de revoluţia din decembrie 1989 şi din această 
parte necenzurată am extras majoritatea textelor din 
lucrarea de faţă. Apariţii postume: “Jurnalul 
fericirii” (1991), “Monologul polifonic” (1991), 
“Dăruind vei dobândi” (1992), “Nicolae Steinhardt. 
Monahul de la Rohia răspunde la 365 de întrebări 
incomode adresate de Zaharia Sângiorzan” (1992 şi 
1998), “Primejdia mărturisirii” (1993) şi “Drumul 
către iubire” (1999). Iar în perioada anilor 2008 – 
2012, Editura “Polirom” din Iaşi, dimpreună cu 
Fundaţia “Nicolae Steinhardt” din cadrul Mănăstirii 
Rohia – Maramureş, au publicat, în condiţii grafice 
extraordinare, în ediţie integrală, toată opera 
Părintelui Nicolae Steinhardt. 

În cele ce urmează doresc să fac o scurtă 
incursiune în gândirea monahului - teolog Nicolae 
Steinhardt de la Manastirea Rohia – Maramureş, 
acum, în acest an centenar şi jubiliar, cu prilejul 
împlinirii a o sută de ani de la naşterea sa (1912-
1989) – cel care a fost scriitorul evreu, convertit la 
creştinism în închisoarea de la Jilava, unde a fost 
botezat de către Părintele Mina Dobzeu – şi care, 
după eliberare s-a făcut călugar în această frumoasă 
Mănăstire a Ţării Lăpuşului, din Ţinutul 
Maramureşului. 

Aceste cugetări le-am adunat din mai multe 
cărţi ale sale cum ar fi: “Jurnalul Fericirii”, “Dăruind 
vei dobândi” şi altele, cu nădejdea şi credinţa că vor 
fi  de folos celor care le vor citi, eu având intenţia ca 
prin aceste citate din opera autorului să reuşesc să 
deschid apetitul cititorilor, în special al celor tineri, 
pentru a parcurge ulterior întreaga sa operă, ce este 
de o profunzime şi de o frumuseţe deosebită: 

 Pentru cine este înzestrat cu darul 
înţelegerii, prostia - măcar de la un anume punct 
încolo - este păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de 
nefolosire a talentului. 

Poţi să nu păcătuieşti de frică. Este o treaptă 
inferioară, bună şi ea. Ori din dragoste: cum o fac 
sfinţii şi caracterele superioare. Dar şi de ruşine. O 
teribilă ruşine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru 
necuviincios în faţa unei persoane delicate, a fi trântit 
o vorbă urâtă în faţa unei femei bătrâne, a fi înşelat 
un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut 
pe Iisus Hristos îţi vine greu să păcătuieşti, ţi-e teribil 
de ruşine. (1)  

 Pentru creştinism bănuiala este un păcat 
grav şi oribil. Pentru creştinism încrederea e calea 
morală a generării de persoane. Numai omul îşi 
făureşte semenii proporţional cu încrederea pe care 
le-o acordă şi le-o dovedeşte. Neîncrederea e 
ucigătoare ca pruncuciderea; desfinţează ca om pe 
cel asupra căruia este manifestată. Omul însuşi, 
făurit de Dumnezeu, îşi transformă pe aproapele său 
în persoană - printr-un act creator secund - datorită 
încrederii pe care i-o arată. 

Dând nume animalelor, potrivit poruncii 
dumnezeieşti, omul le rânduieşte în cuprinsul 
creaţiei; purtând aproapelui dragoste şi 
acordându-i încredere, face din el o persoană, 
altceva decât un individ. 

Iată pentru ce bănuiala este atât de 
nocivă. Din persoană omenească ea îl transformă 
pe cel bănuit în - în ce? Nu în brută, ar fi prea 
bine, ci în ceva nespus mai făcător de rău, în 
făptura cea mai abjectă, mai pernicioasă, mai 
cancerigenă ce poate fi - în şmecher. 

Corolar: când însă ne formăm convingerea 
că un individ ori un grup de indivizi intră sub 
calificarea de ticălos ori ticăloşi, altul e procedeul 
(tot creştin): neîntârziată, neşovăitoarea luare de 
măsuri - stârpirea. (2)  

 Cele şapte păcate capitale: 
 1) Prostia, 2) Recursul la scuze: Nu ştiu, 

n-am ştiut, 3) Fanatismul, 4) Invidia, 5) Trufia 
neroadă, 6) Turnătoria, 7) Răutatea gratuită. Mai 
adaug o a opta: dragostea cu sila. (3)  

 În camerele din închisori - pentru că acolo 
e violent amplificată, exacerbată - am înţeles cât de 
mizerabilă este situaţia noastră în lume: prin simpla 
noastră existenţă deranjăm pe alţii. N-avem încotro. 
Se cuvine să înţelegem că orice am face şi oricât ne-
am strădui tot supărăm. Singura soluţie e 
resemnarea. Ce putem face? Să tăcem, să tăcem. Să 
nu facem răul, nici binele cu sila. Dar şi trecând, 
tăcând, tot ne mulţumim. Odată pentru totdeauna se 
cade să ne băgăm în minte: deranjăm doar pentru că 
suntem prezenţi. Şi să nu ne oprim aici: mai trebuie 
să recunoaştem că şi ei ne deranjează pe noi? Gând 
înfiorător: Căci nu suntem mai buni ca ceilalţi, tot în 
aceeaşi oală ne aflăm şi fierbem înăbuşit. (4)  

 Introducerea răului în lume, ca principiu 
activ, este un act de creaţie, analog actului divin. 
Satana îl ispitea pe Adam şoptindu-i: “Veţi fi ca 
Dumnezeu”. Grăind astfel satana nu a minţit pe 
de-a întregul: făptura timp de o clipă, a devenit 
divină; a creat paralel cu divinitatea : răul care a 
contaminat lumea. Ceea ce şi explică de ce 
singurul lucru pe care l-a dus Iisus de pe pământ la 
cer sunt stigmatele. (5)  
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 Ciudată contradicţie între Vechiul şi Noul 
Testament. În cel Vechi, Atotputernicul deşi se 
înfăţişează ca un Dumnezeu aspru, răzbunător până 
la neamul al şaptelea şi legiuitor al talionului, după 
ce îi îngăduie diavolului să-l încerce pe Iov în fel şi 
chip, intervine la sfârşit spre a restabili dreptatea. 
Mult încercatul Iov îşi redobândeşte sănătatea şi 
averile, şi moare îmbelşugat, sătul de zile. Când 
Avraam, dând ascultare poruncii divine, înalţă cuţitul 
spre a-şi ucide fiul, apare îngerul care opreşte braţul 
tatălui şi cruţă jertfa. Dumnezeul legii implacabile se 
dovedeşte până la urmă îndurător. 

Nu tot astfel în noul legământ. Aici Iisus 
Hristos nu este numai încercat, se îngăduie să moară 
pe cruce şi îngerii nu coboară să-l salveze ca pe 
Isaac. Martirii mor şi ei cu toţii, în chinuri ca şi 
Învăţătorul lor. Dumnezeu a cărui milă a fost 
dezvăluită oamenilor şi care-i trece pe aceştia de sub 
blestemul legii la har, în mod cu totul neaşteptat se 
poartă nespus de dur. Explicaţia pare a fi una 
singură: înainte de întrupare sufletele nu se puteau 
mântui, mergeau toate în iad, până şi ale drepţilor. 
Datoare era prin urmare divinitatea să le răsplătească 
binele măcar aici pe pământ. După ce Iisus Hristos 
coboară cu sufletul în iad, situaţia este alta: 
oamenilor li se deschid cerurile şi pot cunoaşte 
fericirea veşnică. Nu mai este necesar ca răsplata să 
se producă pe plan material iar groaznica realitate a 
pământului - unde totul este durere, nedreptate, 
suferinţă - poate fi dezvăluită în toată plinătatea ei şi 
lăsată să se desfăşoare până la capăt, până la capătul 
nopţii. Şi mai este un motiv: odată cu venirea 
Domnului am trecut de la copilărie la maturitate. Ni 
se poate spune adevărul. Ni se poate vorbi pe şleau. 
Ni se poate da ca hrană carnea, nu laptele. (6)  

 Lumea crede că Vechiul Testament este 
nemilos şi straşnic, iar Noul Testament blând. Este o 
eroare: Noul Tstament se încheie cu un act de 
ferocitate şi barbarie, săvârşitor de deznădejde şi 
absurd. De ce? Pentru că numai aşa este suferinţa 
adevărată şi autentică dacă este deznădăjduită şi 
inexplicabilă, absolut de neînţeles. Era nevoie să fie 
aşa pentru ca să se dovedească sinceritatea, 
seriozitatea şi deplinătatea întrupării. Pe cruce n-a 
murit o “aparenţă”, cum cred monofiziţii, ci un om 
care a cunoscut suferinţa până la capăt şi a băut 
paharul amărăciunii până la fund. (7) 

 Iisus Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut, 
scuipat, batjocorit, în aşteptarea doar a unei lungi şi 
teribile agonii, n-a răsplătit el vorba bună a bunului 
tâlhar cu făgăduinţa extraordinară: Astăzi, cu Mine, 
în rai? În vreme ce patriarhii, proorocii, drepţii 
Vechiului Legământ mai zăceau încă în iad! Oare 
ce făcuse tâlharul cel bun? Îl deferecase pe Iisus 
Hristos? Îl dăduse jos de pe cruce? Nu! Îi adresase 

doar o vorbuliţă bună. I-a îndulcit şi rourat sufletul 
- în acel pustiu al cruzimii, răutăţii, pizmei şi 
batjocorii de pe infectul maidan al Golgotei - cu o 
vorbă bună de care Iisus Hristos avut-a cu adevărat 
nevoie, de vreme ce a răsplătit-o cu “Astăzi vei fi 
cu Mine în rai!” 

Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm 
celor din jur nu avem. Doar câte o vorbă bună să le 
rostim. Este şi acesta un dar de preţ, ce-şi poate avea 
locul în traista bunului Moş Crăciun. (8) 

 Gherla, mai 1963, după ce stătusem o 
noapte pe o bancă, într-o celulă arhiplină ... adorm 
frânt. Şi atunci, în noaptea aceea chiar, sunt dăruit cu 
un vis miraculos, o vedenie. Nu-L văd pe Domnul 
Iisus Hristos întrupat, ci numai o lumină uriaşă - albă 
şi strălucitoare - şi mă simt nespus de fericit. Lumina 
mă înconjoară din toate părţile, este o fericire totală 
şi înlătură totul; sunt scăldat în lumina orbitoare, 
plutesc în lumină, sunt în lumină şi exult. Ştiu că va 
dura veşnic, este un perpetuum immobile. “Eu 
sunt” îmi vorbeşte lumina, dar nu prin cuvinte, prin 
transmisiunea gândului. Eu sunt şi înţeleg prin 
intelect şi pe calea simţirii înţeleg că este Domnul şi 
că sunt înlăuntrul luminii Taborului, că nu numai o 
văd ci şi vieţuiesc în mijlocul ei. 

Mai presus de orice sunt fericit, fericit, 
fericit. Sunt şi pricep că sunt şi mi-o spun. Şi 
lumina parcă este mai luminoasă decât lumina şi 
parcă ea vorbeşte şi-mi spune cine este. Visul mi se 
pare a dura mult, mult de tot. Fericirea nu numai că 
durează încontinuu, dar şi creşte mereu ; dacă răul 
n-are fund, apoi nici binele nu are plafon, cercul de 
lumină se lăţeşte din ce în ce, iar fericirea după ce 
m-a învăluit mătăsos, deodată schimbă tactica, 
devine dură, se aruncă, se prăvăleşte asupră-mi ca 
nişte avalanşe care - antigravitaţional - mă înalţă; 
apoi iar, procedează în alt fel: duios, mă leagănă - 
şi-n cele din urmă, fără menajamente, mă 
înlocuieşte. Nu mai sunt. Ba sunt, dar atât de 
puternic încât nu mă recunosc. De atunci îmi este 
nespus de ruşine. De prostii, de răutăţi, de 
scârnăvii. De toane. De viclenii. Ruşine. (9) 
 Asupra apropierii de Iisus Hristos, proba care nu 
înşeală, criteriul definitiv este buna dispoziţie. 
Numai starea de fericire dovedeşte că eşti al 
Domnului. Virtuosul îmbufnat nu este prietenul 
Mântuitorului, ci jinduitorul după diavol. Ascetul 
arţăgos nu e autentic. 

Există mijloace obiective, în artă, de a 
recunoaşte autenticul şi a da la o parte copia. Pentru 
a deosebi creştinul de caricatura ori imitaţia sa nu 
există procedeu mai sigur decât a cerceta dacă 
postulantul este sau nu un om vesel şi mulţumit. 
Dacă ipochimenul e intolerant, ori morocănos, ori 
agitat ori mahmur, ori necăjit, nu e creştin oricât de 
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perfect, de fidel ar fi virtuţii. Este virtuos dar nu este 
creştin. Creştinul este liber, aşadar este fericit. Acesta 
şi este sensul genialei şi inspiratei fraze a lui 
Kirkegaard: “contrariul păcatului nu e virtutea, 
contrariul păcatului este libertatea”. 

Vămile văzduhului sunt numeroase. Aici pe 
pământ la vama care nu poate fi înşelată, proba 
constă în starea de fericire. 

Virtuosul neîmblânzit nu ştie şi nu poate 
rosti “dulce Iisuse”, toată sfera “dulcelui” îi este 
străină, inaccesibilă şi uită că jugul Domnului este 
blând şi povara lui uşoară. Poate că din Evanghelia 
după Matei, la Predica de pe munte, s-au pierdut 
unele rânduri ca acestea: “Aţi auzit că s-a spus 
celor de demult: să nu săvârşiţi păcate. Eu însă 
vă spun vouă că oricine se întristează nesăvârşind 
păcate, a şi păcătuit în inima lui”. (10) 

 Condiţia căzută a omului este nefericită. 
Ceea ce nu înseamnă că nu avem dreptul la fericire. 
Ba şi datoria de a fi fericiţi. Creştinismul este o 
şcoală a fericirii. Cea dintâi datorie a unui creştin 
este să fie fericit. (11) 

 Cum vom cunoaşte, noi creştinii, noi ciracii 
şi urmaşii celor care din prima clipă au crezut în El 
(Iisus Hristos), cum vom cunoaşte că o faptă, o 
acţiune, o purtare, un gând al nostru, este sau nu 
creştinesc? După gradul de scandal al faptei ori 
gândului aceluia. Cu cât va fi mai scandalos faptul 
ori gândul, cu atât va fi mai sigur, mai indubitabil că 
este creştin. Iar de nu va fi decât foarte puţin, sau 
deloc scandalos faptul ori gândul cu atât va fi mai 
sigur, mai indubitabil că este creştin. Iar de nu va fi 
decât foarte puţin sau deloc scandalos putem fi 
încredinţaţi că nu-i decât foarte puţin, ori deloc 
creştinesc. Dacă bunăoară, răspund fratelui meu: 
“Acum nu pot să te ajut, e vremea rugăciunii”, 
zicerea mea nu-i câtuşi de puţin scandaloasă, este 
cuminte şi dovedeşte evlavie. Dar numai 
creştinească nu-i. Dacă judec: Mai degrabă renunţ la 
dulceaţa slujbei decât să nu-mi ajut fratele, să-l las 
singur şi de izbelişte în necazul lui, să nu-mi fie milă 
de el, poate provoc scandal şi smintesc pe vreun 
fariseu, dar mă port creştineşte. Dacă mă aflu în 
extaz şi nesocotesc nevoia unui bolnav, dau poate 
dovadă de mare pietate, dar nu-s creştin.(12)  

 Pe acest pământ, cel mai sigur mijloc de a 
intra în comunicare (comuniune) cu Atotputernicul, 
mijlocul fără greş şi instantaneu este săvârşirea 
binelui, ajutorarea aproapelui aflat în necaz. (13)  

 Marile acte de eroism şi mucenicie sunt, 
pentru cei mai mulţi, cu totul improbabile. Dar 
gentileţea, răbdarea, politeţea, bunăvoirea, stăpânirea 
de sine, stau la îndemâna oricui şi oricând. De 
nefolos ne este a ne visa făptuitori de vitejii şi jertfe 

fără pereche; util şi izbăvitor ne este a da atenţie 
mărunţişurilor şi a ne purta constant în mod nobil, 
liniştit şi răbduriu.(14)  

 Orb, neghiob şi strâmt la minte ce am fost. 
Şi ferecat în chingile bunului simţ celui mai 
lamentabil. Cum de nu mi-am putut închipui că Iisus 
Hristos - Dumnezeu care a primit să Se întrupeze şi 
să moară pe cruce aidoma celui mai nefericit şi mai 
ticălos dintre muritori, ne va cere să dăm din 
prinosul ori din puţinul avutului nostru, ori chiar 
avutul acesta întreg? Cum de ne-ar fi chemat la 
acţiuni atât de simple, de aparţinătoare lumii 
acesteia, de posibile adică! 

Paul Claudel nu mi-l definise oare pe 
Dumnezeu atribuindu-I grăirea: De ce vă temeţi? 
Sunt imposibilul care vă priveşte. Iisus Hristos, 
aşadar, aceasta chiar ne cere: Imposibilul. Să dăm 
ceea ce nu avem “iar dăruind vom dobândi”. (15)  

 Conform “teoriei jertfei” propusă de 
filosoful francez Georges Bataille: Omul se cunoaşte 
după capacitatea lui de jertfă, după cât e în stare să 
“risipească”, să “irosească” din avutul şi bunurile 
sale în mod neutilitar, numai pentru plăcerea 
înălţătoare şi euforizantă de a dărui altuia ori de a 
sărbători cu fast un eveniment, ori a-şi acorda 
sloboda bucurie de a ieşi când şi când din monotonia 
şi sordidul vieţii cotidiene.  

Interpretând ungerea cu mir ca o jertfă cu 
bun miros, ca o manifestare de iubire şi ca un simbol 
al îmbălsămării Sale apropiate, certându-şi ucenicii 
pentru a fi dat în vileag o minte obtuză, o concepţie 
meschină a vieţii şi un ataşament avar pentru arginţi, 
Isus iarăşi ni se înfăţişează ca un adevărat gentelman. 
Şi totodată ca un model pentru toţi creştinii care se 
cade să fie cât mai puţin înrobiţi de bunurile 
trecătoare ale acestei vieţi şi cât mai convinşi că Iisus 
Hristos este vrednic de orice sacrificiu, că nimic nu-i 
bun ori prea mult, ori prea costisitor pentru EL. (16)  

 Se cuvine a cunoaşte că iertarea este de 
patru feluri: 1) iertarea greşiţilor noştri, 2)iertarea 
celor cărora noi le-am greşit, 3)iertarea de sine, 4) 
iertarea păcatelor şi a greşelilor de către 
Dumnezeu. (17)  

 Greşiţilor noştri le iertăm greu. Sau dacă 
iertăm nu uităm. (Şi iertarea fără uitare e ca şi 
cum nu ar fi, bătătură fără câine, gură fără 
dinţi). Ne iertăm şi mai greu pe noi înşine. Şi 
această ţinere de minte otrăveşte. Spre a dobândi 
pacea lăuntrică trebuie să ajungem prin căinţă, 
dincolo de căinţă: la a ne ierta. 

Cel mai greu ne vine a ierta pe cei cărora le-
am greşit. Cine ajunge să poată ierta pe cel faţă de 
care a greşit cu adevărat, izbuteşte un lucru greu cu 
adevărat, bate un record. 
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Neiertarea de sine are un caracter mai grav 
decât s-ar zice: înseamnă neîncredere în bunătatea 
lui Dumnezeu, dovada încăpăţânatei şi contabilei 
noastre răutăţi. Este şi cazul lui Iuda, care n-a 
crezut nici în puterea lui Iisus Hristos (că-l poate 
ierta) şi nici în bunătatea lui Iisus Hristos (că vrea 
să-l ierte). (18)  

 La diavolul - contabil nu încape nici 
ştersătura cea mai mică, Iisus Hristos dintr-o dată, 
şterge un întreg registru de păcate. Iisus Hristos, 
boier, iartă totul. A şti să ierţi, a şti să dăruieşti, a şti 
să uiţi. Iisus Hristos nu numai că iartă, dar şi uită. 
Odată iertat nu mai eşti sluga păcatului şi fiu de 
roabă, eşti liber şi prieten al Domnului. Şi cum i se 
adresează Acesta lui Iuda, pe care îl ştie doar cine 
este şi de ce a venit? Prietene, îi spune. Acest 
“prietene” mi se pare mai cutremurător chiar decât 
interzicerea folosirii sabiei şi decât vindecarea 
urechii lui Malhus. Exprimă ceea ce la noi, oamenii, 
se numeşte înaltul rafinament al stăpânirii de sine în 
prezenţa primejdiei, virtute supremă cerută 
samuraiului. Poate că vorbe paşnice ( nu scoateţi 
sabia) şi fapte milostivnice (tămăduirea rănii) să le fi 
putut grăi şi face şi un sfânt. Dar “prietene” implică 
o măreţie şi o linişte care, numai venind din partea 
divinităţii, nu dau impresia de irealitate. (19)  

 Atâta timp cât nu ieşim din posibil, din 
contabilitate, nu putem nici concepe, nici pretinde 
paradisul. (20)  

 Contabilitatea, celălalt nume al 
demonismului, arma preferată şi statornica metodă 
de lucru. (21)  

Nicolae Iorga: “Ai dreptate să ierţi numai 
ce s-a făcut în paguba ta”. Omul, dacă raţionează 
în calitate de creştin şi vrea să se poarte conform cu 
doctrina creştină, poate - şi trebuie - să nu ţină seama 

de nedreptăţile săvârşite împotrivă-i, de insultele ce i 
se aduc lui, ca individ. dar dacă ocupă o funcţie de 
răspundere, ori se află în fruntea treburilor publice, 
nu are dreptul să invoce principiul iertării spre a 
rămâne distant şi rece în faţa răului şi a lăsa pe 
nevinovaţi pradă ticăloşilor. (22)  

 Dragostea implică iertarea, blândeţea, dar nu 
orbirea şi nu prostia. Identificându-se de cele mai 
multe ori cu marea răutate, slăbiciunea faţă de prostie 
este tot una cu a da mână liberă canaliilor. (23)  

Nu aruncaţi mărgăritarele noastre înaintea 
porcilor. Dar Iisus Hristos nu a grăit numai atât ci a 
completat: Ca nu cumva să le calce în picioare şi, 
întorcându-se, să vă sfâşie şi pe voi. Aşa întocmai 
fac şi ne-oamenii. Căci lumea se împarte în oameni 
şi ne-oameni. Aceştia din urmă răsplătesc binele ce li 
s-a făcut, atacându-şi şi sfidându-şi binefăcătorii. ni 
se cere de aceea multă atenţie. Bune şi frumoase sunt 
bunătatea şi mărinimia, dar nu faţă de oricine. Nu-i 
drept şi cuminte să ne lăsăm înşelaţi, batjocoriţi şi 
exploataţi de ne-oameni. Bunătatea şi mărinimia nu 
se confundă cu orbirea, prostia şi naivitatea. 
Niciodată bunătatea şi mărinimia nu trebuie să se 
prefacă în acea jalnică şi absurdă slăbiciune care să 
îngăduie ne-oamenilor să calce în picioare cele sfinte 
şi mărgăritarele. (24)  

Îl slăvim pe Domnul poftind la cină pe cei 
desconsideraţi, nu numai pe cei sărmani ci în general 
pe cei care nu se bucură de atenţia semenilor, cei 
uitaţi sau părăsiţi. Acestora să le dovedim gentileţe, 
cuviinţă, solicitudine. (25)  

 
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 

Veşnică să-i fie amintirea şi pomenirea! Amin! 
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Introducere, scurtă prezentare şi referinţe bio - bibliografice 
 
Încă de la bun început, doresc să recunosc şi să dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna 

bogata şi diversa activitate a Domnului Mihail Diaconescu, aceea de profesor universitar, scriitor, 
publicist şi om deosebit de activ al cetăţii, puterea sa de muncă, deosebita sa capacitate de: asimilare, 
concentrare, sintetizare, promovare şi redare a datelor, informaţiilor, citatelor şi evenimentelor istorice 
şi nu numai, a activităţilor şi acţiunilor culturale şi spirituale pe care le iniţiază, supraveghează şi 
organizează, cu multă seriozitate şi avizată competenţă, cărţile pe care le-a scris şi le scrie Domnul 
Profesor Mihail Diaconescu, precum şi toată activitatea sa culturală şi spirituală, caracterul şi cultura 
foarte vastă şi solidă de care dispune, de asemenea (şi) dragostea domniei sale pentru cultura, arta şi 
spiritualitatea noastră autentică!... Sunt de-a dreptul impresionat de capacitatea şi puterea domniei sale 
de muncă susţinută, pe care o desfăşoară şi acum, constatând din aceasta că are această atitudine, 
mereu pozitivă şi optimistă, faţă de viaţă, faţă de semenii şi cunoscuţii lui ce nu sunt puţini şi care, 
dacă sunt sinceri, îl apreciază şi îl admiră mult, fiindu-i cât se poate de recunoscători, aşa cum încerc 
să-i fiu şi eu acum, când scriu aceste rânduri, cu o nedisimulată emoţie!...  

Aşadar, Domnul Profesor Universitar Dr. Mihail Diaconescu s-a născut la 8 noiembrie 1937, 
în localitatea Priboeni, comuna Vultureşti, judeţul Argeş, şi este romancier, critic, estetician, teolog 
ortodox şi istoric literar. Este fiul Aureliei (născută Mârfu) şi al lui Aurelian Diaconescu, preot şi 
învăţător. A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai" din Bucureşti şi Facultatea de Filologie a Universităţii 
din Bucureşti (1960), obţinând în anul 1972 titlul de doctor în filologie la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza" din Iaşi, cu teza Gib I. Mihăescu,publicată în anul 1973. După absolvire, an care a coincis 
şi cu debutul său în revista „Gazeta literară" cu un articol despre Gala Galaction, este numit profesor 
de limbile română şi latină, logică şi psihologie la Liceul „St. O. Iosif" din localitatea Rupea, judeţul 
Braşov. Înanul 1965 a fost muzeograf la Muzeul Regional de Istorie şi redactor la secţia culturală a 
cotidianului „Drum nou" din municipiul Braşov.  
 În anul 1963 debutează editorial cu romanul Visele au contururi precise. În intervalul anilor 1965-
1985, este cadru didactic la Institutul Pedagogic din municipiul Piteşti, unde va participa la editarea 
revistei „Argeş", al cărei redactor-şef va fi din anul 1966 până în anul 1969. Este, de asemenea, 
cofondator al revistelor „Astra" (1966) şi „Noua revistă română" (1966). A funcţionat, între anii 1985 
şi 1995, ca cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu" 
din Bucureşti. 
 Primul roman, Visele au contururi precise (1963), se ocupă de lumea contemporană, ca şi cel din 
anul 1980, Umbrele nopţii,înfăţişând, moralizator, drama unui sculptor român exilat în Occident. 
Toate celelalte romane, de la Culorile sângelui (1973) până la Sacrificiul (1988), au fost concepute ca 
părţi constitutive ale unei „fenomenologii narative a spiritului românesc"; ele ilustrează o „literatură 
cu program", teoretizată în diverse studii şi articole. 

Scriitorul urmează şi o altă filieră, ortodoxist-mistică şi tradiţionalistă, de tipul Nae Ionescu, 
Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Ion G. Coman, Dumitru Stăniloae etc., vorbind 
despre „misiunea românească" şi caracterul „tragic, eroic şi sublim" al istoriei românilor. Dacă în 
ceea ce priveşte eseistica autorul poate fi aşezat alături de Paul Anghel sau Edgar Papu, romanele pe 
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care le-a scris sunt discutabile, iar încercarea de a da o Istorie a literaturii daco-romane (1999) este în 
cel mai bun caz un gest de curaj, ţinând de un uluitor spirit al documentării. Ceea ce depăşeşte ca 
limită documentarului în Istoria... sa îi este însă permis romancierului, care poate mixa realul cu 
imaginarul, pentru a prezenta epoci diferite, de la vechii traci la secolul al XX-lea, într-o încercare de 
a reconstitui spiritul fiecărui timp. Abordând o tematică istorică, autorul recurge la stilul realist clasic, 
vizitând fie şi o realitate imaginată, cu unele infuzii romantice şi accente retorice.  

Culorile sângelui este o carte dedicată pictorului „oficial" din vremea lui Constantin 
Brâncoveanu, Pârvu Mutu, zugravul de biserici care, la început de veac XVIII, s-a impus artist 
aproape inaderent la cruda ambianţă istorică. Renaşterea şi umanismul românesc prebrâncovenesc 
sunt urmărite şi în Adevărul retorului Lucaci (1977), unde personajul principal este un „profesor" 
din vremea Movileştilor. În Marele cântec (1980), probabil cel mai bun roman al lui Diaconescu, 
eroul este muzicianul şi savantul Ioan Căianu-Valachus, pentru puţină vreme episcop romano-
catolic în Transilvania.  

Epoca lui Burebista este văzută prin ochii lui Arhidamos, protagonistul romanului Călătoria 
spre zei (1982), ambasador al dacilor la Roma lui Iulius Cezar. Principele Grigore Alexandru Ghica al 
X-lea apare într-o carte despre vremurile romantismului (Speranţa,1984), după care prozatorul se 
întoarce la epoca sa predilectă, cea străromână, acum personajul principal fiind astronomul şi teologul 
Dionysus Exiguus, „discipol" la „schola" unei mănăstiri tomitane (Depărtarea şi timpul,1986).  

În fine, Sacrificiul aduce în prim-plan pe luptătorii ardeleni pentru Marea Unire, totul fiind 
prezentat, ca şi în celelalte cărţi, pe fondul dilematic al naturii umane. În aceste contexte, cele mai 
reuşite pasaje literare se dovedesc, după Dumitru Micu, descrierile de ceremonial, recompuse în 
spiritul caracteristic al fiecăreia dintre epocile „reactualizate".  

În maniera lui Radu Theodoru, Paul Anghel, Vasile Ştirbu, Eugen Uricaru, autorul mânuieşte 
dezinvolt instrumentarul narato-logic al realismului tradiţional. Realizează astfel un „mozaic de 
romane, înglobând, în ceea ce s-ar fi vrut un tot unitar, dacii, Reforma, Renaşterea, „barocul" 
ardelean, vremea lui Brâncoveanu, romantismul prepaşoptist, epoca Unirii, chiar dacă îi lipseşte totuşi 
acestui conglomerat un factor literar „incitator" (Marian Popa).  

O lucrare serioasă şi bine documentată este Prelegeri de estetica Ortodoxiei (1995-1996, 
respectiv ediţia a doua în anul 2009), în două volume intitulate Teologie şi estetică şi Ipostazele artei. 
O altă carte, Biserici şi mănăstiri ortodoxe (1988), ilustrează aceleaşi teze despre perspective multi, 
inter şi transdisciplinare: teologie dogmatică, istoria artelor, culturii şi civilizaţiei, poetică, părinţii 
Bisericii. Volumul, Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă (2001), conţine în mare toate 
teoriile lui Diaconescu despre roman şi natura specifică a epicului. 

În anul 1996 Universitatea din municipiul Oradea i-a acordat Domnului Profesor Mihail 
Diaconescu titlul de Doctor honoris causa pentru întreaga sa operă literară şi ştiinţifică.  În anul 2005 
a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Brad din judeţul Hunedoara „pentru prestigioasa 
sa activitate literară, publicistică, filosofică şi didactică”. În anul 2007 a primit titlul de cetăţean de 
onoare al comunei Vultureşti din judeţul Argeş şi titlul de cetăţean de onoare al judeţului Argeş 
„pentru întreaga activitate depusă”. Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. O parte 
din proza sa a fost tradusă în limbile germană, franceză, engleză, rusă. Mihail Diaconescu face parte 
din Comitetul Ştiinţific European al Societăţii Ad Fontes. Alle Fonti Dell„Unita D‟Europa. 

Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. I, Teologie şi estetică; vol. II, Ipostazele artei) 
- pe care l-a publicat în anul 1996, la Editura „Porto Franco” din Galaţi, iar ediţia a doua, în anul 
2009, la Editura „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi - este o lucrare realizată pe 
o largă bază interdisciplinară. Prefaţa Terra mirabilis la albumul de artă Bisericii şi mânăstiri 
ortodoxe.Orthodox churches and monasteries.Romania (1998) este o ilustrare a tezelor şi 
demonstraţiilor cuprinse în lucrarea extraordinară „Prelegeri de estetica Ortodoxiei”. Tratatul Istoria 
literaturii dacoromane (1999) este o sinteză ştiinţifică cu caracter fundamental, unică în cultura 
română şi europeană. El constituie o noutate într-un domeniu de strictă actualitate datorită prezentării 
scriitorilor dacoromani de valoare universală din secolele I-VI – Aethicus Histricus, Sfântul Ioan 
Cassian, Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul, Leontius Byzantinus, 
Ioan Maxentius şi alţii. Volumul Antologie de literatură dacoromană. Texte comentate publicat în 
anul 2003 la Casa de Producţie şi Editură Corifeu este o completare necesară la tratatul Istoria 
literaturii daco - romane.  Volumul Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă (2001) conţine 
teoriile Domnului Mihail Diaconescu despre roman, natura specifică a epicului şi „fenomenologia 
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narativă a spiritului românesc”.Ca scenarist şi regizor de filme documentare Mihail Diaconescu a 
realizat serialul Dobrogea creştină. Harta spirituală în 13 episoade a câte 30 de minute fiecare.  

 
Mihail Diaconescu premiat, la sfârşitul anului 2011, de către Academia Română 
 
Domnul Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu a fost distins cu premiul Academiei Române 

"Mircea Florian", secţiunea filosofie, pentru tratatul său "Prelegeri de estetica Ortodoxiei", publicat la 
Editura „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,din municipiul Iaşi, în anul 2009, 
bucurându-se de Prefaţa – Studiu a Domnului Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Surdu.Pe data de 15 
decembrie anul 2011, într-o atmosferă de mare solemnitate, s-a desfăşurat ceremonia de acordare a 
premiilor Academiei Române pentru realizări deosebite în domeniile ştiinţei, filosofiei şi 
artei.Ceremonia s-a desfăşurat în Aula Magna, în prezenţa membrilor titulari, a membrilor 
corespondenţi, a membrilor de onoare ai Academiei Române şi a unor invitaţi. 

Aşadar, premiul "Mircea Florian" la secţiunea filosofie a fost acordat Domnului Prof. Univ. 
Dr. Mihail Diaconescu pentru tratatul său fundamental "Prelegeri de estetica Ortodoxiei" (vol. I - 
Teologie şi estetică; vol. II - Ipostazele artei).Academia Română a considerat acest tratat o contribuţie 
de o excepţională valoare la evoluţia culturii române şi europene, o demonstraţie riguroasă a faptului 
că gândirea speculativă este activă în filosofia contemporană.Calitatea de apologet activ al Ortodoxiei 
este evidentă în tot ceea ce Domnul Profesor Mihail Diaconescu a scris, dar mai ales în sinteza Istoria 
literaturii dacoromane şi în tratatul de estetică premiat recent de Academia Română.Reamintim aici 
faptul că numeroase capitole din "Prelegeri de estetica Ortodoxiei" au fost prezentate iniţial la 
Facultatea de Litere şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din municipiul Piteşti. 
Ulterior aceste capitole au fost completate cu noi prelegeri rostite de Domnul Mihail Diaconescu la 
Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de 
Limba Română şi la Facultatea de Limbi Străine a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, precum şi 
la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii Hyperion, tot din Bucureşti. În tratat au fost 
incluse şi unele prelegeri ţinute la Secţia Romanistică a Institutului de Romanistică al Universităţii 
Humboldt din Berlin, unde Domnul Mihail Diaconescu a avut cursuri şi a condus seminarii pentru 
studenţi şi doctoranzi.Prin ideile şi demonstraţiile pe care le conţin, aceste cursuri sunt o noutate în 
domeniul vast al teoriilor despre frumos şi despre variatele sale încorporări. 

 
Mihail Diaconescu între Teologie, Filosofie şi Estetică autentică 
 
Comparat adeseori cu "Prelegerile de estetică" ale lui Hegel, cu "Estetica" lui Nicolai 

Hartmann, cu "Estetica" lui Benedetto Croce şi cu "Estetica" lui Tudor Vianu, tratatul Domnului 
Profesor Mihail Diaconescu se caracterizează prin abordările sale interdisciplinare şi transdisciplinare, 
dar mai ales prin consecvenţa cugetării speculative, care îl străbate.Principiile oferite de teologia 
dogmatică ortodoxă, teologia liturgică ortodoxă, patrologia ortodoxă (sunt utilizate operele 
Areopagitului, ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, îndeosebi "Ambigua", şi ale altor mari dascăli ai 
credinţei creştine), de variatele teorii despre frumos, de istoria artei româneşti şi europene, de logica 
formală, îndeosebi de preocupările pentru axiomatică, pentru definiţii şi pentru noţiunile de maximă 
generalitate (genera generalissima, indefinisabilele), dar şi de filosofia vieţii, aşa cum a fost ea 
practicată de trăiriştii români - Nae Ionescu, Mircea Eliade, Dumitru Stăniloae (în opera sa de filosof al 
culturii), Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Vasile Băncilă, Constantin Noica, Traian Brăileanu (care 
este şi unul dintre cei mai importanţi sociologi din istoria culturii noastre), Virgil Bogdan, Petre Ţuţea, 
Octav Onicescu (unul dintre marii matematicieni ai epocii sale), Arşavir Acterian şi alţii - au constituit 
puncte de plecare ferme pentru acaparantele şi riguroasele abordări teoretice întreprinse de Domnul 
Profesor Mihail Diaconescu în monumentala lucrare, intitulată "Prelegeri de estetica Ortodoxiei". 

Noutatea, originalitatea profundă şi forţa de impact a acestor Prelegeri demonstrează cu 
prisosinţă faptul că gândirea speculativă este singura aptă să ne introducă în străvechea şi 
fundamentala problemă a transcendenţei, dar şi în variatele ipostaze ale frumosului, aşa cum sunt ele 
gândite şi percepute în zilele noastre.Premiul pentru filosofie acordat de Academia Română Domnului 
Profesor Mihail Diaconescu încununează o creaţie teoretică fundamentală, una dintre cele mai 
importante realizate în istoria esteticii româneşti şi europene… 
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Cu alte cuvinte, datorită Editurii „Doxologia” din Iaşi, instituţie de înalt prestigiu, care prin 
toată activitatea sa marchează în mod profund şi definitiv, evoluţia culturii şi spiritualităţii autentice 
româneşti, ampla sinteză teoretică „Prelegeri de estetica Ortodoxiei”, elaborată de Domnul Prof. Univ. 
Dr. Mihail Diaconescu, a apărut în anul 2009, într-o nouă şi admirabilă ediţie (ediţia a doua). Un 
amplu Studiu Introductiv intitulat Filosofie, teologie şi estetică în perspectiva raţiunii speculative, 
semnat de domnul Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Surdu – personalitate deosebită a culturii române 
contemporane, însoţeşte noua ediţie. Un set de 112 planşe color (construcţii bisericeşti, icoane, 
miniaturi, picturi în frescă, obiecte liturgice, desene) imprimate pe hârtie cretată completează această 
frumoasă ediţie. Este o ediţie necesară, care răspunde interesului profund manifestat faţă de 
problemele teologiei şi ale esteticii de cercuri largi ale publicului cititor şi lector, în special de cei 
pasionaţi de doctrinele despre frumos, de istoria artelor, de filosofia culturii şi de psihologia şi 
sociologia creaţiei. Este, mai ales, o ediţie aptă să răspundă numeroaselor întrebări ale epocii noastre, 
legate de natura specifică şi viitorul valorilor estetice. 

Domnul Profesor Mihail Diaconescu este una dintre cele mai complexe personalităţi ale 
culturii române contemporane. Ca romancier, critic şi istoric literar, teolog ortodox, filosof al culturii, 
critic de artă, muzicolog şi sociolog, el vine în domeniul vast şi profund al dezbaterilor estetice, cu 
puncte de vedere strict personale, dar mai ales cu o înţelegere largă, cuprinzătoareşi nuanţată a 
problemelor pe care le discută şi abordează. De aceea, Prelegeri de estetica Ortodoxiei a provocat şi 
întreţine discuţii ample, pasionante, fondate pe variate sisteme de argumentare. Faptul că Prelegeri de 
estetica Ortodoxiei a provocat şi întreţine dezbateri teoretice atât de evidente şi de insistente este 
semnificativ pentru evoluţia actuală a culturii române şi europene. Abordarea problemelor filosofice, 
respectiv estetice, dintr-o perspectivă spirituală este o caracteristică a epocii de cultură în care ne 
înscriem. Acest fapt este riguros şi amplu comentat sau argumentat de către Domnul Academician 
Alexandru Surdu în Studiul – Prefaţă. Ca ştiinţă despre frumos estetica s-a constituit în mod evolutiv 
şi a însumat de-a lungul secolelor şi mileniilor numeroase doctrine, demonstraţii, opinii şi dezbateri 
reluate în mod insistent. 

Cea mai cuprinzătoare şi mai riguroasă doctrină estetică aparţine însă Bisericii ţi învăţăturii 
ortodoxe. Pentru că numai biserica, respectiv teologia creştină şi spiritualitatea răsăriteană, afirmă 
frumuseţea ca atribut al Divinităţii; frumuseţea naturii manifestată ca bună întocmire, conexiune 
universală, evoluţie şi armonie la scară cosmică; frumuseţea umană, a cărei deplină expresie se 
realizează în persoana, viaţa şi faptele sfântului; şi frumuseţea actelor patristice, apte să contribuie la 
continua şi permanenta spiritualizare a lumii, pururi însetată de Creatorul ei. Este ceea ce 
demonstrează în mod cu totul strălucit Domnul Profesor Mihail Diaconescu, mai ales în primul volum 
al acestei sinteze, semnificativ intitulat Teologie şi estetică. Sesizăm şi observăm în această primă 
parte (primul volum) a sintezei sale influenţa binefăcătoare a nenumăratelor scrieri despre frumos, 
care fac parte din tezaurul patristicii, dar şi a operelor unor mari gânditori ai epocii noastre precum 
Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae – adevăraţi patriarhi ai teologiei ortodoxe. Observăm şi 
sesizăm, mai presus de toate, o aplicare riguroasă şi creatoare a principiilor dogmatice, patristice, 
liturgice, iconologice, antropologice, aghiologice, morale şi pastorale ale Bisericii noastre Ortodoxe, 
româneşti şi strămoşeşti. Ample secţiuni ale primului volum din tratatul Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei sunt dedicate doctrinei Bisericii cu privire la frumuseţe ca atribut al Divinităţii. 

Atributele divine, ca proprietăţi reale ale firii dumnezeieşti, pot fi constatate în creaţie, 
îndeosebi în lucrarea proniatoare şi mântuitoare, prin care Dumnezeu Se comunică şi Se manifestă ca 
fiinţă personală adaptată şi acomodată stării omului. Teologia dogmatică ortodoxă ne vorbeşte despre 
atributele legate de supraesenţa lui Dumnezeu şi participarea creaturilor mărginite, la ea. Dumnezeu ni 
Se comunică prin lucrările Sale necreate. Existenţa prin Sine este izvorul a toată existenţa. Dumnezeu 
coboară kenotic în intră în comuniune cu noi, oamenii, pentru a noastră mântuire. Frumuseţea este 
unul dintre atributele firii dumnezeieşti, alături de infinitate, eternitate, atotputernicie, iubire, sfinţenie, 
bunătate, milă, înţelepciune, dreptate şi multe altele. A scrie despre Dumnezeu frumuseţe şi sursă a 
toată frumuseţea înseamnă a te situa nu doar în plan teoretico – estetic, ci şi în plină teologie 
dogmatică ortodoxă. Din teologia dogmatică ortodoxă domnul Mihail Diaconescu a luat toate 
demonstraţiile sale despre frumuseţe ca atribut al Divinităţii. Mergând mai departe pe firul 
demonstraţiilor, ceea ce Domnul Profesor Mihail Diaconescu scrie despre relaţia dintre teologie şi 
estetică ne apare ca o prelungire, respectiv ca o aplicare de o superlativă ţinută speculativă la 
domeniul dezbaterilor despre frumos, a principiilor liturgice ortodoxe, în special a caracterului 
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sacrificial şi ierarhic, a uniformităţii, stabilităţii, abundenţei, varietăţii şi funcţiei simbolice a formelor 
externe, a caracterului eclesiologic, epifanic şi teofanic, eshatologic şi cosmic al cultului nostru. 
Domnul Profesor Mihail Diaconescu nu uită nici un moment că Sfânta Liturghie Ortodoxă are 
caracter pancosmic şi panuniversal.Mulţimea, profunzimea şi sublima frumuseţe a principiilor 
doctrinare remarcate şi evidenţiate de Sfânta Liturghie şi de sfintele texte liturgice, suprasaturate de 
semnificaţii simbolice şi istorice, formând şi alcătuind la olaltă copleşitoare teofanii, ne fac să trăim în 
mod plenar şi profund marea şi Sfânta Taină a Euharistiei, proiectându-ne, totodată, în nelimitat şi 
etern, în sensul eshatologic al devenirii noastre, în mod deosebit. Faptul că o trăsătură specifică a 
cultului ortodox este universalismul sau pancosmismul său, că firea neînsufleţită este asociată la cultul 
de adorare adus Creatorului a toată zidirea a marcat profund demonstraţiile Domnului Mihail 
Diaconescu despre frumuseţea naturii şi despre locul omului în cadrul acesteia. 

În strânsă raportare şi relaţie cu antropologia creştină ortodoxă se află demonstraţiile 
domnului Mihail Diaconescu despre frumuseţea omului, a cărei maximă potenţare şi strălucire se 
realizează în persoana Sfântului. Ca microcosmos ce conturează în el toate elementele universului (ale 
macro-cosmosului), fiecare om este un subiect personal unic, o fiinţă ireductibilă şi incomparabilă, 
capabil să transceandă starea lui concretă şi să-şi manifeste în mod plenar orientarea ontologică spre 
Dumnezeu Care l-a creat. Învăţătura sau doctrina despre valoarea şi demnitatea omului afirmată şi 
susţinută de către Biserică este cel mai înalt şi mai riguros umanism. Restaurarea efectivă a firii 
noastre şi recapitularea umanului şi a umanităţii în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, om adevărat şi 
Dumnezeu adevărat în acelaşi timp în mod deplin şi desăvârşit, conferă şi oferă fiecăruia dintre noi o 
demnitate unică în lume şi în istorie. Cu toate că omul este afectat de păcat, el rămâne chipul slavei lui 
Dumnezeu, chiar şi atunci când poartă pe trup rănile greşelilor. Omul nu este însă o realitate statică, ci 
una dinamică. Creştinul poate deveni sfânt prin consacrare spirituală deplină şi desăvârşită, în primul 
rând prin participarea la Trupul îndumnezeit al lui Iisus Hristos prelungit în lume şi în istorie, prin 
jertfă interioară, prin libertate fără de patimi, prin dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, prin 
trăire în perspectivă soteriologică şi eshatologică. Sfântul este suprema împlinire a umanului din om şi 
cea mai înaltă treaptă a frumuseţii pe care persoana umană o dobândeşte intrând în comuniune cu 
Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este o frumuseţe de ordin spiritual – duhovnicesc. Aghiologia şi 
antropologia ortodoxă subliniază acest fapt într-o mare diversitate şi varietate de exprimări. 

Frumuseţea artei, a cărei înţelegere ortodoxă îşi are temeiul în teologia icoanei, este, de 
asemenea, un capitol vast al esteticii, fundamentată pe criterii teologice ortodoxe. Faptul că înainte de 
a fi o operă de artă icoana este un obiect de cult, ca imagine sacră şi sfântă, respectiv ca sublimă 
comunicare vizuală a realităţii dumnezeieşti invizibile, este atent subliniat în lucrarea Prelegeri de 
estetica Ortodoxiei. Important este faptul că Domnul Profesor Mihail Diaconescu dezbate şi discută 
despre artele plastice ca reprezentări şi comunicări vizuale ale realităţii divine invizibile, manifestate 
în timp şi spaţiu, dar şi ca modalităţi de spiritualizare şi înduhovnicire a umanului din om şi a lumii 
întregi, pururi însetată de Creatorul ei. Observăm întru acestea un sens al artelor care participă la 
evoluţia lumii întregi. Este sensul care trece dinspre Creaţie prin Istorie spre Eshaton. Mai ales 
diversele ipostaze ale artelor remarcă şi subliniază acest sens, într-o mare varietate de forme. Este 
ceea ce Domnul Mihail Diaconescu dovedeşte şi demonstrează pe larg, mai ales în volumul al doilea 
Ipostazele artei, ale acestui tratat. Concepţia despre relaţia dintre intenţionalitatea creatoare în artă şi 
sensul spiritual al lumii orientează numeroase demonstraţii din acest al doilea volum. Pe un plan mai 
larg este foarte important modul cum Domnul Profesor Mihail Diaconescu organizează în mod logic 
şi epistemologic demonstraţiile în care s-a angajat. În fiecare dintre capitolele acestui tratat 
demonastraţiile sunt multidisciplinare şi transdisciplinare. În acest sens, modelele sale sunt mari 
învăţaţi precum Leontius Byzantinum, teologolul enipostazierii, fondatorul scolasticii, şi Sfântul 
Dionisie Smeritul şi Areopagitul (Dionysius Exiguus; Dionysius Areopagita; Pseudo 
DionysiusAreopagita pe care Domnul Mihail Diaconescu l-a evocat în prealabil în tratatul 
fundamental, intitulat Istoria Literaturii dacoramane, 1999; precum şi în romanul Depărtarea şi 
timpul, 1986), dar şi Sfântul Maxim Mărturisitorul cu Mistagogia sa şi, în special, Sfântul Ioan 
Damaschin cu lucrarea fundamentală Sursa cunoaşterii. 

Cititorul şi lectorul interesat în mod deosebit de structura amplelor demonstraţii întreprinse de 
Domnul Profesor Mihail Diaconescu poate sesiza uşor faptul că ele stau sub semnul tutelar şi 
binefăcător al teologiei Sfântului Ioan Damaschin, îndeosebi a felului şi modului în care el concepe 
relaţia şi raportul dintre teologie, logica formală şi filozofie. S-a vorbit adeseori despre influenţa 
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masivă şi binefăcătoare pe care opera vastă, densă şi consistentă a Sfântului Ioan Damaschin, mai cu 
seamă lucrarea sa fundamentală Dogmatica sau Izvorul cunoaşterii a exercitat-o asupra teologiei 
dogmatice ortodoxe, filosofiei şi logicii, inclusiv asupra scolasticii europene apusene sau occidentale 
în diverse etape (Toma de Aquino stă sub semnul binefăcător al scrierilor Sfântului Ioan Damaschin). 
Trebuie subliniat însă, în mod deosebit, faptul că opera Sfântului Ioan Damaschin are o relaţie 
specială cu întreaga evoluţie a teologiei româneşti. 

Domnul Mihail Diaconescu a arătat în tratatul său Istoria literaturii dacoromane (1999) că 
Sfântul Ioan Damaschin (676 – 754) a reţinut în scrierea sa Iera paralila (Sacra parallela; Sfintele 
paralele) grăitoare şi revelatoare extrase din creaţia omiletică şi paremiologică a Sfântului Theotim I 
Filosoful episcop al Tomisului între anii 392 – 403 d. Hr. În şcolile româneşti din epoca feudală vasta 
operă dogmatică, polemică, moral–ascetică, oratorică, exegetică, muzicală şi poetică a Sfântului Ioan 
Damaschin, a fost obiectul unei atenţii speciale şi deosebite. La Academiile domneşti de la Bucureşti 
şi Iaşi această operă era lecturată, explicată, copiată, pusă în relaţie cu principiile dogmatice, liturgice, 
omiletice, morale şi pastorale ale Sfintei noastre Biserici. În special vastul tratat pe care Sfântul Ioan 
Damaschin l-a intitulat Sursa cunoaşterii a constituit obiectul unei atenţii sporite în cadrul instituţiilor 
de învăţământ de diferite grade, întreţinute în diverse epoci de Biserica noastră.Este un tratat cu o 
structură tripartită. Prima parte, Dialectica sau Capete filosofice (Kefalia filosofica) demonstrează 
modul cum Sfântul Ioan Damaschin se raportează la cugetarea antică precreştină, pe care o admiră, 
dar şi la marii doctrinari ai Bisericii de până la el. se află în această primă parte a tratatului Sfântului 
Ioan Damaschin o exprimare sistematică a principiilor impuse de logică, ştiinţă a demonstraţiei şi a 
legilor raţionării veridice, respectiv a conceptelor, judecăţilor şi raţionamentelor, aşa cum sunt ele 
discutate în scrierile şi operele unor cugetători antici, precum Aristotel (lucrările sale Topicele, 
Categoriile, Despre interpretare şi Analiticile sunt intens şi atent utilizate), Porfirios (tratatul său 
Eisagoghe, o introducere la problema categoriilor, este, şi el, amplu discutat şi dezbătut) şi alţii.Nu 
întâmplător pe pereţii exteriori ai unora dintre bisericile şi mănăstirile noastre din Nordul Moldovei 
dar şi din judeţul Argeş, pe unde Domnul Mihail Diaconescu a copilărit, şi din nordul Olteniei lângă 
proorocii Vechiului Testament sunt pictaţi şi unii filosofi antici greci, precum Pitagora, Socrate, 
Platon şi Aristotel, însă şi unii autori tragici, cum ar fi Eschil, Sofocle şi Euripide. 

În partea a doua a tratatului Sursa cunoaşterii găsim o expunere sistematică a mizeriilor şi 
ereziilor doctrinare ale unor învăţături ale epocii, în care Sfântul Ioan Damaschin a trăit. Înaintea 
Sfântului Ioan Damaschin aceste erezii au mai fost discutate, dezbătute şi combătute de Sfântul 
Epifanie de Salamina. Partea a treia a tratatului este intitulată Expunere exactă a credinţei ortodoxe 
sau Dogmatica, şi structurată în o sută de capitole. Ea a devenit una dintre cele mai intens utilizate 
scrieri ale Sfântului Ioan Damaschin. Pornind de la mari teologi precum Clement din Alexandria, 
Sfântul Grigorie de Nazians, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul, 
Leontius Byzantinus, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi alţii, autorul Dogmaticii realizează o expunere 
de o înaltă valoare doctrinară a credinţei noastre. Important este faptul că logica severă a 
demonstraţiilor şi puritatea dogmatică a scrierilor filosofice şi teologice ale Sfântului Ioan Damaschin, 
înalta, exigenta şi severa lor ţinută intelectuală le-au asigurat o mare autoritate doctrinară şi o 
excepţională capacitate de atracţie în timp şi în lume, până în zilele noastre. 

Răspunzând interesului profund pe care opera Sfântului Ioan Damaschin l-a întreţinut în 
cercurile teologilor români, ale intelectualilor noştri, în general, episcopul Grigorie Râmniceanu al 
Argeşului (a păstorit între anii 1823 – 1832) a tradus din limba greacă şi a publicat la Bucureşti, în 
anul 1826, Logica Sfântului Ioan Damaschin. Ulterior, prin mari personalităţi ca Eufrosin Poteca, 
Ghenadie Enăceanu, Titu Maiorescu, Simion Bărnuţiu, Constantin Leonardescu, Nae Ionescu, Lucian 
Blaga, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Grigore C. Moisil, Anton Dumitriu, Petru Botezatu, 
Alexandru Surdu (preocupările sale sistematice în domeniul logicii intuiţioniste l-au atras în mod 
special pe Domnul Profesor Mihail Diaconescu) şi alţii, logica românească s-a afirmat deosebit de 
puternic în diverse şi variate domenii. Toţi aceştia au avut însă în traducerea Logicii Sfântului Ioan 
Damaschin, publicată de Episcopul Grigorie Râmniceanu al Argeşului, un important punct de 
referinţă şi de susţinere. Aşa cum are şi Domnul Mihail Diaconescu în aceste Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei, lucrare ce cuprinde peste patru mii de note, referinţe, trimiteri şi note (de subsol) 
bibliografice. Este o traducere care ne reaminteşte faptul că relaţia cult – cultură este puternică, 
temeinic consolidată şi indestructibilă în tot (de)cursul istoriei noastre. Este demn de remarcat şi de 
reţinut faptul că până să ajungă episcop la Curtea de Argeş şi până să tipărească traducerea tratatului 
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de logică, elaborat de către Sfântul Ioan Damaschin, episcopul Grigorie Râmniceanu a fost egumen la 
Mănăstirea Vieroş (azi inexistentă), din judeţul Muscel, cu hramul Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică, ctitorie din anii 1571 – 1573, a marelui ban Ivaşcu Golescu, nu departe de locurile unde 
Domnul Profesor Mihail Diaconescu şi-a petrecut copilăria. 

În altă ordine de idei, a fost o binecuvântare faptul că în anii tinereţii sale, când se forma ca 
intelectual, Domnul Mihai Diaconescu a avut la dispoziţie în biblioteca tatălui său, preotul şi 
învăţătorul de ţară Aurelian Diaconescu de la Vultureştii de Muscel, Logica Sfântului Ioan Damaschin 
în traducerea Episcopului Grigorie Râmniceanu al Argeşului. Cine citeşte în tratatul Prelegeri de 
estetica Ortodoxiei îndeosebi capitolul Frumosul – categorie fundamentală în estetica Ortodoxiei şi 
constată felul şi modul în care Domnul Profesor Mihail Diaconescu discută, dezbate şi abordează 
problema logică şi epistemologică a noţiunilor de maximă generalitate (indefinisabilele genera 
generalissima) poate observa şi sesiza imediat cât de profundă şi de rodnică este influenţa exercitată 
asupra judecăţilor sale de gândirea Sfântului Ioan Damaschin. Nu este întâmplător nici faptul că, după 
cum mi-a mărturisit, cu multă sinceritate, delicateţe şi nobleţe sufletească, însuşi Domnul Profesor 
Mihail Diaconescu, unul din momentele sau clipele cele mai importante şi mai emoţionante din viaţa 
domniei sale a fost pelerinajul la Mănăstirea Sfântului Sava din Palestina de astăzi, unde s-a închinat 
cu multă bucurie şi s-a rugat cu credinţă, smerenie, dragoste şi nădejdela mormântul Sfântului Ioan 
Damaschin. Totodată, o influenţă deosebit de rodnică au exercitat asupra cugetării teoretico – estetice 
a Domnului Profesor Mihail Diaconescu, lucrările şi scrierile marilor teologi Nichifor Crainic şi 
Dumitru Stăniloae. Aşa încât ample capitole din tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei 
demonstrează cu prisosinţă această influenţă. 

Faptul că în elaborarea tratatului Prelegeri de estetica Ortodoxiei Domnul Mihail Diaconescu 
a avut ca modele sublime operele unor mari cugetători precum Sfântul Ioan Damaschin, Părintele 
Profesor Dumitru Stăniloae şi teologul Nichifor Crainic nu este deloc întâmplător. Fiecare dintre 
aceştia a fost, într-un fel şi mod specific, desigur, nu numai un mare teolog ci şi un mărturisitor, un 
propovăduitor şi, deci, un scriitor de strălucită vocaţie. Atunci când scria Trei cuvântări apologetice 
contra celor ce resping sfintele icoane, sau Contra maniheilor, sau Contra nestorienilor, Sfântul Ioan 
Damaschin se manifesta ca un polemist de mari resurse teologice, filosofice şi expresive. Lucrările 
sale omiletice, capodopere ale oratoriei şi artei retorice, îl arată a fi unul dintre cei mai mari creatori 
din istoria literaturii universale, ca, de altfel, şi imnele sale sacre – adevărate modele de poezie cu o 
rafinată versificaţie, bazată pe valoarea silabelor şi pe accentele tonice ale cuvintelor. Ca să nu mai 
vorbim de calitatea de muzician a Sfântului Ioan Damaschin, respectiv de faptul că lucrarea sa 
Octoihul, care cuprinde cântările din fiecare zi a săptămânii, intonate succesiv pe cele opt glasuri 
(ehuri), a intrat în mod definitiv în tezaurul cântării liturgice ortodoxe, bizantine şi răsăritene. 
Părintele Dumitru Stăniloae a fost nu numai un mare teolog şi filosof al culturii, ci şi un scriitor care a 
dat esteticii literare româneşti o nouă strălucire. O dovadă  grăitoare şi emoţionantă, în acest sens, îl 
constituie lungul şir de eseuri şi articole (unele dintre ele sunt editoriale) publicate, mai ales, în revista 
Telegraful Român de la Sibiu, pe care a condus-o între anii 1934 – 1945. Părintele Profesor Dumitru 
Stăniloae determină, în mod magistral şi suveran, marile resurse expresive ale limbii şi culturii 
române, pe care le utilizează într-un mod original, totdeauna într-un stil revelator, aşa cum numai 
marii scriitori sunt în stare să o facă. Un mare teolog şi un strălucit scriitor, afirmat ca poet, eseist şi 
memorialist, a fost Nichifor Crainic. În plus, calitatea sa de mentor literar al revistei Gândirea a rodit 
puternic în evoluţia artei cuvântului în literatura şi cultura noastră.Şi Nae Ionescu a influenţat 
discursul Domnului Profesor Mihail Diaconescu. În special capitolul Frumosul – categorie 
fundamentală în estetica Ortodoxiei este semnificativ pentru modul şi felul în care Domnul Mihail 
Diaconescu înţelege relaţia dintre teorie, noţiunile de maximă generalitate (genera generalissima, 
indefinisabilele), axiome şi gândirea lui Nae Ionescu. Luminat şi îndrumat fiind de asemenea spirite 
tutelare, discursul teoretic al Domnului Profesor Mihail Diaconescu dobândit şi căpătat fermitate, 
putere de cuprindere şi capacitate de nuanţare. A căpătat, mai presus de toate, forţă revelatoare. 

Când scriu toate aceste gânduri şi impresii nu uit nici faptul că prin masivele volume Istoria 
literaturii dacoromane (1999) şi Antologie de literatură dacoromană (2003) Domnul Mihail 
Diaconescu a dat şi conferit un nou şi puternic impuls studiului sistematic, documentat şi 
fundamentat, al operelor pe care ni le-au lăsat drept moştenire şi tezaur, marii noştri autori patristici 
din prima jumătate a celui dintâi mileniu al erei creştine. 
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Însă tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei este una dintre realizările fundamentale ale 
culturii române, contemporane. El exprimă nu doar vocaţia speculativă a autorului, ci şi forţa cugetării 
teologice şi filosofice autentice, româneşti, impuse în întreaga lume prin operele unor mari, adânci şi 
profunzi gânditori şi autori… 

 
 

Încheiere 
 
Cu alte cuvinte, Domnului Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu, pe care ţinem să-l felicităm 

pentru această lucrare„Prelegeri de estetica Ortodoxiei”, ediţia a doua, Editura „Doxologia” a 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2009, cu o Prefaţă – Studiu, semnată de Domnul Acad. Prof. 
Univ. Dr. Alexandru Surdu – şi pe care o recomandăm tuturor cu toată căldura, îi dorim să ne mai 
hrănească minţile şi sufletele şi cu alte lucrări ziditoare şi folositoare nouă şi urmaşilor noştri, 
arătându-ne prin toate acestea dragostea sa faţă de valorile perene ale Bisericii şi neamului Românesc, 
precum şi tinereţea spirituală cu care l-a înzestrat Dumnezeu – Cel în Treime Slăvit şi Lăudat, pe 
devotatul şi iubitul Său fiu – autentic slujitor!...   

Sunt încredinţat că sunt foarte mulţi oameni de rând, din ţară şi din diaspora, credincioşi ori 
slujitori ai altarelor care se roagă Bunului Dumnezeu, să îi dăruiască Domnului ProfesorMihail 
Diaconescu, multă linişte şi pace în suflet, multă bucurie sufletească şi să îi răsplătească pentru faptul 
că i-a făcut pe ei sau pe copiii lor oameni cu şcoală, cu carte românească de învăţătură, cu emisiuni 
frumoase şi folositoare, ziditoare de suflet şi de spirit, cu cărţi, reviste, biblioteci şi cu studii înalte, 
încheiate – lucru care nu poate fi uitat de şi în istoria acestor locuri - marcate de prezenţa şi activitatea 
domniei sale, atât de bogată şi de prodigioasă şi care s-a desfăşurat, şi încă se desfăşoară, pe parcursul 
atâtor ani; rugăciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-i, încă odată, să ne trăiască întru mulţi, folositori 
şi roditori ani, alături de familie, de colegi sau colaboratori şi de toţi cei dragi ai săi!...   
În încheierea acestor modeste dar sincere rânduri, scrise cu toată preţuirea şi admiraţia, să îi urez, încă 
odată, să aibă parte de multă putere de muncă în continuare, de multe realizări şi sporite împliniri 
sufleteşti, însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Să se bucure de realizările şi 
împlinirile de până acum, să le cultive şi să le înmulţească, pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin 
cultural, spiritual şi cărturăresc!...   
 

Dumnezeu să îl binecuvânteze, să îl ajute şi să-i poarte de grijă! 
Ian. 2011 

 
 
 

SEMNAL EDITORIAL ŞI PUBLICISTIC: PROF. UNIV. DR. MIHAIL 
DIACONESCU – LAINICI – CAPODOPERĂ A ARTEI ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE, 

EDITURA „EVANGHELISMOS”, BUCUREŞTI, 2011 … 
 
 

 
Introducere, scurtă prezentare şi referinţe bio - bibliografice 
 
Încă de la bun început, doresc să recunosc şi să dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna bogata şi 

diversa activitate a Domnului Mihail Diaconescu, aceea de profesor universitar, scriitor, publicist şi om deosebit 
de activ al cetăţii, puterea sa de muncă, deosebita sa capacitate de: asimilare, concentrare, sintetizare, promovare 
şi redare a datelor, informaţiilor, citatelor şi evenimentelor istorice şi nu numai, a activităţilor şi acţiunilor 
culturale şi spirituale pe care le iniţiază, supraveghează şi organizează, cu multă seriozitate şi avizată 
competenţă, cărţile pe care le-a scris şi le scrie Domnul Profesor Mihail Diaconescu, precum şi toată activitatea 
sa culturală şi spirituală, caracterul şi cultura foarte vastă şi solidă de care dispune, de asemenea (şi) dragostea 
domniei sale pentru cultura, arta şi spiritualitatea noastră autentică!... Sunt de-a dreptul impresionat de 
capacitatea şi puterea domniei sale de muncă susţinută, pe care o desfăşoară şi acum, constatând din aceasta că 
are această atitudine, mereu pozitivă şi optimistă, faţă de viaţă, faţă de semenii şi cunoscuţii lui ce nu sunt puţini 
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şi care, dacă sunt sinceri, îl apreciază şi îl admiră mult, fiindu-i cât se poate de recunoscători, aşa cum încerc să-i 
fiu şi eu acum, când scriu aceste rânduri, cu o nedisimulată emoţie!...  

Aşadar, Domnul Profesor Universitar Dr. Mihail Diaconescu s-a născut la 8 noiembrie 1937, în 
localitatea Priboeni, comuna Vultureşti, judeţul Argeş, şi este romancier, critic, estetician, teolog ortodox şi 
istoric literar. Este fiul Aureliei (născută Mârfu) şi al lui Aurelian Diaconescu, preot şi învăţător. A absolvit 
Liceul „Gheorghe Şincai" din Bucureşti şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1960), obţinând 
în anul 1972 titlul de doctor în filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, cu teza Gib I. 
Mihăescu, publicată în anul 1973. După absolvire, an care a coincis şi cu debutul său în revista „Gazeta literară" 
cu un articol despre Gala Galaction, este numit profesor de limbile română şi latină, logică şi psihologie la 
Liceul „St. O. Iosif" din localitatea Rupea, judeţul Braşov. În anul 1965 a fost muzeograf la Muzeul Regional de 
Istorie şi redactor la secţia culturală a cotidianului „Drum nou" din municipiul Braşov.  
 În anul 1963 debutează editorial cu romanul Visele au contururi precise. În intervalul anilor 1965-1985, este 
cadru didactic la Institutul Pedagogic din municipiul Piteşti, unde va participa la editarea revistei „Argeş", al 
cărei redactor - şef va fi din anul 1966 până în anul 1969. Este, de asemenea, cofondator al revistelor „Astra" 
(1966) şi „Noua revistă română" (1966). A funcţionat, între anii 1985 şi 1995, ca cercetător ştiinţific principal la 
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu" din Bucureşti. 
 Primul roman, Visele au contururi precise (1963), se ocupă de lumea contemporană, ca şi cel din anul 1980, 
Umbrele nopţii, înfăţişând, moralizator, drama unui sculptor român exilat în Occident. Toate celelalte romane, 
de la Culorile sângelui (1973) până la Sacrificiul (1988), au fost concepute ca părţi constitutive ale unei 
„fenomenologii narative a spiritului românesc"; ele ilustrează o „literatură cu program", teoretizată în diverse 
studii şi articole.  

Scriitorul urmează şi o altă filieră, ortodoxist-mistică şi tradiţionalistă, de tipul Nae Ionescu, Lucian 
Blaga, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Ion G. Coman, Dumitru Stăniloae etc., vorbind despre „misiunea 
românească" şi caracterul „tragic, eroic şi sublim" al istoriei românilor. Dacă în ceea ce priveşte eseistica 
autorul poate fi aşezat alături de Paul Anghel sau Edgar Papu, romanele pe care le-a scris sunt discutabile, iar 
încercarea de a da o Istorie a literaturii daco-romane (1999) este în cel mai bun caz un gest de curaj, ţinând de 
un uluitor spirit al documentării. Ceea ce depăşeşte ca limită documentarului în Istoria... sa îi este însă permis 
romancierului, care poate mixa realul cu imaginarul, pentru a prezenta epoci diferite, de la vechii traci la secolul 
al XX-lea, într-o încercare de a reconstitui spiritul fiecărui timp. Abordând o tematică istorică, autorul recurge la 
stilul realist clasic, vizitând fie şi o realitate imaginată, cu unele infuzii romantice şi accente retorice.  

Culorile sângelui este o carte dedicată pictorului „oficial" din vremea lui Constantin Brâncoveanu, 
Pârvu Mutu, zugravul de biserici care, la început de veac XVIII, s-a impus artist aproape inaderent la cruda 
ambianţă istorică. Renaşterea şi umanismul românesc prebrâncovenesc sunt urmărite şi în Adevărul retorului 
Lucaci (1977), unde personajul principal este un „profesor" din vremea Movileştilor. În Marele cântec (1980), 
probabil cel mai bun roman al lui Diaconescu, eroul este muzicianul şi savantul Ioan Căianu-Valachus, pentru 
puţină vreme episcop romano-catolic în Transilvania.  

Epoca lui Burebista este văzută prin ochii lui Arhidamos, protagonistul romanului Călătoria spre zei 
(1982), ambasador al dacilor la Roma lui Iulius Cezar. Principele Grigore Alexandru Ghica al X-lea apare într-o 
carte despre vremurile romantismului (Speranţa, 1984), după care prozatorul se întoarce la epoca sa predilectă, 
cea străromână, acum personajul principal fiind astronomul şi teologul Dionysus Exiguus, „discipol" la „schola" 
unei mănăstiri tomitane (Depărtarea şi timpul, 1986).  

În fine, Sacrificiul aduce în prim-plan pe luptătorii ardeleni pentru Marea Unire, totul fiind prezentat, 
ca şi în celelalte cărţi, pe fondul dilematic al naturii umane. În aceste contexte, cele mai reuşite pasaje literare se 
dovedesc, după Dumitru Micu, descrierile de ceremonial, recompuse în spiritul caracteristic al fiecăreia dintre 
epocile „reactualizate".  

În maniera lui Radu Theodoru, Paul Anghel, Vasile Ştirbu, Eugen Uricaru, autorul mânuieşte dezinvolt 
instrumentarul narato - logic al realismului tradiţional. Realizează astfel un „mozaic de romane, înglobând, în 
ceea ce s-ar fi vrut un tot unitar, dacii, Reforma, Renaşterea, „barocul" ardelean, vremea lui Brâncoveanu, 
romantismul prepaşoptist, epoca Unirii, chiar dacă îi lipseşte totuşi acestui conglomerat un factor literar 
„incitator" (Marian Popa).  

O lucrare serioasă şi bine documentată este Prelegeri de estetica Ortodoxiei (1995-1996, respectiv 
ediţia a doua în anul 2009), în două volume intitulate Teologie şi estetică şi Ipostazele artei. O altă carte, 
Biserici şi mănăstiri ortodoxe (1988), ilustrează aceleaşi teze despre perspective multi, inter şi transdisciplinare: 
teologie dogmatică, istoria artelor, culturii şi civilizaţiei, poetică, părinţii Bisericii. Volumul, Farmecul 
dialecticii şi fenomenologia narativă (2001), conţine în mare toate teoriile lui Diaconescu despre roman şi 
natura specifică a epicului. 

În anul 1996 Universitatea din municipiul Oradea i-a acordat Domnului Profesor Mihail Diaconescu 
titlul de Doctor honoris causa pentru întreaga sa operă literară şi ştiinţifică.  În anul 2005 a primit titlul de 
cetăţean de onoare al municipiului Brad din judeţul Hunedoara „pentru prestigioasa sa activitate literară, 
publicistică, filosofică şi didactică”. În anul 2007 a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Vultureşti din 
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judeţul Argeş şi titlul de cetăţean de onoare al judeţului Argeş „pentru întreaga activitate depusă”. Este 
membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. O parte din proza sa a fost tradusă în limbile germană, 
franceză, engleză, rusă. Mihail Diaconescu face parte din Comitetul Ştiinţific European al Societăţii Ad Fontes. 
Alle Fonti Dell„Unita D‟Europa. 

Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. I, Teologie şi estetică; vol. II, Ipostazele artei) - pe care 
l-a publicat în anul 1996, la Editura „Porto Franco” din Galaţi, iar ediţia a doua, în anul 2009, la Editura 
„Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi - este o lucrare realizată pe o largă bază 
interdisciplinară. Prefaţa Terra mirabilis la albumul de artă Bisericii şi mânăstiri ortodoxe. Orthodox churches 
and monasteries. Romania (1998) este o ilustrare a tezelor şi demonstraţiilor cuprinse în lucrarea extraordinară 
„Prelegeri de estetica Ortodoxiei”. Tratatul Istoria literaturii dacoromane (1999) este o sinteză ştiinţifică cu 
caracter fundamental, unică în cultura română şi europeană. El constituie o noutate într-un domeniu de strictă 
actualitate datorită prezentării scriitorilor dacoromani de valoare universală din secolele I-VI – Aethicus 
Histricus, Sfântul Ioan Cassian, Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul, 
Leontius Byzantinus, Ioan Maxentius şi alţii. Volumul Antologie de literatură dacoromană. Texte comentate 
publicat în anul 2003 la Casa de Producţie şi Editură Corifeu este o completare necesară la tratatul Istoria 
literaturii daco - romane.  Volumul Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă (2001) conţine teoriile 
Domnului Mihail Diaconescu despre roman, natura specifică a epicului şi „fenomenologia narativă a spiritului 
românesc”. Ca scenarist şi regizor de filme documentare Mihail Diaconescu a realizat serialul Dobrogea 
creştină. Harta spirituală în 13 episoade a câte 30 de minute fiecare.  

 
Mihail Diaconescu premiat, la sfârşitul anului 2011, de către Academia Română 
 
Domnul Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu a fost distins cu premiul Academiei Române "Mircea 

Florian", secţiunea filosofie, pentru tratatul său "Prelegeri de estetica Ortodoxiei", publicat la Editura 
„Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, din municipiul Iaşi, în anul 2009, bucurându-se de Prefaţa – 
Studiu a Domnului Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Surdu. Pe data de 15 decembrie anul 2011, într-o atmosferă 
de mare solemnitate, s-a desfăşurat ceremonia de acordare a premiilor Academiei Române pentru realizări 
deosebite în domeniile ştiinţei, filosofiei şi artei. Ceremonia s-a desfăşurat în Aula Magna, în prezenţa 
membrilor titulari, a membrilor corespondenţi, a membrilor de onoare ai Academiei Române şi a unor invitaţi. 

Aşadar, premiul "Mircea Florian" la secţiunea filosofie a fost acordat Domnului Prof. Univ. Dr. Mihail 
Diaconescu pentru tratatul său fundamental "Prelegeri de estetica Ortodoxiei" (vol. I - Teologie şi estetică; vol. 
II - Ipostazele artei). Academia Română a considerat acest tratat o contribuţie de o excepţională valoare la 
evoluţia culturii române şi europene, o demonstraţie riguroasă a faptului că gândirea speculativă este activă în 
filosofia contemporană. Calitatea de apologet activ al Ortodoxiei este evidentă în tot ceea ce Domnul Profesor 
Mihail Diaconescu a scris, dar mai ales în sinteza Istoria literaturii dacoromane şi în tratatul de estetică premiat 
recent de Academia Română. Reamintim aici faptul că numeroase capitole din "Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei" au fost prezentate iniţial la Facultatea de Litere şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
din municipiul Piteşti. Ulterior aceste capitole au fost completate cu noi prelegeri rostite de Domnul Mihail 
Diaconescu la Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de 
Limba Română şi la Facultatea de Limbi Străine a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, precum şi la 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii Hyperion, tot din Bucureşti. În tratat au fost incluse şi 
unele prelegeri ţinute la Secţia Romanistică a Institutului de Romanistică al Universităţii Humboldt din Berlin, 
unde Domnul Mihail Diaconescu a avut cursuri şi a condus seminarii pentru studenţi şi doctoranzi. Prin ideile şi 
demonstraţiile pe care le conţin, aceste cursuri sunt o noutate în domeniul vast al teoriilor despre frumos şi 
despre variatele sale încorporări. 

 
O necesară, semnificativă şi importantă lecţie de istorie, cultură, ştiinţă şi artă 
 
În altă ordine de idei, lucrarea „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” este o carte care 

analizează, explică şi interpretează arta pictorului Grigore Popescu – Muscel, una dintre marile personalităţi ale 
culturii româneşti şi europene, autor al unor superbe ansambluri murale în peste cincizeci de biserici 
monumentale din România, Germania, Ungaria, Serbia, Grecia, Franţa şi Cipru. Este un album de artă, imprimat 
pe hârtie cretată, cuprinzând un comentariu de o înaltă şi exigentă ţinută ştiinţifică şi teoretică, precum şi 803 
imagini color de diferite dimensiuni, semnate de renumitul fotograf Dan Samoilă. Alte câteva contribuţii 
fotografice aparţin lui George Crăsnean. Volumul a fost publicat prin purtarea de grijă a Preacuviosului Părinte 
Arhimandrit Ioachim Pârvulescu – Stareţul Sfintei Mănăstiri Lainici, personalitate eclesiastică, culturală şi 
intelectuală de largă perspectivă teologică, spirituală şi duhovnicească. Sfinţia Sa a întreprins măsurile necesare 
pentru realizarea picturii în frescă la Biserica nouă cu hramul „Izvorul Tămăduirii” din incinta complexului 
monahal a Mănăstirii Lainici – Gorj. 
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Acest volum al Domnului Profesor Mihail Diaconescu este precedat şi prefaţat de o binecuvântare 
semnată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu Popa – Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, 
membru al Academiei Române, prefaţă sau binecuvântare ce reflectă o înaltă ţinută exegetică, academică şi 
teologică. Un cuvânt deosebit de apreciere şi recunoştinţă i se cuvinte, de asemenea, Părintelui Calist Călinoiu – 
călugăr vieţuitor în Sfânta Mănăstire Lainici, bun cunoscător al trecutului Bisericii noastre Ortodoxe Române, a 
cărui erudiţie şi acrivie ştiinţifică au contribuit la stabilirea desfăşurărilor tematice şi la reliefarea aspectelor 
istorice şi elementelor culturale şi îndeosebi teologice, ale amplelor alcătuiri şi compoziţii pictate în Biserica 
Mare (Katolikon) Izvorul Tămăduirii a mănăstirii de pe cursul Râului Jiu, din Defileul Jiului. Ca realizare 
tipografică volumul „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” ne oferă o minunată lecţie de 
profesionalism, de competenţă şi de artă a tiparului. Meritele Domnului Georgian Ion – care a asigurat 
prelucrarea digitală artistică a fotografiilor şi ale Doamnei Maria Popescu – Dragomir – coordonator 
iconografic, nu pot fi apreciate şi elogiate suficient şi îndeajuns. Împreună au realizat o lucrare de care nu te mai 
saturi, atunci când citeşti şi-i admiri imaginile. Tipografia Guttenberg din Bucureşti, care a realizat acest 
splendid volum, ne face o demonstraţie strălucită a capacităţii ei de a produce cărţi la nivelul celor mai înalte 
realizări, în domeniu, europene. Pentru toţi cei care răsfoiesc albumul „Lainici – Capodoperă a artei româneşti 
şi europene” relaţia cult – cultură este un fapt de la sine înţeles. 

Volumul (albumul) în cauză are o structură deosebit de complexă. De aceea el nu seamănă cu alte 
albume de artă, realizate în istoria cărţii româneşti. Este o apariţie unică, de o înaltă valoare ştiinţifică, istorică şi 
artistică, menită să influenţeze şi să dea o direcţie nouă iniţiativelor şi întreprinderilor editoriale similare, din 
cultura românească. Domnul Profesor Mihail Diaconescu a conceput textul acestui volum într-un mod original, 
dar şi revelator totodată. Afirmăm şi susţinem acest lucru gândindu-ne la faptul că textul conţine numeroase 
date, culese şi extrase din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, din Teologia 
Dogmatică, Teologia Liturgică, din Teologia Patristică (sunt amintiţi, consemnaţi sau citaţi sfinţii: Origen, 
Maxim Mărturisitorul, Grigorie Sinaitul, Grigorie Palama, Talasie Libianul, Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare 
şi mulţi alţii) din Teologia Omiletică şi Catehetică, din Teologia Morală, Pastorală şi Misionară, din istoria 
Arhitecturii Româneşti (în această privinţă, cele afirmate despre caracterul simbolic al bisericii mari 
(katolikonul mănăstirii) „Izvorul Tămăduirii” şi, în special, despre pridvorul în stil brâncovenesc, respectiv 
neoromânesc, sunt o necesară lecţie de erudiţia şi fineţe analitică), din moştenirea culturală şi spirituală a 
Bizanţului, din evoluţia arte noastre murale, din prefacerile, transformările, căutările şi realizările picturii 
româneşti moderne, totul – pentru a discuta, analiza şi dezbate frumuseţea unică şi valoarea exponenţială a 
capodoperelor murale create de pictorul şi artistul consacrat Grigore Popescu – Muscel. 

În mod obişnuit, în volumele dedicate artei sacre, fie la noi, fie în alte locuri şi culturi europene sau 
universale, autorii lor insistă asupra unor aspecte formale, descriptive, stilistice, istorice, documentare, 
comparatiste ale operelor pe care le analizează. Cu toate că este vorba de arta sacră, nu se spune însă nimic 
despre principiile şi învăţăturile dogmatice, liturgice, categehetice, scripturistice, pastorale şi spirituale, care 
susţin, conturează şi direcţionează creaţiile discutate. Nu se remarcă şi nu se subliniază faptul că arta sacră are 
conţinut, mesaj şi caracter doxologic, simbolic şi, mai ales, apologetic – misionar. Nu se reţine faptul că ea este 
destinată să ofere un cadru adecvat pentru slujirea liturgică, sacramentală şi euharistică. Nu se spune că fără 
referinţe şi referiri exacte, precise şi numeroase la învăţăturile dogmatice, respectiv la cultul divin public şi la 
oficierea şi săvârşirea Sfintei Liturghii şi a Dumnezeieştii Euharistii, arta sacră nu poate fin înţeleasă. Ideea că 
arta sacră din diferitele şi diversele culturi europene poate fi abordată, discutată şi explicată „în sine”, fără 
referiri şa mesajul şi conţinutul ei religios, apare ca o ciudăţenie, ca un nonsens, ca o falsificare, în fond, a 
mesajului ei, care este, în primul rând, unul spiritual. Acest fel şi mod de a proceda este nu doar unul greşit şi 
eronat, ci şi contraproductiv. Este o exagerare şi o aberaţie, pseudoculturală. 

Noutatea şi particularitatea volumului pe care teologul ortodox, filozoful, esteticianul şi criticul de artă 
Mihail Diaconescu l-a publicat sub titlul „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” vine tocmai din 
faptul că el discută despre capodoperele picturii sacre, realizate de către artistul Grigore Popescu – Muscel, 
întemeiat pe principiile dogmatice, liturgice, istorice şi pastoral-misionare care o susţin. Altfel spus, arta sacră 
include şi încorporează Teologia. Îi conferă o notă şi o nouă forţă exponenţială. O face accesibilă oamenilor din 
mai multe straturi sociale şi intelectuale. Regăsim în acest volum principiile teoretice pa care Domnul Profesor 
Mihail Diaconescu le-a expus în vastul său tratat „Prelegeri de estetica Ortodoxiei”, apărut şi publicat în două 
volume, respectiv două ediţii: în anii 1996 şi 2009. Contemplăm în albumul şi volumul „Lainici – Capodoperă 
a artei româneşti şi europene” imaginile color, imprimate pe hârtie cretată ale creaţiilor realizate de către 
Grigore Popescu – Muscel şi descoperim creaţia unuia dintre cei mai străluciţi pictori muralişti din istoria artei 
şi culturii româneşti moderne. O îmbinare cu totul aparte de tradiţie şi inovaţie, de experienţă şi cultură, de 
rigoare dogmatică şi splendoare inventivă, de lirism confesiv şi rigoare compoziţională, de forţă expresivă şi 
capacitate de atracţie caracterizează pictura artistului Grigore Popescu – Muscel. La loc de frunte în ansamblul 
picturilor murale din Catedrala Sfintei Mănăstiri Lainici sunt ciclurile Viaţa şi faptele Sfântului Cuvios Irodion, 
Cronica pictată a isihasmului, Filocalia (în acest ciclu putem contempla, între altele, două splendide portrete 
murale ale Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae), Sfinţii dacoromani şi români, Monarhii (principi, principese, 
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regi, regine, împăraţi şi împărătese) care au ocrotit şi preamărit credinţa creştină, ortodoxă, ciclul marilor 
ierarhi din Sfântul altar, Ciclul cuvioaselor călugăriţe şi Ciclul Sfinţilor militari. Sunt alcătuiri şi compuneri 
murale, caracterizate prin rafinamente compoziţionale şi portretistice, prin monumentalitate şi subtilităţi 
cromatice. Profesorul Mihail Diaconescu afirmă aici că este o mare şansă pentru noi să fim contemporanii 
artistului de strălucită valoare şi vocaţie – Grigore Popescu – Muscel. Şi credem cu toată convingerea şi trăirea 
că domnia sa are perfectă dreptate. 

Erudiţia şi subtilităţile analitice ale volumului semnat de Domnul Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu, 
demonstraţiile întreprinse, exemplele aduse în prim plan, comentariile sale cu caracter teoretic susţin insistenţa 
cu care este abordată, analizată şi dezbătută forţa revelatoare a variatelor aspectelor compoziţionale, cromatice, 
portretistice ori stilistice ale picturii realizate de pictorul Grigore Popescu – Muscel. Esteticianul şi criticul de 
artă Mihail Diaconescu vorbeşte de geniul creator al pictorului Grigore Popescu – Muscel şi de impactul 
extraordinar de puternic asupra celor care contemplă capodoperele realizate de el. Să scrii despre un mare 
creator de artă şi despre capodoperele sale murale este, cu siguranţă, o întreprindere ştiinţifică temerară, şi, mai 
cu seamă, dificilă. Domnul Profesor Mihail Diaconescu s-a achitat în mod exemplar de această dificilă misiune. 
Datorită acestui volum (album) sublima artă a lui Grigore Popescu – Muscel ne apare într-o lumină puternică, 
într-un lung şir de analize şi dezbateri revelatoare. Nu întâmplător Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Irineu al Olteniei a afirmat în erudita sa Binecuvântare – cu care se deschide acest volum (album) că 
esteticianul Mihail Diaconescu şi maestrul Grigore Popescu – Muscel „sunt doi mari titani ai culturii noastre” 
(pag. 7). Părintele Arhiepiscop şi Mitropolit Irineu adaugă că volumul „Lainici – Capodoperă a artei româneşti 
şi europene” este „un studiu în culoare şi cuvânt, de o profunzime teologică adusă până la apofatic şi de o 
frumuseţe contemplativă extatică. Oricine, citind această carte – album, are deschisă o privelişte divino – umană 
inegalabilă, unde, ca la o masă mistică nu ştii ce să apreciezi mai mult: misterul, compoziţia sau explicaţia 
subtilă a celor prezentate. Fără îndoială că nimic nu scapă neaprofundat din această grădină edenică a maestrului 
Grigore Popescu” (pag. 7 – 8). 

O forţă revelatoare aparte şi deosebită are faptul că în această scriere esteticianul Mihail Diaconescu pune 
arta lui Grigore Popescu – Muscel în relaţie cu creaţiile unor mari pictori muralişti, care au marcat puternic evoluţia 
culturii noastre în diferite epoci istorice. Ca atare, Domnul Profesor Mihail Diaconescu scrie următoarele: „Prin arta 
sa, Grigore Popescu – Muscel este un continuator al marilor personalităţi care au dat strălucire şi valoare universală 
artei murale româneşti din epoca feudală. Pristavul Marcu de la Voroneţ, Dobromir de la Târgovişte, Toma de la 
Suceava, Dragoş Coman, Radoslav şi David de la Cozia, Dobromir cel Tânăr; Stamatello Cotronas, Tudoran de la 
Băjeşti, Pârvu Pârvescu Mutu, cel mai strălucit pictor al epocii brâncoveneşti, de care autorul acestei lucrări (Mihail 
Diaconescu) se simte foarte ataşat sufleteşte, pentru că l-a evocat în romanul său „Culorile sângelui”; Constantinos din 
Ţara Românească şi alţii ca ei sunt, prin arta şi creaţia lor, reperele, exemplele, modelele şi marii dascăli ai lui Grigore 
Popescu – Muscel. În tot ceea ce artistul nostru a zugrăvit, marea tradiţie a picturii murale româneşti este vie şi 
generatoare de noi valori. În pictură, Bizanţul se naşte astfel din nou. Bizanţul spiritual este mereu viu. De aceea, noi 
stăm cu „faţa spre Bizanţ” (Ilie Bădescu), ca premisă a cunoaşterii şi autocunoaşterii, ca împlinire a creaţiilor la care 
visăm. Bizanţul trăieşte în noi, cei ce contemplăm şi iubim operele de artă, create sub semnul binefăcător al 
spiritualităţii sale benefice” (pag. 233). 

Ample expuneri din volumul „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” sunt menite să 
demonstreze felul şi modul în care Profesorul Mihail Diaconescu înţelege, în şi din ipostaza sa de estetician şi 
critic de artă, unele probleme concrete şi punctuale ale picturii. Iată ce afirmă Domnul Mihail Diaconescu 
despre marea artă de zugrav şi desenator a lui Grigore Popescu – Muscel, pe care o pune în relaţie, pe de o parte, 
cu experienţa creatoare, strict personală, a pictorului, autor al unor mari ansambluri în frescă, iar pe de alta, cu 
evoluţia plasticii româneşti, din secolul al XX – lea: „În istoria artei româneşti din secolul XX, mari pictori care 
s-au afirmat şi ca străluciţi desenatori au fost Mirea, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, 
Ştefan Dimitrescu, Henry Catargi, Jean Al. Steriadi, Ressu, Marius Bunescu, Nicolae Dărăscu, Theodorescu – 
Sion, Rudolf Scweitzer – Cumpăna, Alexandru Demian, Ghiaţă, Gheorghe Vânătoru, Corneliu Baba şi mulţi 
alţii. Pictorul muralist Grigore Popescu – Muscel este continuatorul lor. În linia frântă şi rezumativă a desenului, 
în precizia şi fineţea ductului ni se descoperă profunzimea şi ineditul observaţiei, acuitatea impresiei, capacitatea 
de sinteză şi severa economie de mijloace cu care artistul consemnează variatele aspecte ale realului, surprinse 
în permanenta lor prefacere. În frescele pridvorului de la Lainici, formele, lumina, succesiunea planurilor; unele 
note constructiviste şi dinamismul mişcărilor sunt accentuate tocmai prin precizia desenului. Indiferent că 
pictează oameni, obiecte, ansambluri arhitectonice, cărţi, steme, flori, copaci, aureole, construcţia formelor este 
totdeauna fermă. Desenul este clar, expresiv. Nu întâlnim volute sau linii ezitante, şerpuitoare, pentru că pictorul 
cultivă traseele precise, contrastele evidente, proporţiile adecvate ideii. Imaginile stilizate, atent decupate din 
fond, inclusiv faldurile veşmintelor monarhice sau monahale care cad în linii drepte, precise, sunt consecvent 
preferate. Desenul lui Grigore Popescu – Muscel face casă bună cu tuşa energică sau suavă, cu explozia de 
nuanţe coloristice neaşteptate, cu atmosfera istorică dominată de simboluri monarhice şi religioase, de relief, 
culoare şi strălucire. În cazul compoziţiilor în frescă (tehnica de a picta în culori combinate în apă pe un zid cu 
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tencuială proaspătă), desenul (aşa numita grafitizare) cu linii clare, ferme, are o importanţă majoră în ordonarea 
şi pornirea lucrului. Ulterior, în spaţiile marcate de desen vin petele de culoare” (pag. 155 – 157). 

Prin urmare, este de reţinut şi subliniat în chip special modul în care Domnul Profesor Mihail 
Diaconescu caracterizează armonia picturilor murale, realizate de pictorul Grigore Popescu – Muscel: „Armonia 
frescelor din pridvorul de la Lainici ne apare ca acord, coeziune, mesaj comun şi concordanţă a unor elemente 
disjuncte, dar totuşi convergente. Iconologia şi iconografia au aici puteri revelatoare. Totul, în pictura lui 
Grigore Popescu – Muscel, exprimă aderenţa părţilor; semnificaţia unitară, forţa mesajului, coerenţa întregului, 
dar şi a registrelor şi a detaliilor. Impresia de măreţie pe care o dă această pictură se impune direct şi puternic, 
pentru că focalizează atenţia privitorului de mesaj, eliminând ceea ce ar putea fi de prisos în urmărirea ideii. 
Această pictură este darul lui Dumnezeu – Proniatorul şi Părintele luminilor, pentru cuvioşii monahi ai Sfintei 
Mănăstiri Lainici, pentru credincioşii creştini din ţara noastră şi pentru oamenii de pretutindeni, în special pentru 
cunoscătorii şi iubitorii de artă. Armonia susţine tot ceea ce este original, strălucitor şi expresiv în pictura murală 
a lui Grigore Popescu – Muscel. Este un fapt care ne aminteşte de spusele lui Heraclit din Efes, convins că toate 
în lume şi în istorie se află într-o continuă devenire, supuse fiind însă unei ordini necesare, universale şi 
armonice, numite Logos. „Cele opuse se acordă, şi din cele deosebite rezultă cea mai frumoasă armonie” – 
adaugă Heraclit. Ca întreg, respectiv ca act de creaţie de mare amploare desfăşurat narativ, îmbinând în mod 
fericit aspectele tematice fundamentale cu detaliile expresive şi simbolice, suita de compoziţii şi portrete 
realizată în pridvorul de la Lainici, ne aminteşte şi de modul cum un alt mare pictor argeşean, respectiv Costin 
Petrescu (1872 – 1954), a pictat interiorul Catedralei Reîntregirii de la Alba Iulia, unele scene din Palatul 
Patriarhiei şi, mai ales, imensa frescă din sala de concerte a Ateneului Român din Bucureşti, operă 
reprezentativă a artei româneşti şi europene” (pag. 170). 

În cele ce urmează vom spicui din afirmaţiile Profesorului Mihail Diaconescu cu privire la arta 
portretului, revelată de splendorile picturilor murale ale lui Grigore Popescu – Muscel: „Este necesar să 
subliniem în mod deosebit faptul că pentru orice artist plastic, indiferent de stilul şi epoca în care se 
înscrie, portretul rămâne una dintre cele mai complexe şi mai dificile probe ale vocaţiei sale artistice. 
Pentru pictorii, miniaturiştii, sculptorii, desenatorii, medaliştii, autorii broderiilor şi scriitorii din toate 
epocile, portretul demonstrează, mai mult decât alte forme artistice, capacitatea de a se mnifica şi 
transfigura realul. Reprezentarea unei persoane ca subiect al operei artistice, înfăţişată fie singură, fie într -
un cadru compoziţional adecvat presupune înţelegerea ei psihică, socială şi istorică, dar mai ales, modul în 
care aceasta se raportează la cel care o evocă. Portretul fizic, moral şi simbolic, este fondat, în cazul artelor 
plastice, pe o superlativă stăpânire a desenului, pe un perfect acord între parte şi întreg, între ceea ce este 
particular şi general în opera finită” (pag. 151). 

Despre raportul şi relaţia dintre identitatea spirituală românească şi tradiţia culturală bizantină, în care 
noi ne înscriem, Domnul Profesor Mihail Diaconescu afirmă şi susţine, pornind tot de la pictura lui Grigore 
Popescu – Muscel: „În Europa şi în întreaga lume, o lungă perioadă de timp, Bizanţul a păstrat primatul picturii 
şi arhitecturii. Bizanţul, cu normele sale de viaţă, cu dimensiunea sa metafizică, cu nemuritoarea sa tradiţie 
liturgică, patristică, artistică şi estetică, dar mai ales cu strălucirea sa spirituală intensă, catalizează mari energii 
creatoare şi spirituale în fiecare dintre noi şi în întregul neam românesc. Identitatea spirituală românească nu 
poate fi înţeleasă fără să ne raportăm la Bizanţ. De aceea, creaţiile artistice contemporane, care exprimă 
dimensiunea bizantină a existenţei noastre etnice şi spirituale au o sublimă forţă exponenţială. Tradiţia, cu 
normele ei precise, înnoirea, inventivitatea şi originalitatea coexistă în opera de pictor muralist a lui Grigore 
Popescu – Muscel, într-o fericită sinteză artistică. Nici un alt pictor din spaţiul spiritual ortodox nu a reuşit în 
epoca noastră o astfel de sinteză. Este o sinteză care ne atrage, ne cucereşte definitiv şi ne înalţă sufleteşte. 
Contemplarea acestei opere ne face mai buni, mai sensibili” (pag. 233 – 234).  Am putea cita în continuare alte 
idei, demonstraţii, referinţe comparative sau istorice, exemple şi comentarii analitice. Domnul Profesor Mihail 
Diaconescu nu uită să sublinieze în mod deosebit faptul că de-a lungul afirmării sale artistice Grigore Popescu – 
Muscel a fost mereu însoţit de Doamna Maria Popescu – Dragomir, soţia lui, ea însăşi pictoriţă de reală şi 
autentică vocaţie. În acest sens, Domnul Mihai Diaconescu scrie următoarele: „Creaţia originală (desene, 
compoziţii, portrete, peisaje, naturi statice) şi cea de restaurator al unor mari ansambluri de pictură în frescă de 
pe tot cuprinsul ţării noastre, i-au creat pictorului Grigore Popescu – Muscel un prestigiu artistic imens, pe cât 
de firesc, pe atât de întemeiat şi de justificat. El este un mare creator şi un model sublim de dăruire totală în 
serviciul valorilor nemuritoare ale artei sacre şi ale culturii române. Realizările pictorului Grigore Popescu – 
Muscel n-ar fi fost posibile dacă n-ar fi reuşit să lucreze cu o echipă de discipoli, pe care a format-o şi a 
menţinut-o de-a lungul anilor. Cea mai importantă colaboratoare a maestrului, de-a lungul întregii sale cariere, 
este distinsa lui soţie, Doamna Maria Popescu – Dragomir, ea însăşi pictoriţă de strălucită vocaţie, autoare a 
numeroase lucrări personale de conservare-restaurare. Ea este dedicată integral soţului şi lucrărilor artistice în 
care el s-a angajat. Şi ea este născută în Muscel, la Piţigoaia, un sat fondat la finele secolului al XVIII – lea de 
românii din Ardeal, care au trecut munţii „în Ţară”, pentru a scăpa de teroarea sângeroasă, instituită de 
autorităţile imperiale habsburgice după marea răscoală din 1784 a ţăranilor conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan 
(pag. 232 – 233). 
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Este de necontestat şi de netăgăduit faptul că volumul (albumul) publicat de Domnul Mihail 
Diaconescu sub titlul sugestiv „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” - şi apărut şi lansat în anul 
2011, cu prilejul slujbei de sfinţire (târnosire) a noii Biserici a Mănăstirii Lainici (construcţie care a fost 
începută în anii 90, sub stăreţia, supravegherea şi coordonarea sau conducerea Părintelui Arhiepiscop Ioan 
Selejan al Covasnei şi Harghitei), totodată şi cu ocazia proclamării oficiale a canonizării Sfântului Cuvios 
Irodion – Stareţul Mănăstirii Lainici – toate aceste momente şi evenimente desfăşurându-se în „Duminica 
Tomii” – 03.05.20111, sub înaltul patronaj al Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române – este, pe de o parte, cea mai profundă şi mai nuanţată analiză a splendorilor murale, prin care marele 
pictor Grigore Popescu – Muscel s-a impus, iar pe de alta, o mărturie necesară despre comorile de frumuseţe, 
create sub cerul sfânt al Ortodoxiei Româneşti. De aceea credem că Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu Popa – 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei are mare dreptate atunci când afirmă şi susţine că Mihail 
Diaconescu şi Grigore Popescu – Muscel „sunt doi titani ai culturii româneşti”. 

Tonul general al expunerilor ştiinţifice, respectiv istorice, teoretice, comparative, stilistice şi analitice în 
volumul „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” este, în mod firesc, unul expozitiv şi sobru. De 
mai multe ori însă autorul acestui album se lasă influenţat şi dominat de marea bucurie a contemplaţiei estetice 
şi de trăirea entuziastă a frumuseţilor descoperite. Trăirea aceasta susţine comunicarea lirică, epică şi narativă. 
Precum în acest fragment care ne reaminteşte de faptul că Profesorul Mihail Diaconescu este nu doar un mare 
istoric, critic de artă, filozof şi teoretician de mare calibru şi autoritate în domeniul esteticii, ci şi un mare 
scriitor, autor al vastului ciclu de romane, de răsunător succes, care laolaltă alcătuiesc şi formează ceea ce el 
numeşte „Fenomenologia epică a spiritului românesc”: „Călătorul care intră în Defileul Jiului, indiferentă că 
urcă dinspre judeţul Gorj spre Ardeal sau coboară din Hunedoara şi Haţeg spre Oltenia, are parte de una dintre 
cele mai copleşitoare trăiri sufleteşti. Meandrele Jiului, care saltă năvalnic între pereţii abrupţi de piatră, 
proiectaţi înspre înălţimi până la tăria cerului, pădurile străvechi, prăpăstiile înfricoşătoare şi vârfurile ascuţite 
ale stâncilor, ne exaltă sensibilitatea şi conştiinţa, ne proiectează gândirea spre măreţia firii, ne transformă 
sufleteşte. Fără să vrem, în contact cu maiestuosul peisaj montan din Defileul Jiului, ne simţim mai demni şi mai 
buni, mai împliniţi sufleteşte. În această Poartă a Carpaţilor Meridionali totul este măreţ, sălbatic, frumos, 
neaşteptat, uimitor. Tocmai în această parte de ţară, în mirificul Defileu al Jiului, la mijlocul distanţei dintre 
municipiul Târgu Jiu şi municipiul Petroşani, altfel spus – în locul unde nordul Olteniei îşi dă mâna cu sudul 
Ardealului, se află Sfânta Mănăstire lainici cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Este cea mai 
mare mănăstire de călugări din Sfânta Arhiepiscopie a Olteniei. Este, totodată, una dintre mai vechi şi mai 
cunoscute din România” (pag. 19 – 22). Iată şi un alt fragment elaborat sub influenţa şi imperiul aceleiaşi 
puternice revărsări scripturale lirice: „Pridvorul Catedralei de la Lainici este invadat de lumină la orice oră din 
zi. Dar mai ales în orele după-amiezei şi pe înserate, când lumina intensă coboară năvalnic de pe crestele semeţe 
ale munţilor de la apus, exonartexul pare o construcţie dintr-o lume suprafirească. Lumina aurie intensă a 
soarelui coborât la apus, marcată de roşul vesperal, diafan, năvăleşte în pridvorul de piatră. Luxurianta vegetaţie 
a munţilor cu vârfuri semeţe, înfipte în cer, încărcaţi cu codri străvechi, seculari, dă nuanţe aparte luminii 
revărsate peste lume. În astfel de momente, erupţia auriului exploziv din fresca pridvorului ne copleşeşte. Scara 
nuanţelor şi transparenţelor cromatice se pierde treptat în auriul dens şi masiv. Sentimentul neaşteptat al 
participării noastre la Vieţile Sfinţilor evocaţi în pictură devine tot mai puternic. În geografia spirituală a picturii 
de inspiraţie sacră ne regăsim pe noi înşine, într-o nouă stare sufletească şi de conştiinţă. Culorile calde, aeriene, 
liniştitoare ale picturilor degajă atunci o atmosferă plină de farmec inefabil, în deplin acord cu arhitectura 
măreaţă a Catedralei, cu spaţiul ei sacru, cu detaliile exonartexului, cu atmosfera diafană, cu frumuseţea 
spirituală a Sfinţilor care ne privesc din compoziţiile murale. Pridvorul de la Lainici vorbeşte sufletului nostru 
însetat de frumos în variate moduri şi cu diferite mijloace. Este unul dintre cele mai frumoase pridvoare din câte 
se află în prezent la bisericile noastre de tradiţie arhitectonică brâncovenească şi neoromânească. Ansamblul şi 
detaliile acestui pridvor au fost minuţios gândite de Arhitectul Dorel Cordoş din Sighetul Marmaţiei şi riguros 
executate în piatră de Viştea, de meşterii şi ucenicii cu care lucrează, împlinind astfel, şi ei, o exigenţă estetică 
majoră a stilului brâncovenesc, respectiv neoromânesc, în construcţiile bisericeşti monumentale… Spaţiul sacru 
al exonartexului de la Lainici sculptat în minunata piatră de la Viştea, adăposteşte una dintre capodoperele 
picturii româneşti şi europene. Această capodoperă este creaţia pictorului muralist Grigore Popescu – Muscel – 
una dintre marile personalităţi ale artei româneşti din toate timpurile” (pag. 64 – 66). 
 

  Încheiere 
 
Volumul (albumul) „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene” este o apariţie editorială 

necesară, într-un context cultural şi spiritual complex, complicat, contradictoriu, ceţos, dificil şi întunecat 
uneori, în care valorile autentice şi reale, cele care ne reprezintă în timp, spaţiu şi lume, trebuie recunoscute, 
reafirmate, proclamate şi argumentate în mod serios, responsabil, justificat, ferm şi absolut convingător!... 

Cu alte cuvinte, Domnului Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu, pe care ţinem să-l felicităm (şi) pentru 
această lucrare „Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene”, şi pe care o recomandăm tuturor cu toată 
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căldura, îi dorim să ne mai hrănească minţile şi sufletele şi cu alte lucrări ziditoare şi folositoare nouă şi 
urmaşilor noştri, arătându-ne prin toate acestea dragostea sa faţă de valorile perene ale Bisericii şi neamului 
Românesc, precum şi tinereţea spirituală cu care l-a înzestrat Dumnezeu – Cel în Treime Slăvit şi Lăudat, pe 
devotatul şi iubitul Său fiu – autentic închinător şi slujitor!...   

Sunt încredinţat că sunt foarte mulţi oameni de rând, din ţară şi din diaspora, credincioşi ori slujitori ai 
altarelor care se roagă Bunului Dumnezeu, să îi dăruiască Domnului Profesor Mihail Diaconescu, multă linişte şi 
pace în suflet, multă bucurie sufletească şi să îi răsplătească pentru faptul că i-a făcut pe ei sau pe copiii lor oameni 
cu şcoală, cu carte românească de învăţătură, cu emisiuni frumoase şi folositoare, ziditoare de suflet şi de spirit, cu 
cărţi, reviste, biblioteci şi cu studii înalte, încheiate – lucru care nu poate fi uitat de şi în istoria acestor locuri - 
marcate de prezenţa şi activitatea domniei sale, atât de bogată şi de prodigioasă şi care s-a desfăşurat, şi încă se 
desfăşoară, pe parcursul atâtor ani; rugăciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-i, încă odată, să ne trăiască întru mulţi, 
folositori şi roditori ani, alături de familie, de colegi sau colaboratori şi de toţi cei dragi ai săi!...   
În încheierea acestor modeste dar sincere rânduri, scrise cu toată preţuirea şi admiraţia, să îi urez, încă odată, să 
aibă parte de multă putere de muncă în continuare, de multe realizări şi sporite împliniri sufleteşti, însoţite de un 
sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Să se bucure de realizările şi împlinirile de până acum, să le 
cultive şi să le înmulţească, pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin cultural, spiritual şi cărturăresc!...  
Dumnezeu să îl binecuvânteze, să îl ajute şi să-i poarte de grijă! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

O Stea 
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MELANIA DANIELA BĂDIC 
 
 
Vezi mai jos: dragostea 

 
Motto: Nu spune: vezi mai jos: dragostea, Shlomik! Ci iubeşte! (pg. 651) 

Ayalah 
 
 
Am parcurs câteva cărţile ale lui David Grossman (The smile of the lamb, London, Vintage, 2010, The zig-zag 
kid, New  York, Picador,  1997, To the end of the land, Jonatan Cape, London, 2010, Cineva cu care sa fugi de 
acasă, lucrare apărută la Editura Niculescu), dar aş propune spre lectură o alta - Vezi mai jos: dragostea 
(Bucureşti, Editura Niculescu, 2007), minunat  tradusă (e bine că  s-a făcut acest început, pe când şi o traducere  
a lucrărilor lui S. Y. Agnon, laureat al Premiului Nobel în anul 1966)? 
“Răsfoind” Google, cititorul va înţelege repede despre ce e vorba: Momik, unicul fiu al unor supravieţuitori ai 
lagărelor morţii, trăieşte la Ierusalim, într-o familie şi o comunitate traumatizate, care refuză să evoce trecutul. 
Mai târziu, la maturitate, devenit scriitor, precum bunicul Anshel Wasserman, la rândul lui supravieţuitor al 
lagărelor de concentrare naziste, Momik porneşte într-o căutare dureroasă, prin care încearcă să înţeleagă şi 
să accepte Holocaustul. Astfel, porneşte într-o călătorie în Polonia, unde reinventează viaţa şi moartea 
scriitorului Bruno Schulz, victimă a naziştilor. Apoi rescrie destinul lui Anshel Wasserman - Sheherezada, care 
se salvează de la moarte, povestindu-i, noapte de noapte, comandantului lagărului de exterminare ultimele 
aventuri ale Copiilor inimii, eroii povestirilor sale pentru copii, scrise înainte de război. Vezi mai jos: 
dragostea este un roman tulburator, liric şi curajos, care vorbeşte despre supravieţuire şi vindecare, memorie şi 
identitate, speranţă şi iertare. Sau va afla câte ceva despre DAVID GROSSMAN, unul dintre cei mai cunoscuţi 
şi mai talentaţi prozatori israelieni contemporani şi, în acelaşi timp, o personalitate proeminentă a scenei 
publice naţionale şi internaţionale. A studiat filosofia şi teatrul la Universitatea Ebraică din Ierusalim. 
Romanele, cărţile pentru copii şi articolele sale au fost traduse în zeci de limbi şi au fost distinse cu prestigioase 
premii literare, printre care se numără Premiul pentru debut literar al Uniunii Scriitorilor din Ierusalim (1980), 
Premiul Asociaţiei Editorilor din Israel pentru cel mai bun roman (1985), Premiul Nelly Sachs (Germania, 
1991) şi Jewish Quarterly Wingate Literary Prize (2005). Sau poate întâlni mici recenzii. Iată una dintre ele, 
remarcabilă prin concizia formulării. Există recurs şi apel pentru nedreptăţile criminale? Mai mizează cineva, 
cum îndemna mai demult, Adam Michnik, pe principiul amnistiei fără amnezie? Se poate exorciza „fiara” 
nazistă din vieţile celor atinşi de gheara ei? Momik, singurul copil al unei familii trecute prin calvarul lagărelor 
de exterminare, alege o variantă stranie: blindajul antiafectiv. El îşi doreşte să devină o fiinţă de gheaţă, surdă 
la rugăminţi şi insensibilă la stimuli. O platoşă rece, îndreptată împotriva oricăror forme de căldură. Ceva se 
petrece însă şi proiectul dă greş. Clătinat de poveştile pe care le aude din gura unei rude apropiate, Momik se 
lasă până la urmă atins de „microbul omeniei”. Prin Vezi mai jos: dragostea, David Grossman nu construieşte 
însă un simplu scenariu al împăcării cu trecutul. Cartea de faţă repune în discuţie momente cheie din istoria 
universală cu ajutorul unei viziuni artistice. Din această perspectivă, comparatiştii s-au grăbit să aşeze alături 
de trei cărţi „grele” din literatura modernă: Vezi mai jos: dragostea, Un veac de singurătate, Zgomotul şi 
furia şi Toba de tinichea. Probabil însă că David Grossman nu şi-a propus să aspire la gloria literară a lui 
Márquez, Faulkner sau Grass. Romanul lui e o încercare ambiţioasă de contextualizare a Holocaustului în 
limbă, literatură şi mentalităţi. O carte care se citeşte cu emoţie şi care sapă brazde în suflet. O epopee a 
suferinţei, memoriei şi reconcilierii. În fond, un document ascuns într-un cocon epic.  

Nu sunt critic literar. Nici specialist în stilistică (statistică!) sau în naratologie. Sunt doar un cititor care 
crede că (mai bine fără modalizatori!) la întâlnirea cu textul fiecare vine cu backgroundul lui, că fiecare este 
guvernat de propriile lecturi. Şi de vreme ce nici măcar nu ştiu dacă pot promite acea minimă, esenţială politeţe - 
în accepţia dată de către pragmatică acestui termen - aceea de sentiment al deplinei responsabilităţi faţă de 
colocutor în tot cursul interacţiunii verbale - nici măcar nu voi încerca realizarea unei noi “cronici” (încă una la 
atâtea!), sporind numărul celor existente sub semnul zădărniciei când de facto n-am dorit nimic altceva decât să 
propun cititorilor lectura acestui roman. În definitiv cum ar fi mai potrivit să privim acest text? Ca trăire a 
cititorului (se spune că nu diletantismul sentimental este atitudinea cea mai potrivită deşi funcţiile literaturii 
gravitează în jurul cuvântului catharsis!)? Ca sistem de norme şi convenţii? Ca sistem de straturi (în sensul lui 
Dante)? Despre ce să vorbim şi ce să rămână sub semnul tăcerii (privită ca act de limbaj ilocuţionar, ca formă a 
reculegerii în rugăciune)? Să ne referim (hic et nunc) la acţiunile din roman, fie ele decorative sau generative (în 
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sensul lui Propp), având aşadar capacitatea de a împinge naraţiunea mai departe? La personaje, fie ele pacienţi 
(beneficiari sau victime) sau agenţi (cu tot ce presupune acest lucru), la modalităţile de a nara 
(reprezentare/relatare), la structura bidimensională a operei (succesiune, simultaneitate)? Totuşi, parcă nicăieri 
nu au fost atât de evidente funcţiile limbajului (referenţială, poetică, fatică, emotivă, conativă, metalingvistică)!   

       În orice caz, dacă aş fi îndrăznit o cât de subţire “cântărire” (dată fiind palida mea îndemânare în acest 
sens!) a acestui roman (cu sentimentul de a-l împuţina în chip nefericit) aş fi început (în ordinea specifică limbii 
ebraice) cu finalul (celelalte trei capitole - micronaraţiuni,  proiecţie sintagmatică a unor reţele de raporturi 
paradigmatice - ale romanului sunt: Momik -pg. 5-118; Bruno – pg. 119-226; Wasserman  - pg. 277-444). Mai 
exact cu  Enciclopedia completă a vieţii lui Kazik (pg. 445-654), ai cărei termeni sunt clasificaţi în ordine 
alfabetică (evident, ordinea intrărilor este cea din alfabetul ebraic). Lexicul limbii ebraice este relativ restrâns, 
dar cu polisemie imensă, compensatoare (pletora semantică este la ea acasă). Iar dacă poeticul are drept condiţie 
o expresie redusă şi înţelesuri multiple, limba ebraică este structural, originar şi ontologic poetică. Nu e vorba de 
rudimentarism lingvistic, pentru că realităţile ce trebuie numite există, ca şi tot spectrul lor de nuanţe şi 
conotaţii. Enciclopedia noţiunilor este impresionantă. Expresia este concentrată, ambiguă şi, implicit, poetică. 
Raportul dintre Mytos şi Logos este aproape de echivalenţă. Aceasta ar putea constitui o explicaţie (de o stranie 
elementaritate, ni s-ar putea reproşa) pentru faptul că acest text este, de foarte multe ori, POEZIE (despre 
fascinaţia oximoronului la David Grossman ar fi de povestit!). De ce nu dacă, nu-i aşa, putem cădea de acord 
asupra faptului că limbajul este metaforic în mod vital, iar esenţa liricului rezidă, cum spunea W. Kayser, în 
interiorizarea a tot ceea ce este obiectiv? 

Termeni (simpla lor prezenţă este suficientă uneori pentru a ne scurtcircuita!). Nimic aleatoriu în 
alegerea lor. 
Scurta definiţie. Bet, de pildă, este un bun prilej pentru a vorbi despre trădare/ bghida, despre 
singurătate/bdidut, minciună/bdaia (pg. 454-456); ghimel despre iad, izgonirea din iad/gheinom, haghirush min 
hagheinom (După părerea lui Wasserman, izgonirea din iad este unul dintre păcatele care nu le vor fi iertate 
niciodată germanilor: "Dumnezeu ne-a alungat din Grădina Raiului, iar voi l-aţi izgonit pe om până şi din iad." 
Neigel: "Explică-mi, te rog!" Wasserman: ("Ce fel ciudat are Esau de a pronunţa aceste două cuvinte: îndată se 
întunecă la faţă şi încruntă sprâncenele, care par doi berbeci care se ciocnesc cap în cap sau un soldat care îşi 
loveşte călcâiele cizmelor: Heil!"): "Păi ne-aţi furat iluzia... iluzia infernului... Chiar şi pentru aceasta este 
nevoie de o iluzie, un strop de necunoscut şi de secret, de mister... Căci doar aşa poate speranţa aceea mizeră 
că, la urma urmei, lucrurile nu sunt chiar aşa de rele... Ştiţi, dintotdeauna ne-am imaginat iadul ca pe un loc în 
care pucioasa fierbe în cazane mari, dar apoi aţi apărut voi, fie-mi iertat, şi ne-aţi arătat că săracă era 
imaginaţia noastră" – pg. 462-463); urmărindu-l pe Neigel (în nedumerirea lui, fertilă uneori), vom vedea că, 
indiferent de nivelurile unei ierarhii, umanul se nivelează (şi-l vom descoperi în stare de un un gest de 
cuprindere!); het despre nou, omul cel nou//hadash, haadam hehadash, care constituie prototipul german definit 
de ideologii nazişti (pg. 507) sau despre porcării/haziruiot (Porcăriile alea. Aşa numea Paola legile de la 
Nüremberg – pg. 513); mem despre conştiinţă/maţpun (1. Vezi termenul: Morală. 2. Când - într-una din 
discuţiile lor - Neigel i-a spus lui Wasserman ”Conştiinţa este o invenţie evreiască, Führer-ul însuşi a spus-o în 
discursul său”, evreul a răspuns imediat: ”Sigur, este o mare Responsabilitate (vezi termenul), o greutate 
insuportabilă, iar noi nu am uitat niciodată, niciodată… - pg. 552); nun despre inferior, omul inferior/nahut, 
haadam ha nahut (denumirea folosită de nazişti pentru a desemna oamenii aparţinând unor rase, altele decât 
”rasa superioară” - pg. 554); samech despre suferinţă/sevel (După Wasserman: este busola, farul unitatea de 
măsură a oricărei decizii umane. Wasserman vede în sensibilitatea faţă de suferinţă, în atenţia acordată 
suferinţei şi în conştientizarea ei, vocaţia supremă a omului pe pământ. Mai mult: ea este protestul omului, cea 
mai înaltă expresie a libertăţii sale. Măsura umanităţii lui este exprimată prin cantitatea de suferinţă de care i-
a cruţat pe alţii sau prin alinarea pe care le-a adus-o - pg. 564-565) Posibil sinonim (sex/min 1. vezi termenul 
iubire pg. 546).  Ca în orice dicţionar, s-ar putea spune.  

Portrete (mici monografii-bijuterii) - Brieg, Otto (la bet/B, pg. 459),  Ginsburg,  Ilia (la ghimel/G, pg. 463), 
Hitler, Adolf (la hei/H, pg. 486), responsabil direct de al Doilea Război Mondial şi indirect responsabil de 
dragostea dintre Paola şi Fried şamd.  Şi, fireşte, bebeluşul Kazik (-”Bunicule?” -”Scrie despre nou-născut, 
Shloimele. Scrie despre viaţa lui plină de viaţă”. - ”Vreau să ies. Camera albă mă sperie”. - ”Lumea întreagă 
este o cameră albă” - pg. 439). Toate de la alef (A) la tav (T) (corespunzatoare lui alfa şi omega din alfabetul 
grecesc). Primul cuvânt? Iubire/ahava (Toate forţele dragostei, toate armatele puternice ale dorinţei împotriva 
cui sunt îndreptate? Împotriva unei singure fiinţe. Împotriva unui surâs, a unei aluniţe […]. Cât de uimitor este, 
ah, cât este de uimitor: un om iubeşte alt om. Nici mai mult, nici mai puţin - pg. 546-547). Ultimul cuvânt supus 
atenţiei cititorului? Tfila/rugăciune. Ultimele cuvinte ale textului? Şi noi toţi să facem să împreună această 
rugăciune: să îşi trăiască întreaga viaţă până la sfârşit, fără să ştie nimic despre război. Înţelegeţi Herr 
Neigel? Am cerut atât de puţin: să fie posibil ca un om să îşi trăiască întreaga viaţă în lumea aceasta, de la 
început până la sfârşit, fără a cunoaşte vreodată războiul. 
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Îmi doresc (cum mi-ar sta să neg?) ca cititorul să fie ispitit (în sensul pedagogic bun al cuvântului!) să afle 
despre Manuscrisul Mesia (care nu putea fi descris cu ajutorul caracterelor unei limbi bolnave de elefantiazis - 
pg. 119),  despre Copiii inimii (care, de pildă, ajutau un gladiator să se salveze din ghearele leilor din arenă - pg. 
140), sau de naşterea copilului Yariv (al cărui  nume conţine rădăcina ”riv” - ”ceartă” - pg. 144); să sesizeze 
paralelisme (grele de sens) de tipul: Bruno [...] pentru a-şi câştiga existenţa, era nevoit să muncească pe postul 
de ”evreu de curte” […].  Landau Karl Günther îi dădu lui Bruno o lovitură puternică şi apoi - aşa se spune - 
merse la Landau şi îi zise astfel: Tu mi-ai omorât evreul, eu l-am omorât pe-al tău”. Mă urmăreşti, ştiu: 
suprafaţa apei a încremenit pentru o clipă. Doi pescăruşi se ciocnesc, cu sunet de cioburi. Eşti aici. Tu mi-ai 
omorât evreul, iar eu acum… Aşa (pg. 139). Vei fi ”evreul meu de casă”. Poate vei fi grădinar, bine 
Sheherezada? Petuniile mele au suferit mult în ultima vreme”. Wasserman, cu o resemnare de om învins, cu o 
oboseală infinită: ”Voi cultiva şi gerbere, domnule comandant” (pg. 650); să întâlnească personajele (toate 
rostuite exemplar, fără nimic strident, fără nimic patetic răsfrânt!) - pe Momik, cel care, în ultimă instanţă, 
devine un model uman sensibil (Obligativitatea înseamnă îndemn la concentrare, iar Momik ajunge la acea 
vedere de adâncime - să o numim astfel - pe care această obligativitate o presupune; el este cel care avea să 
mărturisească: Am început să caut operele bunicului Anshel. Am răsfoit arhivele, am căutat prin bibliotecile 
prăfuite ale kibbutzurilor din deşert [...]. Acum puteam să-mi dau seama care erau limitele artistice ale 
scriitorului Anshel Wasserman, dar acest lucru nu-mi diminua cu nimic plăcerea de a citi şi nici marele dor 
care mă cuprinsese dintr-odată, dorul de el, de bunicul Anshel şi de limba aceea ebraică în care scrisese, limba 
miraculoaselor vorbe ale profeţilor Antichităţii - pg. 140),  pe părinţii lui (care hotărâseră ca bunicul Anshel să 
locuiască în camera bunicii Heni, iar acesta era singurul lucru pe care cei doi îl aveau în comun -pg. 16. Momik 
şi mama nu aud nimic şi nici tata, împăratul cel uriaş şi trist, care-şi acoperă ochii cu palmele lui mari, nu, 
niciunul dintre cei trei nu aude prostiile astea, pentru că ei sunt dispuşi să asculte numai cuvintele limbii lor 
secrete - idiş, iar în curând şi frumoasa Marylin Monroe va putea să le vorbească, pentru că s-a căsătorit cu 
domnul Miller, evreul, aşa că în fiecare zi învaţă câte trei cuvinte în idiş, iar toţi ceilalţi n-ai decât să se ducă 
naibii - p. 31)  sau pe Ruth  (soţia - ”Profesorul Adorno a spus că după Auschwitz poezia nu mai este posibilă”. 
”Dar la Auschwitz erau oameni, îmi spusese Ruth rar, cu felul ei apăsat de a vorbi, şi de aceea poezia este încă 
un lucru posibil, deci…” pg. 148) şi Ayalah (să spunem cealaltă - Ea mi-a prins mâna, mi-a dus palma la buze 
şi a şoptit cu ea, fără a scoate niciun sunet, numele Ayalah, iar eu am auzit-o prin mână. Ştiu că pare ciudat, 
nici eu nu aş crede o asemenea poveste, dacă mi-ar spune-o cineva, însă cu Ayalah orice este posibil - pg. 180), 
prezenţe catalizatoare; pe Bruno-peştele (iată că, aşa cum un alt Bruno afirma, imaginea fictivă posedă propriul 
ei adevăr! - pg. 133) sau pe tatăl lui, poetul ascuns, bărbatul încăpăţânat care lupta de unul singur împotriva 
forţelor plictiselii [...], acel mort-viu nemuritor  (pg. 126),  un visător cu chip de profet care se transformase 
într-un crab uriaş din pricina dorinţei lui de a testa limitele existenţei umane (pg. 138); pe bunica Heni,  

,  aşadar nou-venită, care adusese cu sine, între altele, o carte de rugăciuni, cârpătorul cel mare pe care 
pregătea tăiţeii, dar mai ales săculeţi plini cu puf adunat de la fundul gâştelor sălbatice pe care bunica Heni îi 
târâse după ea jumătate de lume, pe vapoare, prin trenuri, traversând cele mai mari pericole, numai pentru a-şi 
putea face din ei o plapumă în Eretz Israel, ca să nu-i fie frig la picioare (pg. 12); pe bunicul Anshel 
Wassserman Sheherezada (cuvântul rămâne valoarea reală a unei capodopere, pruncul a peste 1001 nopţi de 
insomnie), peripatetizând uneori (în discursul său regăsim câte o apoftegmă).  Cunoaşterea aceea, de dincolo de 
fapte şi impresii, intuiţia aceea fantastică a esenţei - o are (el nu va confunda niciodată un fluture cu un înger!). 
Niciodată în dialogurile sale cu Neigel nu vom afla vreun “înţeles” prudent  disipat într-un fel de benign dozaj 
homeopatic. Vorbind el comunică şi se comunică deopotrivă (dubla intenţie a limbajului despre care vorbea 
Tudor Vianu!), iar ironia pare coborâtoare din cea a lui Socrate (care avea meritul de  a-i zăpaci din plin şi cu 
simplitate pe sofişti).  
 *** 
Ultima întrebare (  ). Câţi oameni poartă în/cu sine David Grossman cel cu nerv şi cu verb (cert 
geniu verbal!)? De ce consider că a fost un privilegiu întâlnirea cu acest text? 

Poate pentru că, la sfârşitul ei, am înţeles de ce, cum se spune în ebraică, dacă eu sunt eu pentru că eu 
sunt eu şi tu eşti tu pentru că tu eşti tu - eu sunt eu şi tu eşti tu. Dar dacă eu sunt eu pentru că tu eşti tu şi tu eşti 
tu pentru că eu sunt eu… eu nu sunt eu şi tu nu eşti tu:  
 
 

   
   

 
Poate pentru că  mi-a luminat o nouă lectură - mă refer la  cartea lui Rahi Wertheimer intitulată 

 (A privi/A paşte oile, după cum verbul este scris cu  sau cu ) care se ocupă de  relationSHEEP 
(scris astfel pentru că numele autoarei, , provine de la , oaie) cu toate gândurile,  sensurile, sentimentele, 
reacţiile, slabiciunile etc. pe care le presupune). În cel de al doilea capitol  (  - Fiecare cu (sau 
are) oaia lui), povestea este grefată pe cele patru grafeme ale termenului :   
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 de la  (respect);  de la (siguranţă, cu accent pe latura socială); 
de la (apartenenţa la comunitate, privită ca dovadă de afecţiune, ca   );  de la , succes 

(Interesant rămâne portretul oii rănite,   ).  
 

Poate pentru că Enciclopedia completă a vieţii lui Kazik, mai exact felul in care aceasta ultimă parte a 
romanului a fost structurată m-a determinat să mă aplec la rându-mi asupra sacralităţii limbajului (de la alfabetul 
ebraic la   , limba răului care face imposibil un raport de reciprocitate, aşa cum este aceasta înfăţişată în 
literatura talmudică şi midraşică) în vederea înţelegerii faptului că porunca Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 
aproapelui tău avertizează exact asupra interdicţiei reconstrucţiei denigratoare prin cuvânt. 

Şi poate şi pentru că, vorba domnului Andrei Pleşu, când răspunzi urii cu iubire te mântui. Te mişti 
într-o lume paradoxală în care se petrec fenomene neaşteptate. Dacă în lumea obişnuită vasul din care torni se 
goleşte, în lumea răsturnată a duhului vasul din care torni e tot mai plin. Nu întâmplător rabinul Akiva a 
declarat că regula de aur - Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi (Leviticul 19,18) este cel mai important 
principiu al Torei (Sifra 89b). În cartea apocrifă a lui Tobit (care poate fi datată în secolul IV î. Hr) există o 
formulare negativă a ei: Ceea ce urăşti tu însuţi, aceea nimănui să nu faci (4,15). La fel, există bine cunoscuta 
poveste a învăţătorului fariseu Hillel (sec. I î. Hr.) care, rugat fiind de un om care voia să se convertească să îl 
înveţe Tora, în timp ce stătea într-un picior, i-a răspuns acestuia: Ceea ce nu-ţi place ţie, să nu faci aproapelui 
tău. Aceasta este esenţa Torei, restul sunt comentarii. Du-te şi învaţă (Shabbat 3 -David J. Goldberg, John D. 
Rayner, - Poporul evreu. Istoria şi religia lui, Penguin Books, 1989, p. 297-298). Şi neuitând cuvintele 
părintelui Arsenie Papacioc (Nu e lucru mic în viaţă răul cel mai mic), neuitând că fiecare om este    ,  

 -  o lume mică, o lume completă… să nu se (mai) întâmple ca în cuvintele (încercănate ale) lui Israel 
Zangwill: The people of Christ have become the Christ of peoples!      
Am  avut parte de o înaltă lecţie, a IUBIRII. , domnule David Grossman! 
 

 

NORI 
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ALEXANDRA OLTEAN 
AMALIA TRUFAŞ  
 

Diacronic și sincronic sub spectrul cromaticului în 
,,Cinci nori colorați pe cerul de răsărit”de Florina Ilis 

 
Argumentare 

 
Cinci nori coloraţi pe cerul de răsărit este un roman a cărui acţiune 
se petrece în spațiul atât al tradiției cât şi al super-tehnologizării din 
Japonia zilelor noastre. 
               Romanul ilustrează perspectiva a cinci personaje: Darie 
(personajul principal), Kiyomi,  Ken,  Lili și Qrin, asupra unei 
realități mai puțin familiare pentru noi, europenii. Toate personajele 
se află în antiteză cu anumite trăsături ale celorlalte.  Două dintre 
acestea sunt români ( Lili și Darie), unul este japonez (Ken), cel de-
al treilea (Kiyomi) poate fi integrat în două spații geografice 
distincte (Anglia și Japonia), în timp ce al cincilea personaj (Qrin) se 
încadrează în lumea roboților.   
              Semnificația titlului are în vedere structurarea în două părți: 
cinci nori indică numărul de personaje naratori, ce au viziuni diferite 
asupra existențialului, iar prin adjectivul colorați autoarea  ilustrează 
diversitatea în ceea ce privește modul de viață și de gândire, fiecare 
nor având o culoare bine determinată, în funcție de individualitatea 
fiecărui personaj. Unitatea este conferită de către spațialitate: pe 
cerul de răsărit restrânsă la dimensiunile unei țări -  Japonia. 
Cinci nori colorați pe cerul de răsărit sunt atriile, ventriculele, dar și stimulatorul cardiac din inima 
Japoniei. O inimă care bate în ritm propriu, exotic pentru alte culturi, dar care pompează același sânge 
fierbinte al pasiunilor dezlănțuite. Cinci personaje în căutarea Japoniei din noi. 
1.Uman/Nonuman 

1.1 Uman 
,,Cinci nori coloraţi pe cerul de răsărit”  este un roman al 
fragilităţii relaţiilor umane, dar şi al impasului comunicării. 
Limbajul poate trasa destine şi, uneori, un singur cuvânt în plus 
sau în minus poate duce la luarea unor decizii menite să schimbe 
irevocabil sensul unei vieţi. Personalitatea umană este o 
construcţie foarte fragilă (la clădirea căreia au contribuit absolut 
toate experienţele fericite sau traumatizante, cărţile citite, relaţiile 
cu părinţii, colegii de şcoală, profesorii, întâmplările erotice, 
moartea celor dragi), uşor de destabilizat la cea mai mică adiere de 
vânt. Niciun om nu seamănă cu celălalt pentru că aliajul din care 
este construit diferă. De aceea comunicarea dintre oameni scârţâie, 
dincolo de cuvinte rămân întotdeauna zone de umbră, iar 
nefericirea este înscrisă în gena umana. 
Toţi sunt oameni hipersensibili, cu sufletele fragilizate de dramele 
trecutului, relaţiile dintre ei sunt mult mai profunde decât ar putea 
să pară unui observator din afară. Concluzia este una singură: 
morala nu este întotdeauna judecătorul cel mai corect al 
contorsionatelor relaţii interumane.  Întâlnirea pe sol japonez a 
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două personaje venite din România (Darie şi Lili), unul născut în Anglia, cu descendenţă niponă 
(Kiyomi) şi un japonez (Ken) duce la nişte relaţii imposibile, scandaloase, la prima vedere, dar 
neaşteptat de logice şi de motivate din perspectiva celor direct implicaţi. 
 Fiecare personaj poate să fie parte componentă a unui triunghi amoros (ex. Darie-Ken-Lili; Ken-Lili-
Kiyomi; Darie-Kiyomi-Lili). La prima vedere, aceasta este rodul perversităţii unor indivizi 
superficiali, lipsiţi de sentimente şi de scrupule. Cu totul altfel se văd lucrurile din perspectiva 
motivaţiei fiecărui participant la aceste triunghiuri amoroase.             
  Toate aceste personaje provin din lumi diferite, cu ajutorul cărora autorul reușește să ne prezinte 
diferența dintre Occident și Orient, adică între europeni și niponi. 

 Micul roman poate fi perceput ca o ilustrare a unei scene  nescrise despre diferențele sociale, 
emoționale și sexuale dintre lumea europeana și cea extrem orientală. 
 Darie, un român venit în Japonia în urma contractului său de muncă, este subalternul lui Ken, 
directorul unei mari companii ce se ocupă cu dezvoltarea tehnologiei. Românul trăiește într-un 
apartament modern, specific japonezilor, în care  sunt omniprezenți roboții. Datorită cunoștințelor lui 
în domeniul electronicii și al informaticii, reușește să-l salveze pe Qrin, un prototip eșuat al 
companiei, aducându-i mai multe îmbunătățiri astfel încât să depășească performanțele roboților din 
cadrul companiei. 

Darie se îndrăgostește în același timp de o compatrioată pe nume Lili, angajata unei firme 
locale de dame de companie și de o japoneză, Kiyomi, soția directorului companiei. Directorul  Ken 
nu e doar soțul lui Kiyomi , ci și iubitul care îi plătește serviciile  lui Lili. Diferențele care fac ca acest 
grup de personaje să fie imperfectă se remarcă încă de la începutul prezentării lor in roman. Prima 
ține de ocupația lui Lili, care nu are nimic de-a face cu percepția specific europeană în privința 
moralității, ci cu standardul gheișelor, tradiționale în acel spațiu extrem oriental. Urmează monotonia 
lui Darie la sensibilitatea de tip extrem-orientală. Personajele aparțin mai multor "lumi": Europa din 
care vin cei doi români, Japonia celorlalți, dar și universul infinit al lumilor virtuale mânuite cu 
îndemânare de toți.  

Atât bunicii lui Kiyomi cât și tatăl lui Ken sunt cei care respectă tradiția și interzic obiceiurile sau 
mâncarea europeană „Carnea de porc, untul sau produsele alimentare de proveniență occidentală erau 
cu desăvârșire interzise în casa noastră ”, cât despre fermecătoarea si nefericita Kiyomi, fiica  unei 
britanice și unui japonez, descoperă țara tatălui la majorat și caută cu înverșunare să se integreze în 
tradiția aristocratică a bunicilor ei. 
Tradiționalismul romanului este reprezentat în cea mai specifică formă prin povestea de dragoste a lui 
Darie și cele două femei, care are un deznodământ tragic, dar nu integral funest. Un sofisticat joc de 
societate (utakaruta), în care protagoniștii poartă chimonouri tradiționale și se întrec în recompunerea 
din memorie a versurilor unor poezii din veacul al doisprezecelea. O scena importanta este aceea a  
pedepsirii vinovaților: Lili moare împreună cu Ken, într-o explozie declanșată prin intermediul 
robotului Qrin. Cei doi fuseseră nu doar amanți, ci și complici în jefuirea computerului lui Darie din 
cauza rezultatului cercetărilor în robotică. Despre Kiyomi nu aflăm nimic, in schimb știm ca bogatul 
și tradiționalistul ei bunic și-a pus capăt zilelor prin sepukku. Eliberată de misiunea rece de a produce 
un moștenitor japonez pentru averea familiei, japoneza crescută in stil european și-ar putea continua 
povestea de dragoste cu informaticianul român, doar ca prozatoarea nu ne mai spune nimic, oferind un 
final deschis romanului. 

În ceea ce-l priveste pe Ken, el este descendentul unui tată tradiționalist( care in mod inexplicabil  
s-a  sinucis) și al unei mame, prin intermediul căreia descoperă aspectele intime ale vieții  „ Tatăl meu 
era un om deosebit de sever. Încerca să ne crească pe mine și pe sora mea în spiritul principiilor sale 
austere și extrem de rigide. Nu l-am iubit niciodată. Până la unsprezece ani nu mi-a permis să port 
pantaloni lungi, motivând că pantalonii scurți mă vor căli și mă vor obișnui cu asprimea vieții. Carnea 
de porc, untul sau produsele alimentare de proveniență occidentală erau cu desăvârșire interzise în casa 
noastră..... Accesul la internet ne era limitat la două ore” și aparține Japoniei moderne, americanizate. 

 
1.2Nonuman 

 
 Florina Ilis caută să ne apropie de lumea Japoniei: universul electronic. Romanul de amor e dublat de 
o poveste cu softiști și roboți uluitori, cu pasiuni în zona spionajului electronic. Locuința lui Darie e o 
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citadelă electronică, străjuită de robotul Qrin, un rebut industrial perfecționat de Darie pe cont propriu 
și adus la nivelul unui umanoid capabil de teamă, de decizii, parțial chiar de discernământ. Oamenii, 
dimpotrivă, sunt ființe cerebrale și senzoriale, aproape lipsite de psihologie. Într-un roman de 
dragoste, frapează intens, de pildă, absența geloziei ,, Dacă de Ken m-am îndrăgostit fiindcă era 
japonez, de Darie m-am îndrăgostit tocmai pentru că nu era japonez. Știam că soțul meu avea o 
amantă. Am văzut-o pentru prima dată la petrecerea de ziua lui, chiar de Valentine `s Day.” 
              Reprezentantul  nonumanului este Qrin, care, pe tot parcursul romanului pune oarecum la 
îndoiala apartenența la această categorie. Este capabil să simtă atingerile lui Lili și chiar să 
reacționeze sub formă umană. 
             Fiind considerat superior tuturor roboților, Florina Ilis  demonstrează că este o risipă de timp 
să încercăm să cream robotul perfect, întrucât acesta există deja, și anume oamenii, roboții fiind 
construiți numai  pentru a încerca să ne semene cât mai mult. 
 La fel ca și posesorul robotului aproape de uman (Qrin, ultimul narator) care îi gestionează 
apartamentul hipertehnologic, softistul Darie, inventator cibernetic, reprezentant al modernismului, îsi 
botează computerele "Zamolxe" și "Burebista", pentru a arată întradevăr, apartenența lui în lumea 
tehnologiei și atașarea lui față de aparatura electronică. 
Însuși , locul desfășurării acțiunii, Japonia, exprimă idea de modernism în care roboții sunt prezenți 
pretutindeni, iar tradiția este păstrată cu greu. 
 
2. Dimensiunea cromaticului 

2.1Enigme cromatice pentru personaje 
              Titlul romanului sugerează diferențele existente între personaje, ,, nori colorați‟‟(cinci la 
număr) simbolizând personajele care își asuma derularea firului narativ. Fiecare nor are o culoare 
distinctă ,, Am creat o structură cu cinci niveluri de acces, fiecare nivel fiind prevăzut cu o intrare și cu o 
ieșire unică. Am  dat fiecărui nivel o denumire aleatorie, utilizând denumirea celor cinci culori, roșu, 
albastru, portocaliu, negru și alb, denumire care să reprezinte o parolă independentă de acces. ” (pag 17) 

     Fiecărui personaj i se atribuie o culoare specifică, astfel că, Darie  este adeptul unei culorii 
puternice, precum roșul, care este considerată un stimulent universal. Această nuanță simbolizează 
vitalitatea, forța, dragostea, pasiunea, succesul, onoarea, impulsul, voința de a obține rezultate, 
puterea de a influența și de a înțelege dificultățile și lecțiile vieții. Roșul energizează și stimulează. 
Acțiunea stimulatoare se manifestă și la nivel mental: accentuează dorința de a acționa și de a pune în 
practică idei. Din punct de vedere al energeticii subtile, roșul este culoarea atribuită chakreiMuladhara 
sau chakra rădăcină. Acest centru energetic este considerat sediul energiei primordiale și generator al 
câmpului vital, este totodată cel care face legătura ființelor vii cu Pământul. Stări ca neadaptarea la 
diferite situații, oboseală pronunțată, lipsa forței, a voinței, sunt semne ale unui dezechilibru la nivelul 
acestei chakre. Excesul de roșu poate provoca tulburări emoționale, stări de excitație, erotism, 
agresivitate, anxietate. Pentru a stabiliza efectele și elimina surplusul de roșu este bine să se 
folosească vibrațiile culorii complementare, verdele. 
         Personajului aproape de uman, Qrin, i se atribuie o culoare a sensibilității, adică albastrul. 
Pentru egipteni, care adesea vopseau plafonul templelor în albastru, era indiciu de pace și 
armonie.Pentru druizi semnifica adevărul.Primii creștini îl asociau sentimentelor pioase, albastrul 
deschis fiind emblema păcii și a cumpătării. În tradiția ocultă el este legat de sentimentul de 
devoțiune și de misticism religios. Albastrul simbolizează aspectul intuitiv al ființei umane. 
Stimulează echilibrul interior, receptivitatea și compasiunea. Este culoarea spiritului, a intelectului, a 
transparenței și a adevărului. 

Lili se regăsește în simbolistica unei culori aflate la jumătatea drumului dintre galben și roșu, 
portocaliul, cea mai actinică dintre culori. Cu alte cuvinte, are cea mai mare capacitate de a produce 
reacții fotochimice. Între aurul celest și rosul htonian, această culoare simbolizează în primul rând 
punctul de echilibru dintre spirit și libido. Dacă acest echilibru tinde să se rupă într-un sens sau într-
altul, portocaliul devine atunci fie revelația iubirii divine, fie emblema desfrâului. Atunci când acest 
echilibru tinde mai mult către spiritualitate, este vorba despre rasa de culoarea șofranului, a 
călugărilor budiști și  a crucii din catifea portocalie a Cavalerilor sfântului Duh. Vălul logodnicelor 
este emblema căsătoriei și corespunde astfel sensului profan. Vălul pe care Vergiliusil dă Elenei este 
de culoarea șofranului. Muzele, care, după anumite versiuni, apar drept fiicele Pământului, purtau, și 
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ele, veșminte de culoarea șofranul. Piatra de iacin, de culoare portocalie, era considerată o emblemă 
de fidelitate. Ea constituie emblema unuia din cele douăsprezece triburi din Israel. Trecută prin foc, 
această piatră se decolorează. Aceasta explică de ce era considerată, ca fiind expresia credinței 
arzătoare, care triumfa de văpaia patimilor și le stingea. Echilibrul dintre spiritual și libido este un 
lucru atât de greu de realizat încât, portocaliul devine de asemenea, culoarea simbolică a necredinței 
și a luxului( Lili era amanta lui Ken și iubita lui Darie, iar Ken îi plătea toate cheltuielile). Acest 
echilibru, conform tradițiilor izvorâte din cultul Pământului-Mamă, era căutat în orgia ritualică, care 
se credea că aduce revelația și sublimarea. Despre Dionysos se spune că purta veșminte de culoare 
portocalie. Culoarea portocaliu este o culoare antioboseală prin excelență.  

Reprezentanta nonculorii alb din această opera este Kiyomi. Trăsăturile de caracter ale tinerei 
sugerează sinceritate (recunoaște sentimentele și gândurile ce îi inundă toată ființa atunci când se 
gândește la Darie și Ken), calm (reacționează cu calm în toate situațiile în care se află pe parcursul 
„vieții” delimitate de autoare) și suavitate. Inocența de care dă dovadă încă din copilărie o ajută să își 
formeze o „imagine” cât se poate de obiectivă asupra umanității și lumii înconjurătoare. Kiyomi își 
cicatrizează copilăria, deoarece a crescut în Europa, alături de mama sa europeancă și de colegii de 
școală care erau tot europeni. Albulreprezintă absenţa culorii, simbol al purităţii, virginitatea (rochii 
de mireasă albe), perfecţiunea. Se spune că persoanelor cărora le place albul se conformează destul de 
necondiţionat unor principi sau reguli de viaţă, aflaţi la extrem. Cea mai cunoscută semnificaţie a 
culorii este cea a curăţeniei (vedem asta de exemplu în reclamele legate de detergenţi de rufe, care 
încurajează albul imaculat al hainelor). În timp ce religia ortodoxă vede albul ca simbol al 
înţelepciunii, al credinţei, cultura africană asociază albul cu boala, vampirii sau fantomele, 
reprezentând culoarea doliului în cultura Orientală.  Privită dintr-un alt punct de vedere, albul este 
culoarea cea mai des folosită pentru pereţii camerelor, datorită luminozităţii ei asociate cu 
determinarea, putând duce uneori la un sentiment de asprime, răceală sau monotonie. 

Cel care reprezintănonculoarea neagră în această operă se numește Ken. Însăși culoarea 
reliefează trăirile și stările psihologice ale lui Ken: confuzie în ceea ce privește sentimentele 
contradictorii pe care le nutrește pentru Kiyomi și Lili, nehotărârea, incapabilitatea de a alege între 
soția și amanta sa, durerea de a ști că nu poate schimba cursul evenimentelor și despărțirea de ființa 
căreia i-a greșit și față de care nu avea puterea să nege greșelile deja săvârșite. Această culoare are o 
vibrație negativă: efectele psihologice predominante fiind neliniștea (incertitudinea unui viitor alături 
de ființa iubită – Lili), reținerea (este amânată luarea unei decizii irevocabile atât din motive 
materiale, cât și de onoare) și depresia de care dă dovadă fiind pus în situația de a alege între femeia 
ce i-a fost alături în căsnicia care data de 8 ani și femeia în brațele căreia l-a împins aceasta, sfârșind 
prin a se îndrăgosti de ea. 

Relația dintre cei doi reprezentanți ai nonculorilor, Kiyomi și Ken, are ca rezultat al 
combinării albului cu negru, griul. Această culoare, gri, simbolizând aspectul metalic al roboților, al 
industriei tehnologice în care Ken a fost inclus ca urmare a relațiilor din cadrul familiei tinerei sale 
soții, adică a lui Minamoto-san (bunicul lui Kiyomi), care era directorul companiei. 
  Griul este culoarea predominantă în roman, întrucât toate personajele ilustrează niște combinații 
(ratate) ale identităților, și majoritatea acțiunii se bazează pe traume din copilărie și diferite situații 
tragice, lucru care se poate observa  la începutul și la sfârșitul romanului, în care se include  moartea. 
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REMUS COPIL 
RĂZVAN MARINCA 
 

FLACĂRA DESTINULUI NEÎMBLÂNZIT ÎN ROMANUL  
UMBRA PENEI DE GASCA 

 
 
În romanul Umbra penei de gasca întâlnim un theatrum 

mundi, în cadrul căruia fiecare personaj devine simbolul unei categorii 
sociale, în atmosfera specifica  anului 1800, când libertatea cunoaşte 
îngrădiri dictate atât de statutul social cât şi de opţiunile politice mai 
mult sau mai puţin manifeste. Deplasarea personajului dintr-un spaţiu 
în altul este determinată de tipul sau gradul de libertate impus, până la 
închiderea porţilor spre libertate în momentul încarcerării. 

Pe parcursul romanului Iţă Barabă devine un centru 
polarizator în spaţiul hanului, deoarece se află în mijlocul tuturor 
relaţiilor pe care, el însuşi, le creează. Deţine relaţii  cu simbolurile 
categoriilor sociale înalte (elitele), dar şi cu călugării şi diferiţi 
oameni de cultură. Toate acestea îi conferă statutul, în roman, de 
centrum mundi. 

Astfel, în ,,Umbra penei de gîscă", încercarea personajului de 
a-şi depăşi condiţia de simplu hangiu este aspru pedepsită. Viaţa lui 
Iţă sta sub semnul penei de gâscă şi ceea ce realizează nu are 
întotdeauna repercusiuni favorabile asupra existenţei proprii. 

Romanul este scris in anul 1991 dar prezinta realitatea anilor 1880, acesta fiind inscris in 
curentul postmodernist, ultimul fapt de istorie literara nationala, scriitori acestei generatii definindu-se 
in opozitie cu generatiile moderniste ale anilor ’60, ’70. 

Ca roman postmodernist, ” Umbra penei de gîscă“ îşi construieşte sensul pe ideea 
carnavalului ca descoperire a lumii dialogală, socială, realistă, impregnată de nuanţele concretului. 
Carnavalescul exprimă relaţiile interumane din perspectiva culturii, a conştiinţei artei dar şi a 
conştiinţei fiecăruia despre arta, întrucât formulează perspectivele naratoriale aflate în dialog ceea ce 
dă o notă polifonică întregii lucrări prin integrarea a mai multor conştiinţe dar şi tablouri simpl 

Un aspect foarte important in opera lui Radu Tuculesc este carnavalescul , prin care se 
urmareste detensionarea emotiei narrative dar si destinderea unei lumi mult prea rigide la suprafata. 

Din punct de vedere simbolistic lumina, prezentă în incipitul romanului, joacă un rol foarte 
important. Pe de o parte , avem lumina creată de flacără, lumină care se referă la cunoaştere, la 
bunăstare ,fiind simbolul schimbării, a purificării sufletului şi a firului vieţii, a destinului. Astfel, pana 
de gâscă prezentată la început, oferă ideea de cunoaştere, fiind simbolul scrisului şi al cititului. Ideea 
de schimbare este prezentă încă din aceste momente, deoarece Iţă avea să fie primul din familia sa 
care să urmeze o educaţie, ideea de depăşire a propriei condiţii, el având să reprezinte tipul hangiului 
cult, trecut atât prin şcoala vieţii dar având şi cunoştiinţe diverse, căpătate la Mănăstire. 

Pe de altă parte, lumina produsă de flacără creează şi o umbră, o umbră care cade pe corpul 
micuţului Iţă. Aceasta reprezintă partea întunecată a destinului pe care îl are de urmat, latura 
neîmblânzită cu care actorul are de purtat o luptă interioară aprigă, pentru că destinul însuşi reprezintă 
o limită. Tot ceea ce nu putem depăşii numim destin. Astfel, în "Umbra penei de gâscă", încercarea 
personajului de a-şi depăşii condiţia de simplu hagiu duce la sfârşitul vieţii acestuia. 

Mănăstirea este un spaţiu al formării interioare, a deprinderii unor tehnici precum cititul şi 
scrisul, a căror conştiinţa Iţă Barabă le descoperă în urma experienţei carcerale, mănăstirea fiind un 
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spaţiu parabolic relevator al însăşi absenţei, întrucât Barabă nu descoperă aici conştiinţa ei adevărată, 
ci doar o angoasă prin care personajul principal îşi derutează propriul sens al devenirii, caracterul 
fragmentar punând în evidenţa paradoxul libertăţii pe care Iţă îl aprehendează, combinaţia de 
perspective şi imagini – polifonie -arată multitudinea şi experienţa ei în viaţa lui Iţă Barabă . 

Drumul spre mănăstire şi piedicile întâlnite pe drum, reprezintă ascensiunea şi dezvoltarea 
spirituală a personajului principal. Motivul urcării semnifica, de fapt, educaţia pe care o primeşte 
acesta la mănăstire, acolo definindu-se ca om. Prima parte reprezintă un bildungsroman, care are rolul 
pregătirii lui Iţă pentru destinul pe care îl are de urmat. Această urcare semnifică, de asemenea, şi 
dificultatea pe care fiecare om trebuie să o depăşească în scopul realizării sale spirituale.  

Biblioteca din interiorul manastirii exercită atât repulsie, din partea lui Iţă Barabă dar şi 
fascinaţie din partea lui Pătru Pătruţ pentru că aici îşi gaseşte un reper pentru înţelegerea atât a lumii 
cât si a vieţii. Ca şi în romanul “Numele Trandafirului” de Umberto Eco, biblioteca este înfăţişată în 
acelaşi imaginar medieval ca şi în romanul nostru, întrucât aceasta reprezintă un spaţiu sacru, dar şi un 
spaţiu al secretelor, în acest sens actanţii care îşi construiesc o dimensiune semantică în jurul 
bibliotecii fiind cei care acţionează pentru a proteja o lume, pentru a-i păstra tainele şi a-i duce mai 
departe caracterul elitist. 

    Prof. coordonator: Pârvănescu Geta-Marcela    
    Colegiul Național ,,Decebal”, Deva 

    Cls a XI-a 
 
 

(Lucrare premiată cu locul II la Sesiune de Comunicări Ştinţifice - Limba şi Literatura Română) 

FABULOS 
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CORNEL BUDA 
 

POEZII 
 
 
Primăvară 
 
Ce primăvară 
de frig puii au murit în ouă 
mugurii caută să se întoarcă în copaci 
și ploaia curge în curcubeu 
munții se ascund în spatele stâncilor 
iar orele  fug în secunde 
ca iepurii în vizuinele lor 
răcnetul se întoarce tiptil  
în gura leului 
și lumina își face cuib în soare 
ca privirea în ochiul mortului. 
Ce primavară, de frig 
fluturii  își ard aripile 
să redevină viermi  
șerpii  își înghit cozile 
iar răgnetul se întoarce tiptil  
în gura leului. 
 
 
Privire mută 
 
Dacă tot trupul ar fi ochi 
unde ar fi auzul 
ce mută privire 
aproape ca de fluture  
ca de miel aproape 
aș primi 
înspăimântătoare priveliști  
și ce adânc aș zări. 
 
În locul mărului atunci 
aș vedea albul florilor 
aș privi rădăcinile 
în locul apusului – sângele soarelui 
în locul mierii – albinele. 
 
Cu o asemenea privire nedreaptă 
fata de auz, fata de miros 

m-aș îneca în lumină  
ca câinele lacom în os 
m-aș îneca în culoare  
fără duhoarea lumească 
ce m-aș face 
fără înfierbântatele șoapte 
în nesfârșita și îngheţata noapte. 
 
Și dacă totul ar fi auz 
unde ar fi mirosul 
ce mut ar mai puți atunci 
trupul meu verde 
chiparosul. 
 
 
Alergare 
 
Alerga soldatul pe spinarea nopții 
ca pe o câmpie ce nu se va sfârși 
ca pe un vechi pergament și zdrențuit 
și necitit de niciun ochi. 
În slovele acelea neînțeles de subțiri 
soldatul izbea cu bocancii lui grei 
ca în brazdele negre de foamea plugului scrise 
și de turmele verzi ale ierbii. 
 
Era în toamnă și păsările moarte peste vară 
nu căzuseră încă de pe cer 
nici frunzele moarte 
nu căzuseră încă de pe cer 
nici lacrimile Domnului 
nu căzuseră încă de pe cer 
se simțea în respirația pământului o încordare 
 în așteptarea primului fulger. 
 
Alergarea soldatului se întâmpla  
într-un timp ca o maruntă ploaie  
fără secunde și fără oul zeiesc ce este ora 
suspinul pământului îi răspundea 
ireala îmbrățișare până la contopire 
rămâne numai roșia zare a câmpiei 
pe care umbra soldatului s-a scris. 
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DUMITRU TÂLVESCU 

 
MONOGRAFIA judeţului HUNEDOARA.  

„Mă simt mai bogat cu această carte vie!” 
 
 
 
Ploaia a limpezit arşiţa zilei şi s-a pornit cu 

furie, ca pentru a se răzbuna pe cine ştie ea!  S-a oprit 
brusc, apoi, domolit, a parcurs streaşinile cu blândeţe, 
poposind încetişor pe umbrele şi pe străzi. Înăuntru, în 
foaierul teatrului, Sebastian Bara uită că e director şi 
aranjează cu frenezie pe o masă, impunătorul volum al 
monografiei judeţului Hunedoara. Îi sar în ajutor câteva 
domnişoare, dar mă grăbesc şi eu să desfac pachetele 
din hârtie maronie. Înăuntru, o bijuterie de carte. O iau 
în mână şi o miros. Minunat! Cerneala tipografică, 
cleiul şi acel miros unic de inefabil, al cărţii vii, răzbate 
prin coperţile tari. Hârtia impecabilă, reproduceri 
alb/negru şi color, texte frumos paginate, abia aştept să 
o pot consulta. Mă aşez într-un colţ, urmărind defilarea 
personalităţilor şi invitaţilor. Surprinzător de mulţi! 
Printre ei, obişnuiţii lansărilor de carte, cărturari sau 
scriitori şi ei, Eugen Evu, Gligor Haşa, Dumitru 

Hurubă, nelipsita Marinela Şerban cu veşnicul aparat 
foto după ea, trage imagine după imagine. Multă lume 
necunoscută, mulţi cunoscuţi din vedere. Apar figuri 
politice, încărcate de oarece morgă. O grămadă de 
indivizi se foiesc pentru a-i saluta, în timp ce de la 
televiziuni se calcă în picioare ca să ajungă lângă ei. 
Apare Paulina Popa, cu modestia caracteristică, 
împărţind zâmbete tuturor celor dragi. Strânge 
emoţionată un buchet de flori şi se aşează în ordinea 
ad-hoc pentru   ceremonie. 
Cuvântul domnului Mircea Moloţ, emoţionat de 
eveniment şi de mulţimea din jur, un pic deranjat de 
reporterii care-i vâră microfoanele în ochi. Cuvântul 
unuei personalităţi care a ars pentru această apariţie şi 
recunoaşte că regretă că n-a făcut-o mai devreme. 
Vorbeşte frumos, calm, ca un om de cultură ce e, 
politica e departe, în altă zonă...  Sunt bucuros să aud 
că va face totul ca să apară anul acesta şi celelalte două 
volume. Îi prieşte mai mult mediul literar şi ştiinţific, 
sau e numai o părere, l-am văzut bucurându-se mult la 
prezentările de carte şi la apariţiile din mediul cultural. 
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Alţi vorbitori, aceeaşi temă de discurs. Paulina e fericită, o mare parte din meritul apariţiei 
acestei monografii îi aparţine şi sunt surprins neplăcut că nu-i văd numele trecut în caseta 
colegiului redacţional. Oricum, rezultatul vorbeşte de la sine, pentru cine înţelege. Vorbeşte 
calm, cu grijă, cuvint frumoase de poet, uşor decepţionat. 
Şampanie, discuţii, felicitări... Fiecare îţi caută câte un tovarăş de companie, plutesc peste tot 
zâmbete, mai mult sau mai puţin convenţionale, pupături zgomotoase de doamne, unele cu 
drag, altele mincinoase, de genul, „ Vai dragă, ce bine-arăţi”...În tot balamucul din care nu se 
mai disting multe vorbe, şerpaşii televiziunilor trec de la un grup la altul, căutând vedete 
locale, pentru interviu sau pentru imagini... De ce nu şi oameni obişnuiţi? 
Strâng prieteneşte câteva mâini dragi, îl las pe Sebastian Bara emoţionat şi pierdut în faţa 
mulţimii, dar fericit că a terminat cu succes ceea ce şi-a propus. Îmi place albastrul strălucitor 
al copertei şi sunt şi eu fericit când văd că fiecare participant, strânge cu drag, în mâini sau la 
piept, volumul preţios. 
Aflu multe lucruri interesante, unele necunoscute, mă simt ca acasă, hoinărind prin istorie sau 
admirând multe din cunoscutele imagini pitoreşti ale judeţului. Multe necunoscute mi se 
relevă, mă întorc în timp, în şcoală, când învăţam despre marii bărbaţi ai neamului şi-i 
regăsesc aici: Decebal, Iancu de Hunedoara, Matia Corvin, cei trei eroi ţărani, Horia Cloşca şi 
Crişan, Avram Iancu...Văd reproduceri admirabile, după imagini apuse din Orăştie, Petroşani, 
Deva...Oameni şi locuri trecuţi din viaţă, dar netrecuţi în uitare...Găsesc referiri fugare despre 
Săcărâmb. Ce păcat! Nu se spune că avea la mijlocul secolului 18 topitorie de aur, argint şi 
cupru la Certej, de pe urma exploatărilor de la Săcărâmb,nu se menţionează că la 1835, 
funcţiona tot la Săcărâmb prima şcoală de specializare minieră din Transilvania, unică în 
Europa Centrală... Dar poate e numai patriotism local, sunt mulţumit de călătoria făcută în 
timp...Poate, cine ştie, celelalte volume vor vorbi mai mult despre unicitatea acestor locuri, la 
fel ca şi altele, insuficient prezentate în primul volum: Simeria-Uroi, Haţeg-Subcetate, zona 
pădurenilor, etc. Mă simt mai bogat! 
 
 
 
 
FLORICA BERCEA 
 
 

O SĂRBĂTOARE A CERCETĂRII MONOGRAFICE  
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
Pentru prima dată în istoria cercetării dar şi a vieţii editoriale hunedorene, 

a apărut, în condiţii grafice de invidiat, o monografie a judeţului Hunedoara, 
alcătuită după toate normele gustiene ale alcătuirii unei monografii. 

S-a vorbit şi am ascultat atunci când poeta Paulina Popa, în emisiunile 
TV „Cărţi, personalităţi, confesiuni” intervenea, amintind, de multe ori, 
despre importanţa monografiilor locale, făcând referiri la unele monografii 
ale satelor, comunelor, localităţilor, văzând în acestea posibil material pentru 
„construirea” unui edificiu monografic de amploarea celui de faţă. Iată că 
acum, dorinţa de ani a celor care iubesc judeţul Hunedoara, a celor ce locuiec 
în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, unde a vieţuit Decebal şi Burebista, 
Părintele Arsenie Boca dar şi Studentul de la Romos, „Centrul Universului” 
după cum spune Napoleon Săvescu, visul de a avea o amplă şi profesionistă 
monografie se împlineşte. Daca aş locui pe aceste meleaguri aş avea un 
sentiment de împlinire pentru ceea ce s-a realizat. FLORICA BERCEA 
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Colectivul de redacţie, alcătuit din istorici şi oameni de cultură, a depus un efort care s-a 
întins de-a lungul a mai multor ani, pentru a ajunge la o formă care ar putea fi o remarcabilă sursă 
de informaţie pentru cei ce vor dori să meargă mai departe cu cercetarea monografică.  

Încerc să trăiesc din plin sentimentul pe care îl trăieşte fiecare din cei care „au pus umărul” 
la alcătuirea acestei monografii. Văd prinre cei din colectivul de redacţie( de o valoare 
incontestabilă în întregul său) doctori în istorie, mari şi pertinente nume, dintre care citez: Dr. 
Vasile Ionaş, Dr. Ioachim Lazăr, Pr. Dr. Florn Dobrei, Dr. Liviu Lazăr... şi lista ar putea continua 
până la epuizarea tuturor numelor din colectiv. 

 Citesc în paginile acestei impresionante cărţi fapte, întâmplări şi evenimente istorice despre 
care nu ştiam, chiar dacă mă preocupă tot ce se leagă de iastoria acestei ţări, citesc şi mă bucur ( 
ignorând greşelile inerente unei astfel de intreprinderi, greşeli care nu au nimic în comun cu 
cercetarea ori cu neştiinţa, mai degrabă cu timpul presant şi volumul foarte mare de lucru) de 
faptul că pot să am în biblioteca personală o astfel de carte şi de cantitatea masivă de informaţii 
înmagazinată între aceste coperţi.   

„Atât cartierele  civile, cât şi zona sacră erau înzestrate  cu instalaţii  de captare şi transportare prin conducte de lut ars a 
apei potabile şi cu instalaţii de drenare a apei provenite din precipitaţii.  

           Aici a fost ridicată o impresionantă  incintă sacră, întinsă pe două terase  antropogene,  unde, la un moment dat, au 
funcţionat în paralel şapte temple. 

          Acceptându-se  ideea că sistemul de fortificaţii din Munţii Orăştiei a fost construit pentru a proteja şi controla accesul 
spre Smmizegetusa, atunci reprezintă o punere în operă a unei concepţii de organi zare a teritoriului  de tip centru-periferie . În mod 
just  se consideră că Valea  Mureşului  reprezintă  bazinul agricol   care  a  tăcut  posibilă   ridicarea fortificaţiilor din  Munţii  
Orăştiei   şi  menţinerea   în  viaţă  a aglomeraţiilor  din  jurul  Sarmizegetusei. 

          Argumente   în  acest  sens  sunt:  identificarea   la  Măgura Călanului  (com.  Sântămărie  Orlea)  şi  la  Deva-cariera 
Bejan  a surselor  de  materie  de  primă  pentru calcarul,  respecti v andezitu l utilizat  la  construcţiile monumentale din  M unţii 
Şureanu;  nevoia  de  a controla  teritori ul (axa fiind Valea Mureşului)  care asigura  o parte importantă  a cerealelor  necesare şi 
•pe unde trecea f1uxul de prod use de import” 

Dacă ar fi să vorbim despre ţinuta grafică, despre faptul că cineva, cineva care are puterea 
să o facă, s-a gândit la o asemenea carte. Dacă ar fi să vorbim despre editura care s-a implicat, 
asumându-şi o foarte mare responsabilitate, ar trebui să nu mă opresc. 

Observaţiile mele se opresc totuşi la bucuria că avem o lucrare aproape exhaustivă despre 
Judeţul Hunedoara şi sper ca şi judeţul în care locuiec să ia exemplu. 

Felicitări colectivului de redacţie, conducerii Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”, 
Hunedoara, Deva, Editurii Emia şi celor ce au finanţat această masivă lucrare. 

Beiuş, august 2012 
 

Răsărit de Octombrie 
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Prof. PETRU ILIE BIRĂU 

 
 
 

REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE ÎN ARTĂ 
 

1.  Preocuparea pentru figura umană. Istoric 
 
Figura umană a reprezentat cel mai captivant motiv, pentru toţi aceia care de-a 
lungul istoriei s-au străduit să transpună în creaţia artistică metamorfoza 
confluenţei dintre spirit şi materie. 
Încă din perioada preistorică omul a fost preocupat de studierea  propriei 
înfăţişări sub toate aspectele şi de imortalizarea figurii sale prin imagine. 
Mărturie în acest sens sunt picturile rupestre din peşterile africane sau europene 
(Lascaux, Altamira, etc.), unde reprezentările antropomorfe apar stilizate până 
la simbol, manieră ce a inspirat creaţia câtorva artişti moderni precum Miro, 
Klee sau Picasso. 
 
       
În antichitate artiştii au îndumnezeit figura umană, atribund-o diferitelor zeităţi 
şi au idealizat-o prin opera de artă, toate marile creaţii, din perioada Greciei 
antice (Praxitelles, Fidias, Miron, etc), până la Renaştere (Leonardo Da Vinci, 
Michellangelo, Rafael, etc.) şi după aceea ,,gravitează” în jurul aceluiaşi motiv 
central: figura umană. 
Reprezentarea antropomorfă stă şi la baza conceptelor moderne din artă, însă 
într-o altă formă ce vizează transcederea vizualului, trecerea dincolo de 
înfăţişare, cercetarea metacognitivă a imanentului prin intermediul 
conceptualismului artistic, cu alte cuvinte căutarea unei cunoaşteri aprofundate 
a spiritualităţii umane, care în urma celor mai avansate investigaţii se dovedeşte 
tot mai complexă şi imprevizibilă. 
 

Reprezentări antropomorfe în picturile rstre din Africa 

PETRICĂ 
BIRĂU 
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2.  Figura umană. Demitizare şi sublimare în pictura modernă şi contemporană 
Printre artiştii moderni preocupaţi de reprezentările antropomorfe, care au vizat cunoaşterea 
spiritualităţii umane şi descoperirea unor modalităţi noi de exprimare, prin care să transpună în creaţia 
lor trăirile sufleteşti ale personajelor îi întâlnim pe Vincent Van Gogh şi Paul Gauguin.Gauguin în 
portretele de ţărani bretoni de la Pont Aven urmăreşte mai ales conţinutul sufletesc al mesajului, 
transmis prin portretul de expresie cu simboluri, reprezentative fiind lucrările ,,Bună dimineaţa 
domnule Gauguin”, ,,Viziune după Sermon (Lupta lui Iacob cu Îngerul)”, sau ,,Cristosul galben”, dar 
şi portretele femeilor din Tahiti semnifică tot expresia spirituluală a personajelor  (,,Două femei din 
Tahiti”, ,,Arearea”, ,,Wahine no te liare”, etc.). 
Van Gogh caută aceleaşi semnificaţii spirituale în studiile sale de expresie (,,Portretul doctorului 
Gachet”, ,,Moş Tanguy”, ,,Ţărani mâncând cartofi”), dar mai ales în cunoscutele sale autoportrete, 
unde îşi investighează propriul psihic şi transpune plastic metamorfoza personalităţii sale  şi 
zbuciumul sufletesc, pe care îl parcurge în încrâncenata luptă pentru cucerirea tărâmului artei, ce va 
însemna una dintre cele mai importante victorii ale spiritului uman. 
 

Paul Gauguin ,,Viziunea lui Sermon”            Vincent Van Gogh ,,Ţărani mâncând cartofi” 
 
De un deosebit interes va avea parte figura umană în viziunea pictorilor expresionişti, prin 
reprezentanţii şcolii de la Paris. Între aceştia o remarcabilă activitate în descifrarea şi reprezentarea 
valenţelor psihologice ale portretului au desfăşurat artiştii Amedeo Modigliani, Chaim Soutine şi 
Oscar Kokoschka.  

Pictura lui Modigliani este marcată de căutările sale psihologice, de obsesia pentru 
evidenţierea trăsăturilor de caracter încifrate atât în expresia fizionomică, dar mai ales în atitudinea 
personajelor surprinse de artist (,,Alice”, ,,Femeie cu guler alb”, ,,Jacques Lipchitz şi soţia sa”, etc.). 
,,Poetica stării de melancolie, expresia de tristeţe nostalgică, boarea morbidă a unei obosite aşteptări 
sunt impregnate trăirilor sensibile ale personajelor pictate de Modigliani.” (Adriana Botez- Crainic 
,,Arta modernă şi contemporană”, Editura  Niculescu, Bucureşti, 2001, pag. 299) 
Chaim Soutine, explorează subconştientul mai ales prin prisma lipsurilor şi necazurilor, de care are 
parte în primii ani de după stabilirea la Paris din 1913. Chipurile personajelor sunt contorsionate, 
viziunea sa fiind împinsă până la caricatural, în dorinţa de a exprima durerea, disperarea provocată de 
sărăcie. Dealtfel unul din autoportretele artistului este intitulat chiar  ,,Grotesc” (1937). 
Pentru Kokoschka deasemenea figura umană reprezintă principala sursă de inspiraţie, în redarea 
trăirilor psihologice, desfăşurate sub spectrul războiului, iubirii pierdute, contestării şi luptei pentru 
supremaţia artei (,,Mireasa vântului”, ,,Autoportret”, etc.). 
Cu totul altă manieră de transpunere a sentimentelor întâlnim în creaţia lui Henri Rousseau. Pictor al 
emoţiilor profunde, Rousseau zis Le Douanier (Vameşul) se străduieşte să surprindă emoţia prin 
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însoţirea portretului cu anumite simboluri, chintesenţa căutărilor sale fiind uimirea în faţa armoniei şi 
frumuseţii umane şi a măreţiei naturii (,,Îmblânzitoarea de şerpi”, ,,Ţigancă dormind”, ,,Visul”, etc.). 

,,Tablourile lui Rousseau, cum ar fi ,,Ţigancă dormind” (1897), nu au nimic comun cu 
tradiţia artelor plastice postimpresioniste, însă stilul lui decorativ şi plat anticipează în mare măsură 
spiritul artei din secolul al XX-lea.” (Arthur F. Jones ,,Introducere în artă”, Editura LIDER, Bucureşti, 2004, pag. 230) 

 Chaim Soutine ,,Valetul”                                  Amedeo Modigliani ,,Jeanne Hebuterne” 
 

3. Noua figuraţie franceză. Anii ‘60 
O nouă adaptare la formele de exprimare prin figurativul expresiv, în care locul central îl ocupă figura 
umană, apare în lucrările câtorva artişti importanţi care s-au afirmat în Franţa prin anii ’60. 
Enrico Baj, Pierre Pinoncelli şi Wifredo Lam sunt trei artişti care au fost preocupaţi de natura umană, 
descoperind căi noi de expresie a spiritualităţii prin artă. 
           Pentru Enrico Baj făptura umană reprezintă un pretext de evidenţiere a unor trăsături de 
caracter specifice unor categorii sociale, dar şi o viziune critică la adresa societăţii contemporane, care 
încearcă să-şi mascheze inechităţile sub faldurile civilizaţiei (,,Copii”, ,,Apocalipsa”, ,,Generalul”, 
,,Elisabeta de Bragance”, etc.). 

La Pierre Pinoncelli primează exprimarea artistică prin manifestarea gen happening, motivul 
antropomorf (uneori propriul corp al artistului), fiind principalul factor al exercitării fanteziei 
creatoare, căruia, pentru un plus de expresivitate i se adaugă gestul de frondă, reprezentând revolta 
spiritului uman în faţa unei idealizări groteşti a operei de artă şi a instituţionalizării artei. În creaţia lui 
Pinoncelli, cu predilecţie în pictură, apar însă şi simbolurile antropomorfe, care semnifică aceelaşi 
spirit rebel al autorului (,,Autoportet”, ,,Omagiu lui Yves Klein”, ,,Metamorfoză”, etc.) 
În creaţia artistului Wifredo Lam reprezentările antropomorfe apar în subiecte plastice prin care 
autorul ilustrează o stare de spirit a culturii afro-cubaneze şi condamnă promiscuitatea la care s-a 
ajuns din dorinţa de a atrage turismul. Lam a realizat personaje hibride în compoziţii simbolice 
alcătuite din fragmente ale unor elemente antropomorfe, zoomorfe şi fitomorfe, sau a combinat 
simbolurile totemice, dar nu s-a îndepărtat niciodată de reprezentarea figurativă (,,Zambezia, 
Zambezia”, ,,Două personaje”, ,,Jungla”, ,,Războinicul”, ,,Spiritul orb”, etc.).  
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4.  Neorealismul critic sud-american 
 
Una dintre cele mai importante contribuţii la afirmarea reprezentărilor antropomorfe în arta contemporană 
o au artiştii sud-americani. Clemente Orozco, David Alfaro Sequeiros, Diego Rivera, Frida Kahlo sau 
Rufino Tamayo se numără printre artiştii de seamă din America Latină, pentru care figura umană a 
constituit subiect de studiu şi cercetare asupra comportamentului şi spiritualităţii umane. 

Frida Kahlo a transgresat suferinţa, lucrările sale constituindu-se într-o ,,disecare” a trupului 
ei, văzut ca înveliş al spiritului şi căutarea durerii ce străpunge sufletul cu disperarea unei tinereţi 
pierdute (,,Spitalul Henry Ford”, ,,Coloana frântă”, ,,Autoportret cu colier de spini şi colibri”, ,,Cele 
două Frida”, etc.). 
La Diego Rivera psihologia umană devine leit-motivul manifestului prin care este promovată o 
concepţie de viaţă socialistă, în care artistul vedea o posibilă ameliorare a decalajului economic dintre 
clasele sociale (,,Familie săracă în stradă”, ,,Lenin”, ,,Ziua florilor”, ,,Defilare de 1 mai la Moscova”, 
,,Edsel B. Ford”, etc.). 
Artă militantă a creat şi David Alfaro Sequeiros, figura umană fiind integrată în compoziţii murale 
ample, din care răzbate dramatismul unei vieţi trăite sub ostracizarea muncii de sclav (,,Moarte 
invadatorilor”, ,,Alegorie pentru egalitatea rasială”, ,,Cântecul vieţii şi al sănătăţii”, ,,Mamă 
proletară”, etc.). 

Un pronunţat caracter dramatic şi de revoltă au şi picturile murale create de Clemente Orozco. 
Monumentalitatea lucrărilor sale accentuează mesajul social transmis de compoziţiile cu multe 
personaje, înfăţişate în atitudini ce sugerează sfidarea oricărei stăpâniri (,,Distrugerea vechii 
orânduiri”, ,,Zapata”, etc.). 
 
O viziune cu totul aparte asupra simbolului antropomorf  are artistul mexican Rufino Tamayo, care nu 
stilizează doar forma, ci scoate la lumină idealismul spiritului uman, prin fantasticul subiectelor şi 
expresivitatea culorilor (,,Prietenul păsărilor”, ,,Omul cu chitara”, ,,Autoportret”, ,,Trei personaje”, etc.). 

Pierre Pinoncelli ,,Metamorfoză” Enrico Baj ,,Generalul” 
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Recurenţa figurativului în maniera neoexpresionismului. Ipostaze cu simboluri 
 
O direcţie majoră în arta contemporană este dată de neoexpresionismul figurativ bazat pe forţa de 
expresie a figurii umane şi pe valenţele contrastelor cromatice, în special cel al culorilor 
complementare, dar mai ales pe capacitatea artistului de a ,,vedea” spiritualitatea umană, dincolo de 
fizionomie. Între reprezentanţii de seamă ai acestui curent contemporan se numără: Elizabeth Peyton, 
Jenny Saville, Yan Pei Thing sau Fernando Botero. 
Elizabeth Peyton explorează abisurile spirituale prin prisma unui cult al prieteniei, portretele 
prietenilor apropiaţi devenind semnificaţii pentru un conceptualism caracterizat de acurateţea figurilor 
transpuse plastic într-o manieră personală, definitorie prin sublimarea sentimentelor transmise 
(,,Craig”, ,,Marc”, ,,Ladovico Capponi”, ,,Michelle Obama”, ,,Jarvis”, etc.). 
În reprezentările antropomorfe ale lui Yan Pei Thing primează o manieră apropiată de hiperrealism, 
îmbogăţită substanţial de afectivitatea specific asiatică, pictura sa degajă un aer oriental, încărcat de 
,,ornamentaţia” sentimentelor (,,Cap”, ,,Cap din profil”, ,,Tatăl artistului”, etc.). 
Artista Jenny Saville se apropie de spiritul uman tot din perspectiva unei abordări hiperrealiste, dar pe 
o direcţie diferită, dată de complexitatea trăirilor sufleteşti pe care le surprinde odată cu transpunerea 
plastică a modelelor (,,Tors 2”, ,,Trecere”, ,,Rosetta 2”, etc.). 

Una din cele mai originale perspective contemporane asupra reprezentărilor antropomorfe o avem 
în lucrările lui Fernando Botero, care surprinde în figura umană un spectru larg de manifestări fizice şi 
psihice, redate cu sarcasm dar şi cu simţul responsabilităţii artistului, conştient de misiunea sa de cultivare 
a valorilor societăţii. Prin parodierea vechilor maeştrii, Fernando Botero atrage atenţia asupra unor 
moravuri sau probleme ale societăţii contemporane occidentale, între care un pericol pentru sănătatea 
omenirii îl reprezintă obezitatea, aşa cum este cazul reproducerii după ,,Gioconda” lui Da Vinci, în care ne-
o prezintă pe aceasta în ipostaza în care s-ar fi aflat ea dacă ar fi trăit în lumea contemporană, bulimică şi 
greu de recunoscut, doar surâsul fiind păstrat de artist ca un simbol pentru personajul pictorului 
renascentist. La fel procedează şi cu portretul infantei Margarita din ,,Meninele” lui Velasquez. 

 
 

Rufino Tamayo ,,Autoportret” Frida Kahlo ,,Coloana frântă 
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           Fernando Botero ,,Infanta Margarita”                                   Fernando Botero ,,Mona Lisa” 
 

În lucrările inspirate de atrocităţile recentelor războaie din Irak şi Afganistan, pictorul renunţă 
cu totul la maliţiozitate, redând gravitatea unor evenimente cu acuitate, chiar dacă păstrează ceva din 
trăsăturile groteşti ale personajelor alegorice (,,Abu Ghraib”, ,,Prizonieri”, etc.). 

Sursă iepuizabilă a creaţiei artistice, din care s-au inspirat şi se vor inspira artiştii din toate 
timpurile, figura umană continuă să ne fascineze prin valenţele sale metafizice. 
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CONSTANŢA  BUZEA 
Iubire 

E timpul sa te treci în viata umbrei 
Unde sunt strânse cete de cuvinte 
Unde un dor de tine te cuprinde 
 
Tu poti însingura coline sfinte 
Si nu poti fi trecuta cu vederea 
Calda ca lâna, palida ca mierea 
 
Acestei linisti pretul nu i-l cere 
Zidita fie gura care minte 
Razbunatoarea, simpla mea putere! 
 
E timpul sa primesti culori promise 
De plopii, de paianjenii din vise,  
Si de tristeti în sine compromise. 

Mar de lut 

Nu spune vorbe de prisos,  
Ca mi-este frig, ca ma întrem. 
Cerul veni mai jos noros,  
Fiind noroc, parând blestem. 
Fara sa vrei înaintezi 
Cu talpile adânci gramezi 
De frunze care putrezesc,  
Pe care vara nu le vezi. 
 
Cazute lin, ori rupte, fac 
Un vegetal efort, durut 
Abia acum, când moarte zac,  
Pe strazi de nerecunoscut. 
Si ploua pe acoperis,  
Si suna tablele de fier 
În scrisul, negrul ramuris 
Încrezator pâna mai ieri. 
 
De cîte ori, ca un vecin 
Care se uita peste zid 
Copilarindu-se putin. 
Tu pari în iedera livid. 
De câte ori – fantastic dar – 

O amânare în sarut,  
Când toamna îmi întinde iar 
Marinimosul mar de lut.  
 
Te voi chema, si vei veni,  
Si-am sa lipsesc, si dinadins 
Din toamna-n toamna tot mai gri,  
Din toamna-n toamna tot mai stins,  
Iubindu-te fara soroc,  
Pastelul meu ti-l împrumut,  
Sa simti cât tine acest joc 
De fascinatie limbut. 
 
Si va mai fi un drum de mers 
Pe care toamna îl masori 
Si veghe va lovi invers 
Amestecata printre nori. 
Auzi cum râdem lânga plâns,  
Ma-ntrem când ploile prefac 
Lumina verii ce s-a stins 
Într-un inel peste copac. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace! 
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IOAN ŢEPELEA 
 
 
 

L-am cunoscut pe poetul, omul de ştiinţă şi omul 
de mare omenie, IOAN ŢEPELEA , în urmă cu multi 
ani, atunci când, pe la începutul anilor 90 ne întâlneam 
la Oradea, poeţi, istorici, creatori de frumos, tineri ori 
vârstnici, dar frumoşi ca florile ce stau şi aşteaptă o 
toamnă îndelungată. 

Câtă energie, câtă vervă la Cercul Militar, acolo la 
Oradea, unde Nelu, aşa cum îi spuneau prietenii, oferea 
celor veniţi din Australia, Canada, Germania, Franţa, 
Republica Moldova, Serbia, o, Doamne, 
Serbia...ospitalitate, dragoste, momente de neuitat. 

Acolo l-am întâlnit pe Adam Puslojic, pe Jean 
Poncet, pe Ion Miloş, care venise din Suedia, pe 
marii noştri scriitori români cei ce vieţuiesc în ţară 
ori inafara ei, oriunde i-a trimis destinul, cel în care 
mai credem, mai nu credem.... acolo unde a rânduit 
Dumnezeu să-şi ducă viaţa. 

Câtă bucurie emana, câtă putere de organizare, 
cât manageriat. 

L-am avut invitat la Festivalul Internaţional de Poezie la Deva, unde a adus cu sine 
multă eleganţă şi mult suflet. A fost premiat la Deva şi a lăsat în urmă multe prietenii şi 
amintiri frumoase. 

Cuvintele mi se opresc pe buze atunci când trebuie să vorbesc despre înnormântarea lui. 
O zi de primăvară, cu foarte multe brânduşe, soare şi lăstarii ce dau muguri.  

Dealurile din jurul localităţii mult iubită de el, Bratca, imveşmântate în mov, îmbiau 
la melancolie.  

Mulţime de  prieteni, de ofiţeri, foşti colegi, consăteni... 
Un moment greu pentru toţi cei care l-au iubit şi apreciat. 

 
Dumnezeu să-l odihnească! 

 
Moartea  
 
 
La Ottawa porumbeii stau pe o rază de soare  
întrebându-se ce este vântul şi-unde  
văzduhul i se închină. Lacul cu apele lui  
pofticioase pare o faţadă a lumii. Un ocean  
prizonier între margini tot mai hidoase  
 
Noi venim tot mai rar din istorie  
din urme adânci ce nu se mai ştiu. Din 

cuvinte  
răsucite-n auz şi susurate prelung...  
 
Caii de azi poartă în coame izbânda  
viscolul iernii sau puhoiul căldurii  
limba cenuşii pare o poftă de câine  
şi sună din amintiri doar paşii lui Johan 
Wolfgang Geothe  
În casa copilăriei./ În tinda cea scurtă  
se-aude moartea cum plânge  
 

IOAN ŢEPELEA 
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Poză 1  
 
Unde lichioarea de viaţă în adormire  
naşte imagini distinse şi unde  
se oficiază începutul - acol  
se naşte timpul din timp şi-acolo  
se văd mai ales rădăcinile noastre  
 
Mugurii acelei zile radiau zâmbetul cosmic  
prin perdeaua albă a despărţirii  
lumeşti. Psihiatrul părea doar dus  
cu problemele lui psihiatrice...  
 
Între noi fie vorba - toţi porniserăm  
în căutarea unei identităţi fără urme  
de trecut luminos. Astăzi la Primărie  
cucul nu mai sună în Turn...  
 
Buzunarul măsoară timpul şi viaţa  
în Euro!  
 
 
Poză 2  
 
Michelangelo n-a ajuns şi la noi  
 
La cină ne-au sosit noi prieteni  
cu o poftă şi-o credinţă apoftegmatică  
cu divinaţiile lor mitopoetice  
şi strălucirile uneori migratoare  
cu ceea ce este şi se numeşte  
mirare  
 
Rămâi ţuţ peste măsură...  
dacă nu înţelegi rostul prăjinei  
 
 
Poză 3  
 
Valeriu Stancu n-a fost inventat  
el chiar a existat şi există...  
 
Poetul se plimbă scrutând apele  
cerul şi-adâncul firescului gând  
prinde în mâini transhumanţa  
virtutea de-a dobândi visul  
cu oase cu tot...  
 

Exilarhul din Babilon este ca vântul captiv  
şi exiguu... Pe palimpsest se reiau urmele  
cu desuetudine  
 
Ce cod urmează veţi spune!  
 
 
Poză 4  
 
 
Gloria e o umbră a noastră  
o perfidie care îl paşte pe fiecare  
Ea e praful stelar de pe bocancii  
soldatului... Este miriştea din suflet  
extazul văratec şi boala  
omului nemuncit.  
 
Între mine şi ea este gardul cel viu  
foişurul/ cireşul/plopul/ograda  
şi zarea  
 
Gloria începe şi se sfârşeşte continuu  
la cimitir  
 
 
Poză 5  
 
in memoriam Mircea Nedelciu  
 
Cazarma pare o zonă închisă  
pe simulacrul de gând o Doftană  
pe câmp mărşăluind în cuvinte  
este-o speranţă. Poate un fort libertin  
poate o pâine sau poate o greaţă  
 
Nu pot să-i uit ugerul. Laptele  
albastru şi nasturii şterşi  
oxidaţi. Glonţul perfid  
liniştea dinainte de goarnă  
 
În America a plecat până şi Moromete  
şi toţi haiducii din colectiv  
cu ochii întredeschişi Îngerul  
a stat de veghe...  
 
La Marsilia în port peştele a amuţit  
copleşit de visul din palmă.  
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DUMITRU TÂLVESCU  
 
 

IMAGINI DE FADO, un drum către sine 
 
Când plonjezi în inima cântecului, te laşi cuprins de acorduri, majoritatea în cheia SOL, te 

afunzi, pluteşti apoi, ieşi altfel din viată, ca să te întorci un altul, înapoi. Fado închipuie căldura unei ţări 
minunate, toropite de căldură şi zâmbete, în care mersul lumii est paşnic, previzibil în armonia normala 
a desfăşurării ei. Fado e o chemare spre o curăţire a sufletului, spre o îmbăiere în adevărul unei existenţe 
dusă sub privirea lui Dumnezeu. Fado e un pic uitare de sine, pe acorduri minunate de muzică unică. 
Aşa cum începe, romanul te lasă puţin descumpănit, apoi, jocul celor două realităţi duce invariabil 
spre o întoarcere a paginilor cu mai mult interes şi bucurie. Sunt prezente două lumi, cu personaje vii, 
alerte, descrise magistral şi care fac lectura ca un spectacol de cinema. Cele două personaje, cel puţin 
la început, sunt într-o permanentă căutare de sine, specifică vârstei anilor tinereţii timpurii. Însă 
amprenta educaţiei si tradiţiei în familie le marcheaza pe amândouă diferit, dar totuşi, într-un fel 
asemănător. Episoadele de început, pline de frustrări subiective si nemulţumiri îaduc pe Dumnezeu 
numai ca apel, ca leit motiv, nu ca trăire în El. E cu atat mai pregnant acest aspect, cu cât amândouă 
vor să se simtă singure, dar să scape de acest sentiment într-un fel identic. 
 Naraţiunea decurge frumos, se pare că autoarea foloseşte cum trebuie talantul dat de Dumnezeu, 
episoadele petrecute în timp şi  prezentate în carte în culori vii, converg spre cele doua personaje feminine, 
care işi definesc încet-încet caracterul şi statutul, izvorâte dintr-o normală si explicabilă  evoluţie a 
dorinţelor. Analiza celor două tinere ajunge aproape de diagnoză, devine surprinzătoare senzaţia pe care o 
ai când înţelegi  câte trăiri a reuşit sa aibă autoarea, transpunându-le în viaţa celor două personaje. 
Dacă primele 40 de pagini îmi pareau compoziţia unei liceene virgine, prin unele descrieri exhaustive, 
pline de aroganţă si dorinţe,, ca o explozie a frustrărilor cu multe platitudini şi clişee de “deja lu”,  
lucrurile se schimbă pe parcurs, naraţiunea devine mai bogată, mai colorată, mai plină de imagini şi 

substanţă. Episoadele SOL, 
conturează până la exactitate profilul 
unei categorii de indivizi, tipic 
pentru România unde parvenitismul 
creat dupa anii 90 a dat naştere unor 
monştri morali, pentru care singura 
existenţă bună e dată de bani, 
grandoare, sex, etc, care-şi rezolvă 
toate problemele prin intervenţii 
oneroase şi pentru care scopul scuză 
mijloacele. SOL trăieşte în acest 
mediu şi nu se poate rupe de el, e 
capricioasă, mofturoasă, 
pretenţioasă, incultă, genul pentru 
care totul nu e decat mişto, cool, 
beton sau nasol.A avut o tresărire de 
orgoliu, refuzând ajutorul tatei şi 
pornind, dar prea târziu, pe un drum 
pe care să încerce să se definească. 
Nu reuşeşte în prima fază, rămâne 
ancorată tot în vicisitudinile unei 
vieţi dominate de imoralitate, cu 
iluzia unei iubiri închipuite şi care nu 
se realizează. Se smulge, dar nu de 
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tot, din marasmul vieţii pe care o duce, cu licăriri de trezire . Din păcate, nici până la sfârşit ea nu 
ajunge să înţeleagă cum trebuie să iubească şi se pierde, încet încet, căutând un loc calduţ, unde să 
trăiască fără griji, aşa cum a învaţat-o tatăl ei şi fără să câştige drumul de la eu pentru sine, către eu 
pentru ceilalti, staţionând iremediabil în eu pentru sine. Aş mai remarca aici aspectul legat de Sol şi 
prietenii ei, Andrei, Mimi,foarte sugestiv redat, în pagini coerente, pline de imagini vii, care crează 
personaje pe care le stim de la televizor sau din ziare, trăitori într-o lume de aparent belşug, fără trăiri 
spirituale, o viaţă pierdută în experienţe sexuale, adorare, egoism şi orgoliu. Cel puţin personajul 
Andrei, nu este decât un egoist gregar, care-şi arogă un rol de om important, un adulterin recidivist 
care nu traieşte decât pentru a-şi satisface propriile vicii. Intervenţia foarte neaosă a soţiei lui Andrei 
în desfăşurarea acţiunii, basculează puţin evoluţia romanului, aducând un semn spre normalitate în 
mintea năpădită de gânduri confuze, a lui SOL. 

LUNA, în schimb, este un personaj mai aparte. Aici pot să laud fără reserve măiestria autoarei, 
care a reuşit să redea în culori foarte vii, atmosfera locului, culoarea si muzica acelui spaţiu mirific şi 
îndepărtat.. Numai acest aspect, mă face să fiu convins că următoarea carte va depăsi în calitate si extaz, 
naraţiunea de faţă. Ea, LUNA, trece prin aceleaşi traume existenţiale, cea mai acută fiind, desigur, 
iubirea neîmpărtăşită , dorinţa nepervertită de a iubi şi a fi iubită, neştiinţa de a găsi ăn singurătatea cu 
Dumnezeu, care nu e o singurătate a trupului, ci doar a inimii, liniştea unei certitudini în doi. În tot 
zbuciumul ei, LUNA e protejată altfel de prieteni, de familie, Jose, personajul care se apropie de LUNA 
e un fel de Andrei, dar la o altă scară, el pune egosimul său existential pe seama unei nehotărâri 
dinăuntru, el nu se rupe din curvie spre a preacurvi, cum face Andrei, îşi iubeşte sotia(?), o iubeşte pe 
Luna dar in acelasi timp îi este greaţî de soţie, se îndrăgosteşte de LUNA, iar o iubeşte pe soţia lui, dar 
acceptă sî mintă, să se mintă, continuand o idilă care în sufletul LUNEI aprinde scântei din care nu iese 
foc, ci doar un fum care-i înceţoşează mintea. Salvarea ei este Salvador, un fel de înger păzitor care o 
pune pe făgaşul normal, ea începe să fie vie şi stăpână pe suflet şi pe soartă.  Spre sfârsitul cărţii, apare si 
transfigurarea lui SOL, din femeia  avidă de plăceri uşoare, lucruri scumpe si lume buna, văzând 
tablourile LUNEI, începe să înteleagă trăirile comune amândorura , dă semne de trezire. Apoi se pierde, 
din păcate,într-un simulacru de viaţă,în timp ce LUNA se transfigurează în înger păzitor pentru familie 
si prieteni, conştientă că şi-a găsit drumul şi echilibrul.. 

Stilul autoarei este cald, curgător şi limpede. Pentru transparenţa care-i trebuie unei cărţi de 
referinţă urmează multă muncă placută, lecture îndelungi,  gânduri, descoperirea unor alte înţelesuri 
ale vieţii care aşteaptă să fie revelate. Drumul trasat în interiorul romanului e bun, melodios, încanta. 
E  multă lumină, care nu poate veni decât dintr-un spirit superior. Are un înger păzitor bun, spre 
înmultirea talantului pe care i l-a dat Dumnezeu. Iar vârsta îi oferă un prilej  şi mai bun şi timp 
suficient pentru înţelegere şi evoluţie pozitivă în drumul ei spre viaţă. 

( Imagini de fado. Autor: Vanessa D. Mariş. Editura Emia, 2012) 
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FIZICĂ ŞI POEZIE LA EDITURA EMIA 

 
SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRŢII a debutat cu un moment fascinant ce 

impune o mai mare atenţie acordată producţiei editoriale, autorului, cărţii în general. 
Prezenţa copleşitoare a PreaSfinţitului Gurie, Episcop al Devei şi Hunedoarei, cel care 

prin cuvântul domniei sale a marcat importanţa cărţii pentru evoluţia spirituală a fiecăruia 
dintre noi, cel care a transmis pace şi binecuvântare la început de eveniment, a fost mai mult 
decât copleşitoare. 

Preşedintele CJH, cel care finanţează, anual, acest eveniment editorial, a făcut 
trimitere spre anii în care, profesor de matematică fiind, a fondat prima editură din judeţ, 
imediat după anii 90. Ne-a încurajat domnul preşedinte, ne-a transmis o undă de speranţă în 
lumea aceasta dominată de materie. 

Şi toate acestea nici nu s-ar fi putut întâmpla fără spiritul managerial şi deosebit de 
energic al directorului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”, Hunedoara, Deva, Ioan 
Sebastian Bara, cel care nu lasă niciun moment scutul jos, luptându-se cu tot marasmul acesta 
ce cade ca o plasă neagră asupra cărţii. 

Nu puţini sunt scriitorii care şi-au găsit un real sprijin în domnia sa. 
Acum, la deschidere, elegant în ţinută şi vorbire, ne determină să fim prezenţi la 

Salonul de carte de la Deva mereu şi mereu, atâta cât ne va ţine Dumnezeu, pteea de trăi cu 
satisfacţia spirituală că am mai realizat un proiect, strict spiritual, atâta cât vom mai fi pe 
acest pământ. 

Numeroşi sunt cei ce trec printe cărţi absorbind cu nesaţ fiecare copertă, fiecare 
noutate editorială. 

Puţini sunt cei ce pot să cumpere o carte. Privesc pensionarii cum trec şi cum se întreabă: 
cartea aceasta ori reţeta cu edicamente, asta pentru că banii dn buzunar nu ajung pentru ambele. 
Aşadar: vindecarea sufletului ori cea a trupului. Doamne, până când, până când? 

Eveniment în cea de-a doua zi la Casa de Editare Emia. 
O zăresc pe poeta Paulina Popa trecând cu nonşalană ptrintre mesele încărcate de 

cărţi, emoţionându-se la fiecare pas, la fiecare întâlnire cu prieteni, poeţi, scriitori, prieteni 
literari şi nu numai. O lumină anume se aşterne pe toată făptura sa la apariţia nepţilor, Mihai 
şi Andrada, cei ce o inspiră ( a se vedea numărul mare de cărţi pentru copii).  

Prezenţe remarcabile în preajma sa, autori de mare valoare literară şi ştiinţifică. De la 
Universitatea din Craiova îl văd pe Profesorul Universitar Florea Uliu, cel ce conduce de 
mulţi ani lotul naţional de olimpici la olimpiadele de fizică din ţară şi dinafara ţării. Este 
însoţit de .Prof dr. Sandu Mihail.Îşi lansează azi o nouă carte la Deva.Numeroşi invitaţi, 
public select şi, pentru a câta oară?, emoţii. 

Lumea ştiinţifică şi „actorii” ei, profesori, autorii, cercetătorii, se devedeşte, dacă mai 
era cazul, o lume coagulată, sensibil desupra altor lumi, gupruri, grupuleţe. Zeci de fizicieni, 
zeci de universitari şi nu numai, sunt prezenţi în jurul profesorului Florea Uliu. Cartea 
domniei sale OPTICA GEOMETRICĂ, un succes editorial. Şi dacă fizicianul Sandu Mihail, 
autorul a multe cărţi din domeniul fizicii, este cel care încântă ppublicul cu poezie, atunci, 
iată cum se leagă lucrurile, fizică şi poezie la editura Emia. 

Paulina Popa îşi lansează, azi, MATEMATICA ÎNGERULUI – fragmentarium. O carte 
elegant alcătuită, o culoare delicată, un verde care se întinde de la copertă în interiorul cărţii. 
Să fi avut vre-o legătură, alegerea culorii verde cu „era verde” în care se află pământul în 
aceşti ani? Un adevărat spectacol ne este oferit de profesorul Paul Ţoţa,  cel care se între pe 
sine aşa ca de fiecare dată, atunci când este vorba de recitare. Un moment excepţional. Dacă 
eu aş fi fost cea care aş fi recitat aş fi ales exact aceleaşi poeme, poate şi poemul 70 din 
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fragmentarium. Mi-am dat seama, doar după lecturarea cărţii că acest fragmentarium nu este 
altceva decât o „pravilă” pe care oricine o va deschide, absolut aleatoriu, va găsi exact 
„fragmentul”, ideea, „cugetarea” care îl va descrie, cumva forţat spus, poate care-i „va veni 
ca o mănuşă”. 

Momentul de final, în care Paulina, cea pe care o ştiu, foarte echilibrată şi fără 
margini de sensibilă, cea care observă până şi culorile dintr-o floare, interpretând, analizând, 
analizând... , emoţinată şi, vizibil, făcând un „exerciţiu de echilibru” între a face lucrurile 
perfect şi a u supăra pe cineva... a nu uita să mulţumească cuiva..., a fost momentul în care 
autori ai editurii au fost recompensaţi, premiaţi. S-au oferit titluri de CAVALER AL CĂRŢII. 
Selecţia a fost foarte riguroasă. S-au avut în vedere criteriile: - valoarea cărţii publicate; - 
feedback-ul în cazul cărţilor ajunse pe piaţa cărţii şi claborarea cu Caa de Editare Emia ( mai 
multe colaborări). Diplomele au fost însoţite de pungi de cadouri. Am încercat să trag cu 
ochiul şi am descoperit cărţi de mare valoare estetică şi materială. Un exemplu şi pentru alte 
edituri care ar trebui să-şi bucure autorii. 

Dintre cei care au devenit Cavaleri, amintim: Colectivul de redacţie a monumentalei 
lucrări Judeţul Hunedoara, monograie, vol 1, domnii: Ioan Sebastian Bara, Denisa Toma, 
Ioachim Lazăr, Vasile Ionaş, Liviu Lazăr, Florin Dobrei, Simion Molnar; apoi: Dumitru 
Tâlvescu, Mihai Cimbru, Dănuţ Drăgulescu, Lazăr Plăcintă, Camelia Enăchiţă Stârcescu, 
Pantelimon Târban, Didina Botgros, Olivia Niţescu, Mircea Lac... 

Spor şi valoare la Casa de editare Emia. 
Florica Bercea, Beiuş, 14 oct. 2012,  
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