
 

Lumină Lină 
Revistă de spiritualitate şi cultură românească 

Gracious Light 
Review of Romanian Spirituality and Culture 

THE ROMANIAN INSTITUTE OF 
ORTHODOX THEOLOGY AND 
SPIRITUALITY 
CAPELA SF. APOSTOLI PETRU  
SI PAVEL 

AN XXI/ NR.3 
IULIE - SEPTEMBRIE  2016 
NEW YORK 



 

Lumină Lină • Gracious Light An XXI/ Nr. 3, 2016  New York 



 

INSTITUTUL ROMÂN DE TEOLOGIE SI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ 
Capela Sf. Apostoli Petru şi Pavel, New York 
INCORPORATED IN AUGUST 1993 
www.romanian-institute-ny.org 

Preşedinte:  
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian 
30-18 50th Street
Woodside, New York 11377
Tel./Fax: (718) 626-6013
E-mail: DamianTh@aol.com

Biserica: 
14-22 27th Ave.
(14th Street/ 27th Ave.)
Astoria, New York
Subway N, W, bus Q 18

Revista Lumină Lină este membră a Asociaţiei Revistelor, Publicaţiilor şi Editorilor 
(ARPE). 
Lumină Lină. Graciouos Light, a peer reviewed publication, is indexed and 
abstracted in World Laboratories and Scientific Resources Index and TLS Arhive. 

Colegiul de redacţie: Director: THEODOR DAMIAN, DamianTh@aol.com 
Redactor şef S.U.A.: M. N. RUSU, vichiro7@hotmail.com 
Redactor şef România: MIHAELA ALBU, malbu_10@yahoo.com  
Redactori: VASILE ANDRU, DAN ANGHELESCU 
Secretar de redacţie, tehnoredactare şi paginare: CLAUDIA DAMIAN 
Fotoreporter: ALEX MARMARA 
Consilieri editoriali: GELLU DORIAN, IOAN GÂF-DEAC, AUREL ŞTEFANACHI, SORIN 
PAVĂL, ANDREEA CONDURACHE, MUGURAŞ MARIA PETRESCU, MIHAI HIMCINSCHI 

Contribuţiile pentru susţinerea şi publicarea revistei sunt binevenite şi se 
scad la taxe. Cecurile pot fi făcute pe numele Institutului sau al Bisericii  
Sf. Ap. Petru şi Pavel şi trimise la adresa redacţiei:  
Pr. Th. Damian, 30-18 50th Street, Woodside, New York 11377. 

Revista este redactată trimestrial de către Institutul Român de Teologie şi 
Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi publică articole de 
teologie şi spiritualitate, istorie, literatură şi cultură, poezie şi proză în limbile 
română şi engleză.  

Redacţia revistei nu împărtăşeşte neapărat ideile conţinute în articolele publicate. 

Materialele trimise spre publicare trebuie să fie dactilografiate la computer, cele în 
limba română cu caractere româneşti, şi expediate pe dischetă sau prin e-mail (ca 
attachment). Textele nepublicate nu se înapoiază expeditorului. 

Revista este distribuită în USA, România, Moldova, Ucraina, Rusia, Canada, 
Austria, Germania, Olanda, Italia, Franţa, Elveţia, Suedia, Norvegia, Danemarca, 
Grecia, Cipru, Serbia, Ungaria, Israel, Vietnam, Australia. 

ISSN 1086-2366    

mailto:DamianTh@aol.com


1 

Lumină Lină • Gracious Light 
Revistă de spiritualitate şi cultură românească 

An XXI/ Nr. 3           Iulie - Septembrie  2016 

TEOLOGIE 

PR. PROF. UNIV. DR. THEODOR DAMIAN 
Iertarea din inimă .......................................................................... 5 

DUMITRU ICHIM, Psalm cu cârlionți de aur ............................................... 8 

PR. DR. NICOLAE NICOLESCU 
Apologia şi Apologetica ................................................................ 9 

IULIANA PALODA-POPESCU, Într-o privire albastră ................................ 18 

ESEU 

PROF. DR. HEINZ-UWE HAUS 
‘The Call of the Gods’: Directing Ancient Greek Drama  or 
How to Find a “Breathing Space” for the Audience ................... 19 

HORIA ION GROZA, Monahul,   Vertij ...................................................... 26 
Faţă-n faţă,   Cântec de amurg,  ............................................................. 27 

MARIAN NICOLAE, rugăminte,   puseu ..................................................... 28 
meditație,   eu am să văd raiul din fotografii .......................................... 29 

EMINESCIANA 

DAN TOMA DULCIU 
Un reportaj ocazional: Eminescu descrie incendiul unui faimos 
teatru din Viena ........................................................................... 31 

PASSIONARIA STOICESCU, Sfânta Vineri .................................................. 41 

GELLU DORIAN, Disperările .................................................................... 42 



 
2 

ISTORIE LITERARĂ 
 

M. N. RUSU 
Octavian Goga – 135. Poetul şi oceanul .................................................. 45 

 
OCTAVIAN GOGA,  Isus pe valuri ............................................................. 45 

 
 

PROZĂ 
 
NICOLAE DAN FRUNTELATĂ 
Blind Wild Boar 
Translated from Romanian by Ioana-Ruxandra Fruntelată .......... 47 

 
MIHAELA MALEA STROE 
Poveste despre vreme, vremuri și-un mesteacăn…  ..................... 49 
 
ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ 
Manual de gesturi inutile .............................................................. 51 
 

FLORICA CEAPOIU, Plâng copacii,   Zburând în cerc,   Armonie,    
Dintr-un timp al regăsirii,   Argat la stele,   Spre seară .......................... 54 

 
PERSIDA RUGU, 5. de necuprins văzduhul,   6. umbra Ta devine cort,    
7. mireasma privirii Tale înalţă arbori,    
8. zodie înfrunzind cercuri de ochi .......................................................... 55 
 
MARCEL MIRON, Cenaclul Mihai Eminescu din New York ..................... 56 
Toarce … ................................................................................................. 57 
 
 
CĂRŢI ÎN AGORA 
 

THEODOR DAMIAN 
Mihail Diaconescu, ctitor nou de istorie veche 
Istoria literaturii dacoromane de Mihail Diaconescu .................. 59 
 
PETRU HAMAT  
Poezia lui Radu Stanca și jocul oglinzilor .................................... 63 
 
PAUL ARETZU 
Un sacerdot în literatură 
Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania”, de Ioan St. Lazăr .... 69 



 
3 

BEDROS HORASANGIAN 
Parisul lui Horea Porumb 
Parisul meu de Horia Porumb ...................................................... 75 
 
AURELIU GOCI 
Theodor Damian. De la poezia religioasă la creaţia sapienţială ... 77 
 
DAN ANGHELESCU   
Eugen Popin - Convergenţe în irepresibilă nostalgie a purităţii ... 79 
 

NICOLAE BĂCIUŢ, Joia judecăţii,   Tu unde-ai rămas,   Cândva ............. 85 
 

IOAN N. ROŞCA, Scoică,  Idem şi ibidem,   Cap gestant .......................... 86 
 

SIMONA-GRAZIA DIMA,  Cer de dimineaţă,   Căutare ............................. 87 
 
 

ANIVERSĂRI 
 
LA MULȚI ANI, Alexandru Cetățeanu! 
Muguraș Maria Petrescu ............................................................. 89 

 
ALEXANDRU CETĂŢEANU 
De unde mă trag şi unde mă-ntorc (o biografie) ..................................... 89 

 
 

POEZII IN TANDEM 
 
THEODOR DAMIAN SI IOAN GAF-DEAC 
Numele începutului,    Forma din sunet ....................................... 91 
Poemul acesta e îngerul în noi asfințit ......................................... 92 

 
FOTOALBUM ............................................................................................. 94 

 
ANTOLOGIE DE CENACLU 

 
Visul de Elena Olariu ................................................................. 111 
Rădăcini peste timpuri de Claudia Bota ..................................... 112 
CRIST-ALIN de Lucia Sav.............................................................. 112 
He Must Be de Ştefan Scortea .................................................... 113 



 
4 

IN MEMORIAM 
 

RADU PETRESCU-MUSCEL 
Livia Maiorescu, contesa de Dymsza (1863-1946) ................... 115 

 
LUCA CIPOLLA 
Ca să-ajung la tine,  Magie,  Şofran,  Europa a murit la Idomeni ........ 124 

 
 

RECENZII 
 

IRONIM MARŢIAN 
„Comori” într-o carte 
File şi suflete citite (1997-2010) de Silvia Popescu ................... 125 
 

 

REPORTAJE 
 

REMUS V. GRAMA 
O seară literară de-a dreptul pascală în Cleveland 
“De la George Coșbuc la Ioan Alexandru” cu Anca Sîrghie și 
recenta ei carte, prezentată de Aurel Pop ................................... 133 
 
IRINA ANIȚULUI  
Eminescu şi “Ziua Tatălui” la New York ................................... 135 
 
NICOLE SMITH 
Elena Mitru: Nu vreau să traversez  ........................................... 137 
 

 

CĂRŢI SOSITE 
 

Monolog deschis spre dialog  
Monolog de Alexandra Roceric   ................................................ 138 

 
REVISTA PRESEI 
 

THEODOR DAMIAN 
Şi revistele au nevoie de modele  ................................................ 139 
O catedră de istorie ..................................................................... 140 

 
GALERIA „SPIRITUS” .............................................................................. 141 
 
RETROSPECTIVA TRIMESTRIALĂ ............................................................. 143 

 
ANUNŢURI .............................................................................................. 148 



5 

TEOLOGIE 

PR. PROF. DR. THEODOR DAMIAN 

Iertarea din inimă1 

“Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă 
dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimile voastre.” 

(Matei 18, 35) 

După cum inima este un organ central al trupului nostru, tot aşa ea 
este centrală vieţii noastre spirituale. În tradiţia civilizaţiei noastre inima este 
asociată cu sentimentele şi sensibilităţile umane. Există expresia “a pune la 
inimă”, mai ales când sunt supărări şi probleme. A pune la inimă este şi bine 
şi rău. E bine, în sensul că aceasta arată că suntem oameni sensibili, nu 
suntem indiferenţi la ce se petrece în jurul nostru; dar e şi rău atunci când 
devenim prea sensibili, când ne lăsăm prea uşor afectaţi emoţional, foarte 
adesea, de lucruri care nu sunt importante şi care nu merită stresul pe care-l 
acumulăm. În concepţia Sf. Părinţi ai Bisericii creştine inima joacă în viaţa 
omului un rol la fel de important ca şi mintea. Ei recomandau echilibrul 
dintre minte şi inimă, sau după o frumoasă expresie, botezarea minţii în apele 
calde ale inimii.  

Acesta este contextul în care trebuie să înţelegem că Mântuitorul 
Hristos vorbeşte despre iertare în textul Sf. Evanghelii de astăzi.  

Pentru că punem aşa de multe la inimă, sau pentru că punem şi la 
inimă (pe lângă minte), de aceea când apar probleme ele trebuie rezolvate 
atât cu mintea cât şi cu inima, o adevărată şi eficientă terapie spirituală 
implicând scoaterea lor din ambele locuri. 

Un clasic exemplu în acest sens este legat de expresia comună “te iert 
dar nu te uit”, folosită când e vorba de a ierta celui ce ne-a greşit. Evident a 
ierta fără să uiţi înseamnă a ierta doar de formă, cu vorba, nu şi cu mintea , 
şi cu atât mai puţin cu inima, adică jignirea adusă, reală sau percepută, 
rămânând în continuare la inimă. 

Această falsă iertare otrăveşte ambii parteneri ai respectivei relaţii. 
De aceea vorbind despre iertare Mântuitorul accentuează locul şi rolul inimii 
în acest proces: “Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veţi 
ierta fiecare fratelui său din inimile voastre” (Matei 18, 35). Deci 
Mântuitorul nu spune simplu “dacă nu veţi ierta,” ci “dacă nu veţi ierta din 
inimă”, ceea ce înseamnă că în momentul în care ai iertat pe cineva, atunci 
trebuie să şi uiţi şi să îi şi dăruieşti înapoi inima, aşa cum era inima investită, 
dăruită relaţiei cu acea persoană înainte ca supărarea să se fi produs. Căci 
altfel, dacă spui din buze că l-ai iertat şi dacă şi vrei în mintea ta să îl ierţi, 

1 Predică la Duminica a VI-a după Rusalii 
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dar nu ai scos din inimă acea supărare, atunci nu l-ai iertat cu adevărat. De 
aceea, cum ziceam mai înainte, este bine că suntem sensibili la ceea ce se 
petrece în jur, dar uneori parcă suntem prea sensibili şi punem la inimă ceea 
ce nu ar trebui să punem. În alte cazuri, alţii nu au intenţia să ne supere şi noi 
gata, ne şi simţim supăraţi. Alteori se întâmplă că nici pe departe cineva nu 
ne atinge cu nimic şi din cauza propriilor noastre necazuri sau a propriilor 
noastre complexe şi prejudecăţi, ne considerăm jigniţi, atacaţi; şi cum 
procedăm când ne considerăm atacaţi? Atacăm la rândul nostru. Atunci dăm 
înapoi, căci aşa am învăţat din Vechiul Testament: “Ochi pentru ochi şi dinte 
pentru dinte”, uitând că Mântuitorul Hristos a schimbat legea aceasta în ceea 
ce are ea mai esenţial. Căci repet, uneori se întâmplă că în modul cel mai 
sincer, o persoană oarecare nu a avut nici cea mai mică intenţie să ne supere 
şi nouă, aşa cum se spune mai popular, ne sare ţandăra, deşi uneori pentru 
nimic. Se vede aşadar că inima cu tipul acesta de sensibilitate are un rol 
deosebit de important în reglementarea relaţiilor noastre cu cei din jur.  

Dacă însă acest lucru s-ar petrece numai la nivelul relaţiilor sociale, 
poate că  nu ar fi aşa de grav; dar relaţiile noastre sociale au o dimensiune şi 
o implicaţie legată de mântuirea sufletelor, de aceea dăm atâta importanţă
felului cum ne comportăm cu cei din jur.

Să reluăm însă evenimentele relatate de Sf. Evanghelie de astăzi: 
Mântuitorul vine în Capernaum, în oraşul Său, unde probabil avea rude sau 
prieteni, şi la un moment dat I-au adus înainte un paralizat; Iisus, fără să 
aştepte insistenţe, i-a spus: “Îţi sunt iertate păcatele”. Or cei din jur, ca şi cei 
care l-au adus pe paralitic puteau să gândească: pentru ce l-am adus? Ca să 
îi ierte cineva păcatele sau ca să îl vindece? Deci au rămas surprinşi probabil 
de felul cum Iisus i-a întâmpinat. Ei au venit cu paraliticul ca să afle 
vindecare şi Mântuitorul le spune cu totul altceva. Dar fariseii şi cărturarii s-
au smintit şi mai mult căci, ca să ierţi păcatele, trebuie să fii Dumnezeu, or 
cine dintre cei de acolo Îl credea pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu? Şi 
atunci când El a spus paralizatului că i se iartă păcatele, ei au fost indignaţi 
şi s-au gândit în mintea lor: “Acesta huleşte”, că este o blasfemie ca să 
pretinzi tu ca om că poţi să ierţi păcatele cuiva.  

Dar Mântuitorul le-a răspuns: “Ce credeţi voi că este mai uşor: să spui 
cuiva că i se iartă păcatele, sau să îi spui să-şi ia patul şi să meargă la casa 
lui?” Şi au rămas în dilemă, căci încă nu înţeleseseră situaţia şi la ce se 
referea Mântuitorul. Pentru ei, aceste două lucruri, iertarea păcateleor şi 
vindecarea, erau complet separate unul de celălalt. În mintea lor, poate că şi 
în a noastră, dacă nu înţelegem prea bine textul Evanghelic, nu se vede nicio 
legătură între a ierta păcatele şi a vindeca. Dar tocmai asta a arătat Iisus: că 
există o legătură strânsă între iertarea păcatelor şi vindecare, mai precis că 
iertarea păcatelor aduce vindecarea, că boala este de multe ori consecinţa 
păcatului şi scoţând păcatul, iertându-l, dându-l la o parte, consecinţa dispare 
şi atunci are loc vindecarea. Pe de altă parte, prin vindecările făcute de El, 
aşa cum nimeni altul n-a mai făcut vreodată, Iisus a dat de înţeles că vine de 
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la Dumnezeu, că este Dumnezeu. În acest caz El poate să ierte şi păcatele. 
Cu alte cuvinte, Mântuitorul le-a vorbit indirect despre dumnezeirea Sa, le-a 
spus că El nu este o persoană oarecare, un rabin oarecare, ci că este Fiul lui 
Dumnezeu şi că în această calitate poate să facă orice. 

Fariseii şi cărturarii au rămas şocaţi când Mântuitorul i-a spus 
paraliticului: “Îţi iert păcatele tale”. Dar chiar dacă nu ar fi fost Fiul lui 
Dumnezeu şi ar fi fost un simplu rabin, oare nu putea Mântuitorul să spună 
că îi iartă păcatele? Oare noi nu iertăm păcatele semenilor noştri? Ce este aşa 
de şocant în faptul că tu mă ierţi pe mine, sau eu te iert pe tine? Nu ne iertăm 
unii pe alţii? Nu ne greşim direct şi indirect unii celorlalţi? Deci ce este aşa 
de indignant în faptul că, chiar dacă Iisus nu ar fi fost Dumnezeu, a putut să 
acorde iertarea păcatelor unui semen de-al Său? Ştiau fariseii şi cărturarii ce 
relaţie exista între Mântuitorul şi acel slăbănog? Să nu uităm că acest lucru 
se petrecea în aşa numitul oraş al lui Iisus, în Caparnaum. Şi dacă acolo era 
oraşul lui, se poate presupune că acolo avea rude, prieteni, vecini. Poate că 
se cunoşteau de mult, poate că exista ceva între ei, poate că unul din acel oraş 
(sau mai mulţi) s-a legat de Mântuitorul Hristos în sens negativ, poate că L-
a insultat. Nu de puţine ori s-a întâmplat ca Mântuitorul să fie insultat de 
alţii, să fie jignit. Deci din nou: de ce trebuiau să fie aşa de indignaţi fariseii 
şi cărturarii, când au auzit că Iisus a spus: “Ţi se iartă păcatele”? Răspunsul 
este acesta: ei s-au simţit indignaţi pentru faptul că Mântuitorul nu i-a spus 
lui: Eu îţi iert păcatele, pentru că M-ai supărat, sau M-ai jignit. El nu a oferit 
iertarea la modul personal, ci la modul general, dincolo de relaţia personală. 
A dat o iertare aşa cum numai Dumnezeu poate să dea. Iisus arată prin 
aceasta că iertarea este un act dumnezeiesc; aşa cum spune şi completarea 
cunoscutului proverb: errare humanum est. Perseverare, diabolicum. 
Absolvere, divinum est. Adică: “A greşi este omeneşte, a persevera este 
diabolic, dar a ierta este dumnezeieşte”. De aceea, iertarea este o trăsătură de 
caracter, un act social, spiritual, teologic, religios, care ne înalţă la condiţia 
regală a divinităţii, căci Dumnezeu este Împărat şi numai Împăratul poate să 
ierte din oficiu greşelile supuşilor. De aceea există şi tradiţia ca uneori, când 
un împărat sau un conducător de stat vine la putere, să dea o graţiere, să 
scoată din închisori pe câţi vrea, aşa la modul general, fără să fi fost împăratul 
implicat în nici un fel de acţiune în care cei din închisori i-au greşit lui 
personal. De aceea deci, fariseii şi cărturarii au fost indignaţi. 

Când nouă ni se spune să iertăm din inimă celor de lângă noi, cum 
Tatăl nostru ne iartă greşelile noastre, înseamnă că astfel noi am fost 
împuterniciţi să ne ridicăm la nivelul demnităţii împărăteşti a dumnezeirii şi 
aceasta nu este puţin lucru. Am putea zice că este chiar înfricoşător, este 
mare lucru, căci ni s-a deschis o cale ca să fim nu numai urmaşi ai lui 
Dumnezeu Tatăl care are putere ca să ierte păcatele pe pământ, dar şi să stăm, 
într-un fel spunând, la acelaşi nivel cu Dumnezeu, adică prin iertarea din 
inimă să devenim dumnezei, căci a ierta este dumnezeieşte. De aici şi 
importanţa fundamentală pentru mântuirea noastră, a avertismentului şi 
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îndemnului care este şi concluzia pildei cu datornicul nemilostiv, rostită de 
Mântuitorul Hristos şi în care accentul este pus în mod special pe inimă: “Tot 
aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veţi ierta fiecare fratelui 
său din inimile voastre.” 

 
 
 
 
 
 

DUMITRU ICHIM 
 

Psalm cu cârlionți de aur 
 

Comoara îngropată, nălucă strălucirii, 
Mai bântuie prin codri, ca inorog neprins!  
Pe unde-o mai fi scrinul, Damascul amintirii 
Cu cârlionți de aur și roș sigiliu, stins?  
 
Risipi de frumusețe, cum amăgiși Iubire, 
Pe-o singură tulpină, ca un satrap avar? 
Pe-altoiul veșniciei, trup vrut-ai, mănăstire, 
Argila să întreacă în cântec pe Olar. 
 
Spun cărțile bătrâne, Numele-Spart se-arată 
În vis, țesut din raza Iubirii-n heruvim, 
Că mă întreb, dar dacă lumina Ei furată, 
N-o fi un semn veciei, ca-ntoarsă s-o trăim.  
 
Chiar iadul făr' Iubire ar fi lipsit de straie, 
De n-ai fi fost, de unde ar fi furat văpaie? 
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PR. DR. NICOLAE NICOLESCU 
 

Apologia şi Apologetica 
 

Noțiuni preliminare 
Apologetica este o ramură a Teologiei, care are ca obiect apărarea 

credinţei creștine pe calea demonstraţiei ”raţionale”. 
Există o diferenţă între Apologie şi Apologetică. 
Apologia se ocupă cu apărarea punctuală a unei învăţături de credinţă, 

pe când Apologetica, ce conține o Apologie sau ține de Apologie, are în 
vedere apărarea învăţăturii de credinţă creștine în ansamblul ei. 

Dintre autorii de Apologii enumerăm: Sf. Justin Martirul şi Filosoful, 
Taţian Asirianul, Atenagora, Tertulian. 

Istoricul Eusebiu de Cezarea, vorbind despre lucrările Sf. Justin 
Martirul și Filosoful, menţionează: 

1. O primă Apologie adresată lui Antonin Piul, fiilor săi, senatului şi 
poporului roman, tratând despre doctrina creştină; 

2. O a doua Apologie, adresată lui Antonin Verus, adică lui Marcu 
Aureliu, despre credinţa creştină; 

3. Cuvânt către Greci – în care se vorbeşte despre natura demonilor 
precum şi despre problemele dezbătute de către creştini şi filosofii 
greci; 

4. Combatere – adresată tot grecilor; 
5. Despre monarhia lui Dumnezeu, în care monoteismul este apărat cu 

ajutorul Sfintei Scripturi şi al autorilor greci; 
6. Dialogul cu Iudeul Trifon, un dialog cu cel mai renumit iudeu din 

vremea sa, în care se arată cum harul Duhului Sfânt l-a ajutat pe Sf. 
Justin să primească învăţătura credinţei. 
 
Alte Apologii ale Sf. Justin sunt: Psalmistul, Despre suflet, Contra 

lui Marcion, Tratat contra tuturor ereziilor,  etc. 
Dintre operele autentice ale Sf. Justin, s-au păstrat trei în întregime: 

Apologia I, Apologia II, Dialogul cu Iudeul Trifon. 
Taţian Asirianul a scris Apologia: Cuvânt contra Grecilor, o 

polemică severă contra culturii greceşti, pe care o critică arătând 
superioritatea creştinismului asupra păgânismului şi Diatessaron, o 
evanghelie unică, cu texte din cele patru Evanghelii, baza  fiind Evanghelia 
a IV-a. Această evanghelie s-a bucurat de o mare autoritate în Siria. Ea a fost 
comentată de Sf. Efrem Sirul. Teodoret al Cirului, ereziarhul, a ars 200 de 
exemplare din ea. 

Atenagora Atenianul a scris Apologiile: Solie pentru creştini şi 
Despre învierea morţilor. Apologia Despre învierea morţílor este 
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considerată una dintre cele mai importante lucrări patristice pe această temă. 
Redăm un pasaj din această lucrare: 

“Atunci când l-a adus pe om la viaţă, Creatorul i-a dat 
suflet nemuritor şi un trup sensibil, dându-i raţiune şi insuflându-
i o lege, prin care vrea să ofere şi să păstreze toate darurile de 
care l-a învrednicit şi care să-i asigure o viaţă raţională şi o 
existenţă conştientă. Şi ştim foarte bine că Dumnezeu n-ar fi 
creat o astfel de fiinţă şi n-ar fi prevăzut-o cu toate condiţiile de 
supravieţuire dacă El n-ar fi dorit continuarea acestei existenţe. 
Creatorul lumii întregi cu acea destinaţie a creat pe om, ca el să 
se bucure de o existenţă raţională, încât, privind întruna la 
mărirea dumnezeiască şi la înţelepciunea Lui cea mai presus de 
toate, să supravieţuiască desfătându-se încontinuu de darul 
creaţiei, după sfatul Celui ce l-a zidit şi potrivit cu firea pe care 
a primit-o. Scopul creării omului confirmă deci dăinuirea lui 
pentru veşnicie, iar în această dăinuire e implicată şi învierea, 
fără de care omul n-ar putea supravieţui. Când ne gândim la 
crearea omului, implicit ne gândim că trebuia să existe şi un 
singur scop, atât pentru sufletul cât şi pentru trupul lui. Preţuirea 
deopotrivă a trupului şi a sufletului, postulează în mod 
obligatoriu şi învierea trupurilor moarte şi descompuse, fără de 
care o nouă împreunare firească a celor două componente (suflet 
şi trup) nu s-ar putea concepe. Dacă oamenii au primit minte şi 
raţiune ca să facă deosebire din punct de vedere duhovnicesc 
între diferite lucruri, nu numai în ce priveşte substanţa lor, ci şi 
să cunoască bunătatea, înţelepciunea şi dreptatea Celui ce a 
dăruit toate acestea, atunci, deodată cu valabilitatea netrecătoare 
a obiectivelor finale ale acestei activităţi spirituale, e necesară şi 
continuarea neschimbată a activităţii ce li s-a încredinţat. Dacă 
aşa ceva n-ar fi cu putinţă, atunci natura n-ar fi primit o astfel de 
capacitate şi ea n-ar mai supravieţui în cei cărora a fost dată. Cel 
care a primit minte şi raţiune este omul, nu numai sufletul singur. 
Datorită acestui fapt, omul trebuie să dăinuiască etern sub forma 
ambelor elemente, fapt care ar fi de neconceput fără înviere. 
Căci dacă n-ar exista înviere, atunci omul ca atare nu ar putea 
dăinui. Dacă omul n-ar putea supravieţui, totul ar fi zadarnic: în 
zadar i s-ar fi însoţit sufletului nevoi şi pasiuni trupeşti, cu tot 
avântul lor; în zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea şi de 
frâul sufletului, spre atingerea ţelului final al înclinărilor şi 
dorinţelor, zadarnică activitatea raţiunii, zadarnică funcţionarea 
minţii, zadarnică înţelepciunea, dreptatea, practicarea orcărei 
virtuţi, promulgarea şi controlarea oricărei legi, cu un cuvânt, 
zadarnic ar fi tot ce poate fi măreţ şi frumos în viaţa oamenilor 
şi pentru oameni. Ba, ceea ce ar fi şi mai grav, însăşi crearea 



 
11 

omului şi înzestrarea lui cu toate darurile, s-ar dovedi fără de nici 
un rost. Însă fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu şi 
nici toate aceste daruri, care provin de la El, nu pot fi socotite 
zadarnice şi fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de 
dăinuirea veşnică a sufletului şi prelungirea vieţii trupeşti, 
precum şi corolarul ei firesc, învierea”.1 
 
Atenagora Atenianul demonstrează, fără ajutorul Sfintei Scripturi, pe 

cale filosofică şi ştiinţifică, posibilitatea şi necesitatea învierii morţilor. 
Scriitorul bisericesc Tertulian (n.160, Cartagina) apără religia cea 

nouă în faţa tuturor adversarilor, păgâni, iudei şi eretici, cu o consecvenţă rar 
întâlnită, pentru tot ce cuprinde creştinismul: doctrină, viaţă, atitudine. 

Opera sa cuprinde lucrări apologetice, polemico-dogmatice şi 
practico-disciplinare. Dintre lucrările apologetice amintim: 

1. Ad nationes – unde apără pe creştini de atacurile păgânilor şi critică 
politeismul păgân intrat în dezagregare religioasă şi morală. 

2. Apologeticum, în 50 de capitole, lucrare adresată guvernatorilor din 
Africa, care-i persecutau pe creştini. Aici autorul susţine că 
persecuţiile împotriva creştinilor sunt ilegale şi nedrepte, ele violând 
dreptul comun şi dreptul natural. 

3. De testimonio animae, unde se susţine existenţa lui Dumnezeu şi 
nemurirea sufletului, prin argumentul psihologic. 

4. Ad Scapulam este o scrisoare deschisă adresată proconsulului 
Scapula, care îi persecuta pe creştini cu o rară cruzime. Autorul 
argumentează că a persecuta pe creştini înseamnă a te lupta cu 
Dumnezeu. La fel a spus şi Lactanţiu în De mortibus persecutorum. 

5. Adversus Iudaeos este o imitaţie palidă a Dialogului cu Iudeul Trifon 
a Sf. Justin, aici autorul arătând caracterul trecător al legii mozaice. 
 
Apologetica apare în Evul Mediu, dar începuturile ei sunt încă din 

secolul al IV-lea, odată cu Sfântul Grigore de Nazianz, continuând cu 
Fericitul Augustin şi cu Ioan Damaschin. 

În secolul al XVIII-lea, Apologetica se dezvoltă în mediul apusean ca 
răspuns la filosofia materialistă şi ateistă. Gândirea apuseană rămâne 
tributară filosofiei aristotelice pe care Biserica romano-catolică o va aşeza la 
baza revelaţiei divine. 

Teologia răsăriteană consideră filosofia antică un pedagog către 
Hristos şi dă prioritate revelaţiei dumnezeieşti care aşează Logosul creator şi 
mântuitor la baza întregii creaţii. După cum scrie şi Pr. Dumitru Popescu, 
“Apologetica ortodoxă consideră că rolul Logosului (cf. Ioan 1,1-3), Care se 

                                                           
1 Atenagora Atenianul, „Despre învierea morților”, în Apologeți de limbă greacă, 
Părinți și Scriitori Bisericești, vol.2, București, 1980, pp.385-386. 
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oglindeşte în raţionalitatea creaţiei, are caracter fundamental pentru 
Apologetica creştină”.2 

Baza Apologeticii ortodoxe –  
Logosul dumnezeiesc şi raţionalitatea creaţiei 

Cunoaşterea naturală a lui Dumnezeu porneşte de la creaţie (cu cei 
doi poli ai săi - cosmosul şi omul), spre Dumnezeu. Dumnezeu pătrunde în 
creaţie prin energiile divine necreate. Cunoaşterea naturală ni-L revelează 
atât pe Dumnezeu-Tatăl, Creator şi Susţinător al lumii, dar şi pe Logosul 
divin veşnic, “Care se reflectă în raţionalitatea creaţiei, prin energiile 
necreate împărtăşite de Duhul Sfânt”.3 

Sfinţii Părinţi vorbesc despre Logosul divin şi raţionalitatea creaţiei, 
pe temeiul Sfintei Scripturi. Astfel Sfântul Grigore de Nazianz afirmă: “Cel 
ce priveşte o chitară minunat întocmită şi bună în armonia şi orânduirea ei… 
n-ar putea să nu gândească la creatorul chitarei, chiar dacă nu-l cunoaşte din
vedere; aşa este evident şi nouă: Cel care le-a creat pe toate, le mişcă şi le
păstrează, chiar dacă nu-L cuprindem cu înţelegerea”.4

Sfântul Maxim Mărturisitorul în Ambigua spune: „Raţiunile (sau 
Cuvântul) [sunt] multe raţiuni şi raţiunile cele multe sunt o Raţiune…iar 
după referirea la Pronia care le întoarce şi le călăuzeşte pe cele multe spre 
Unul, ca spre obârşia lor…cele multe sunt una”.5 Tot Sfântul Maxim 
Mărturisitorul se exprimă astfel: „Scriptura ştie de o îndoită cunoştinţă a 
celor dumnezeieşti. Una e relativă şi constă numai în raţionament şi în 
înţelesuri, neavând simţirea experiată prin trăire a celui cunoscut. Prin ea ne 
călăuzim în viaţa aceasta. Cealaltă e în sens propriu adevărată şi constă 
numai în experienţa trăită, fiind în afară de raţionament şi de înţelesuri şi 
procură toată simţirea Celui cunoscut prin participarea la El, după har. Prin 
aceasta vom primi în viaţa viitoare îndumnezeirea mai presus de fire, ce se 
va lucra fără încetare”.6 

Acelaşi Sfânt Părinte îngemănează cele două cunoaşteri: cea 
catafatică sau raţională (Ps.18,1; Romani 1,20), cu cea apofatică (Ioan 1,12). 
În ambele cunoaşteri se experiază întâlnirea personală cu Dumnezeu şi 
experienţa duhovnicească a unirii cu El, a îndumnezeirii prin Har. 

2  Dumitru Popescu, Apologetica raţional duhovnicească a Ortodoxiei, Editura 
Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, p. 6. 
3 Ibidem, p.8. 
4 Sf. Grigore de Nazianz, „Oratio” XXVIII, PG 36, col.33, cf. Dumitru Popescu, 
op.cit., pp .8-9. 
5 Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Partea întâia, colecția PSB, Ed. Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1983, p.86. 
6 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie”, în Filocalia, vol. III, 
trad. Dumitru Stăniloae, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, p. 329. 
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Raţiunea luminată de credinţă înalţă pe om la Dumnezeu prin 
raţiunile lucrurilor create, realizându-se astfel întâlnirea spirituală cu 
Dumnezeu, a “deificării” sale, a înduhovnicirii. 
 
 
Importanţa, scopul şi actualitatea Apologeticii  
în cunoaşterea duhovnicească 

Ortodoxia face experienţa duhovnicească a energiilor divine necreate, 
doctrină sistematizată de Sfântul Grigore Palama. Absenţa energiilor 
necreate (conflictul între Grigore Palama şi Varlaam de Calabria), introduce 
“separaţia artificială dintre deducţia raţională şi experienţa tainică şi 
transformă teologia în speculaţie teoretică despre Dumnezeu”.7 

Apologetica ortodoxă oferă experienţa directă a lui Dumnezeu în 
viaţa omului, în urcuşul său spre desăvârşire. 

Scopul principal al Apologeticii este de a lămuri trei probleme 
fundamentale: 

1. Originea religiei 
2. Fiinţa religiei 
3. Argumentele raţionale ale existenţei lui Dumnezeu 

 
Pentru a trata aceste probleme în spirit biblic şi patristic, Apologetica 

trebuie să ţină seama de anumite principii, care să scoată în evidenţă faptul 
că: 

- Lumea nu este eternă, ci este opera lui Dumnezeu, prin Logosul divin, 
în Duhul Sfânt; 

- Lumea nu rămâne exterioară Divinităţii. În virtutea energiilor 
necreate şi a raţionalităţii interioare a creaţiei, lumea păstrează o 
legătură interioară cu Dumnezeu. Omul, prin libertate şi voinţă poate 
să devină autonom faţă de Dumnezeu, în schimb lumea este 
dependentă total de Creatorul ei. 

- Lumea nu evoluează de la sine. Dumnezeu o călăuzeşte şi o 
încununează cu apariţia omului zidit după chipul Creatorului. 

- Lumea n-a fost creată pentru a fi secularizată de către om, ci 
transfigurată în Hristos. 
 
Apologetica are rolul de a aborda şi rezolva o serie întreagă de 

probleme ce privesc viaţa şi misiunea Bisericii, cum ar fi: 
a) Raportul dintre teologie şi filosofie (antică, modernă, postmodernă); 
b) Raportul dintre arta profană şi cea bisericească, evidenţiind 

dimensiunea duhovnicească a vieţii creştine şi a iconografiei 
ortodoxe într-o lume obsedată de senzualitate şi pornografie; 

                                                           
7  Dumitru Popescu, op.cit., p. 13. 
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c) Interpretarea biblică şi patristică a descoperirilor din domeniul
ştiinţei;

Apologia ortodoxă are rolul de a pune în evidenţă noile tendinţe de
orientare din teologia contemporană (catolică şi protestantă). Cele două 
teologii invocă pe Hristos ca Pantocrator şi vorbesc  despre prezenţa Duhului 
Sfânt în creaţie, în modul lor propiu, pe de o parte ca să înfrunte asaltul 
secularizării şi, pe de altă parte, ca să militeze împotriva dezastrului ecologic 
care asaltează planeta. 

Prezenţa lui Dumnezeu în creaţie, prin energiile divine necreate, 
doctrină proprie teologiei ortodoxe, transfigurează omul şi creaţia în Hristos 
şi se opune secularizării. 

Apologetica este dreptarul care arată omului calea renaşterii spirituale 
prin puterea Duhului Sfânt în lumina cerului nou şi a pământului nou 
(Apocalipsa 21, 1). 

Originea şi fiinţa religiei 
Ceea ce desemnează cuvântul „religie” a variat în decursul timpurilor. 

De la formele religiilor primitive şi până la puritatea spirituală a religiei 
creştine, există o infinită variaţie de conţinut şi înţeles. Cu toate aceste 
variaţii, toate religiile au anumite puncte comune care alcătuiesc prin 
generalitatea lor, esenţa religiei. 

În forma sa cea mai generală, religia reprezintă raportul dintre om şi 
divinitate. Acest raport trebuie să fie liber, spre a nu exclude posibilitatea 
sancţiunii, esenţială oricărei religii, şi trebuie să fie exprimat sub forma unui 
cult, care este dovada sensibilă a efectuării acestui raport. 

În religie distingem două părţi: 
a) o parte internă, reprezentând actul sufletesc prin care se manifestă

acest raport, şi care este ceea ce numim sentiment religios, şi
b) o parte externă, care reprezintă manifestarea în exterior a acestui

raport, deci cultul.

Religia internă se mai numeşte şi religie subiectivă,  cea externă -
religie  obiectivă. 

Indisolubil legate între ele, le vom găsi împreună în orice formă de 
religie şi numai din considerarea împreună vom putea scoate înţelesul întreg 
al fiinţei şi noţiunii de religie. A considera numai partea subiectivă, ar 
însemna să luăm drept religie orice atitudine a omului faţă de divinitate, fără 
ca ea să aibă ceva religios într-însa. Astfel, se vorbeşte în chip curent dar 
greşit, de religia adevărului, a frumosului şi chiar de “religia ateilor”, cum 
vorbeşte, între alţii, şi cunoscutul cercetător al originii religiilor Max Muller. 
Simpla atitudine subiectivă nu hotărăşte însă specificul religios al acestui 
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raport, după cum nu-l hotărăşte nici simpla prezenţă a părţii externe a actelor 
de cult. În cazul acesta, ar urma să fie luate drept religie practicile magiei şi 
ale vrăjitoriei, lipsite de partea internă a unui sentiment religios. 

O dezlegare a înţelesului noţiunii de religie ne-o oferă chiar originea 
etimologică a cuvântului. Originalul latin religio provine, după Cicero, din 
relegere şi înseamnă „a uni”; ”a observa ceva cu atenţie”, iar figurat “a 
venera”. După unii scriitori creştini, ca Lactanţiu şi Augustin, ea vine de la 
religare, care înseamnă a lega, a uni, deci a uni pe om cu Dumnezeu. Ambele 
derivaţii au însă acelaşi înţeles. Psihologia religiei şi Istoria religiilor oferă 
un vast câmp de experienţă pentru certitudinea religioasă, iar principiile 
raţiunii converg toate către absolutul religios. Dacă erori sunt posibile aici, 
ele sunt posibile în aceeaşi măsură ca şi în câmpul experienţei ştiinţifice. 

Dacă se zice că ştiinţa îşi are criteriul siguranţei în sine, religia îl 
deţine prin autoritate şi credinţă. De autoritate pentru credinţă uzează şi 
abuzează şi ştiinţa. 

Câţi au măsurat distanţele dintre astre şi totuşi le cred, câţi au văzut 
atomii şi totuşi îi acceptă? Câţi au verificat prin noi atâtea din ipotezele pe 
care ştiinţa ni le oferă ca să credem? Credinţa are dogme, ştiinţa nu. Eroare. 
De la ficţiunea punctului şi a atomului prin care se creează din nimic spaţiul 
şi materia, şi până la legea constanţei energiei, s-a formulat un neîntrerupt 
şir de dogme, fără de care ştiinţa n-ar exista. Caracterul ştiinţei este însă 
relativitatea. Aşa afirmă cei mai străluciţi reprezentanţi ai ei, de la Auguste 
Comte, întemeietorul pozitivismului, până la Poincaré şi Einstein.  

Ştiinţa este un şir de ipoteze, controlabile sau necontrolabile, dar 
mereu supuse schimbărilor. Asupra aceluiaşi complex de fenomene pot fi 
posibile ştiinţific mai multe ipoteze. Ceea ce dă uneia dintre ele aparenţă de 
adevăr o constituie simplicitatea şi practicitatea ei. Chiar acolo unde ştiinţa 
crede a oferi adevăruri sigure, cât de puţine sunt acestea faţă de imensul 
ocean al Universului, din care, cum spunea marele Newton, el ne aruncă 
câteva legi pe care  le culegem ca şi copiii scoicile aruncate de adâncul 
oceanului la ţărm? 

Trăim înconjuraţi de un mister pe care nu-l cunoaştem şi poate nu-l 
vom cunoaşte cu raţiunea niciodată. 

 
 

Originea religiei 
Originea religiei se explică prin următoarele teorii: 

1. Evoluţionismul; 
2. Raţionalismul; 
3. Ineismul sau nativismul. 
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Teoriile evoluţioniste explică originea religiei prin prisma 
animismului, totemismului, fetişismului şi naturismului. La baza lor sunt 
două idei principale: : 

-  omul primitiv n-ar fi avut religie; religia ar fi apărut mai târziu, ca 
rezultat al evoluţiei în timp; 

- există o similitudine între religia omului preistoric şi religiile 
oamenilor primitivi care supravieţuiesc până astăzi. 

 
Animismul, ca religie primitivă, se caracterizează prin tendinţa 

omului de a însufleţi lucrurile din natură cu spirite. Omul a ajuns mai întâi la 
conştiinţa propriului său suflet, ideea de suflet fiind rezultatul evoluţiei; cu 
acest suflet a început să însufleţească natura cu spirite bune şi rele. Intrarea 
în relaţie cu aceste spirite, de fapt, dă naştere religiei. 

În funcţie de varietatea spiritelor din natură şi de relaţia omului cu 
ele, animismul se prezintă sub diferite forme: 

a) manismul constă în cultul strămoşilor (manes-strămoşi) şi al 
sufletelor lor; 

b) totemismul constă în cultul sufletelor strămoşilor reîncarnate în 
plante sau animale, numite totemi; 

c) fetişismul constă în cultul spiritelor întrupate în obiecte din natură 
sau făcute de om, numite fetiş; 

d) naturismul constă în cultul fenomenelor din natură, fenomene care 
l-au impresionat pe om dintru început. 

 
Aceste forme religioase arată faptul că religia este rezultatul evoluţiei. 

Ele nu rezistă la o analiză mai profundă. Cercetările din domeniul 
antropologiei, etnografiei sau istoriei religiilor spun că n-a existat vreodată 
o perioadă în care omul să fie lipsit de religie. Cultul morţilor este dovada 
cea mai concludentă. Morţii erau îngropaţi, culoarea roşie de pe trupul lor 
simbolizând credinţa primitivilor în viaţa sufletului după moarte. 

Ideea de divinitate creatoare, de justiţie divină şi de viaţă viitoare a 
existat la toate popoarele, din toate timpurile, însoţind pe om de la începuturi. 

 
Teorii raţionaliste. Cea mai cunoscută teorie raţionalistă poartă 

denumirea de raţionalism pragmatic. Potrivit acestei teorii, religia  ar 
constitui o invenţie a preoţilor şi  conducătorilor de stat,  izvorâtă din interese 
pământeşti. Preoţii au profitat de ignoranţa mulţimii şi au început să prezinte 
fenomenele naturale – acţiuni ale unor fiinţe plăsmuite de fantezia lor, iar 
conducătorii de stat erau zeificaţi, având o legătură specială cu fiinţele 
superioare. Acest fapt este confirmat de Codicele Hamurabi, legislaţia 
spartanului Licurg, cultul faraonilor egipteni şi al împăraţilor romani. 

Această teorie raţionalistă este sortită eşecului. Este ilogic să pretinzi 
că Divinitatea ar fi fost inventată de preoţi, atunci când preoţia nu poate 
exista, în mod logic, fără existenţa Divinităţii. 



 
17 

Teoria raţionalistă se bazează pe o inconsecvenţă logică, ce dovedeşte 
falsitatea ei. 

 
Teoria raţionalismului naturist consideră că religia este rezultatul 

tendinţelor omului de a interpreta fenomenele naturii în mod raţional. 
Această teorie se întâlneşte la filosofii greci, Empedocle, Democrit, 
Aristotel, la neoplatonici, la stoici. Imensitatea universului şi adoraţia naturii 
au determinat pe omul primitiv să treacă de la fenomenele naturale (nomina), 
la ideea de zei şi fiinţe supranaturale (numina), ca personificări ale naturii. 
O mulţime de zei poartă numele fenomenelor naturale (Ex. Zeus este cerul 
fulgerător, Apolo este soarele, Hefaistos - focul, Neptun - marea, Eolus – 
vântul). 

Deşi natura are o influenţă puternică asupra omului, ea nu poate să 
dea naştere singură sentimentului religios şi ideii de divinitate. Contemplarea 
naturii ajută la dezvoltarea sentimentului religios, dar nu-l poate produce ca 
atare.8 

Teoria naturistă nu explică provenienţa ideii de divinitate. Omul a 
ajuns să confunde Creatorul cu fenomenele naturale, create şi să adore natura 
(în sens panteist), în loc să se închine Dumnezeului celui viu şi întreit 
personal. 

 
Teoria raţionalismului psihologic – încearcă să explice originea 

religiei prin intermediul însuşirilor sufletului omenesc, potenţate şi 
obiectivate în natură. 

Zeii sunt puteri ale naturii concepute după modelul puterilor sufleteşti 
ale omului, amplificate la scară cosmică.9  

Teoria o întâlnim la Epicur, parţial la Platon, iar în epoca modernă ea 
a fost susţinută de filosoful englez David Hume şi de filosoful german, Otto 
Pfleiderer. Ultimul considera că omul a transpus în lumea exterioară efecte 
ale sufletului său ca să influenţeze natura şi să-i confere scopuri şi acţiuni 
asemănătoare celor omeneşti.  Feuerbach spunea că nu Dumnezeu  l-a creat 
pe om, ci “omul l-a creat pe Dumnezeu”. Nici această teorie nu poate să 
explice originea religiei. 

 
(Va urma) 

                                                           
8  I. Gh. Savin, Fiinţa şi originea religiei, Ed. Astoria, Bucureşti, 1937, p. 279. 
9  Dumitru Popescu, op. cit., p.28. 
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IULIANA PALODA-POPESCU 

Într-o privire albastră 

Seara 
coboară, lungi pânze de 

fum adie pe ziduri, pe străzile 
albe, făclii se aprind la răscruci, 

iar în pieţe, cei săraci se încălzesc 
lângă focuri şi visează nopţile în 
care Îngerul trece înveşmântat 

în cămaşa lui de mătase 
albă, Îngerul ce 

ne cunoaşte 
şi ne ţine de mână sub 

felinarul aprins, şoptind vorbe 
de neînţeles, Îngerul ce ne apropie 
de vis şi de aura Lunii, fără să ştim 

gândul lui, pentru că El este cel 
ce veghează, să nu cazi, iar 

de se-ntâmplă să 
luneci pe 

frunzele 
reci, lăcrimând uneori, 

El întinde o aripă şi te înalţă 
încet, lângă inimă, pentru că ştie 

cum treci, ca un cântec pe ape sau 
pe ţărmul de aur, unde El, numai El 
te cuprinde într-o privire albastră 

şi te poartă în taină sub 
pleoape!... 
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ESEU 

PROF. DR. HEINZ-UWE HAUS 

‘The Call of the Gods’: Directing Ancient Greek Drama or 
How to Find a “Breathing Space” for the Audience 

1. A British historian notes that the last recorded astronomical
observation in the Ancient Greek world was made by the philosopher Proclus 
in 475, and it was more than 1,000 years before the science made significant 
steps forward once more.1 There is no doubt, that the closing of the Western 
mind still remains something of a mystery. I will not speculate how much 
Christianity had an impact on the “gradual subjection of reason to faith and 
authority”, on the contrary, I rather join the position arguing that the Greek 
rationalist tradition was fading away on its own accord, and “would 
probably”, as one scholar stresses, “have taken its long sleep even if 
Christianity had not come along”.2 

No doubt, the colossal ignorance of the Christian West in the second 
half of the first millennium is fact. By the year 1000, all branches of science, 
and indeed all kinds of theoretical knowledge except theology, had pretty 
much disintegrated. Most classical literature was largely unknown. Yes, the 
best-educated people (all of them monks) knew strikingly less than many 
Greeks 800 years earlier. But this should not excuse us to focus on the 
changes within Greek culture before the lights went out. If we follow the 
existing ideo-archaeological artifacts in the fall of reason, we find that the 
“religious and mystical strains in Greek and Roman thought had been 
growing even stronger, and at the expense of the robust skepticism and 
empirical open-mindedness that mostly characterized Greek thinkers from 
Thales in the sixth century B.C. to Aristotle in the fourth”.3 It is here, where 
the Greek theatre is representative. 

It is here, where the ancient  theatre writers, most of all Sophocles’, 
view of personal responsibility includes some obligations to the collective 
good.  That’s their “call of the Gods”, as Panayiotis Serghis defined 
Sophocles’ basic gestus, when he worked as dramaturge for my production 
of The Suppliant Women in the 1970s in then East Germany.  In general, 
Greek theatre regarded personal responsibility as a collective strength. 
Sophocles wrote plays that explored the place of humans within that order. 

1 See Charles Freeman, The Closing of the Western Mind, Alfred A. Knopf, New 
York, 2003. 
2  Anthony Gottlieb, „When the Lights Went Out in Europe”, in: The New York Times 
Book Review, February 15, 2004, p. 12. 
3 Ibidem, p. 14  
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The tragedy of his heroes typically erupts from decisions made and actions 
taken based on imperfect knowledge or conflicting claims. 

2. In portraying his characters, Sophocles raised the portraying of 
antagonistic contradictions to high art, making the characters unwitting 
victims of fate or their own shortcomings. The irony was both verbal (with 
characters speaking words laden with meaning unknown to them) and 
dramatic (with characters ensnaring themselves in predicaments charged 
with danger that they do not recognize but that the audience well knows will 
lead to disaster). The audience knew, for example, what Oedipus did not 
know (until the end of Oedipus the King) that the man he killed and the 
woman he married were his father and mother. This type of dramaturgy 
occurs often in Sophocles’ plays, allowing the audience to become engrossed 
with a character’s response to a situation rather than the eventual outcome of 
the situation. In all events the audience observes how wisdom accompanies 
suffering. One of the central focuses was the misbehaviors of the character 
through pride. 

Pride was considered a grave sin because it placed too much emphasis 
on individual will, thereby downplaying the will of the state and endangering 
the community as a whole. Because pride makes people unwilling to accept 
wise council, they act rashly and make bad decisions. Great pride, such as 
that of Oedipus or Creon, is referred to as hybris. 

The Theban plays lay bar the pain, frenzy and their treatment in the 
dramatic events.4 

One message of Oedipus the King is: “Fate punishes the proud and 
the insolent with ironic outcomes terrible to behold.”  

Oedipus as king of Thebes exhibits great pride (hubris) that blinds his 
ability to accept the truth. By contrast, the blind prophet Teiresias readily 
“sees” the truth. 

Another reminds us: “The bigger they are, the harder they fall.”  
Thanks to whims of fate and his own pride and arrogance, Oedipus, a 

great and mighty king, tumbles headlong into an abyss of humiliation, grief, 
and remorse in a single day. 

Oedipus at Colonus makes the spectators observe: “Through love, 
piety, and hardship, Oedipus achieves redemption.” 

Oedipus, stripped of dignity, wanders in a wilderness of suffering for 
many years. Though blind, begins to “see” again with the eye of his soul, 
recognizing his faults and realizing the importance of love and right living 
with the help of his daughters, Antigone and Ismene. 

A headline to advertise  Antigone  could read: “Intractability and pride 
cause the downfall of even the noblest humans.” 

Both Creon and Antigone doom themselves with their recalcitrance. 
                                                           
4 See Elladios Chandriotis, The Three Tragedians – Notes on Three Parallel Plays, 
Cyprus Centre I.T.I, Nicosia, 2005. 
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The audience is reminded: “Overriding divine law with the law of the 
state leads to ruin.” 

Creon’s refusal to permit Antigone to buy her brother Polynices was 
a violation of moral law even though Polynices had rebelled against Creon’s 
rule as King of Thebes. 

The timeless truth of the events is obvious: “Injustice and tyranny can 
provoke justified civil disobedience.”  

To uphold moral law Antigone breaks the civil law. Down through 
the ages and into modern times, citizens have used this theme to guide them 
in redressing their grievances. During the Vietnam War, American protesters 
took the role of Antigone as they demonstrated and sometimes rioted against 
the government’s war policy. 

Last but not least, it must have been quite provocative to recognize: 
“Women can be as wise and as strong as men.” 

The Thebes of Creon is a male-dominated society that reduces 
women to subservient roles. Thus, when a mere slip of a girl, the teenage 
Antigone, dares to speak out against his unjust policy, he regards her 
behavior as a challenge not only to his royal power but also gender as for her 
defiance of this decree forbidding the burial of Antigone’s brother. However, 
to the very end, Antigone is unshaken in her resolve, demonstrating to 
Athenian audiences of Sophocles’ time that women can be just as wise and 
as strong as men—in fact, in Antigone’s case, even more so. 

3. The “use value” of theatre was that it not only illustrated the result
of the recognition, but became a tool for the polis to internalize the needs for 
the very basic conflict avoidance.  It is only in the performance as we know 
that driving motions, relationships, and events enclosed in the text are 
released to stimulate the audience members to reexamine their own 
contemporary events and relationships.  Let me mention the 1986 production 
of Antigone at Oeniades. By transforming the familiar into the unfamiliar, by 
making the habitual and customary seem strange and unexpected, Sophocles 
wanted to stimulate his audience to ask questions, to stand back from the 
stage actions and wonder about what they saw there.  Rather than accepting 
the actions of a character as inevitable, the spectator in Sophocles’ theatre is 
stimulated to question: does it have to be this way?  Has it always been so? 
Will it always remain so?  What we discovered was that his theatre does not 
deliver answers ready-made, but it asks questions, demanding that the 
audience enter into the stage events with its critical rather than apologetic 
faculties.  Remember how the chorus is introduced by greeting the morning 
sun (beginning with verse 100) and how soon it becomes evident that the 
morning radiance of nature stands for the first day of peace: the Argives 
retreated the night before.  The war is over.  The town is free, and the citizens 
are freed from their fears.  But even more:  Nike, the goddess of victory has 
triumphantly bent to the side of the Thebans.  So the elders of the town have 
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come to announce the celebration of victory, Bacchus is to rule over Thebes 
for days and nights to come.  Strikingly, the chorus does not at all lament the 
disastrous fate of Oedipus’ sons and together with this the end of the Oedipus 
dynasty.  After all, Oedipus once freed the town from the Sphinx, later from 
the plague.  What is also striking is that Creon’s enthronement, which is now 
legal, does not play any role for the chorus after the death of the brothers.  
Both facts are only mentioned briefly and without emphasis.  Does this imply 
that the citizens of Thebes are not interested in the events happening in the 
ruling dynasty, in who actually is their ruler, or in state affairs at all?  Have 
they become sick of the long-lasting quarrels?  Or are they furious about the 
scandalous Oedipus clan and glad to be relieved of their burden?  Or are they 
just unable to realize what state affairs are and that they should be concerned 
by them?  Or are they simply indifferent, because the prevailing power 
structure prevents them from having an influence?  Is what they want just 
peace and a happy life?  How important is the proclaimed bacchanal feast 
for them; how much does peace mean to them, and what kind of peace is 
this?   

 
4. Audiences in ancient Athens did not go to a play to be entertained 

by a plot with a surprise ending. They already knew the ending. They went 
to a play to see how the characters reacted to the forces working for or against 
them - mostly against. 

Recently I have been asked to direct The Bachae. Remember the story 
of the play: 

Dionysus returns to his birthplace, where Pentheus is king. He has 
returned to punish the women for denying that he is a god and born of a god. 
Pentheus is enraged at the worship Dionysus and forbids it, but he cannot 
stop the women, including his mother Agave, or prevent the elder statesmen 
of the kingdom from swarming to the wilds to join the Maenads (the women 
under the ecstatic spell of Dionysus). 

Pentheus, has the “Eastern Stranger” (Dionysus disguised) captured, 
but he easily escapes.  The maenad’s are loosed.  Pentheus, obsessed by 
Dionysus and propelled by his own curiosity goes to the hills dressed as a 
woman to spy on the orgiastic rites of the Bacchants.  He is caught and, led 
by his own mother Agave, is torn to pieces in a frenzy. What is today’s “use 
value” of the play. How to “re-read” the events? 

As theatre maker I am confronted with both:  the cult of Dionysus and 
the modern guise of divinity. 

Let’s start with the myth, with Homer. He says: 
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“This is the effect of your wine for wine is a crazy thing.  It sets the 
wisest man singing and giggling like a girl; it lures him on to dance and it 
makes him blurt out what were better left unsaid.”5  

It can no longer be left unsaid that when the contemporary theatre 
artist becomes engaged in a dramatic representation he is in some way or 
other taking part in the cult of Dionysus.  Some of you may remember a 
Suzuki – inspired presentation in Droushia, which I had  produced with two 
actors. 

This short performance was composed of two scenes extracted from 
the play (“the meeting” and “the conversion”), characteristic for the 
transformative function of the dramatic events. The “re-reading” challenged 
both: the participants – actors as well spectators -  imagination and interest.  

Any kind of theatricality deals with the essential question, how to 
relate to the emotional memory of the audience.   

The purpose of a basic attitude like such is: 
To make the spectator a critical observer who like the protagonist on 

stage must make decisions (to modify or control instinct and wil), 
To present the world (the Ancient’s unity with the universe) as an 

object and to do this through dialectical demonstration, 
To explore the social determinism of the individual, showing the 

historical nature of human misfortune, the changeable order of nature, and 
the tragic hero’s role (warning) for the demos (the collective chorus), 

To find out why self-examination was vital to the Ancient Greek 
ideals, and why an examined life revealed the need for order, proportion and 
restraint, 

To focus on the process, not the outcome of the events. 

The Meeting: 
Dionysus, or the man claiming to be the god is a foreigner, out of time 

and place; comparable in our day probably only to a celebrity rock star on a 
world tour, a secret agent working to uncover an international conspiracy or 
even a member of a dangerous mafia plotting acts of terrorism.  At a first 
glance we know he is a stranger to any possible notion of divinity.  It is no 
wonder Pentheus doubts him and his motives.  We know by looking at him 
by listening to the way he wrestles with words that this self-proclaimed god’s 
most dangerous weapon is not his staff, but his “otherness” and the alienation 
that it creates around him. 

Pentheus is a citizen of the past, rooted in tradition, the embodiment 
of the state; the strict stiffness of bureaucracy and the church; the inevitable 
inertia of mundane and ordinary everyday life. 

Old notions and rules of behavior clash against new codes of conduct. 

5 Odysseus to Eumaeus,14.464, in: The Odyssey of Homer, vol. I, transl. by William 
Cullen Bryant, Houghton, Mifflin & Co., Riverside Press, Boston, 1871, p. 64. 
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In other words: “Old gods don’t die, they just briefly exit the stage to 
take a break and change costume.”   

Like on the orchestra of ancient times, there always exist 
preconceived notions about what the right way is for the dramatic events to 
be performed on stage, but the ancient Greek dramatist’s lesson is, not to 
know how to do but how not to do.  So when Dionysus’ appearance is 
unfamiliar (“non-mythical”), not unlike Pentheus’ reaction to the “new” and 
“foreign” god, we are challenged. 

For example, we wonder, why Dionysus chooses not to fight, instead 
he uses Pentheus’ own inertia to instill and preserve the new mysteries.  How 
cunning and deceitful can one be and still remain in charge? 

The Conversion, the second scene, investigated: 
“Inertia”: defined as the tendency of a body at rest to remain at rest 

or of a body in motion to stay in motion in a straight line unless acted on by 
an outside force.  Resistance of disinclination to motion, action, or change. 

Dionysus utilizes Pentheus’ own righteousness, doubt, resistance and 
incredulity to create in him a need to know, a need to see.  The new uses the 
old to perpetuate itself, much like the way Dionysus breaks with the old and 
escapes captivity by using the patterns of tradition in a way, and transforming 
them.  Pentheus too is transformed, of his own accord, into a woman to 
satisfy his curiosity and ultimately becoming the perfect tool to preserving 
that which he was eager to stop. 

The highest tragedy of the Bacchae resides perhaps in Pentheus 
becoming the primordial element of perpetuating that which he vehemently 
strived to bring to an end. 

5. Ancient Athen’s theatre reinforces the idea that we have the power
to shape and reshape our own lives as well as our bodies.  But lately when 
my gaze rises from the scale of society, I wonder when taking personal 
responsibility means letting go of collective responsibility.  For our Ancient 
Greek ancestors, to be human was to be potentially a hero of tragedy.  The 
Ancient theatre makers established the reviving tension between the “I” and 
the “we”.  But today we are carrying a lot of weight and I do not mean my 
measly five pounds.  And as a society we are trying to divine the individual 
from the community responsibility. 

The last recorded observation in the ancient Greek world by  Proclus 
in 475 – I mentioned that in the beginning  – who was pagan and 
uninfluenced by Christianity, was in fact just as interested in magic and 
oracles as he was in astronomy.  The mystery of losing heritage lies in our 
Self.  That is why complexity and decision making as a dialectical unit are 
the new qualities Sophocles’ characters define.  The actors (for the first time 
3), not the chorus, control the rhythm of the plays.  Unlike writers before 
him, he did not need a trilogy to contain his tragedies; his plays stood alone. 
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“All of us carry share of weight” – that is, what all his plays remind 
us.  Medea was not on a jihad and Freud’s  patient is not related to King 
Oedipus.  But we question them rightly with our contemporary interests in 
mind, because their personal responsibility includes some obligation to the 
collective good.  “The call of the Gods”  is all about that. That needs 
“breathing space” as developed and exercised in each Ancient theatre 
festival’s “re-reading” of the polis’ dramatic memory. 

German directors like Reinhardt and Jessner in the 1920s allied their 
work with the ancient Greek classics portrayal of antagonists and chorus to 
enlighten the citizen of the newly formed Weimar Republic.  Reinhardt’s 
Grosses Schauspielhaus, transformed from a market hall and converted 
circus arena into a huge legitimate ancient Greek theatre space by the 
visionary young architect Hans Poelzig, realized Reinhardt’s dream of 
bridging the gap between actor and audience and making the spectator part 
of the action.  The opening performance – Aeschylus’ Orestia – was the 20th 
century first new interpretation of the play.  Its success reflected the 
audience’s recognition of their needs for the upcoming democratic society.  
Fritz Engels, the drama critique of the Berliner Tageblatt, wrote in 
November 1919:  “For the first time we were shown the entire trilogy.  What 
was distant beauty eight years ago has become a real experience.  A war 
between the hemispheres is over; Europe has fought with Asia over a whore, 
a warrior returns home.”6 This performance was the first representative 
action of a new republican consciousness,  given for a people not yet aware 
of its importance for the save-keeping of the newly gained democracy.  The 
appreciation of the ancient Greeks theatre texts bridges political and 
aesthetic positions.  From Benjamin to Lukasz they approve:  “the essence 
of these great moments is the pure experience of self’.7  For the 1920s ancient 
Greek drama’s devices became rules of thumb to cut through the jungle of 
the raising questions. 

We, who work as actors, directors or scholars with ancient drams, 
wonder sometimes about the divergent viewpoints in the recent debate as to 
whether democracy is an ideal specifically rooted in the Western experience 
or whether it values are more universally valid. My position is simple: I know 
no example where the performance of an ancient Greek drama did not 
reaffirm the need for more “breathing space” of the audience.  Ancient Greek 
drama teaches us to restrain the actions of the rulers.  It is full of subversive 
energy against the suppressors of the individuals’ rights of liberty, freedom 
and justice.  Bessons’ Peace in the 1960s in East Berlin – demasked the 
state’s justification of the erection of the wall.  Rondiris’ Electra, and 
Aspassia Papathanassiou in the lead, in the same place as guest performance, 

                                                           
6 Fritz Engels, „Buehnenrundschau,” in Berliner Tageblatt, 17. 11. 1919, p. 5. 
7 Georg Lukacs, Soul and Form, transl. By Anna Bostock, Columbia University 
Press, New York, Chister, West Sussex, 2010, p. 157. 
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brought a timelessness on the stage, which was in sharp contrast with the 
official aesthetic ideology.  And my own Suppliant Women at the beginning 
of the 1980s demonstrated for a young audience what the so-called “socialist 
democracy” is missing:  including the freedom of speech.  The victory of 
Western democratic values over the totalitarian dictatorships 1989 in 
Europe, demonstrated again, why and how democracy is the only practical 
alternative to tyranny.  The mind set for such “breathing space” is rooted in 
the staging goals of ancient Athens’ drama and theatre.    

HORIA ION GROZA 

Monahul 

    memoriei Părintelui Zaharescu 

L-am văzut
în oră crispată
la ziua în cădere.

Pojar i-urca pe faţă 
un  Neînţeles îl îmbrăca 
aerul se-ngropa-n tăcere, 
un ger de început de lume 
în păr îl adăsta. 

Gândul mi se-animă a rugă 
în suflet se adună, 
Doamne eşti aicea 
iar umbletul Tău tună. 

… 

Trecu absent pe lângă  noi 
şi lucrurile pornir-a undui 
obraz uşor de vânt. 
Văzduhul se umplu ca un ecran 
cu coruri lungi de puncte 
şi fluturi lin zburând. 

Vertij 

  memoriei lui Vasile Voiculescu 

“Doamne prăpăstiile Tale 
încep chiar sub mine” 
şi firea-mi pluteşte. 

De-atâta gol 
mi-e zborul larg
un însorit ocol
şi-un înainte.
Dar şişul spaimei
mă fulgeră în vintre,
ochii-mi nu pot să afle
hăului un fund

Şi mă scufund. 
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HORIA ION GROZA 
 
Faţă-n faţă  
 
              în amintirea Rugului aprins 
 
Vorbeşte-mi despre Tine Doamne, 
fi-mi prânz, 
mă împle c-unda vrerii Tale 
cu răcorosul pietrei plâns. 
Destul mi-e să m-aud mereu 
în cazna rugăciunii strâns. 
 
Sloboade-mă în largul firii Tale 
ce-n miez de sărbătoare 
potrivit-a cerul 
pe-al asinei mânz. 
 
Mireasma Ta e tare Doamne, 
ca roua ce despică dimineaţa 
ca sfârâitu-ncinselor amurguri, 
ulei de mint, busuioc şi smirnă 
din înalte, albe cruguri. 
 
Mi se prinde-a sufletului pană 
în tot mai largile clipiri 
maturităţi capcană 
pe crinul feţei 
de prunc sfânt 
şi mă-ngréui  
cu mormânt. 
 
Sânt. 
Da, sânt. 
 

Cântec de amurg 
 
          memoriei lui Ştefan Todiraşcu 
 
Era o insulă-nsorită 
cu stânci şi fără de izvoare 
şi “ca o mare viaţa-l înconjura” 
adulmecându-l la picioare. 
 
El s-a păstrat în gând uscat 
ca Adevărul fără de podoavă 
cu trupul în lumină răspicat 
făr-a-l spurca întinsul cu jilavă. 
 
Din feţe netezi înmuchiate 
neumbra sufletu-n beteală 
o înturna la cer cu braţe ridicate 
cu tălpi leproase de-ndoială. 
 
Şi l-am pierdut, 
o insulă întreagă într-un rug, 
tăcute zboruri 
în jos şi-n sus 
şi dulci miresme de Iisus. 
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MARIAN NICOLAE 
 

rugăminte 
 
în zori trebuia să fiu executat. 
aveam o merituoasă condamnare 
din partea tuturor vorbelor și gândurilor negre de-o viață 
care au deranjat albul de pe șevaletul Tău. 
lucram cu năduf îndrăzneț la discurs, 
cam ce o să le spun și eu îngerilor 
și în general funcționarilor meticuloși ai cerului. 
dar tot obsevând că eram prea guraliv 
nu m-ai iertat 
și m-ai uitat aici pe pământ o veșnicie și-un pic 
să măsor infinitul cu pasul meu cel odihnit 
după plimbările de la o zbatere la alta. 
Doamne, parcă n-aș vrea să mă fac de râs 
haide un pic afară din Univers 
unde nu ne știe nimeni 
și să repetăm măcar un pic 
cel puțin o moarte de probă. 
 
 
puseu 
 
să mori în poezie 
fără s-o spui prin cuvinte, 
iar când tu însuți 
îți vei fi dat seama 
iată ce paradox, 
tăind, tu, 
te priveai cum murisei 
mai devreme 
decât metafora... 
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MARIAN NICOLAE 
 

meditație 
 
ceartă-mă Doamne, 
ca să pot să mă împac cu Tine... 
pe aici totul arde 
unde se vede urma lăsată 
de pasul gândului Tău; 
pe-aici nimic nu poate să poată 
fără botezul ochiului Tău; 
pe aici, prin geografia 
unui suflet cu hartă roasă, 
unde cuminți, metaforele rugăciunii, 
vin și se așează-n reliefuri. 
Ia-mi cuvântul, 
dar lasă-mi golul cuvântului 
și-am să vorbesc cu Tine 
cu golurile cuvintelor; 
până când și eu 
am să mă separ 
de golul meu. 
 
 
eu am să văd raiul din fotografii 
 
m-am dat afară din mine 
iar după ce m-am privit 
și mi-am tot dat ocol 
nu am găsit un cer care să mă primească 
și-am început să fug din toate cuvintele 
apoi m-am ascuns de toate privirile Tale prin versurile 
pe care nu o să le scriu niciodată. 
și orice trecător spre infinit 
care primește botezul lacrimei Tale devine sfânt, 
numai eu stâlpnic coborât 
să mă împrietenesc cu păcatul 
ca să-mi arate niște fotografii cu raiul. 
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Teatrul Ring (Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Ringtheater) 

Imagini din interiorul primului teatru 
din România,  Teatrul Vechi ”Mihai 
Eminescu” din Oravița

https://en.wikipedia.org/wiki/Ringtheater
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EMINESCIANA 
 
DAN TOMA DULCIU 

 
Un reportaj ocazional: Eminescu descrie incendiul unui 
faimos teatru din Viena 

 
Turistul care vizitează Viena va ajunge, desigur, și în Ringstrasse. 

Aici, privirea îi va fi atrasă de o placă comemorativă, marcând un eveniment 
tragic, petrecut la sfârșitul secolului trecut. 

 În urmă cu aproape 135 de ani, Viena a fost martora unei catastrofe 
fără precedent: incendiul care a distrus luxosul și elegantul Teatru Ring 
(Ringtheater), o clădire înaltă și îngustă,  ucigând cel puțin 620 de spectatori, 
alte sute fiind rănite. Construcția clădirii, situată la adresa Schottenring 7, 
începuse chiar în anul 1872, când Eminescu părăsea Viena, fiind inaugurată 
la 17 ianuarie 1874.  

A fost înălțată de Heinrich von Förster, conform planurilor 
arhitectului Emil Ritter. Clădirea era tipică pentru stilul Renașterii, având 
două etaje, unde se aflau loji speciale, asemănătoare celor din Teatrul Regal 
din Londra (lojile Baignoire se găseau la parter, mai sus erau lojile Belle-
etage, iar la ultimul nivel se afla Galeria). Cu o capacitate de 2000-2500 de 
locuri (la ora dezastrului erau doar 1800 de spectatori), strălucind de 
eleganță, imobilul destinat familiilor vieneze bogate, era ornat cu multe 
elemente decorative (frescele erau pictate de artiști germani renumiți). Din 
păcate, multe dintre ele s-au dovedit însă extrem de periculoase: în special 
mobilierul din lemn, pereți ornați cu papier maché, etc. 

Printre artistele care au dat strălucire acestui teatru s-a numărat și 
celebra soprană spaniolă Adelina Patti. Cu o zi înainte de incendiu, însuși 
Johann Strauss II fusese martor al triumfului spectacolului de operă 
Povestirile lui Hoffman, având ca autor pe celebrul J. Offenbach. Al doilea 
spectacol urma a avea loc în fatidica seară de 8 dec. 1881, pe stil nou. 

La orele 18,45 p.m. un angajat al teatrului încearcă să aprindă un șir 
de lămpi cu gaz, aflat deasupra scenii. Din greșeală, el apropie nepermis de 
mult torța de norii de decor, atârnați deasupra scenei, care se aprind 
instantaneu. Flăcările se extind asupra cortinei. Deși existau reguli clare de 
intervenție în caz de incendiu, acestea nu au fost puse în aplicare. Astfel, nu 
s-au folosit furtunurile de apă, cu toate că erau funcționale; apoi, sistemul 
automat de anunțare a incendiului nu s-a declanșat; ușile se deschideau spre 
interior, încât zeci și zeci de persoane au fost strivite, încercând să iasă din 
clădirea ce ardea. Intrând în panică, direcția teatrului a decis, în mod greșit, 
să închidă lumina, de teamă că gazul va amplifica dezastrul. În acel moment 
s-a produs o panică de nedescris, mai ales că luminile de rezervă nu s-au 
aprins. Balcoanele au devenit veritabile capcane, cu ieșirile blocate. Deși un 
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detașament de pompieri, venit la 40 de minute de la începerea incendiului, a 
încercat salvarea spectatorilor grupați la partea superioară a teatrului, scările 
lor erau prea scurte pentru a fi folositoare. Disperați, mulți oameni s-au 
aruncat de la etajele superioare, murind sau strivindu-i pe cei aflați la parter. 
Totuși, folosind plase de siguranță, pompierii au reușit să salveze aproape 
100 de persoane. 

Membrii ai familiei regale a Austriei, sosiți la locul sinistrului în scurt 
timp, au luat măsuri pentru limitarea urmărilor incendiului. Ulterior, prințul 
Rudolf a ajutat material familiile celor dispăruți, adunând bani din donații. 
Nici acum nu se cunoaște numărul exact al victimelor, estimările apreciind 
că au fost între 620 și 850 de persoane -  morți și răniți. O parte dintre 
spectatori au decedat pe loc, alții la scurt timp după dezastru. Directorul 
teatrului, Franz Jauner a fost arestat, stând la închisoare timp de trei luni.  

Clădirea fiind grav afectată, ruinele teatrului au fost demolate, pe 
locul acela construindu-se, cu banii strânși de familia regală,  clădirea 
Sühnhof, în memoria victimelor, folosită mai ales pentru acte de caritate. 
Urmărită parcă de un blestem, aceasta a fost distrusă de bombardament, în 
timpul celui de al doilea Război Mondial. Multe dintre statuile aflate pe 
fațada teatrului au fost recuperate, ele fiind postate în Pötzleinsdorfer 
Schlosspark. În Cimitirul Central al Vienei s-a înălțat un sobru monument 
funerar în memoria victimelor acestui dezastru. 

De remarcat un fapt inexplicabil: deși tragedii similare se petrecuseră 
anterior și în alte țări, precum în Franța (Opera din Nisa a ars la 23 martie 
1881, dezastru soldat cu 92 de victime) și SUA (Park Theatre din Brooklyn, 
1876, 283 de victime), măsuri radicale întârziau să apară. Se știa că sistemul 
de iluminat este periculos pentru spectatori și artiști, generator de explozii și 
incendii, făcând ca teatrele să fie extrem de vulnerabile, când se produceau 
asemenea evenimente. Astfel, numai în secolul al XIX-lea au avut loc  523 
de incendii în interiorul teatrelor din lumea întreagă. 

Din păcate, din același motiv (sistem de iluminat cu gaz inflamabil), 
dezastre similare s-au produs ulterior și în alte orașe mari: la Paris (25 mai 
1887), unde clădirea Teatrului Comic a luat foc, în incendiu pierzându-și 
viața între 70-120 de persoane, la Exeter Theatre (Anglia, 5 septembrie 1887, 
166-200 de victime) și Teatrul Oporto (Portugalia, 31 martie 1888, 240 de 
victime). 

Este adevărat că, în 1881, imediat după dezastrul Operei din Nisa, 
primul minstru al Austriei, contele Eduard von Tauffe, a ordonat o anchetă 
asupra situației tuturor teatrelor din Viena, din punctul de vedere al măsurilor 
de pază împotriva incendiilor, constatânu-se numeroase deficiențe, mai ales 
la Teatrul Ring.  Specialiștii au făcut recomandările necesare în vederea 
remedierii acestor deficiențe și s-a dispus adoptarea de soluții imediate. Din 
nefericire, măsurile de prevenție nu au putut împiedica producerea acestei 
veritabile tragedii. 
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24, 1881, 

 p. 617) 
 
Urmăre a acestei catastrofe, chiar în ziua următoare, la Viena s-a 

înființat un corp de voluntari, care să intervină în caz de evenimente 
catastrofale, iar însuși Johan Strauss II a dedicat câțiva ani mai târziu o 
creație muzicală în memoria victimelor marelui incendiu. De asemenea, 
toate localurile frecventate de public au fost obligate să aibă uși cu 
deschiderea spre exterior. 

Acestea fiind detaliile, să revenim asupra articolelor publicat de 
Eminescu în decembrie 1881, în ziarul Timpul, în care descrie tragicul 
incendiu. În această compunere plină de dramatism și culoare avem de-a face 
cu o specie literară mai rară în creația lui Eminescu: reportajul publicistic.  
În forma sa clasică, reportajul presupune că autorul acestuia a fost martor 
ocular al evenimentului descris, sau prezent la fața locului, post factum. În 
cuprinsul acestui articol, Eminescu creionează acest tragic moment din 
existența celebrului teatru vienez, extrăgându-și însă detaliile din surse 
ziaristice diverse, realizând o creație compozițională extrem de tensionată, 
un tablou dramatic, determinând participarea emoțională a cititorului. Pentru 
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a da veridicitate creației sale gazetărești, Eminescu utilizează relatarea 
secvențială a scenelor importante, cu o gradare crescătoare a momentelor de 
tensiune, preluând detalii ce întregesc o atmosferă de infern dantesc. 
Personajele poartă nume reale, unele chiar relatează desfășurarea faptelor, de 
parcă ar dialoga cu autorul, ceea ce conduce la ideea unei reconstituiri 
veridice a groaznicului eveniment. 

Momentul culminant, punctul maxim de tensiune, are aspectul unei 
telenovele, în care se descrie găsirea de către tată a fiicei pierite în incendiu. 

Multe pasaje ale reportajului devoalează identitatea artistică a 
autorului, talentul poetic al lui Eminescu: ” Strălucitul teatru este un câmp 
de întristare, o casă de morţi, unde pe coridoare şi pe scări zac femei şi bărbaţi 
asfixiaţi, oameni zdrobiţi şi călcaţi”; ”Era icoana morţii ce se prezenta 
privirei îngrozite”; ”O compătimire profundă se manifestă când fu pusă între 
morţi o fată frumoasă nici de şaisprezece ani. Copila avea ciorapi albaştri de 
mătase şi pantofi eleganţi; hainele erau înnegrite şi pe jumătate arse, dar faţa 
[îi] era încă frumoasă, deşi groaza morţiei [î]şi imprimase urmele sale într-
însa. Convoiul funebru nu mai avea capăt”, etc. 

Din telegrame de presă, ziaristul de la Timpul realizează o descriere 
impresionantă, plină de ritm, ca într-un documentar cinematografic modern. 

Realitate cruntă, imaginație sau talent de geniu ?   
Iubitor al scenei, slujitor al ei, cronicar dramatic chiar,  Eminescu 

avea să cunoască chipul real al unui teatru vienez, înainte chiar de a fi student 
în capitala Austriei: împreună cu trupa lui Mihail Pascali, Eminescu, în 
calitate de sufleur,  ajunge în turneu la Oravița (31 august 1868). Trupa 
bucureșteană prezintă două spectacole, la 1 și 2 septembrie 1868, pe scena 
Teatrului din localitate (ridicat la începutul veacului al XIX-lea), copie fidelă 
a primului teatru al Vienei, celebrul Burgtheater (al cărui nou sediu, datând 
din 1888, nu avea nici pe departe acustica sălii primului teatru, care exista 
din vremea Împărătesei Maria Theresa, 1741 ). 

În vremea studenției la Viena, poetul frecventa în mod asiduu sălile 
celebrelor Burgtheter și Wiener Hofoper (Opera Curții din Viena), în prezent 
Opera de Stat. 

 De asemenea, să nu uităm că, printre primele articole de presă ale lui 
Eminescu, trimise spre publicare în revista Familia (18 ianuarie 1870) se 
găsea și cel intitulat „Teatrul românesc și repertoriul lui”, în care milita 
pentru crearea unui teatru românesc permanent în Transilvania. 

 Tot la Viena, Eminescu traduce din lucrarea capitală a lui H. Theodor 
Rötscher, intitulată Arta reprezentării dramatice. 

Toate aceste detalii istorice demonstrează, desigur, viul interes al 
ziaristului vis à vis de incendiul catastrofal produs la Teatrul Ring din Viena. 



 
35 

Mihai Eminescu, Arderea teatrului din Viena. Reportaj  
”Reproducem următoarele din foile vieneze asupra catastrofei din 

Viena: Focul a izbucnit pe scenă pe când un servitor aprindea lămpile. 
Artiştii au putut să scape. Flăcările se întinseră cu o iuţeală îngrozitoare; 
teatrul se umplu de fum şi un strigăt de spaimă din partea spectatorilor umplu 
casa, pe când toată lumea se grămădea spre ieşire. 

În acest moment de groază se stinseră becurile cu gaz şi, după puţine 
minute, strălucitul teatru este un câmp de întristare, o casă de morţi, unde pe 
coridoare şi pe scări zac femei şi bărbaţi asfixiaţi, oameni zdrobiţi şi călcaţi. 

S-au scos peste 120 cadavre; majoritatea pare a fi dintre cei din 
galerie, căci publicul din loje şi din parter a putut ieşi mai curând afară. 

Se cunoaşte numărul victimelor ce s-au adus în curtea poliţiei, dar 
nici câteva ore după izbucnirea catastrofei n-a fost posibil a se obţine o cifră 
mai exactă a nenorociţilor cari şi-au aflat moartea în teatru şi mai ales prin 
galerii. 

Numărul morţilor din teatru se evaluează la peste 200. În acest 
moment nu se poate încă apreţia toată mărimea acestei grozave nenorociri, 
noi reproducem mai la vale buletinele, după cum le primim sub imediata 
impresiune a catastrofei. 

Un membru al teatrului ne narează: 
,,Eu mă aflam jumătate îmbrăcat în coridorul scenei, când, la al doilea 

semnal de începere, 5 minute înainte de 6 şi trei sferturi, se auzi un ţipăt de 
groază pe scenă. Alergai pe scenă, care era în foc şi de unde toată lumea 
fugea. Un lucrător apropiase prăjina cu flacăra de spirt prea mult de o perdea, 
care îndată fu în flacări. Focul se urcă îndată până la tavanul scenei. Eu scosei 
două coriste de pe scenă, cari încremeniseră de spaimă, şi văzui pe câţiva 
lucrători sărind de sus prin flacări pe scenă şi unul [î]şi frânse un picior. 

În acel moment focul pătrunse cortina şi flacăra, dusă de curent, ieşi 
în teatru, ajungând până la loje. 

Fugii în stradă şi întâlnii pe directorul Jauner. Ajungând în faţa 
teatrului, se părea că publicul a ieşit deja şi, nemaivăzând pe nimeni ieşind, 
credeam că toţi au scăpat. Ştiam că gazul ardea pretutindeni şi că, 5 minute 
după ţipătul de groază, casa era toată iluminată încă. Mă întorsei şi intrai iar 
în partea din dos a casei, de unde se auzea strigăte de ajutor. Se vedeau flacări 
colosale plecând din garderobe. Câteva dame cari, jumătate îmbrăcate, 
strigau după ajutor, fură iute înlăturate. Dar în etajul din urmă locuieşte 
inspectorul iluminatului, Nitsche, cu familia sa. Nevasta cu copiii erau în 
galerie, de unde şi Nitsche i-a condus jos prin flăcări şi fum. În fine, 
garderobele se goliră de tot. Alergai prin foc înainte. În vestibul dau peste o 
îmbulzeală nedescriptibilă şi aud ţipete sfâşietoare. 

Toţi se împing spre balconul deschis din front. Pompierii veniseră 
deja. În mijlocul mulţimei grămădite în faţa teatrului se întinde pânza de 
scăpare şi din balcon sare un om în pânză. Acest esemplu fu imitat şi de alţii, 
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chiar şi de unele dame mai curajoase. 
Apoi se puseră scări la balcon şi pompierii deteră jos multe persoane 

leşinate. Am văzut şi pe directorul Jauner căzând în faţa teatrului. Consulul 
suedian i-a dat ajutor, depărtându-l din acest loc. Ajungând afară, întâlnesc 
pe arhiducii Albrecht şi Wilhelm, cărora le spusei ce am văzut. Alergarăm la 
edificiul poliţiei, alături, unde în curte ni se prezintă o privelişte îngrozitoare. 

Pompierii depuseră aci cadavrele aflate pe scările teatrului. Am 
numărat 50 morţi. Cadavrele nu erau vătămate, ci numai negrite de fum: se 
vede că pieriseră sufocate. Teribile erau scrântirile membrelor şi feţele 
schimbate de durere la unele cadavre. 

Am văzut o grămadă de 10 — 12 morţi, cari erau aşa de împletiţi unii 
cu alţii încât cu greu s-au putut despărţi. La mulţi li s-a luat pielea în unele 
locuri, împingându-se în îmbulzeală. Arsuri nu se vedeau. Tremurând ca o 
vargă de groază şi emoţiune, am părăsit acest loc de teroare".  

Un alt martor ocular, care era să intre în teatru la 7 ore, spune că 
nenorociţii cari au căutat să scape pe scara din dreapta, şi al căror număr nu 
se putea evalua pentru un moment, zăceau grămadă unii peste alţii.  

În frica lor de moarte, ei se apucaseră unii de alţii şi se cerea o mare 
forţă spre a separa cadavrele încleştate. Se spera că unii vor mai fi în viaţă şi  
s-au pus a-i duce de aci. Speranţa că e vorba numai de răniţi şi leşinaţi nu se 
împlini din nenorocire. 

Era icoana morţii ce se prezenta privirei îngrozite, în forma ei cea mai 
oribilă. Condeiul nu e în stare a descrie, şi mulţi bărbaţi cari au mai văzut 
focuri teribile au îngălbenit la vederea acestor nenorociţi, cari câteva minute 
mai 'nainte erau încă veseli şi au intrat în teatru plini de viaţă, iar acum zac 
mulţi palizi, cu ochii deschişi tare sau pârliţi, cu părul ars şi cu obrazul 
mutilat oribil şi grămădiţi unii peste alţii. 

Până la 9 ore s-au transportat ca la 70 cadavre în localul poliţiei. 
Lipseau lecţiile, şi apoi în strâmtoare nici nu s-ar fi putut întrebuinţa. 
Oamenii luau cadavrul pe braţe şi astfel [î]l duceau. Morţii al căror obraz era 
desfigurat prin arsături se acopereau cu hainele lor, spre a cruţa lumea de un 
aspect înspăimântător.  

Pe rând se scoteau cadavrele din teatru, un strigăt de durere trecea 
prin şirurile asistenţilor de cîte ori trecea o nouă victimă. Aci era un june 
sănătos în haine elegante, cu un inel de briliant pe degetul jumătate ars, aici 
o damă îmbrăcată simplu. 

O compătimire profundă se manifestă când fu pusă între morţi o fată 
frumoasă nici de şaisprezece ani. Copila avea ciorapi albaştri de mătase şi 
pantofi eleganţi; hainele erau înnegrite şi pe jumătate arse, dar faţa [îi] era 
încă frumoasă, deşi groaza morţiei [î]şi imprimase urmele sale într-însa. 
Convoiul funebru nu mai avea capăt. 

Iarăşi şi iarăşi se iveau figurile funingioase ale purtătorilor şi porţile 
curţei poliţiei se deschidea necontenit spre a primi o nouă victimă. Scenele 
desfăşurate în curtea poliţiei erau sfâşietoare. Un tată care în îmbulzeala 
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fugei [î]şi pierduse fiica vine alergând în curte. Unde zăreşte o rochie, el se 
pleacă, ridică capul moartei spre lampa ce aruncă o lumină lugubră asupra 
feţelor desfigurate ale morţilor şi, jumătate cu speranţă, jumătate cu frică, [î]l 
depune iarăşi pe pământul rece. Deodată dete un strigăt îngrozitor şi cade în 
braţele însoţitorului său. 

El [î]şi găsise fiica. Era tânăra copilă cu faţa cea frumoasă şi după 
moarte. Un june cere să intre. Cumnatul şi cumnata sa au asistat la 
reprezentaţiune în galeria a treia. Până acum ei n-au venit acasă. El nu-i poate 
găsi. Au scăpat ei oare sau vor fi morţi şi zac între cei rămaşi în galerie ? 

Pompierii spun că ar fi văzut grămezi de cadavre în galeria a treia şi 
a patra. Nu cumva ochiul lor s-a amăgit de fumul ce străbătea toate 
localităţile ? Sau poate groaza i-a făcut să vază acea icoană teribilă? 

Bine ar fi dacă spusele lor s-ar dovedi că sunt numai produsul aprinsei 
lor fantezii ! 12 ore. Teatrul ars cu totul şi pompierii caută să stingă vatra de 
jeratic.  

Rechizitele teatrului, biblioteca, garderoba şi decoraţiunile au ars mai 
cu totul. Până acuma s-au dus la spital 140 cadavre.  

Între aceste sunt şi trei coriste cari au fost surprinse de foc şi au căzut 
sufocate. O actriţă [î]şi îmbrăcase tricul şi astfel a fugit în stradă şi de aci 
acasă cu birja.  

La 1 oră. Mii de oameni stau pe bulevard (Schottenring) şi privesc la 
foc. Teatrul arde încă.  

La 2 ore. Flăcările consumă ultimele resturi de materii combustibile 
din interiorul casei. Până acum s-au găsit în teatru 16 cadavre arse cu totul, 
încât erau numai de cîte una sau două urme lungime. Nu e posibil a ajunge 
în etajurile de sus, unde sunt mulţi înmormântaţi.  

Ca la 160 cadavre s-a transportat până acum. Până acum s-a putut 
recunoaşte numai cadavrul avocatului Jacques Groag, şi soţia sa e moartă. Ei 
au fost însoţiţi de profesorul Löw cu soţia sa. 

Aceştia de asemenea sunt morţi. Apoi se anunţă moartea arhitectului 
Melic din Viena. El însoţise la teatru pe oaspeţii săi din Nikolsburg, cari şi 
ei poate vor fi pierit în flăcări. ” 

 
În ziarul Timpul, de a doua zi, 3 decembrie 1881, Eminescu continuă 

reportajul, sub titlul:  
 

Catastrofa din Viena 
„Foile vieneze mai aduc următoarele amănunte asupra îngrozitorului 

incendiu din Viena:  
Focul n-a izbucnit dintr-o lampă, ci la aprinderea flacărilor de gaz 

deasupra scenei prin lumină electrică. Pentru ca să se aprinză mai iute, gazul 
se conduce cu mare presiune în tub. Poate că presiunea a fost prea tare, încât 
flacăra a depăşit distanţa precalculată; destul că aci s-a iscat focul şi, fiind 
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presiunea focului mare, flacăra s-a întins într-o clipă.  
Cortina nu s-a ridicat, dar nici cortina de sârmă nu se lăsase jos şi nu 

se ştie cauza de ce nu s-a făcut această lucrare indispensabilă. 
Închiderea becurilor de gaz s-a făcut desigur cu scop de a împuţina 

presiunea a evita o explozie a gazului.  
Dar s-a mai adaos şi o altă eroare, din nenorocire. Deşi conducerea 

gazului pentru scenă e separată de a spaţiului spectatorilor, totuşi s-au închis 
becurile şi în teatru, fără ca să se fi aprins cel puţin lampele de petroleu spre 
a nu lăsa casa în întuneric. 

Cortina a fost apucată de flacări şi bucăţi arzânde zburau prin teatru; 
astfel s-a comunicat focul parte din scenă, în sus, parte în băncile 
spectatorilor. Dar chiar dacă s-ar fi lăsat cortina de sârmă n-ar fi ajutat mult, 
căci operaţia aceasta ţine 12 minute. 

Este o mare eroare a considera acest aparat drept un mijloc de 
siguranţă.  

De la un medic primim următoarele rânduri: 
,,Cei cari intraţi aci lăsaţi afară orice speranţă" se poate pune acum ca 

inscripţie pe poarta curţei cadavrelor, căci această poartă ne deschide calea 
spre mizerie şi durere. 

Era 12 ore din noapte când mă dusei la spital. Cartea mea de 
legitimaţie ca medic [î]mi făcu drum, căci sentinela nu lăsa pe alţii să intre. 
Tocmai duceau iarăşi una din multele victime ale catastrofei. 

Drumul spre cadavre l-ar fi găsit oricine, căci din curte se simţea deja 
mirosul de grăsime, carne şi oase arse. 

Prin camere zăceau 36 de rămăşiţe arse ale acelor persoane prinse de 
mâna morţei la un loc unde căutaseră plăceri. În vestibul, de ambele părţi ale 
peretelui, zăceau 74 morţi. Deşi deprins cu vederea cadavrelor, totuşi d-
abia puteam suporta această icoană grozavă. Aci zăcea un copil lângă un 
bărbat, dincolo un june lângă un unchiaş, lucrătorul lângă funcţionar etc. Cei 
mai mulţi au fost sufocaţi de fum sau turtiţi de îmbulzeală. 

Negriţi de nu se mai cunoşteau, cu expresia de groază şi desperare în 
faţa, mai toţi aceşti nenorociţi [î]şi ridicaseră mânile deasupra capului, 
râmâind astfel încleştate. La mulţi le ieşiseră ochii din cap şi albul ochiului 
contrasta teribil cu negrul obrazului.  

Spăimântător era aspectul acelora cărora limba umflată, le ieşise pe 
jumătate din gură. Dinţii le erau adânc intraţi în limbă. Mulţi aveau osul 
nasului zdrobit, sau că au căzut pe scară, sau că au fost călcaţi de alţii. 

În primul etaj al casei am aflat 14 femei tot în aşa poziţie şi cu părul 
desfăcut. Un cadavru era ars de nu se mai cunoaştea nimic şi m- am mirat 
văzându-l învelit într-un voal cu fire de argint, cu totul neatins, poate era o 
damă din cor sau balet. 

Într-un colţ zăcea cadavre arse al căror sex cu greu se putea 
recunoaşte. Doi medici, Zillner şi Zeemann, lucrau neîncetat la trista lor 
operă. Victimele cele mai multe aveau cîte un braţ sau picior frânt, picioarele 
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erau sucite în mod nenatural. 
Mirosul în aceste localuri era nesuferit. Soldaţii şi servitorii sanitari, 

al căror organ e destul de tâmpit, trebuiau să-şi ţie batista la nas. 
Directorul Hofmann observă aceasta şi aduse o cutie de ţigări, pe care 

o împărţi între cei prezenţi. 
Oare să plângi mai mult pe aceşti nenorociţi care şi-au pierdut viaţa 

sau pe nenorociţii cari veneau să-şi caute pe cineva dintre scumpii lor? 
Scenele ce se petreceau erau sfâşiitoare . Aci un ofiţer recunoscu pe 

tatăl său şi cazu leşinat. Dincolo unul [î]şi căuta soţia; minţile lui erau 
pierdute, căci, recunoscându-şi soţia, nu zise nimic, nu plânse, nu strigă: era 
apatic; dar răsuflarea sa cea grea, mişcarea pieptului, privirea pierdută, mâna 
tremurând şi piciorul şovăitor spuneau destul despre ce se petrecea în sufletul 
său. 

Altul îşi căta fratele şi-l găsi, dar el tot nu vrea să crează, el mai avea 
o scânteie de speranţă că poate se înşală. Dar când un soldat căută prin 
buzunarele mortului găsi o carte de vizită pe care era scris numele lămurit. 

Am văzut pe profesorul Ludwig cum conducea prin acest locaş al 
morţei pe un om desperat, cu fiică-sa de mână.  

Tatăl nu recunoscu pe soţia sa, dar fiica cunoscu pe buna sa mamă şi 
după faţa cea desfigurată. Ea plângea; era o fericire pentru dânsa că mai avea 
lacrămi. 

Numărul morţilor tot creştea; când părăsii casa pe la 1 oră erau poate 
140 victime. 

Astăzi m-am dus în spitalul garnizoanei no. 1; şi aci am văzut o scenă 
tot aşa de teribilă. În sala de disecţie zăceau 50 cadavre carbonizate cu totul, 
imposibil de recunoscut. La mulţi craniul era spart, creierii fripţi, în faţă nici 
o urmă de expresiune fizionomică, din muşchi mai erau numai fibrele cele 
tari. 

Ici colea se mai găseau bucăţi de haine; pe cîte un deget lucea un inel. 
Li se puseseră pe piept banii găsiţi, mai mult de aramă rare 'şi schimbase 
forma în căldură.Unul avea o citaţie, altul o carte de membru al societăţei 
comersanţilor, altul iarăşi avea un ceasornic, care arăta 7 şi jumătate, ora 
morţei sale.  

Cadavrele, sau mai bine grămezile de cărbuni din acest spital, se vor 
recunoaşte cu greu. Părăsind şi acest locaş de mizeria cea mai mare, mi-am 
adus aminte de cuvintele puse de Lessing în gura Rechei din Nathan : ,,De 
cîte ori am tremurat pentru voi de când focul se apropiase aşa mult de mine! 
Căci de când focul a fost aşa aproape de mine mi se pare că a muri în apă 
este o plăcere, un deliciu , o mântuire ".  

(Timpul, 3 decembrie 1881) 
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Peste alte câteva zile, Eminescu revine cu scurte completări: 
 

Catastrofa din Viena  
”Între alte multe scene sfâşietoare din noaptea fatală a incendiului se 

mai comunică următoarele:  
Într-o familie unde părintele zace bolnav de doi ani rămâne soţia sa 

spre a-l îngriji, iar celor două fete li s-a permis să meargă la teatru, însoţite 
de mirele uneia din ele. Acolo li s-a aprins o îngrozitoare lumânare nupţială. 
Nici una din cele trei persoane nu s-a întors şi mama a pierdut minţile. 

Într-o altă casă erau iar două domnişoare cari, cu alte două dame, s-
au dus să audă ”Les contes” d'Hoffmann. 

Acasă a rămas bătrânul lor tată, aşteptând întoarcerea lor. Deodată se 
lăţeşte vestea că arde teatrul Ring, ajungând până în camera bătrînului. Un 
amic intră repede şi întreabă de fete ,,Du-te şi le adu", răspunde bătrânul 
înmărmurit pe scaun şi rămâne tot aşteptând. 

A doua zi el se pune a căuta şi deodată cade lovit de apoplexie. Fiind 
paralizat pe jumătate şi fără grai el zace acum şi face necontenit semn, 
chemând pe fiicele sale cari sunt înmormântate în flacări! ” 

(Timpul, 9 decembrie 1881) 
 
Chestiunea producerii de incendii în incinta teatrelor din Europa este 

reluată într-un articol scris de Eminescu în numărul din 14 martie 1882, în 
care cesta remarcă următoarele: 

” Nu era de ajuns cele două colosale catastrofe de la Nizza şi din 
Viena; un nou sinistru a venit să sporească numărul incendielor de teatre. 
Palatul de Cristal din Marsilia a ars cu desăvârşire şi cât p-aci era să-l urmeze 
şi teatrul imperial din Sant-Petersburg. S-a observat cu drept cuvânt că de aci 
înainte, oricine se va decide să asiste la vreun spectacol, să-şi facă mai întâi 
testamentul şi să se grijească, dacă va crede în Christos, ca să fie gata pentru 
orice întâmplare.” 

În România, însă, ard orașe și târguri întregi, observă cu amărăciune 
ziaristul de la Timpul: 

”Daca, în străinătate, ard teatrele, la noi, vai! flăcările incendiului 
consumă oraşe şi târguri întregi. Sute de familii au rămas pe drumuri. Se pare 
că focul Sodomei şi al Gomorei s-au abătut asupra ţărei spre a o pustii. Târgul 
Fălciului, Târgul Neamţului, Târgul Cucului, focul din Brăila şi mai ştim noi 
câte altele! Suntem ispitiţi a crede că aceste sinistre consecutive, cari au 
răspândit groaza şi mizeria în atâtea localităţi prospere, sunt opera vreunor 
mâini criminale. E cu neputinţă ca hazardul singur să cauzeze în acelaşi timp 
atâtea nenorociri.” 

(Timpul, 14 martie 1882) 
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PASSIONARIA STOICESCU 
 
Sfânta Vineri 
 
Îngădui şi sunt îngăduită… 
 
N-am să cred aşadar 
că acest cuvânt vine 
din  maghiarul “engedni” – 
prefixul i-a mutat 
lung şi melodios accentul 
pe a doua silabă 
şi nicidecum pe prima, 
arătând de-a lungul istoriei 
 tocmai lipsa de îngăduinţă... 
 
Îmi adjudec etimologia lui 
                                 balcanică, 
îl simt în inima,  
în sângele său 
pe “gadină” – bulgărescul,  
                                 sârbescul – 
ah, o fiară care mă locuieşte 
şi pe care o ţin în lanţ. 
 
Si dacă vreţi, 
aflaţi, 
eu sunt gadina, 
ucid ca să exist, 
iubesc schimbătoarea hartă  
                                  a norilor – 
gadini pe cerul nimănui, 
fraţi ai mei întru fulger şi tunet, 
întru setea ploii.... 
 
Îngădui să fiu vânată, 
dar sângele poemelor mele 
nu e sărat ci amar, 

fiara care e poetul 
n-are nimic preţios  
pentru vânătorii de rând, 
pentru crescătorii de de toate – 
pielea  lui e de fosfor, 
carnea lui de pucioasă, 
urletul neomenesc... 
 
 
Atât de al cetăţii, 
tocmai de aceea alungat din ea: 
niciodată bun de mistuit 
apare la drumul mare 
cu pieptul dezgolit,  
pentru că trupul lui e sufletul, 
iar el scapă prin dinţi, 
iese prin gură, 
o răsuflătură, 
ah,uite-l, nu e! 
 
“Cuvintele sunt ca sufletul”, 
scrie în Cartea Splendorilor. 
Nici vorbă! 
Cuvintele sunt  Sufletul însuşi 
sau nimic, 
îngăduie şi sunt îngăduite 
- gadini – 
lighioane nesfinte, 
iar eu, biata lor Vineri, 
le tot hrănesc de-o viaţă 
cu propria-mi viaţă – 
când prea rece, 
când prea fierbinte.
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GELLU DORIAN 

Disperările 

3.  
Azi colorăm gândurile negre în roz. Pe deal 
se vede umbra unei femei coborând, 
cu cât se apropie, femeia îşi trage umbra pe trup, 
şesul devine un pat întins 
în care nu încăpem de fericire. Fără umbră pe ea, 
femeia pare un ţambal pe strunele căruia 
îmi las degetele slobode ca nişte căţei 
la ţâţele căţelei moartă la naştere. Cerul 
e roz iar gândurile negre fug odată cu umbrele lor 
peste dealul de după care se aud voci înfundate. 
Sunt vocile unor copii nenăscuţi, 
trupurile lor subţiri ca firele de iarbă 
sunt bătute de vânt. Par pletele lui Dumnezeu supărat. 
După ce străbatem patul pas cu pas, 
dereticăm cu fire de iarbă şi flori aşternutul. Nu 
se mai aud zgomote, trag husa peste ţambal 
şi femeia se retrage în umbra ei, 
urcă dealul, 
gândurile redevin negre, iar cerul sângerează 
prin ochiul prin care intrăm să privim 
cum e dincolo. Şi dincolo e la fel, numai 
că nu mai putem vedea dealul, umbra, 
femeia, şesul, iarba, florile, ci doar ideile 
de copii nenăscuţi ale căror bărbi 
sunt pieptănate de degetele lui Dumnezeu. 

Colorăm atunci totul în albastru şi spunem 
acesta e cerul în care vom iubi de aici înainte 
tot ce nu am iubit până acum. Intru în 
umbra femeii şi mă nasc fericit 
a doua oară. Numai aşa nu voi mai muri 
în patul din care a fugit femeia a  cărei umbră stă 
la uscat pe sârma gardului dintre rai şi iad 
alături de miliarde de alte umbre 
ale căror trupuri au rămas sub aşternuturile 
pe care nu le mai deretică nimeni, doar 
ploile, vânturile, zăpezile, soarele sunt 
vizitatori vremelnici prin lanurile 
care privite de sus par a fi cerul 
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din care am plecat de curând. Acolo 
totul e cenuşiu şi foarte mulţi dumnezei 
care nu se mai înţeleg între ei. Bănuim 
doar că printre ei stă pitit şi Dumnezeu 
cel adevărat care stă de vorbă cu noi 
şi ne spune de ce trebuie să colorăm 
gândurile negre în roz. Gânduri negre 
sunt cu duiumul, iar vopsea de asemenea. 

4. 
E cineva în aşternutul meu şi nu respiră, 
stă lipit de trupul meu şi încearcă să 
copieze gesturile mele, pentru că eu în somn 
fac gesturi mari cu mâinile, iar ochii îmi 
călătoresc peste tot pe unde nu am putut 
ajunge peste zi. Nu mă lasă deloc să dorm, 
pielea lui este umedă şi rece, 
când îl atâng nu ating nimic, doar un gol 
afurisit de adânc în care alunec ca într-o 
apnee din care sar ca din morţi, iar morţii 
sunt la locurile lor, doar eu nu-mi mai găsesc locul 
în aşternutul în care mă strecor noapte de noapte 
ca într-o placentă din care mă nasc 
în fiecare dimineaţă şi nu am cui spune mamă. 

Stau treaz şi lângă mine nu mai e nimeni, 
deşi trupul acela îl simt lângă mine 
fierbinte ca talpa unui fier de călcat 
peste faţa de masă peste care în zori 
ne vom aşeza coatele şi ne vom povesti visele, 
eu pe ale lui, el pe ale mele, 
dar nu se va auzi nici o vorbă, doar gânduri 
şuroind prin faţa ochilor care privesc în gol 
trupul gol ca aerul pe care-l respir 
şi trăiesc. Fericit că nu am fost singur 
încă o noapte, plec peste zi să-l caut 
prin oraşul din care toţi cunoscuţii au plecat 
să mă caute pe unde bănuiesc ei că aş fi. 

Şi aşa trece ziua, vine noaptea şi 
mă uit la aşternutul plin de riduri ca la faţa 
unei femei care şi-a făcut din fiecare cicatrice 
glorie asupra timpului. Mă aşez întins pe faţa ei 
şi simt cum îmi fură respiraţia, somnul, 
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visele, lăsându-mă gol şi treaz 
ca o fereastră prin care intră pe furiş 
razele unor stele care de mult s-au îngropat 
într-o gaură de vierme şi încă scintilează 
ca ochii pisicii noaptea în podul plin cu şoareci. 

Când se strecoară din aşternutul meu, 
simt prin cameră paşii tuturor femeilor 
care ar fi dorit să se furişeze în patul 
în care acum simt doar pielea lor umedă 
şi golul imens, sufocant 
în care cad. Dar din aşternutul meu 
mă strecor doar eu, ca o dâră de sânge 
care vorbeşte nimănui şi 
nimeni îi răspunde. Ştiu cine respiră acum 
în locul meu, ştie şi el că toată viaţa 
eu am făcut acest lucru în locul lui. 
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ISTORIE LITERARĂ 

M. N. RUSU

Octavian Goga - 135 
Poetul şi oceanul 

Aniversăm 135 de ani de la naşterea primului mare poet mesianic din 
literatura noastră modernă. Aproape toate profeţiile sale, pe fond biografic şi 
biblic, s-au îndeplinit. A rămas doar una dintre ele pierdută/uitată în presa 
timpului, intitulată Isus pe valuri (Semănătorul, nr. 3/1906) şi recuperată 
recent de subsemnatul, parcă dictată din cerurile sale de „castelanul de la 
Ciucea”, adică de Octavian Goga. 

E vorba, aşadar, de un poem vizionar care vizează, în text şi subtext, 
pe românii/călătorii plecaţi spre pământul primitor al Americii. Căci 
imaginea lui Iisus de şi peste Ocean este o invitaţie spre sinele Mântuitorului 
şi a supravieţuirii în numele Său: „Şi mi te arată iarăşi Oceanul/ Cum 
întânzindu-ţi mâinile amândouă/ Spui lumilor cuvântul: Pace vouă!” Asta 
se-ntâmpla, repet, în anul 1906, când românii din Transilvania şi nu numai, 
emigrau în valuri, valuri succesive. Câţi ani au trecut de atunci? Aud? 

OCTAVIAN GOGA 

Isus pe valuri 

În noaptea-aceea neagră şi târzie 
Călătorea departe uraganul, 
Cu repezi paşi împinşi în vijelie, 
Când pest-albastra apelor mânie 
S-a deluşit Isus Nazarineanul,
Cu braţu-ntins spre binecuvântare...

Apostolii, cu teamă şi mirare, 
Şi-n preajma lor îngenunchiat poporul, 
Înfioraţi de mândra arătare 
Stăteau la mal, privind pe-nvăţătorul 
Ce-alunecând pe-a undelor cărare, 
Înainta prin trăznet şi genune... 

Pe urma lui, supuse de minune, 
Pe rând primind cereasca lor mustrare, 
Se potoleau furtunile nebune, 
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Şi firea-ntreagă-i resimţea fiorul... 
Scăpau corăbii prinse în vâltoare, 
Din nou viaţa se-ntorcea pe valuri, 
Când păsări albe, reluându-şi zborul, 
Pescarii veseli năzuiau spre maluri... 

Şi-n vreme ce fiinţa-i zâmbitoare 
Impurpurată-n sfânt-n aureolă 
Se prelungea topită-n depărtare, 
Strălucitoarea cerului cupolă, 
Cu praf de stele luminând decorul, 
Se aprindea mai tare, tot mai tare. 
Ca s-apară-n drum Mântuitorul, 
Semănător de linişte pe mare! 

Legendă veche, plină de-nţelesuri 
Ce-ai luminat prin veacuri de rugină, 
Şi-n rătăcirea negrelor eresuri 
Ai mângâiat singurătăţi sihastre 
Legendă veche, floare de lumină, 
Azi tot mai mult cu taina ta mă-mpresuri. 

Corăbier bolnav al vremii noastre, 
Mi-e prora frântă şi zdobit catargul 
De-atât potop de vifor şi dezastre. 
Dar ochii mei tot mai visează largul... 
Te chem, deci, blând îmblânzitor de fiare 
Tu care-mpaci hotare cu hotare 
Şi pururi dulce liniştea uitării. 
În bietul suflet văduvit de mamă. 

Oriunde eşti şi orişicum te cheamă, 
Tămâia mea de ucenic te-aşteaptă 
Stăpân măreţ al valurilor mării. 
Tu care-nfrângi în adâncimi vulcanul. 
Prea milostive Crist de legea nouă. 
Spre tine-n noapte ruga mi se-ndreaptă 
Şi mi te-arată iarăşi Oceanul 
Cum întinzându-ţi mâinile-amândouă 
Spui lumilor cuvântul: Pace vouă! 
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PROZĂ 

NICOLAE DAN FRUNTELATĂ 

Blind Wild Boar 

Many years ago, I was traveling from Bucharest to Craiova by train. 
As it was quite a short ride, I spent it in the restaurant car, over a coffee and 
a beer. A gentleman slightly older than me sat down at my table and from 
one word to another we found out we shared the same profession, which was 
journalism. 

My table companion was doing photo reports for the hobby magazine 
Hunter and Fisherman run by writer Titus Popovici. 

The man told me an extraordinary fact that he had witnessed when 
taking part in a hunt, camera with him.  

It was the customary wild boar hunt organized for Ion Gheorghe 
Maurer, one of the great boyars of the communist elite, an intellectual who 
also knew how to have fun. 

At a certain time, the beaters brought in the shooting line of the 
hunters two wild boars, running one after the other. The hunters fired their 
shots, the first wild boar fell and the other suddenly stopped and stuck its 
snout in the hairs of the one that was down. The hunters wanted to shoot 
again, Maurer shouted at them not to, they got close, the living boar did not 
move, it was just shivering, the foresters threw a net over it and got closer. 
The living wild boar was blind. Until that moment, it had been lead by the 
other’s scent. 

This animal world does have stories and senses that give you the 
thrill. 

Since then, I’ve been saving in my mind the story of the blind wild 
boar kept prisoner in the eyes of the other boar, the one that was leading it 
through life and world. 

(Translated from Romanian by Ioana-Ruxandra Fruntelată) 



 

Ştefan Munteanu 
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MIHAELA MALEA STROE 
 

Poveste despre vreme, vremuri și-un mesteacăn…  
 
3 februarie 2007  
Pe întâi ianuarie anul ăsta, România mea a intrat, cu surle și trâmbițe, 

în U.E. Maaare bucurie, maaare! Cât roata ozeneului! De ce atâta bucurie, 
după ce-am pățit-o rău cu altă uniune (U.R.S.S.) mi-e greu de înțeles! A fost, 
și atunci, bucurie indusă, regizată cu surle și trâmbițe! Nu învățăm niciodată 
nimic, de-aia ne tot bat păcatele și ne tot calcă în picioare, încălțată cu 
bocanci cazoni, istoria? Poate că, dincolo de asta, este un alt tâlc ?! Numai 
Dumnezeu știe! Am ieșit azi în oraș. Deprimant! Peste tot – copaci mutilați, 
tufe de tuia strâmbe, cocoșate, arbuști contorsionați. Mi-am amintit cum a 
fost vremea în cetatea mea bârsană acum o lună și-am recitit notițele din 
jurnal și ce i-am scris lui A.N. despre ziua aceea: 

 
„3 ianuarie, 2007” 
M-am trezit, contrar obiceiului, cu noaptea-n cap. Dimineața, pe la 6, 

– prima ninsoare din an! Blândă, calmă, sclipitoare în lumina difuză, orange, 
a felinarelor. O feerie! Fulgi mari, ușori, în dans legănat, în plutire, în 
nuntire... Un basm! Să tot privești cum se așterne alene, fără nici o grijă, 
zăpada peste parc! Văluri albe, diafane, în dans grațios, silențios, 
imponderabil…  

No, fain de tot, numa’ că, pe la prânz, trebăluind eu prin bucătărie, 
am auzit, de-afară, sunete stranii. Am privit pe fereastră: se frângeau, pârâind 
sinistru, în strigăte de neputință, crengi mari din mărul, din nucul și din teiul 
din parc. Aproape un ceas s-au tot auzit vaietele trupurilor spintecate, 
mutilate. Tufele de tuia, de liliac, de măceș – încovoiate până la pământ. 
Contorsionate, rupte de zăpada care, diafană în zori, s-a făcut, în lumina zilei, 
o grozavă povară. Sub ochii mei, la ora amiezii, s-a frânt pe la mijloc, învins 
de plumbul zăpezii, cel mai frumos și mai zdravăn mesteacăn din parc. 
Coroana lui superbă, mai înaltă decât blocul nostru de patru etaje, s-a 
prăbușit cu vuiet mare spre pământ și-a rămas atârnată de trunchi, agățată 
doar într-o fâșie de coajă.  

După-amiază, vremea s-a-ncălzit nefiresc și-a topit cuvertura groasă 
și grea. Am ieșit și-am umblat hai-hui prin cartier, prin oraș. Atunci mi s-a 
arătat privirii întreg dezastrul – n-am văzut niciodată înainte, în nici o iarnă, 
oricât de grea, atâția copaci rupți, încovoiați, înfrânți, mutilați de zăpezi, 
oriîncotro te-ai uita!  

Aproape de miezul nopții, au venit gealații trimiși de autorități, 
înarmați cu o drujbă gălăgioasă și, la lumina farurilor unui camion și a 
felinarelor, s-au pus să taie pe apucate, pe bâjbâite, crengile rupte, 
trunchiurile frânte. Au intrat cu tăișul drujbei și în trupul mesteacănului. Am 
văzut de la fereastră cum i-au amputat (prea adânc, prea de jos!) coroana 
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căzută sub povară. Trunchiul gol a rămas, coloană albă, în mijlocul parcului. 
La primăvară poate or da din el mlădițe. Au zbârnâit gealații cu drujba până 
când, exasperați, au sărit locatarii din jur cu gura la ei, să facă liniște, că le 
fură hodina, or, ei au nevoie de somn să poată lucra, dis-de-dimineață. 

 
Nu știu de ce, dar acum, când s-a potolit zarva și scriu, m-a săgetat în 

inimă o durere ascuțită, iute ca focul, și mi-a trecut fulgerător prin gând că 
vremea de azi, la trei zile de la intrarea noastră în U.E., este metafora 
limpede, explicită, a vremurilor ce ne așteaptă... De la matinală feerie, la 
poveri de nesuportat, la trupuri încovoiate, (în)frânte, până la drujba trimisă 
de autorități, să taie pe bâjbâite, cu exces de zel, tot ce apucă, stricând, în 
miez de noapte, odihna lucrătorilor. Poate dă Dumnezeu, în mare mila Lui, 
să mă înșel!  

P.S.  4 ianuarie 2013. Săgeata în inimă, gândul despre vreme și 
vremuri din târziul lui 3 ghenar 2007 se vădesc, din păcate, a fi fost 
premonitorii. Mesteacănul cu chiu, cu vai, trăiește. Supraviețuiește, chinuit. 
În locul coroanei superbe, încet-încet, i-au crescut câteva smocuri 
caraghioase de crenguțe noi, firave, precum cununa de paie a regelui Lear. E 
vulnerabil, dar, miraculos, a rezistat și secetei de astă-vară. N-o să mai fie 
niciodată atât de frumos, înalt și viguros cum era înainte de... povara zăpezii 
și de zelul drujbei care l-au frânt și l-au descoronat. Rămâne, coloană albă, 
în inima parcului. În crucea zilei, în crucea nopții...  

P.P.S. 24 aprilie 2013. După frigul prelungit, în două-trei zile calde, 
tot parcul a înverzit și înflorit în grabă mare, parcă recuperând timpul pierdut. 
Acum se vede limpede: mesteacănul meu nu s-a mai trezit din somnul iernii. 
Mi-e teamă că vor veni gealații să-l taie de tot. Nu știu cu cine să vorbesc, 
cum să fac să nu se întâmple asta. Mi-ar plăcea să rămână în parc, să 
sculpteze cineva o columnă din trunchiul lui, o scară spiralată, o golgotă, iar 
unde începea cândva coroana – un Christ binecuvântând lumea. Un 
monument cu adânci rădăcini…  

P.P.P.S. 1 sept. 2013. Am vorbit, în vară, cu doi sculptori și cu un 
arhitect, unul din chiar cuibarul edililor urbei. Același rezultat: nu se poate 
face o sculptură întrucât manopera este foarte dificilă 
și foarte costisitoare, iar birocrația pentru aprobarea 
unui astfel de monument – de-a dreptul criminală. 

P.P.P.P.S. 13 aprilie 2016. N-am notat ziua, 
dar în vara trecută au venit gealații și-au tăiat 
mesteacănul, trupul lui uscat. Am recuperat din parc 
„pana” pe care au decupat-o din trunchiul alb ca să-i 
dirijeze căderea. Pana, felia de lemn. Mărturia 
măruntă că... a fost odată ca niciodată un mesteacăn.  
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ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ 
 
Manual de gesturi inutile1 

 
Gospodinele blocului, desigur. Bat din gură pe teme culinare. Au voci 

încărcate de o veselie forţată, deranjante, lătrătoare aproape. Se duc la 
magazinul din colţ după o pâine; peste 5 minute, ca să se afle în treabă, se 
duc iar după un plic de piper sau o cutie de sare. Aşa se pot întâlni şi pot 
pălăvrăgi liniştite, fără teama că bărbaţii le-ar trage o mamă de bătaie pe 
motivul pierderii de vreme. 

Bărbaţii acestor apartamente, în papuci de casă, cu băutura pe masă, 
se uită la televizor. Li se scurg ochii după tot felul de fătuci pline de machiaj, 
cu toate cele la vedere. Câte unul mai răsărit, intră pe internet şi accesează 
filmuleţe porno – un cadou mizer la sfârşit de an. 

Suntem singurii din blocul acesta care ascultăm colinzi, gospodinele 
ciulesc urechile când trec pe lângă uşa noastră, unele se opresc să asculte 
(sub pretextul că s-au întâlnit pe scară). 

S-a mai prăpădit un an din viaţa fiecăruia însă acest lucru nu doare, e 
asumat ca o necesară fatalitate de toţi locatarii. În aceste zile, interesul 
general se îndreaptă spre umplerea burţilor; această glorioasă îndeletnicire 
va bucura şi haita câinilor vagabonzi din spate, de la tomberoane şi a mâţelor 
de pripas care locuiesc pe lângă garaje. 

Românii din acest bloc nu primesc niciodată copiii care colindă. Nici 
pe popa cu Iordanul, nici pe ţigăncile care cerşesc mâncare. 

Şi totuşi, aceşti români ar fi scoşi la luptă în cazul unui război, aşa 
cum sunt primii pe listele de şomaj sau concedii fără plată. Aceste gospodine 
ar fi chemate să îngrijească răniţii unor posibile încleştări – nu odraslele 
parlamentarilor sau miliardarilor. Pe mine m-ar chema „ţara” la arme, nu pe 
ministrul X sau Y. Aşa a fost mereu: gloata şi „sistemul” care-i administrează 
sclavia. 

Paporniţe şi pungi încărcate de carne. Şi-apoi să nu devină depresivi? 
 

Cheltuieli peste cheltuieli. Aşa trece viaţa: cheltuieli, lucru, bani şi iar 
cheltuieli. Cu restul vieţii habar n-avem ce se petrece. Prea puţină exaltare – 
prea de tot luciditatea. Voiam să scriu o carte – „Oameni lenţi” – dar mi s-a 
făcut lehamite; unii m-ar fi dat în judecată. Am eu vreme de-aşa ceva? 

 

Mai nou îmi petrec timpul în bucătărie, cu mama soţiei mele. Facem 
prăjituri de casă şi tot felul de mâncăruri; beau bere, fumez şi o ajut la ce-mi 
dă să fac. 

Această neaşteptată cale de evadare mă energizează. Recent ne-a 
intrat în cap că vom câştiga un mare premiu oferit de o companie a ţigărilor; 

                                                           
1 Fragment din volumul cu acelaşi titlu, în pregătire la Editura SINGUR. 
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am adunat cu grijă cartonaşele din pachetele cumpărate, am şi câştigat deja 
nişte ţigări şi trei brichete.  

Cu banii premiului vom cumpăra un teren, vom face o căsuţă, vom lua 
oi, vacă, găini, mâţ şi câne. Vom face straturi de ceapă, usturoi, pătrunjel, 
morcovi etc., vom cultiva roşii, castraveţi, fasole, porumb – vom fierbe, 
toamna, borhotul pentru ţuică. Iarna vom sta „la gura sobei” şi uneori ne vom 
uita pe fereastră la fulgii mari (căci a doua zi vom face cărări prin zăpadă până 
la pivniţa cu vin şi murături şi până la grajdul unde-mi ţin caii). 

Soţia mea ne ascultă amuzată. Nici tatăl ei nu ne acordă credit. 
Dezvoltarea subiectului agasează sau enervează şi dispar din bucătărie: noi 
cu exaltarea, ei cu luciditatea zilei de mâine. Întreb: oare Iisus cum a intrat 
cu biciul în templu, din iubire sau din ură? Speranţa ca idee nu e mai mult 
decât un cuvânt golit de înţeles, rulat doar în convorbiri de tip Facebook. 
Merg mai departe: incomodez dacă-mi permit să visez? Iar aici e cazul să 
spun ce-am spus când m-am întors din munţi: „Viitorul aparţine celor ce vor 
învăţa să rabde”. Sunt de acord şi acum cu aceste uriaşe plăci din beton pe 
care oamenii le poartă cu mândrie şi cu bani, de parcă nu erau mai uşoare 
crucile de odinioară. 

 

Zile ale vieţii. Ciudat de administrative. Ca şi cum ai bate şi ţi s-ar 
deschide. 

 

Fumez la geamul bucătăriei de la etajul unui bloc făcut pe vremea 
comunistă a lui Ceauşescu. 

Lângă băncuţa din faţa scării miaună un mâţ. Miaună de dimineaţă. 
Trece un cadru al armatei echipat regulamentar (minus cascheta; chelia îi 
străluceşte, e cam cald afară), se uită la mâţ şi zice scurt (sau chiar mai 
lunguţ): 

- Miaaauuuu. 
Şi trece mai departe spre chioşcul din capătul străzii. 
 

Toţi oamenii se simt în siguranţă la adăpostul banilor, nu al lui 
Dumnezeu, de pildă. Pe mine mă nemulţumeşte starea de „a avea bani”: 
oamenii mi-i cer înapoi, ori că scheaună să-i împrumut, ori că mi-i iau forţat 
sub formă de „îndatoriri cetăţeneşti”. De ce nu mi-L cer împrumut pe 
Dumnezeu?  

Atunci când nu-s bani, e de dat fuga la bănci. Să te pună mantipucul 
(dracu) să apelezi la ele! Dacă n-ai fost niciodată „carne de tun” – poţi afla 
cât de bine e! 

 

Însoţite de ţaţi, ţaţele merg să-şi ia medicamente. Le doare capul. „De 
la căldura asta, făi doamnă!”, „Chiar?”, „Daaa! A anunţat la televizor!”, 
„Când, că n-am văzut”, „La ştirile de la ora şaişpe!”, „Da’ mai e farmacia 
din colţ?”, “Nuuu, făi doamnă, du-te la aia de la dig că-i deschisă”, “Şi 
câinele îl mai ai?”, “Nu, făi doamnă, fata, fata”, “A, da, că era căţea”, “Hă, 
hă, hă – uite prostu’ cum s-a dus – Marceleeee! - hai-bă-înapoi-că-s-a-nchis-
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acolo-mergem-la-dig! – uite prostu’ cum se uită”, „Hai, făi-doamnă, că ai 
stat cu el din interes!”, „Da’ ce, tu nu tot din interes stai?”, „Ba da, văzuşi la 
televizor ăla cu noră pentru mama?, că de mi-ar face fata mea aşa ceva...”, 
„Vine Marcel, pa şi pusi, ai grijă de fată, dă-o de purici că vara se ia repede”, 
„Făi-doamnă, ştiu eu cu ce s-o dau!” 

Şi-apoi hohotele deşănţate ale celor rămase fără ţaţi. Meliţând 
continuu despre ceva doamnă Popa, care şi-a ales pe unul „mai urât decât 
Columbeanu, săraca fată!” 

 

O hoaşcă grasă către alta, tot grasă dar mai tânără: 
- Uite tu, mi-a dat, mi-a dat – şi agită lângă maşina în care au venit o 

pungă-cadou cu ce ştii ce în ea. 
- Urcă, fă, să plecăm, că vedem mai încolo! 
Dacă s-ar fi uitat autorul „dat”-ului pe fereastră? 
Un pierde-vară ca mine gândeşte aşa: cele două au adus ceva „de la 

ţară” cuiva cunoscut. „Cunoscut”-ul s-a revanşat cu ce-i prisosea, că doar stă 
la bloc într-un „municipiu de oraş”: ceva săpun, cafea proastă dar ambalată 
frumos, lămâi cumpărate de la reduceri ş.a.m.d. 

Ce i-or fi adus de la ţară? În nici un caz cărţi sau reviste de cultură. 
 

Femeile de 50-60 de ani – vitele de povară ale economiei de piaţă 
româneşti; umblă ca zăludele „la serviciu” şi înapoi pe jos sau, transpirate şi 
obosite, cu „mijloacele de transport în comun”, pentru a face „anii de 
pensie”. În general, bărbaţii lor sunt muncitori la drumuri, la parcuri, la firme 
care sapă şanţuri şi construiesc tot felul de chestii din beton. Un cuplu de 
acest fel seamănă cu un tânăr cuplu american care face sex o dată pe 
săptămână că, de unde timp pentru asta? Chestia cu „anii de pensie”... Ai 
noştri, cel puţin au bun simţ, renunţă la sex cam pe la 60 de ani. Ar mai fi 
„bugetarii”, cei îngrăşaţi de „sistem”, nu că aşa ar vrea ei. Întreaga economie 
a României se mişcă datorită acestor tăvălugi corpolenţi ce n-au oprelişte. 
Cred că tinerii de azi care lucrează pentru „anii de pensie” n-o vor mai apuca, 
vor „merli-o” mai repede. 

 

Şi dacă eram O’Dăncuş sau McDăncuş? 
 

Indivizii de la „parcuri-grădini” tund gardurile vii şi iarba începând 
cu orele 7.30 fix. Îşi huruie maşinăriile mai ceva ca ăia de la „drumuri-
poduri”. Care linişte? Se trezeşte şi un vânt rece dar ei nu şi nu – trebuie să 
iasă învingători în lupta cu iarba. Vreo 5-6 dame negricioase adună smocurile 
verzi căzute la datorie. 

Tot nu mă pot concentra suficient pentru ca maşina ce transportă 
pâine să facă pană exact în faţa geamului meu. Mai am de exersat. 
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FLORICA CEAPOIU 
 

Plâng copacii 
 

Plâng copacii-n strai de aur, 
Înălţând epitalamuri: 
 

Cu suflarea-i de balaur, 
Crivăţul, cel meşter faur, 
 

Flori de crin şi flori de laur 
Troieni-va printre ramuri… 
 

Plâng copacii-n strai de aur, 
Înălţând epitalamuri. 
 
 
Zburând în cerc 
 

Zburând în cerc, mergând la pas, 
Devine clipa veşnicie 
 

Când stai cu sinea la taifas 
Şi numai visul ţi-a rămas. 
 

Să afli-n gânduri un popas 
De la un timp e-o bucurie; 
 

Zburând în cerc, mergând la pas, 
Devine clipa veşnicie. 
 
 
Armonie 
 

Când poemul se scoboară 
Sub un tei ameţitor 
 

Armonia dulce-amară 
Te cuprinde, te-nfioară. 
 

Ca un bulgăre de ceară 
Curgi prelinsă-ntr-un izvor 
 

Când poemul se scoboară 
Sub un tei ameţitor. 
 

Dintr-un timp al regăsirii 
 

Dintr-un timp al regăsirii, 
Moştenire vă las vouă, 
 

Drept substanţă a zidirii, 
Lacrima şi trandafirii. 
 

Iar dovadă a-mplinirii, 
Bune poezii – vreo două, 
 

Din scânteia nemuririi, 
Moştenire vă las vouă 
 
 
Argat la stele 
 

Un zid de flori am înălţat 
Să-mi apăr cugetul de rele, 
 

Tărâmul său netulburat 
Cu noi iluzii l-am pavat. 
 

De apă vie până-am dat, 
Am slugărit argat la stele 
 

Şi-un zid de flori am înălţat 
Ocrotitor prin vremuri grele. 
 
 
Spre seară 
 

Spre seară, în tomnatic ceas, 
Alergi prin ţara nimănui, 
 

Dar, năzdrăvan şi de pripas, 
În suflet îţi şopteşte-un glas: 
 

Părinţii-n umbre s-au retras 
Şi vrei durerea-ţi să le-o spui? 
 

Spre seară, în tomnatic ceas, 
Alergi prin ţara nimănui! 
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PERSIDA RUGU 
 
5. de necuprins văzduhul 
 
de necuprins văzduhul 
fără lacrimă de arbore-n ceaţa  
                                  translucidă 
fără zbor de frunze pe norul 
anotimpurilor 
 
doar Tu sălăşluieşti 
fără de margini fiind 
ascuns în toate cele văzute 
şi-n urme 
 
de necuprins gândul 
ameţitor 
prezenţa Ta continuă 
spre mine arcuindu-mă-ncet 
Te caut 
de parcă Te-aş fi găsit 
din totdeauna 
în sângele acesta vuitor 
 
 
6. umbra Ta devine cort 
 
umbra Ta devine cort 
al respiraţiei 
inundată de toată slava 
privirea 
 
ţărână sunt 
şi Tu mă poţi crea 
după forma pe care o vrei 
 
mâinile Tale 
fior şi săgeată 
 
ierburi cresc dincolo 
de amiaza morţii 
 

7. mireasma privirii Tale 
înalţă arbori 
 
mireasma privirii Tale înalţă 
arbori 
Doamne 
glasul Tău e cascadă 
 
trunchi sunt 
şi flacără 
între păsările 
apelor 
 
 
8. zodie înfrunzind cercuri 
de ochi 
 
zodie înfrunzind cercuri de ochi 
tâmpla mea tace 
ascultând sosirea stolului 
dinspre Tine 
 
ţurţuri de foc pe altarul 
luminii 
albastre corăbii brăzdează adâncul 
lumea curge cu grijă 
 
setea de Tine îmi pârjoleşte auzul 
pe suliţe-alerg spre oaza tăcerii 
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MARCEL MIRON 
 

Cenaclul Mihai Eminescu din New York 
 

Se adună 
sub acoperișul restaurantului 

Bukarest din New York 
mințile neastâmpărate ale exilului românesc 

buchet de flori mioritice 
cu parfum carpatin. 

 
Ei își trec Luceafărul prin viețile lor 

ca ața prin urechile acului 
ca mândria romană prin furcile caudine 

de sorginte saxonă. 
 

Și câte lacrimi 
mărgăritare de dor 

cu tot ce iubesc 
și tot ce urăsc 

doar în limba de acasă 
o bancă de date a gintei latine 

- limba română - 
cifrul acesta nu-l poți uita. 

 
Acolo 

în biserică străină 
cu baierele inimii legate 
în șapte inele de argint 

și coloana infinitului frântă 
pe malul Isarului 

se mistuie 
ca o cădelniță vie 

Darul lui Dumnezeu 
sfințind templul până în temelii. 

 
Spre seară 
prietenii 

ca niște licurici 
cu liturghia neamului meu în brațe 

luminează cărările 
către cuiburile românești 

de pe Coasta de Est. 
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MARCEL MIRON 
 

Toarce … 
 

Toarce-mi tristețile 
toarce 

și adună în ghem primăverile 
acele zile când trupul tău 

vioară din Cremona 
fremăta ca apa cea vie 

de la Duruitoare 
coasta lipsă a Ceahlăului 

plânge pururi 
după Dochia cea cu ochii albaștri. 

 
Mai adaugă un fir 

blând și cald 
ca serile parfumate 

de nămeții florilor de salcâm 
cu privighetori bete 

de nectarul 
pe care îl beau din roua 
dimineților trandafirii. 

 
O! tu 

făptură lăptoasă 
când te întorci alene 
pe ulciorul celălalt. 

 
Mută-te 

mută-te pe celălalt destin 
sub noi este așa de mult nisip 

în care izvoarele vii 
dispar. 

 
Privește 

dincolo de pânza de păianjen 
cu ochiuri ordonate 

și fire ispititor de lucioase 
zânele se zbat a murire. 

 
Trecând peste orizontul marcat 

și-au pierdut aureolele 
dar totuși sunt vii. 



 

Ştefan Munteanu 
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CĂRŢI ÎN AGORA 
 

THEODOR DAMIAN 
 
Mihail Diaconescu, ctitor nou de 
istorie veche 

 
Mihail Diaconescu1 s-a înscris în mod 

definitiv în galeria pionierilor și ctitorilor 
literaturii și culturii române atât prin romanele 
sale semnificative, cât și prin munca sa 
admirabilă de arheologie literară și culturală 
prin care, pe urmele unor vrednici înaintași ca 
Ioan G. Coman și Nestor Vornicescu, sapă la 
temeliile templului acestei culturi pentru a 
demonstra că acesta mai are un etaj în pământ, 
puțin cunoscut de marele public și nerecunoscut oficial cum se cuvine. 

În Istoria literaturii dacoromane, ediția a II-a (Ed. Fundației 
Internaționale „Mihai Eminescu”, București, 2013,  832 pp.), autorul dă 
începuturile istoriei literaturii române înapoi cu peste o mie de ani. Aici el 
valorifică „pentru întâia oară în istoriografia română ştirile pe care sursele 
antice ni le oferă despre formele (speciile) epice şi lirice, populare şi culte 
din literatura geto-dacă” (p. 197). Spre deosebire de cei doi înaintaşi ai săi 
menţionaţi, Mihail Diaconescu include în vasta sa lucrare autori care nu au 
intrat în volumele acestora, posibil pentru că unii dintre ei au fost consideraţi 
eretici de către lumea ortodoxă a timpului. 

În această lucrare de sinteză autorul oferă de la început o cronologie 
comentată care începe cu anii 82-44 î.H. şi se încheie cu anul 2009. 
Cronologia nu înșiră doar fapte legate de literatura dacoromană şi de faptele 
importante ale contextului în care lucrările discutate apar, ci urmăreşte şi 
evoluţia recepţiei acestor scrieri în timp şi spaţiu în literatura română şi 
universală până la zi. 

                                                           
1 Mihail Diaconescu, născut în comuna Priboieni, jud. Muscel, în 1937, fiu de preot 
și învățător, a absolvit Facultatea de Filologie din Bucureși, obținând titlul de doctor 
în filologie în 1972, la universitatea „A. I. Cuza” din Iași. A predat cursuri la 
universitățile din Pitești, Humboldt (Berlin), și Spiru Haret (București) și la  
Universitatea de stat, tot din București. A lucrat ca cercetător științific la Institutul 
„G. Călinescu” din București. A prezentat lucrări științifice la numeroase congrese 
internaționale, a publicat articole în reviste de profil din țară și din străinătate, a fost 
fondator de reviste de cultură în România și a primit numeroase titluri, premii și 
distincții pentru cărțile sale și în general pentru activitatea sa academică și culturală. 
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Comentariile sunt pertinente şi arată un cercetător informat, fluent în 
limbile clasice greacă şi latină şi în alte limbi moderne de circulaţie, dar şi 
un exeget, un hermeneut al fenomenului istorico-literar care se apleacă 
asupra subiectului studiat cu lupa savantului specializat, expert în 
investigaţie inter şi trans-disciplinară. 

Această parte a lucrării arată cu prisosinţă că autorul ştie să plaseze 
faptul respectiv în contextul său apropiat dar şi în cel depărtat pentru ca astfel 
să aibă dubla perspectivă necesară unei adecvate înţelegeri şi interpretări. 

De ce este aşa de important ca volumul să ofere o cronologie 
comentată a persoanelor, faptelor, etapelor la care face referire? Pentru că o 
cronologie indică rădăcina, după cum poate include persoane, evenimente 
trecute cu vederea, intenţionat sau nu, până la momentul apariţiei cărţii. Dacă 
această cronologie mai e şi comentată, cititorul beneficiază de expertiza 
arheologului cultural, a istoricului care s-a specializat în acest tip de cercetare 
şi care astfel îi oferă o competentă călăuzire, ca o iniţiere în sensurile şi 
semnificaţiile evenimentelor mai puţin cunoscute sau numai de cercetător 
descoperite, dar care augmentează în mod decisiv, în acest caz, conştiinţa de 
sine, la nivel identitar, a cititorului. 

Profesorul Mihai Diaconescu oferă această călăuzire în mod 
exemplar. 

Secţiunea a doua, intitulată „Argumentum”, prezintă contextul 
istoriografic, perspectivele şi noutatea abordării, conceptualizarea şi 
capacitatea de cuprindere, dar şi precizări cu privire la teoria, metoda şi 
periodizarea receptării literaturii dacoromane, precum şi detaliate şi 
sistematice explicaţii legate de receptarea epocii literare străromâne în 
istoriografia română şi europeană. În acest context de receptare sunt 
discutate scrierile unor autori de valoare, mai vechi sau mai noi cum sunt 
Dimitrie Cantemir, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ghenadie Enăceanu, Gh. 
Zottu, Gherasim Timuş, Constatin I. Erbiceanu, Nicolae Iorga, Vasile 
Pârvan, Sextil Puşcariu, Haralambie Mihăescu, G. Ivănescu, Ion I. Rusu, 
Grigore Brâncuş, Ariton Vraciu, Cicerone Poghire, Ioan G. Coman, Dumitru 
Stăniloae, Nicolae Corneanu, Antonie Plămădeală, Nestor Vornicescu, 
Ştefan C. Alexe, Nicolae Chiţescu, Ioan Rămureanu, Gheorghe I. Drăgulin, 
Alexandru Elian, Mircea Păcurariu, ş.a., dar şi ale unor autori străini cum 
sunt Raymund Netzhammer, Jacques Zeiller, Dom Germain Morin, Henri 
Irénée Marrou, Ernst Robert Curtius, Owen Chadwick şi Philip Rousseau. 

În partea care se intitulează „Epoca literară dacoromană în 
perspectivă socio-istorică” autorul se referă întâi la metoda istorică şi 
valoarea estetică a studiului, la metoda sociologică şi la profilul spiritual al 
scriitorilor, aici discutându-se problema frontierei, a evoluţiei demografice, 
a contribuţiilor instituţiilor la înflorirea literaturii dacoromane (sinoadele, 
bibliotecile, mănăstirile, armata), iar după aceea la contextul socio-militar şi 
socio-spiritual al literaturii dacoromane, aici autorul analizând textul şi 
contextul creaţiilor lirice epigrafice, ale actelor martirice, dar şi rolul 
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instituţiilor militare, al flotei, al oraşelor şi al migratorilor în evoluţia acestei 
literaturi. 

Secţiunile a patra şi a cincea prezintă literatura geto-dacică, un accent 
deosebit punându-se pe creaţiile Sf. Niceta de Remesiana, ale regelui poet 
geto-dac Cotys I, şi ale lui Publius Ovidius Naso. Sunt aduse în discuţie şi 
operele unor autori păgâni la începuturile erei creştine, cum ar fi creatorii de 
literatură epigrafică, precum Gaius Noster şi Aethicus Histricus. 

Următoarea secţiune prezintă pe larg sursele istorice care atestă 
activitatea misionară a sfinţilor Andrei, Pavel şi Filip şi a discipolilor lor în 
ţinuturile getice, dar şi rolul cultural al actelor martirice din timpul 
persecuţiilor creştinilor în Dacia, autorul subliniind în mod deosebit 
martiriile sfinţilor Epictet şi Astion de la Halmyris, ale sfiinţilor Irineu, 
episcop de Sirmium, Dasius de Axiopolis, Emilian de Durstorum şi Sava de 
la Buzău. 

Un capitol special este dedicat de Mihail Diaconescu şcolii literare de 
la Tomis unde sunt discutate personalităţi şi lucrări ca cele ale Sf. Bretanian, 
episcop de Tomis, Teotim I Filosoful, de asemenea episcop în această 
metropolă, ale Sf. Ioan Cassian, Ioan Episcop de Tomis, Theotim al II-lea, 
tot episcop de Tomis, Dionisie Smeritul şi Areopagitul, Ioan Maxentius, 
Leontius de Bizanţ şi Valentinian, episcop de Tomis. 

În secţiunea a opta a cărţii autorul se centrează pe şcoala literară de la 
Dunărea de Jos, context în care prezintă teologi scriitori ortodocşi ca 
Laurentius Mellifluus de Novae, Niceta de Remesiana, Martinus de Bracara, 
sau eterodocşi ca Auxentius (Mercurinus) de Durostorum, Palladius de 
Ratiaria, Maximin, Secundianus de Singidunum, Germinius de Sirmiun 
(revenit la ortodoxie). Un loc aparte aici îl ocupă scriitorul şi istoricul 
Iordanes, episcop creştin, autorul celebrei lucrări Getica. 

O altă investigaţie este legată de diversele aspecte ale limbii şi stilului 
operelor literare dacoromane, la nivel de fonetică, lexic, gramatică, 
terminologie, artă, dar şi de aspecte ale latinei creştine în operele scriitorilor 
dacoromani. 

Ultima sectiune a voluminoasei lucrări scoate în evidenţă vizibilitatea 
literaturii dacoromane în patrimoniul naţional şi universal. Aici profesorul 
Diaconescu explică difuzarea, receptarea şi caracterul universal al creaţiilor 
literare dacoromane (de ex. opera lui Aethicus Histricus, a Sf. Ioan Cassian, 
a Sf. Niceta de Remesiana, a Sf. Dionisie Smeritul şi Areopagitul, a lui 
Leontius de Bizanţ), dar şi contribuţia acestora la evoluţia identităţii etno-
spirituale româneşti şi rolul şi importanţa lor în patrimoniul cultural şi 
spiritual românesc. 

În decursul deceniilor trecute, chiar al secolelor, am învăţat istoria 
identităţii noastre prin prisma ideologică la modă sau impusă politic prin 
manipulare abilă sau direct prin forţa presiunilor de tot felul. Şi tocmai pentru 
că ne-am eliberat de sistemul ideologizant în care am trăit, antrepriza 
Profesorului Diaconescu vine să umple golul produs de această manipulare, 
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totodată restabilind şi restaurând demnitatea noastră de neam, în contextul în 
care, astăzi, mai mult ca oricând, datorată sofisticării mijloacelor de 
comunicare, puteri mai mult sau mai puţin oculte fac totul pentru a te simţi 
vinovat dacă eşti mândru de identitatea ta naţională. 

Prin lucrarea şi lucrările sale, Profesorul M. Diaconescu se aşează în 
postura de ctitor al reînnoirii conştiinţei apartenenţei noastre etnice, 
demonstrând că identitatea noastră nu are o vechime de o sută de ani, nici de 
cinci sute sau o mie, ci de două mii de ani şi mai bine, că rădăcina noastră 
este pivotantă, adică adâncă şi neclintită, şi că numai rămânerea fermă pe o 
astfel de rădăcină garantează supravieţuirea noastră ca popor în viitor. 

A săpa la o rădăcină uneori înseamnă a găsi o comoară. Alteori 
înseamnă a descoperi lucruri pe care nu le ştiai şi pe care le descoperi cu 
surpriză. 

Oricum, a săpa are ca intenţie o găsire. Fiecare ştiinţă sapă la o 
rădăcină: arheologia sapă la rădăcina istoriei, biologia la rădăcina celulei, 
astronomia/fizica la rădăcina creaţiei sau a universului, etc. Mihail 
Diaconescu, un arheolog al culturii române, sapă la rădăcina neamului 
nostru, face descoperiri, apoi legături între lucruri, adică filosofează (după 
definiţia dată filosofiei de Martin Buber), scoate la lumină aspecte ignorate 
ale dimensiunii culturale a neamului nostru, deci contribuie în mod 
semnificativ la consolidarea identităţii românilor ca neam, şi, foarte 
important, la aspectul psihologic al problemei identităţii, şi anume la cum te 
simţi identificându-te ca român, daco-român, geto-dac, ştiind că 
descoperirile făcute îţi validează şi motivează mândria şi bucuria de a fi cine 
eşti. 

Cartea lui Mihail Diaconescu, despre care s-au scris cărţi, este de fapt 
o lucrare enciclopedică, una dintre acele lucrări de referinţă ale unui neam, 
care modelează conştiinţe, face carieră şi rămâne pe veci. Pentru că aici nu 
vorbim de literatură de ficţiune, ci de literatură ştiinţifică bazată de 
minuţioasă cercetare şi interpretare şi care descoperă rădăcinile culturale ale 
unui neam (cel românesc) ce se credeau de către mulţi a fi în altă parte decât 
în propriul pământ. 

Volumul Istoria literaturii dacoromane poate fi considerat ca o biblie 
a identităţii neamului nostru. Eminescu spunea „Pe mine mie redă-mă”. 
Mihail Diaconescu ne redă pe noi, ca neam, nouă înşine. Ştiindu-ne 
rădăcinile, ştim ce poame producem. Nu ne mai etichetează alţii ca marfă 
ieftină de vânzare în pieţele celor ce nu ne respectă şi nu ne vor, ci 
cunoscându-ne pe noi înşine până în adâncul fiinţării ca neam, renaştem cu 
o nouă demnitate menită să ne restaureze şi consolideze conştiinţa existenţei 
noastre mai mult decât bimilenare şi mândria de a fi cine suntem. 
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PETRU HAMAT  
 

Poezia lui Radu Stanca și jocul oglinzilor 
 
Matricea estetică, pe care Radu Stanca o construieşte, prin lirica sa, 

denotă, pe lângă un entuziasm creator, evident, impregnat de multiple măşti 
artistice, precum şi de sensuri, motivate, în text, prin reminiscenţe mitice şi 
romantice, și o euforie a mesajului. Opera de artă constituie, pentru poetul 
cerchist, creuzetul liric, prin care imaginile se reflectă în oglindă. 

Există texte, prin care poetul corelează stări şi atitudini, demascând, 
astfel, un spectacol, uneori, funerar, alteori, dramatismul primeşte accente 
ironice, acestea culminând, în lirica lui Radu Stanca, într-o ludicitate, 
transparentă, de subînţelesuri. Jocul identității, în oglindă, pe care îl întâlnim 
în discursul poetic stancian, poate fi transcris, contextual, prin duplicitatea 
eroilor și a lirismului, prin care se realizează subiectivitatea poetului. De aici, 
caracterul ambiguu (care are mai multe înțelesuri) al unor texte, care rămân 
fundamentale pentru arhitectura lirică, dar care păstrează, strict, doar 
imagini, puternic ancorate în discursul liric, propus de poetul Cercului 
Literar de la Sibiu.   

Umberto Eco scrie, în L`oeuvre ouverte, că „opera de artă este un 
mesaj în mod fundamental ambiguu”1, ceea ce înseamnă că, aplicând pe 
opera poetică a lui Radu Stanca, vom ajunge la concluzia că lirica poetului 
cerchist distinge imagini, idei, motive şi simboluri, care dezvoltă un sens, 
prin reflecţia lor, în cadrul discursului liric. Pluralitatea înțelesurilor poeziei 
lui Radu Stanca vine, tocmai, din ideea de ludic şi prin metamorfozele pe 
care le inserează poetul în opera sa. Vorbim despre ambiguitate, anume, de 
pluralitatea înțelesurilor la Radu Stanca, în sensul de semnificație ascunsă, 
care construieşte o lume proprie, o altă estetică, prin reflexul poeticii sale.  

Remarcăm, în acelaşi timp, o sintaxă, articulată, de imagini, prin care 
oglinda devine centrul artei sale poetice. Radu Stanca îşi defineşte unele 
poeme prin mesajul transmis şi prin încadrarea în mitul ludic, care se reflectă 
în oglindă, astfel, acordul cu simbolul cunoașterii devine, în lirica poetului 
cerchist, un punct de plecare al tuturor dedublărilor.  

Poemul In extremis este scris în această perspectivă a reflecţiei în 
oglindă, poetul înscenând un joc al suferinţei şi al dorinţei de a regăsi un 
spaţiu iluzoriu. Neajungerea imensității și a infinitului, prin multiplele ceruri, 
constituie nu doar cunoaștere directă, ci și reflecție, în aceeași oglindă a 
prefacerii luminii solare, din care transpare principiul ființei dedublate - 
închipuirea. A străpunge este, pentru arta poetică stanciană, element al 
imaginarului, intuit în gestica și mimeticul oglinzii, este o formă estetică, 
prin care se dă sens și culoare imaginii inversate a obiectului. Celestul, cu 
                                                           
1 ”[…] l`oeuvre d`art est un message fondamentalement ambigu…”, în Umberto Eco,  
L`oeuvre ouverte, Éditions du Seuil, Paris, 2003, p. 9. 
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figurile sale neatinse, rămase pure, în stare existențială ternă, se contrage, 
devenind efect al principiului și esenței lirice, al reflecției imagistice, al 
trăirilor la cote majore - creare și naștere directă, sublimă, a spațiului și 
timpului poetice:  „Atîta cer şi totuşi nu-mi e destul!/ Atîta cer în ceruri şi 
totuşi nu mi-ajunge!/ Chiar de-ar fi înc-odată cît e şi n-ar fi cît/ Mi-e-n stare-
nchipuirea să vrea, cînd îl străpunge.”2  

Spaţiul infinit este cel care plasează întregul discurs liric în exterior, 
iar poetul, prin obiectivitatea încercărilor sale, de a desluşi tainele, nu face 
decât să trăiască în aceeaşi iluzie continuă, în acel spaţiu, care, parcă, se 
ascunde în spatele ferestrei. Cerurile, pe care le adaugă cerului singular, ca 
act al pluralității jocurilor eului, devin proiecție în alt topos al burgului 
sibian, atât de drag lui Radu Stanca, acel spațiu în care timpul estetic, revărsat 
peste marginile osiei universale, constituie nesfârșirea și împlinirea în mitul 
ferestrei. Ceea ce se produce, se întâmplă în interior nu aparține misterului, 
pentru că misterul, taina poetului cerchist țin de reflecție, de privire și privit, 
de starea inițială a sufletului, de propriile tensiuni, ca un ochi-matrice, 
reflectând în orizontul concret al cunoașterii:  „Adaug din mine sute de ceruri 
cerului!/ Sporesc cu ochiu-ntruna întinderea albastră!/ Şi totuşi împlinirea 
nu-i a misterului,/ Ci a nesfîrşirii văzută prin fereastră!” 

Imaginea poetului, care caută, în infinit, se constituie în poemul In 
extremis, într-o anume joacă a poetului cu misterul, într-un reflex în oglindă. 
Contextual, fereastra este o intersectare de atitudini şi idei, în imaginea unui 
spaţiu, care nu mai este mundan, ci asistăm la o transcendere către lumea 
nedefinită, în care actul creator este sublim. Privirea în oglindă, a unui obiect 
în infinit, explică, în poezia lui Radu Stanca, multitudinea măștilor, pentru 
ca libertatea, de care se leagă eul, să se micșoreze, să-și piardă din esență, 
din identitate. Ochiul liric motivează jocul oglinzii, prin neputința dorită și 
asigurată, a privi este simbol al proiecției în toposul ermetic și organic, 
pentru că ascunderea sub frunză este, pe de-o parte, acțiunea de a se retrage 
în alt spațiu, pe de altă parte, salvarea, căderea și întoarcerea muzei, 
inspirația, himera ori dublul:  „Mai mult! Mai mult! Atîta cît să nu pot privi!/ 
Cît să nu pot cu ochiul pînă la fund pătrunde!/ Abia atunci mai liber, mai 
sigur m-aş simţi,/ Abia atunci sub frunză eu m-aş putea ascunde!”  

În Concert de orgă, Radu Stanca concentrează acelaşi joc al 
oglinzilor, numai că atmosfera este, aici, de pitoresc baroc, prin enunţarea 
numelui compozitorului germano-danez, Dietrich Buxtehude, întreaga 
poezie este un cânt fals de orgă, o muzicalitate închisă, suficientă, un fior 
muzical și liric al frontierelor, iar lamentaţia aparţine, de data aceasta, părţii 
masculine, eroului, care orchestrează ansamblul imaginilor și imaginarului. 
Lamentaţia este de factură romantică, trăirea, în toposul umbrelor medievale, 
construiește, în fapt, poarta magică între realitate și iluzie, iar părăsirea cetății 
                                                           
2 Toate versurile citate provin din volumul Versuri de Radu Stanca, ediţie îngrijită, 
prefaţă, note şi comentarii de Monica Lazăr, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980. 
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constituie un act artistic, prin intermediul căruia se reflectă un univers 
asemănător celui real. Poetul erou ori personajul călător, eul, ce provoacă și 
evocă, nu se identifică, prin strategia oglindirii, cu dublul său, pentru că 
identitatea acestuia rămâne proiectată într-un spațiu al necunoașterii și al 
neajungerii la sens și formă. Burgul, imagine centrală și vie a lumilor în 
extensie, rămâne să unească stări și sentimente, prefăcute și specifice eroului 
corydonesc, ca semn al unui eu, ce dorește să-și privească, cu certitudine, 
adevărata esență: „Sunt zeci de ani de cînd mi-am pus armura/ Şi-am părăsit 
cetatea-nfipt în şea./ Am cunoscut doar suliţa şi zgura/ Şi cornu-ncovoiat 
care vestea.”  

Poetul intră în acest joc, al reflecţiei în oglindă, fără să înţeleagă 
dublul sens al duplicităţii, care îl va conduce spre un sfârşit previzibil. Actul 
vorbirii, al șoaptelor, ce se scurg, prin silențiozitatea mormântală, devine un 
mecanism al tăinuirii, al așteptării prelungite. Rana, ca motivație a 
reprezentării unei disocieri, între ființele fantazate, este modul liric de a 
răstălmăci logosuri neînțelese, de fiecare dată, transpuse între filele ascunse 
ale discursului. Momentul poetic este încropit din ecou și plâns, drept 
matrice ale reflecției în oglinda inversată, cuplul cu proiecțiile sale în burgul 
propriilor trăiri.  

Ceremonia iubirii, ca reflecţie ludică, în oglindă, apare în poemul 
Numai noaptea, unde remarcabilă este construcţia eroticului, prin 
intermediul invocării iubitei. Jocul oglinzii este, aici, interesant dublat de 
îmbinarea a două spaţii, cel interior, închis, al camerei, şi cel exterior, prin 
care se face relaţionarea cu labirintul imaginat, discret, de poetul cerchist, 
Sibiul. Noaptea devine elementul perturbator, prin care se realizează această 
duplicitate reflectată, prin motivul tăcerii, în oglindă, anume, în spaţiul 
consacrat de poet redefinirii estetice a artei sale. Comuniunea cu replica 
feminină este, pentru Radu Stanca, punctul culminant, al întâlnirii dintre cele 
două sensuri ale identității. Aceasta se dezvoltă pe arhetipul măștilor, pe 
reprezentările silențiosului care, în dorința de a fi parte a jocului oglinzilor, 
se lovește de ferestre, într-o tainică și armonică stare existențială, uneori 
himerică: „Numai noaptea vino, cînd tăcerea/ Se loveşte tainic de fereşti,/ 
Cînd mă-nchid ursuz în încăperea/ Unde stau şi-aştept să te iveşti.”  

Ca steaua polară este poemul care dezvoltă, în subtext, aspectul ludic 
şi al reflecţiei în oglindă a unor stări, transparent construite, pentru a da o 
notă profundă comunicării lirice. Motivul luminii aduce, în acest text, nu 
doar o faţetă a iubirii, ci el dezvoltă o reflecţie, prin care se stabileşte legătura 
între interior, ceea ce poetul deconstruieşte prin logos, şi exterior, ceea ce se 
preface în sublim. „Partea cealaltă a lumii” este centrul unei lumi, proprie 
artistului, ea este un spaţiu nedefinit. Sintaxa acestei lumi, a lui Radu Stanca, 
vibrează de elemente-matrice, marcate de simboluri, care întăresc 
convingerea că poetul cerchist rupe, intenţionat, discursul liric, prin stările 
eterne, de aşteptare, ale iubitei:  „Aproape de mine, eşti uneori tocmai/ În 
partea cealaltă a lumii, de unde/ Te-alătur din nou marii mele elipse/ Din nou 
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vieţii mele.// Lumina ta însă-mi întunecă drumul/ Şi sufletul tău, dacă este, 
mă-ngheaţă./ De-aceea cu mîinile arse mi-acopăr/ Obrazul şi ochii.”  

Refuzul de a privi, de partea cealaltă a lumii, cu alte cuvinte, refuzul 
de a privi, în oglindă, reflecţia luminii, şi, implicit, a imaginii iubitei, denotă 
că poemul se încadrează în structura romantică a textelor lui Radu Stanca, 
cu reminiscenţe de revoltă şi acceptare propriu-zisă a unei ordini și a unor 
valori, prestabilite, prin artă şi sens. Idealul feminin stă sub semnul tutelar al 
intuiției, al luminii ce reflectă, în oglindă, iubirea, ori iubita, tulburarea vine 
din constrângerea, pe care o suportă eul, datorită nopții, element ce 
relaționează cu orbita cuplului imaginat. Astfel, cerul albastru, o oglindă 
nemișcată și pură a jocului tern, distinge muza în adâncul luminii, din sufletul 
idolatrizat al femininului. Momentul iubirii este susținut de ardere, de acea 
figură simbolică a simțurilor și simțirilor, aflate în zodia privirii, dincolo de 
gest, de motiv, de idee ori reflecție - o zodia presupusă, elegiacă, 
necunoscută, mereu dispusă să se prefacă:  „De-aceea mă tulbur de cîte ori 
noaptea/ Ajung în orbita aceea din care/ Te văd luminoasă şi totuşi străină/ 
Pe cerul albastru.// Statornică stea! Nemişcată şi pură!/ Cînd oare putea-voi 
să văd în adîncul/ Luminii din tine, o mult mai sublimă/ Lumină: iubirea.”  

Jocul oglinzilor se reflectă în Trenul fantomă, unde misterul, prin 
multiplele lui măşti, aduce, în prim-plan, un poem, articulat în jurul unor 
stări, marcate prin imaginea utopică, care îl va conduce pe poet spre o 
destinaţie, nedefinită spaţial şi temporal. Oglinda este cea care face legătura 
între spaţiile celor două lumi, apariția trenului ține de aspectul discret al 
fantazării, al posibilului prefăcut, astfel, imaginea-tren este oglindită în 
dinamism, în transcenderea unui spațiu, a cărui identitate rămâne 
necunoscută. Figurile, care ar trebui să potențeze jocul reprezentării și de la 
care poetul așteaptă semne ale mobilității, nu sunt altceva decât creionări ale 
unor fațete ale himerei, ale umbrei, ce nu se regăsesc, acestea fiind, mereu, 
pe aceeași linie moartă, pe care nu se mai umblă, în coordonate necunoscute, 
susceptibile interogației: „Apare-ncet, prin ceţuri sublunare,/ Şi intră, rîma 
leneşă, în staţie./ Spre ce necunoscută destinaţie/ Se-ndreaptă, e un semn de 
întrebare.// Stă cîte-un ceas şi uneori chiar două/ Pe-aceeaşi linie moartă, 
neumblată./ La geamurile lui nu se arată/ Nici o figură veche sau mai nouă.”  

În nota unui ușor dramatism este şi poemul Douăsprezece umbre. 
Este evident că textul are conotaţii biblice, dar ceea ce atrage atenţia, pentru 
tema tratată, poarta dintre cele două lumi, este oglinda, prin care poetul 
reflectă lirismul său, un joc dramatic al fantazării. Ideea și scenariul 
fantazării sunt concepute ca elemente constitutive ale percepției, ale 
adevărului, sincerității. Cele două lumi ale discursului liric al lui Radu Stanca 
sunt un univers al întregului, al curgerii spre mit, spre imaginarul inversat, 
pentru că umbrele propun un topos al așteptării și al trecerii spre fantazare, 
spre fantast, spre nucleul-centru, în care masa îmbelșugată devine formă, 
sens și intuiție: „La ora asta-n fiecare noapte/ Aici, o poartă largă se 
deschide,/ Şi, ca dintr-o perdea de văluri sparte,/ Se văd prin ea, tăcute şi 
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livide,/ Douăsprezece umbre înşirate/ De-a lungul mesei plină de bucate.”  
Ironic şi melancolic, Epigramă este scris în maniera unui etern joc al 

cunoaşterii şi al căutării unor himere, proprii lui Radu Stanca. Jocul oglinzii 
este, în acest poem, subînţeles prin sugestie, sfârșitul concepe materia ultimă 
„dincolo de geamuri”, ca un son, ce surprinde vraja dezlănțuită în spatele 
umbrelor. Scena, pe care cuplul își joacă ultimele tresăriri, ultimele 
sentimente, construiește umbra-centru a marelui joc - dincolo de moarte, 
poezia reflecției în oglinda inventată:  „Zici că acum toate s-au sfîrşit./ Zici 
acum că toate-au fost doar planuri…/ Vrei, pesemne, dincolo de geamuri/ Să 
mă faci să cred că ai murit.”  

Oglinda, precum şi reflecţia lumilor poetului cerchist, ne fac să 
concluzionăm că arta sa poetică este un lung şir de întâmplări imaginative, 
prelucrate estetic. Vraja şi misterul sporesc profunzimea lirismului, spuma 
limbilor vorbite propune orizonturi noi ale cunoașterii, spectaculosul, ce se 
oglindește, este culoarea vie a trăirii unor sentimente stranii, ireale uneori. 
Imaginarul poetic al lui Radu Stanca înseamnă tristeți și lacrimi, un plâns nu 
universal, ci unul organic, aproape tăcut, suspinul materiei se transformă 
până la alchimistul neștiutor, eroul aflat la începutul deslușirii tarelor 
universale:  „Ca şi toate celelalte, tu,/ N-ai putut păstra prea mult o vrajă./ 
Azi eşti prinsă poate-n altă mreajă./ Mreaja mea prea ireală poate fu.// Ai 
dreptate. Alte limbi vorbeam/ Şi-alte zări ţinteam pe-aceleaşi vorbe./ Sub 
tristeţi şi lacrimi monocorde/ Două frunţi străine-ncrucişam.”  

În alt poem, Oglinda timpului, Radu Stanca invocă trecerea timpului, 
iar privitul în oglindă devine, din act banal, unul care ascunde înţelesuri 
multiple, pe de-o parte, se manifestă un sentiment al depărtării de realitate, 
printr-o apropiere de imaginarul trăirilor intense, pe de altă parte, timpul, ce 
se trece, se transformă într-un joc al uimirii, al mirării, care se dorește a fi 
spectator extern, al luptei dintre emoție și proiecție, dintre gest și sens. 
Oglinda și privitul în oglindă sunt simboluri ale traversării spațiului 
necunoscut, sinele, ce se reflectă, este, de fapt, punctul de pornire al intrării 
în alt spectacol. Actul artistic al prefacerii devine al dublurii eului, care își 
pierde din identitate, pentru că timpul, care ucide, nu e altceva decât 
înscenarea altui iluzoriu joc intuitiv, o repunere în drepturi a eroului:  „Vrînd 
să-mi omor pe nesimţite timpul/ Am luat oglinda şi-am privit-o bine,/ Dar 
am rămas uimit, văzînd într-însa/ Că timpul, el, mă omora pe mine.”  

Poemul ni se prezintă ca o replică la timpul care împarte poveţe la 
început. După ce poetul sparge oglinda, cea datorită căreia se făcea 
relaţionarea între uman şi himera timpului, comunicarea dintre cei doi devine 
act de revoltă, pentru că a sfida și a râde sunt sensuri, care eliberează 
combustia unui spectacol al umbrelor regăsite, oglindite în marea materie a 
lumilor inversate. A inversa lumea cetății-burg înseamnă, la Radu Stanca, o 
reflecție a luminii în oglinda întregului, eul și dublura nu mai sunt un tot 
unitar, indescriptibil și de neatins, ci este un mod de a exista și de a trăi 
toposul, în fiorul provocat de cioburi, de oglindirea în acestea:  „Am azvîrlit 
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oglinda la o parte/ Să nu mai văd că timpu-naintează/ Dar ea s-a spart şi-n 
cioburile sale/ L-am auzit cum rîde şi sfidează.”  

Impersonal, la început, textul primeşte accente ironice, prin măştile 
eului, actul discursului liric nu se estompează, ci accentuează revolta, la 
simpla trece a timpului, un timp în care eroul se vede multiplicat în cioburile 
oglinzii sparte. Forma poemului semnifică nu doar trezirea din nepăsare, ci 
încercarea lirică devine, la Radu Stanca, un continuu joc al spectacularului, 
al momentului sublim de atracție și respingere, al materiei și al organicității, 
suspendate în orizontul vizual, în acel acord cu ființa, cu eul, în jurul căruia 
se fabrică și se dinamizează întreaga strategia a frumosului și a artei 
imaginate. Cioburile înseamnă trecerea din spațiul organic în cel anorganic, 
de la liniște la curiozitate, de la așteptare la cunoaștere, pentru că răul și 
binele devin esență, oglindă a logosului, a cuvintelor, prin care se naște 
matricea fiecărei himere:  „Trezit ca dintr-o neagră nepăsare/ M-am scuturat 
de gîndurile grele/ Şi ridicînd de jos acele ţăndări/ Eu m-am văzut multiplicat 
în ele.”  

Râsul în oglindă amplifică latura dramatică a poemului, poetul fiind 
cel care trebuie să aleagă o mască, din oglinda făcută ţăndări. Râsul stancian 
are valenţe nu numai dramatice, el este cel care influenţează discursul liric, 
prin simbolul ironiei şi al umorului subtil. Timpul și râsul sunt, pentru Radu 
Stanca, simboluri ale devenirii unei forme singulare - reflecție a eului în 
oglinda imaginară, profundă și spectaculoasă a organicității universale - o 
formă ce se caută, de fiecare dată, în spatele cetății, acolo unde noutatea este 
redată de dorința de a ucide fețele sau fațetele materiei, din care eul este 
conceput, himera năzuințelor:  „Şi-am rîs la rîndul meu gîndind în sinea-mi:/ 
O! Timpule, tu ce împarţi poveţe, / De mult timp vei avea de-acum nevoie/ 
Ca să ucizi atît de multe feţe.// Căci pe măsură ce le vei ucide/ Trecînd, cum 
trec pe mare vechi catarge,/ Eu din oglinda ta ne-ndurătoare/ Tot mai 
mărunte ţăndări îmi voi sparge.”  

Jocul oglinzilor, din lirica lui Radu Stanca, extinde discuţia, asupra 
structurilor mitice şi a simbolurilor, prin transcenderea către o altă lume, 
proprie poetului, către matricea artistică, în care eroii imaginaţi își creează 
propria identitate. Poezia stanciană propune, așadar, o sublimă declanşare de 
aspecte, strict definitorii, prin entuziasmul liric şi prin efuziunea poetică, din 
care transpare sugestia şi simularea cu ajutorul măştilor. 
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PAUL ARETZU 
 

Un sacerdot în literatură 
 
Bartolomeu Valeriu Anania, personalitate puternică și multiplă, a 

fost, de-a lungul timpului, o prezență culturală, monahală și eclesiastică de 
cea mai mare însemnătate, fiind unul dintre apropiaţii mișcării Rugul aprins, 
implicat în grevele studențești anticomuniste, din Cluj, un scriitor (poet, 
prozator, dramaturg, memorialist, eseist) constant și echilibrat, un ierarh care 
a ajuns la cele mai înalte demnități, un predicator penetrant, cu un simț acut 
al realității, un om de rectitudine morală. I-au fost dedicate numeroase studii 
privind viața și activitatea sa. Volumul Trăitor în duh și purtător de duh 
(Editura Rotipo, Iași, 2016, editat cu binecuvântarea ÎPS Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului) conține „comunicări, eseuri, confesiuni, articole 
și alte materiale prezentate în cadrul Memorialului Bartolomeu Valeriu 
Anania”, selectate de distinsul cercetător prof. dr. Ioan St. Lazăr, devotat 
celor două personalități legate de Râmnicu-Vâlcea, Antim Ivireanul și 
Bartolomeu Valeriu Anania.  

Cartea are, în deschidere, cuvintele unor arhierei. Arhiepiscopul 
Râmnicului, Varsanufie, îl definește pe Mitropolitul Bartolomeu Anania: 
„plin de neliniști creatoare, de contradicții și cu o libertate în gândire ce 
impresiona pe oricine“. ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, 
evocă scriitorul, teologul, ierarhul, „Stâlp al Bisericii. Al Bisericii noastre 
Ortodoxe, naționale și strămoșești“. Episcopul Europei de Nord, Macarie 
Drăgoi, îl consideră un mare orator al Bisericii, selectând teme abordate de 
„ierarhul cărturar“ în omiliile sale, cum ar fi tema Învierii sau a trecerii 
timpului, raportat la efemeritate și veșnicie. 

Urmează un grupaj de texte dedicate biografiei. Un nepot de soră, din 
satul natal Glăvile, Valeriu Diaconescu, povestește într-un mod pitoresc 
despre caprele sterpe pe care Tudor Arghezi i le-a oferit lui Valeriu Anania, 
pentru că doctorul îi recomandase mamei acestuia să consume lapte proaspăt. 
Când a dus caprele în Gara de Nord, pentru a le pune la tren, viitorului 
mitropolit îi era teamă și rușine că vor râde oamenii, fiindcă și el și caprele 
aveau barbă. Altă întâmplare este în legătură cu renovarea casei bătrânești, 
ajunsă într-un grad avansat de degradare. Lui Valeriu Anania îi revenea 
misiunea de a achiziționa materiale de construcție, pentru care trebuia să dea 
la schimb produse de gospodărie: lână, carne, miere. Rămas în casă, nepotul 
este ofensat când scriitorul, din motive de rimă (spune acesta), afirmă că 
locul camerei în care s-a născut „zace în bălării“: „Eu, în timp ce a scris 
unchiu poezia, aveam cultivate în locul camerei flori și roșii, fiindcă îi sta 
urât locului gol și m-am supărat că mi le-a făcut bălării“ (p. 24). Nepotul 
narează și momentul arestării celor doi frați Anania. Sunt reclamați la 
Securitate de secretarul Sfatului Popular, fiind acuzați de legionarism. 
Curând, de tristețe, părinții s-au îmbolnăvit și au murit. Valeriu Anania, deși 
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călugăr, le trimitea cu regularitate cele necesare, alimente, medicamente. 
Textul lui Valeriu Diaconescu este extras din volumul nepublicat Viața unui 
trecător pe pământ.  

În continuare, Eugen Petrescu face cunoscute amintirile unui reputat 
chirurg, Valentin Popescu, coleg de facultate, timp de doi ani, cu mitropolitul 
Bartolomeu Anania. L-a cunoscut în 1944, la Sibiu (unde se afla în refugiu 
Facultatea de Medicină de la Cluj), în perioada în care susținea examenul de 
admitere. Din cauza războiului, cursurile au început abia în martie 1945. 
Valeriu Anania urma concomitent și cursurile Conservatorului de muzică și 
participa la ședințele Cercului literar: „Pentru noi, colegii săi, a fost un 
exemplu de corectitudine, punctualitate și interes profesional, un student 
apreciat de profesori, în mod deosebit de profesorul de anatomie, Victor 
Papilian, care era și rectorul facultății“ (p. 30). Devine președintele 
Asociației Academice „Petru Maior“ din Cluj, declanșând, în primăvara 
anului 1946, o grevă academică, răspuns la șovinismul maghiar agresiv. Era 
supranumit de colegi „Părintele“ sau „Îngerul cu barbă“. Greva a căpătat 
dimensiuni naționale, dar urmările au fost dezastruoase pentru organizator 
(excluderea din facultate, intrarea sub supravegherea Securității, interdicția 
de a mai locui în Cluj). A revenit în marea urbe transilvană, după mai mult 
de o jumătate de secol, ca arhiepiscop, apoi ca mitropolit. 

Prof. dr. Ioan St. Lazăr selectează fragmente dintr-o scrisoare a 
Marianei (Ghiță) Stoian, profesoară în comuna vâlceană Măciuca, în care 
sunt consemnate informații inedite despre Valeriu Anania și rudele acestuia, 
din perioada 1956-1959. Ele sunt obținute de la sora mitropolitului, Lenuța 
Diaconescu, precum și de la un văr, Mitrică Abagiu. 

Profesorul de istorie Gheorghe Stanciu redă mărturisiri ale fratelui 
său, Toma Stanciu, fost deținut politic la Periprava, care, la rândul lui, le 
aflase de la studenții care participaseră la grevele studențești și fuseseră 
închiși. Acestea, desfășurate în 1946, s-au produs ca urmare a manifestării 
iredentismului maghiar, dar au avut și un caracter anticomunist. Liderul lor 
a fost Valeriu Anania. Atacați în căminul „Avram Iancu“, studenții români 
s-au apărat din răsputeri. Au fost mulți răniți. Greva s-a extins, intervenind 
părinții și studenții altor facultăți. S-a sesizat Securitatea și s-au făcut 
arestări. Ministrul justiției de atunci, Lucrețiu Pătrășcanu, a dispus eliberarea 
lor. Ulterior, unii dintre studenți au fost rearestați, primind ani grei de 
închisoare.  

Despre perioada în care Părintele Bartolomeu s-a aflat la Mânăstirea 
Văratec vorbește stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mânăstirii. Văratecul a 
fost ales, ca loc de reculegere, în 1979, după ce s-a pensionat de la Institutul 
Biblic al Patriarhiei, instalându-se într-o cameră din casa Episopului Partenie 
Ciopron. Citea și scria mai tot timpul, iar duminica și în sărbători slujea în 
biserică: „Nu era mare liturghisitor, însă neîndemânarea liturgică era uitată 
de toți când începea să rostească predica“ (p. 46). La Văratec a scris o parte 
dintre cărțile sale, întâlnindu-se și purtând convorbiri cu diverse personalități 
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ca Zoe Dumitrescu Bușulenga, Ioan Alexandru, părintele Ioanichie Bălan. În 
1993, părăsește mânăstirea, devenind arhiepiscop, apoi mitropolit. 

Tot despre refugiul ales de Bartolomeu Anania se ocupă și Nicoleta 
Pălimaru, comentând mărturisirile din Memorii. Pe monahul scriitor l-au 
atras liniștea, amplasamentul peisagistic, dorința de a se consacra scrisului și 
contemplației. Acesta atribuia mânăstirii și casei episcopale rolul unei locuiri 
spirituale. Tot la Văratec, scriitorul-ierarh a început diortosirea și adnotarea 
Sfintei Scripturi. 

Despre viața de monah scrie și stavrofora Pamfilia Solcan, stareța 
mânăstirii bistrițene Piatra Fântânele. L-a cunoscut pe Părintele Anania pe 
când intrase ca soră la Văratec și, timp de doi ani, au locuit sub acoperișul 
casei episcopale. A remarcat la părinte modestia, cumpătarea, sârguința, 
dărnicia, bunătatea, lipsa lăcomiei de bunuri sau de mâncăruri. Când a 
devenit arhiepiscop, în 1993, a trimis-o pe măicuța Pamfilia la Mânăstirea 
Piatra Fântânele (în Pasul Tihuța), care se transformase, din mânăstire de 
călugări, într-una de maici. Bartolomeu Anania a renovat și înființat multe 
mânăstiri ortodoxe, a pus mare zel în reorganizarea Bisericii în Transilvania. 
Pentru sfaturile și purtarea de grijă, măicuța îl numește „duhovnicul din 
suflet“. 

Distinul profesor craiovean Tudor Nedelcea are un text foarte 
interesant. Vorbește deschis despre presiunile care s-au făcut pentru 
destituirea patriarhului Teoctist, în 1990.  Între cei care i-au cerut demisia s-
a numărat și Bartolomeu Anania, alături de alți clerici, de artiști, intelectuali, 
studenți. Situația s-a calmat în urma intervențiilor Patriarhului Ecumenic al 
Constantinopolului și ale Papei. După decesul lui Teoctist, Bartolomeu 
Anania a candidat la postul de patriarh, nu din voia lui, ci silit de foștii 
deținuți politici. Au fost și alți recomandați: unii au acceptat, alții au refuzat. 
Ținându-se cont de personalitatea sa puternică, s-a propus înființarea unei 
noi Mitropolii în Transilvania, a Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, 
cu Bartolomeu Anania mitropolit.  

Pr. dr. Florin-Cătălin Ghiț relatează cum l-a cunoscut pe Mitropolit și 
cum s-a întâlnit cu acesta la Salzburg, unde se afla cu o bursă. S-a ocupat de 
cazarea Preasfinției sale și, l-a rugămintea acestuia, de achiziționarea unor 
bilete la un concert Mozart, dezvăluind o veche pasiune, de pe vremea 
studiilor de vioară. 

Pr. prof. Ion Buga detaliază, într-un remarcabil text, „o amintire de 
lux“ despre „poetul sacerdot“: momentul în care l-a cunoscut, fiind însărcinat 
din partea Patriarhiei să-l întâmpine pe aeroport, la întoarcerea din America. 
Urmarea a fost o lungă prietenie. Sunt extrase trăsături care îl definesc pe 
Bartolomeu Anania, supranumit Leul de Cluj, bărbăția și românitatea 
profundă, darul rar al predicației, sagacitatea cărturarului neobosit; „a fost 
ultimul mare și puternic apărător al sobornicității în biserica neamului“, „era 
un mare creator de libertate“ (p. 92), era lipsit de ranchiună, generos în 
domeniul spiritualității, a lăsat numeroși ucenici. 
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După această primă secvență memorialistică, volumul continuă cu 
capitolul Studii, eseuri, confesiuni și recenzii.  

De relația dintre poezie și rugăciune se ocupă Arhim. Andrei Coroian. 
Sunt selectate cinci poeme „care ilustrează drumul dumnezeiescului urcuș“. 
În Singurătăți poetul aspiră la starea de isihie, desprinsă de grija morții, de 
preocupările pământești, de egoismul limitat. Se propune ca soluție credința 
și rugăciunea. Poezia Poem pentru suflet exprimă tot dorința de ascensiune 
duhovnicească. Odihna în lumina harului este evocată în Lumină lină, iar 
Taina Spovedaniei, urmată de Împărtășire, în Confessio. Îndumnezeirea 
(încuvântarea) este țelul urcușului duhovnicesc, bazat pe fapta cea bună. 

Prof. Ioan St. Lazăr remarcă existența conotațiilor politice în poezia 
religioasă a lui Bartolomeu Anania. Este vorba de volumul File de acatist, 
publicat la Detroit, în 1976, care conține două cicluri, Iluminatul, consacrat 
Sfântului Ioan Valahul, și Luminătorul, dedicat Sfântului Calinic Cernicanul. 
Istoricul literar situează conceperea (mentală) a acestora în perioada detenției 
de la Aiud (1961-1964), presupunând că autorul fusese implicat în 
canonizarea celor doi monahi, în 1955 (în vremea Patriarhului Justinian 
Marina), și simțise nevoia, mai târziu, să le scrie acatistele. În închisoare, 
alături de alți nevinovați, Valeriu Anania sesizează similitudinea destinului 
acestora cu martiriul Sfântului Ioan Valahul, ucis de otomani pentru credința 
lui creștină. La fel și în cazul Sfântului Calinic Cernicanul, care oferea 
urmașilor „un model creștin de conviețuire socială armonioasă, de creștere 
spirituală a individului și edificare moral-spirituală a comunității“ (pp. 115-
116). 

Un text aparținând Doinei Pologea-Berceanu este rezervat poemului 
dramatic Du-te vreme, vino vreme!, care a fost elaborat în aproape trei 
decenii. Tema generală a acestuia o constituie mitul paradisului. Ieșirea din 
paradis a dus la regres, la o lume absurdă, grotescă, o parodie bufă, guvernată 
de infantilism și instinctivitate. Discreționar, Făt-Frumos vrea să facă o 
realitate arbitrară, oprind curgerea timpului. Reușește să încremenească 
lumea. Normalizarea o realizează Juma’de Om  care restaurează mersul 
timpului. Interpretarea Doinei Pologea-Berceanu este concisă și 
convingătoare. 

Nazaria Buga scrie despre autoritatea teologică și eclesială a lui 
Bartolomeu Anania, despre cel care a cunoscut „Împărăția din firidă“, adică 
pregătirea sfintelor daruri în proscomidier (închipuind staulul în care s-a 
născut Mântuitorul). De asemenea, este evocat diortositorul, după 
Septuaginta, al Bibliei românești, folosind, pentru aceasta, toate sursele 
majore disponibile. Sunt punctate momente importante din viață și din operă.  

Tot despre diortosirea Bibliei vorbește și pr. prof. Ștefan Iloaie. Prin 
această strădanie (timp de 11 ani), Bartolomeu Anania a recunoscut meritul 
înaintașilor care, vreme de trei secole, au tradus Sfânta Scriptură. Ediția, 
alcătuită prin metoda comparatistă, a folosit 13 versiuni străine și românești, 
luând însă, ca repere de bază, Septuaginta, precum și Biblia de la București 
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(1688). Textul Bibliei este însoțit de peste șapte mii de note explicative. Este 
scos în evidență folosul unei lecturi duhovnicești, de cunoaștere a adevărului 
de credință. 

Ioan St. Lazăr revine cu un articol interesant, despre o scriere rămasă 
inedită până în 2012, și anume lucrarea de licență susținută la încheierea 
studiilor teologice de la Academia „Andreiană“ din Sibiu, în 1948, semnată 
Ierodiacon Vartolomeu Valeriu Anania, intitulată Misterele orientale și 
creștinismul. Lucrarea are ca obiect criza lumii romane precreștine, aspecte 
ale misterelor orientale și, în fine, raportul acestora cu creștinismul. 
Polemizând cu reprezentanți protestanți ai școlii germane de istorie a 
religiilor, autorul arată care sunt diferențele esențiale dintre așa-zisele religii 
precreștine și creștinism. Primele (cu excepția iudaismului) divinizau 
fenomene ale naturii, cealaltă este religie revelată, printr-un raport direct 
între Dumnezeu și om. Este adevărat că s-a produs o contaminare cu mistere 
orientale a lumii romane: „misterele lui Attis și Cybele, ale lui Dionysos și 
Orfeu, cele de la Eleusis, cele ale lui Isis și Osiris și, în sfârșit, mithraismul...“ 
(p. 146). Tânărul absolvent Vartolomeu Anania combate concepțiile 
(teologilor protestanți germani, adepți ai „metodei religioase istorice“) 
potrivit cărora religia creștină ar fi succesoarea religiilor misterice. Acestea 
ar determina excluderea caracterului soteriologic al religiei creștine, prin 
jertfa mântuitoare a Domnului Hristos. Polemica are mai multe niveluri: 
teologic, soteriologic, liturgic. 

Oana Onesim îl încadrează pe Bartolomeu Anania într-o serie a 
mitropoliților cărturari, Varlaam, Dosoftei, Antim, Șaguna. Față de aceștia, 
sacerdotul clujean și-a exprimat, fără rezerve, admirația și recunoștința, 
avându-i ca model în privința limbii, a credinței, a dăruirii. 

Costion Nicolescu povestește captivant despre întâlnirile cu Părintele 
Bartolomeu. Unele au fost ocazionale, altele prilejuite de participarea la 
aceleași conferințe, altele, din motive ziaristice, finalizate cu interviuri sau 
cu articole, altele s-au produs indirect, prin lectură. Față de unele cărți cu 
caracter literar are anumite rezerve. Memoriile dau, însă, o imagine a vieții 
sale învolburate. Enormă a fost munca de diortosire a Bibliei. A constituit un 
efort de concertare a mai multor Biblii de referință, străine sau românești, 
încercând eliminarea neclarităților și aparentelor contradicții: „Și-a propus o 
dublă fidelitate, față de textul original și față de limba română, în respectul 
celor care au trudit înaintea sa pe textul revelat“ (p. 168). Comentatorul 
consideră unele modificări ca fiind necesare, dar are rețineri în privința 
altora. Apreciază introducerile pe care diortositorul le-a făcut la Cărțile 
Bibliei, precum și notele infrapaginale. Ca arhiereu, consideră că a dat un 
nou imbold eparhiei Clujului. A vegheat la respectarea tradiției ortodoxe în 
biserică. „Și, poate mai presus de toate, a fost un om onest și un om bun!“ 
(p. 176). 

Ancorat în realitatea imediată a societății românești, pr. lect. dr. Jan 
Nicolae se ocupă de opera omiletică a lui Bartolomeu Anania, „apărător al 
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valorilor morale ale familiei creștine“ (p. 179). În perioada comunistă, 
predica liturgică a fost aproape desființată sau simplificată. Predicile lui 
Bartolomeu Anania se bazează pe comunicare frontală, fiind implicate în 
problemele concrete ale oamenilor, rezonând la durerile lor. Opera omiletică 
este vastă, cuprinzând predicile rostite de arhiepiscop și de mitropolit, 
adăugându-li-se predici rostite cu diferite prilejuri, la hramuri, la sfințiri de 
biserici, în țară și în străinătate. Părintele a acuzat decăderea morală din 
perioada comunistă, perpetuată și după 1990. O cauză importantă a 
reprezentat-o ruptura care a fost creată între cultură și religie. Importante sunt 
predicile de la Nicula. Temele susținute erau de actualitate: „ecologia 
spirituală, intrarea demnă în Europa sau abrutizarea societății prin mass 
media subculturală“ (p. 189), „poluarea morală și spirituală prin vulgaritate, 
violență și pornografie revărsate prin televiziune“ (p. 191). Condamnă 
legalizarea homosexualității, folosirea drogurilor de către tineri, recurgerea 
la avort. De referință sunt predicile anuale de hram de la Nicula (în special, 
cea din anul jubiliar 2000), Pastorala de Paște, din 2009, Conferința cu tema 
Corupția spirituală (1997), Pastorala de Paște, din 2005.  

Despre Regenerarea morală a persoanei și a neamului în concepția 
mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania scrie și pr. prof. Ștefan Iloaie: 
„Leu în administrație, devenea miel, în Liturghie și în oricare slujire adusă 
lui Dumnezeu și aproapelui“ (p. 209). Portretul său este, într-adevăr, al 
valorilor complementare: bătrânul-tânăr, înțeleptul ingenuu, înverșunatul-
blând, cogitabundul-sensibil, oratorul-introvertit, trăitorul în duh-purtătorul 
de duh (cum bine îl definește Ioan St. Lazăr, în titlu). Printre preocupările 
majore ale Părintelui Bartolomeu, a fost aceea a destinului Bisericii și al 
neamului, concepte care cumulează numeroase valori morale și culturale. A 
evidențiat calitățile, dar și cusururi ale poporului român. A susținut păstrarea 
valorilor specifice, tradiționale, precum și acceptarea ponderată a „valorilor 
europene“ (bazate în principal pe interese economice și politice). O soluție 
de redresare a situației din România, pe care o recomandă, o constituie 
„regenerarea morală a persoanei“ (p. 219). Este acuzată poluarea spiritului. 
Ierarhul invocă morala religioasă. Tonul este adesea virulent, acuzându-se 
ipocrizia politică, morală, a instituțiilor. Cu toate acestea, arhiereul este 
optimist, crezând în vocația salvatoare a omului. 

O altă secțiune a cărții prezintă evenimente culturale desfășurate în 
Vâlcea, dedicate marelui literat și arhiereu, între care Memorialul 
Bartolomeu Valeriu Anania, inițiat și organizat de un grup de oameni de 
cultură: prof. dr. Ioan St. Lazăr, pr. Nicolae State-Burluși, prof. Ion Soare. 
Zenovie Cârlugea face o informare succintă a acestora, ocupându-se mai 
ales de momentul lansării volumului Un om pentru eternitate: Bartolomeu 
Valeriu Anania (1921- 2011), alcătuit de prof. dr. Ioan St. Lazăr. Și Mircea 
Popa aduce un elogiu personalității distinsului poet, etnolog, istoric și critic 
literar Ioan St. Lazăr, dedicat, de multă vreme, studierii vieții și operei 
Mitropolitului Bartolomeu.  Este comentat primul volum al acestuia (dintr-
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un amplu proiect), intitulat Valeriu Anania – icoane de început. Constantin 
Cubleșan apreciază și el importanța studiului (eseu biografic), dedicat de 
Ioan St. Lazăr perioadei de început a marelui cărturar, născut în satul 
Glăvile, din ținutul vâlcean, dar și etapei următoare, prin volumul Tânărul 
Anania. „Îngerul cu barbă“. Discursul celor două cărți este dialogal sau 
sub forma colocviului. Modelul este vechi, dar l-a folosit și Bartolomeu 
Anania în Cerurile Oltului. De cel de-al doilea volum al ciclului se ocupă 
și prof. Ion Soare, care apreciază „formula dialogică în care criticul își 
disimulează opiniile proprii și pe cele ale referenților bibliografici“ (p. 
238). Perioada vizată este una dificilă, cuprinsă între 1941 și 1948, 
incluzând greva studenților, detenția, întreruperea studiilor, domiciliul 
obligatoriu. Cel de-al doilea volum al studiului biografic îl privește pe 
Anania ca Om al Istoriei, Om al Ecclesiei și Om al Literaturii.  

Un capitol al lucrării, semnat de Ioan Razeș (pseudonim al lui Ioan 
St. Lazăr) face cronica activităților susținute de Memorialul Bartolomeu 
Valeriu Anania, în perioada 2013-2015. 

Trăitor în duh și purtător de duh este cartea unui devotat și iubitor al 
„scriitorului, teologului și ierarhului“ Bartolomeu Valeriu Anania, 
profesorul Ioan St. Lazăr reușind, cu asiduitate și înțelegere, să adune și să 
alcătuiască, din prinosul timpului reflectării, imaginea fecundă a unui om al 
creației și al principiilor, al culturii și al religiei (cum îi plăcea să spună). 
Corala de autori antologați dezvăluie aspecte variate, penetrante, iscoditoare 
ale sufletului și minții unuia care a transformat jertfa în biruință. 
 

 
BEDROS HORASANGIAN 

 
Parisul lui Horea Porumb 

 
Fiecare dintre noi avem câte un loc tainic la care ținem într-un mod 

special. Nu e nevoie de prea multe cuvinte. Un loc al nostru, de inimă și de 
minte, care să adune, chiar și parțial sau cu totul subiectiv, cine suntem. 
Ființa noastră, existența noastră. Pare puțin pompos și pretențios, dar dacă ar 
fi să împuținăm cuvintele și să lărgim aria de cuprindere a gândurilor, 
emoțiilor, neliniștilor sau bucuriilor de-o clipă atunci lucrurile se simplifică. 
La fel putem proceda când vine vorba de Paris. Mai ales pentru cei din Estul 
Europei și sud-estul Europei („Nu voiu să știu de Evropa dumitale!”, zbiera 
la un moment dat năbădăiosul Cațavencu), mai ales pentru acele popoare, nu 
neapărat strict mediteraneene, pentru care limba – casa ființei, nu? – franceză 
a fost vehicul pentru orice tip de comunicare. Negustorească sau 
filosoficească, sentimental afectivă, nu în ultimul rând educațional 
culturalicească. De aici a plecat franceza și Parisul celor de pe țărmurile 
Mediteranei, la Paris s-au intersectat obsesiile și tânjelile celor care au iubit 
un oraș care nu era al lor. Dar a devenit pe nesimțite, dacă nu prin vizite și 
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plimbăreli, prin lecturi și priviri nostalgice. In trecutul secolelor, în clipa de 
față a prezentului.  

Horea Porumb este un muncitor intelectual – cu o formulă 
camilpetresciană azi cu totul scoasă din uz – român, căruia destinul i-a fost 
dat să-și petreacă parte din viață la Paris. Franța. Așa i-a fost scris, de multe 
ori nici nu alegem. Universitar român cu studii, doctorate și specializări în 
Marea Britanie, Franța și Canada – studiile românești y compris – el ne oferă 
spre lectură un volum cu un titlu foarte personal: Parisul meu. Avem Parisul 
unui atent observator al lumii din preajmă. Nu se face un inventar de muzee 
și obiecte de artă – nu puține și nu mai puțin faimoase la Paris – ci o analiză 
atentă și discretă a societății în mijlocul căreia omul nostru trăiește. Este 
limpede că sunt observații de largă respirație, este limpede că mintea ascuțită 
a celui care consemnează evenimente și întâmplări funcționează la fel de 
bine ca ochiul și urechea. Așa intrăm în miezul unui Paris, care pentru fiecare 
dintre noi poate însemna altceva. Parisul lui Pallady, cel din Place Dauphine 
unde a locuit 28 de ani, Parisul lui Brâncuși sau al lui George Enescu, Parisul 
lui Proust și al ocsibililor – cei doi frați Bibesco, Antoine și Valetin, colegi 
la Louis le Grand și prieteni de-o viață cu autorul lui A la recherche..., Parisul 
Marthei Bibescu cu lumea ei și bulevardele lui, cafenelele faimoase, că e 
vorba de Flore sau de Cafe de la Paix, un Paris cu Sena, cu poduri, cu 
remorchere și chansonnettes, cu midinete și zile cenușii, un Paris cu artiștii 
de ieri și turiștii de azi, cu versurile lui Apollinaire sau Prévert, cu nostalgiile 
lui Brassens și Aznavour sau tânjelile amoroase ale lui Brell. Toate acestea, 
la care se adaugă  percepțiile personale, observațiile și mărturiile lui Horea 
Porumb se regăsesc într-un povestire care se scrie pe măsură ce înaintează. 
În Place Pigalle o burqa nu mai este azi o ciudățenie, așa cum atentatele din 
ultimii ani nu mai sunt deja, din păcate, o surpriză. Lumea multiculturală a 
unui Paris de odinioară, nostalgic, să-i spunem, încearcă să se apere de 
asaltul și imixtiunea unei noi lumi care vine peste ea. Profesorul francez și 
inimosul român deopotrivă încearcă să înțeleagă și să ne explice ceea ce se 
întâmplă. Precum Codru Drăgușanu sau Dinicu Golescu, atunci când 
descopereau alte lumi decât cea din preajma Carpaților. Uimirea e înlocuită 
de luciditate, curiozitatea de o atentă analiză. Ca bun român ce despică în 
patru și ceea ce e limpede precum doi ori doi fac patru. Dincolo de simpatiile 
sau antipatiile noastre, dincoace de înghesuiala din metro și aerul unui oraș 
care respiră prin toți porii povești și idei. Un oraș, Parisul, care te obligă să 
gândești la fiecare pas. Ceea ce face și Horea Porumb în Parisul meu, care, 
de ce nu, devine la sfârșitul lecturii și Parisul nostru. 

Al meu.  
Drept care și semnez. 
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AURELIU GOCI 
 

Theodor Damian 
De la poezia religioasă la creaţia sapienţială 

 
Avem în faţă o poezie sapienţială şi morală, discret religioasă, fără 

invocaţii şi concepte personificate, cu impresionante acumulări verbale – 
într-o epocă în care poezia evită verbul pentru a acumula stări şi evenimente 
încremenite în timpul etern – o poezie a intimităţii 
şi confesiunii  înţelepte. 

Dar înainte de a fi poet, preotul Theodor 
Damian, paroh la New York, Biserica “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel”, e un hermeneut al 
spiritualităţii teologice, dar, în acelaşi timp, un 
exeget al fenomenului religios, eseist şi teoretician, 
filosof şi estetician al universului Cuvântului. 
Specificul său personalizat realizează o sinteză a 
poeziei europene religioase (Hölderlin, Rilke, 
Trakl), dar şi a celei naţionale, pornind de la mitul 
lui Blaga, de la poemele cu îngeri ale lui Vasile 
Voiculescu, din liturghia lui Nichifor Crainic la 
esenţializarea şi zbaterea argheziană între supunerea mistică şi o revoltă 
ateistă înşelătoare împotriva “libertăţii” iluzorii. Misticismul său este filtrat 
prin filosofie şi istorie şi organizat spre o funcţionalitate estetică. Poetul are 
informaţii de semiotică şi speculează asupra semnului, sincronizat cu 
speculaţia postmilenaristă asupra textului. Dar fără textualismul anilor ’80 şi 
mai degrabă apropiat de “cuvintilismul” anilor ’70.  

De altfel şi în recentul volum, Singurul dincolo (Editura Rawex 
Coms, Bucureşti, 2015), chiar şi sentimentul religios pare mult mai reţinut, 
volumul fiind o meditaţie melancolică asupra condiţiei umane, a sorţii 
schimbătoare (fortuna labilis) dar şi a fracturărilor lumii între meandrele 
istoriei. Credinţa profundă este bazată şi pe o anumită metafizică a 
Cuvântului, cu o speculaţie lingvistică asemănătoare celei a lui Nichita 
Stănescu. 

Fiind exeget şi istoric al creştinismului – şi nu al “credinţelor 
religioase”, ca Mircea Eliade – Theodor Damian oferă o meditaţie poetică 
profundă, nuanţată şi personalizată.  

În mod spectaculos, Theodor Damian a debutat cu un volum de 
poezie în limba engleză, dar ulterior s-a dedicat exclusiv poeziei în limba 
română . Dicţionarele literare nu îl prezintă ca poet american şi volumele 
sale de versuri rămân în tradiţia naţională: În casa fulgerului, Exerciţii de 
Înviere, Stihuri cu stânjenei, Semnul Isar (şi în variantă engleză), Poesias 
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(bilingv), Calea Împărăţiei (bilingv), Ispita rănii, Rugăciuni în Infern, 
Dimineaţa Învierii, Lumina Cuvântului, Liturghia Cuvântului (bilingv). 

Singurul dincolo este o cărticică de 48 de pagini, format mic, cu 
ilustraţii adecvate şi rafinate, aparţinând artistului plastic Liviu Şoptelea din 
Botoşani, cum i-ar fi plăcut lui Tudor Arghezi. Poemele sunt ceva mai lungi, 
evitând concentrarea postmodernistă şi, chiar mai mult, dezvoltând un spirit 
narativ pe un nucleu semnificant. Cel mai scurt poem este acela  care dă titlul 
volumului: “Orice uşă e frumoasă/ pentru că pe ea poate/ dorul să intre şi să 
iasă/ frumuseţea ei va dura/ îndeajuns/ cât pătrunsul să se sature/ de 
nepătruns/ Purtăm uşa cu noi/ ca pe o relicvă/ săraci/ pelerini pe drumuri 
străine/ uşa e singurul dincolo/ care ne trebuie/ pentru a muri şi a învia/ cum 
se cuvine”  (Singurul dincolo). 

După cum se vede din citat, dar şi în întreg volumul, autorul nu 
foloseşte niciun semn de punctuaţie, nici măcar punctul final, lăsând textul 
deschis la un capăt, începutul fiind marcat de titlu. 

Titlurile sunt însă sugestive şi spun ceva despre un univers ce poate 
părea profund depresiv: “În plecare rămâi”, “Fiecare stea îşi găseşte 
moartea”, “Singura scăpare-i poezia”, “Abyssus, abyssum”, “Ca-n 
anamneză”, “O stea sau nimic”, “Ochiul pustiei”, “Ca două picioare de plai”, 
“Între minus şi plus”, etc. 

Cum se vede şi de aici, construind un univers apăsător, fără ieşire, 
autorul foloseşte sintagme oximoronice şi fraze organizate exclusiv ca 
opoziţii, ca în acest vers: “a fi este o condiţie/ fotonică”. 

Cred că în poemul Ca-n anamneză, din care voi cita în continuare, 
există singura virgulă din volum. “Câteodată/ aşa vine peste tine/ paradisul 
şi paradoxul,/ fascinaţia/ primeşti în poştă/ O sută de ani de singurătate/ în 
franceză/ Gabriel Garcia Marquez/ te ajută să intri în/ transă/ ca-n anamneză/ 
dar nu mai eşti în Sibiu/ eşti în Porto/ când eşti singur te afli/ în acelaşi pustiu 
[…] de altfel/aşa cum toată istoria/ e plină/ de Cain şi Abel/ Există albastru 
de Portugalia/ cum există albastru/ de Voroneţ/ scump ca mirul/ din vasul de 
alabastru al femeii/ care după spălarea/ picioarelor Domnului/ a câştigat şi 
mai mult preţ […] şi acolo Portugalia te coboară/ ca exerciţiu de mântuire/ 
în adânc de mister […] te scufunzi în tine însuţi/ ca să te înstrăinezi de cine 
eşti/ şi să intri-n cel care/ vrei să devii/ ca într-un botez târziu/ care face să 
freamăte/ apele şi munţii/ din trecutele tale pustii.” 

Nu ştiu dacă absenţa punctuaţiei favorizează starea de incantaţie  care 
e reală dar, probabil, neprogramată. Nu cred că autorul şi-a propus un discurs 
ermetic şi mult mai puţin religios decât în cărţile anterioare. Realitatea 
scripturală favorizează sincronia cu cele mai avansate texte poetice europene 
şi din lume. O asemenea poezie, nu chiar religioasă, dar codificată, 
misterioasă, cursivă, s-a scris după epuizarea semnificantă a 
suprarealismului şi toată istoria experimentelor de tot felul s-a reorientat spre 
recâştigarea tradiţiei, de altfel, cea mai eflorescentă, cea mai dinamică şi 
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diversă formulă literară, existentă sub diverse forme în toate perioadele 
literare. 

De obicei, poezia slujitorilor altarului este de o mare seninătate 
sufletească, supunere şi ascultare şi cu o luminiscenţă care nu poate fi decât 
a credinţei. Sigur nu pot fi evitate distorsiunile existenţiale, experienţele 
traumatizante generate de situaţiile limită ale oamenilor lui Dumnezeu, 
încrederea în forţa Binelui biruitor, solidaritatea cosmică în confruntare cu 
imixtiunile şi provocările aduse de cel Rău. 

Sigur, distincţia sacerdotală se simte şi în poezia lui Theodor Damian, 
dar trăirile sale sunt mai tensionate, uneori convulsive, mai apropiate de o 
formulare expresionistă. În rest, poezia performează înalta înţelepciune a 
credinţei şi finalitatea morală transmisă “poemelor cu îngeri” în descendenţă 
gândiristă, dar fără reprezentativitatea biblică a universului unui Vasile 
Voiculescu, însă de ţinută liturgică incantatorie, ceremonială. 

Chiar dacă se disimulează în textele sale, autorul disociază între 
exprimarea pur liturgică şi discursul poetic, refuză exprimarea de amvon 
pentru o atitudine mai aproape de viaţă, chiar umanistă, prin care credinţa 
aduce şi în-credinţarea în raţiunea urmaşilor lui Adam ca fii ai lui Dumnezeu. 

E aici o re-sacralizare a credinţei în condiţiile modernităţii plină de 
intensitate şi patetism, fără dulcegăriile dintr-o ilustraţie litografică. 

 
 

DAN ANGHELESCU   
 
Eugen Popin - Convergenţe în 
irepresibilă nostalgie a purităţii 

 
Poet, eseist, editor, traducător (în şi din 

franceză, italiană, germană), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, al Uniunii Scriitorilor 
Germani, al Exil-P.E.N. Germania, deosebit de activ 
în prestigioase publicaţii literare (redactor al revistei 
Bawülon – Süddeutsche Matrix für Literatur und 
Kunst, webmaster, al revistei de cultură online Ulysse 
şi cofondator al revistei de cultură Alternanţe, apărută la München în 2013), 
scriitorul Eugen D. Popin este o prezenţă cu atât mai interesantă cu cât se 
conturează în teritorii literare ce se refuză, vizibil, oricăror  frontiere. 

Ceva special, un cu totul aparte, te întâmpină în paginile de poezie 
ale celor mai recente (două!) apariţii editoriale semnate de el1. La prima 
vedere frapează aspectul formal al scriiturii. Cu o graţios-elegantă 

                                                           
1Eugen Popin, Convergenţe, Ed. Limes, Floreşti- Cluj, 2014 şi Viul şi aproapele, Ed. 
Grinta, Cluj-Napoca, 2016.  
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virtuozitate, autorul surprinde printr-o apropiere de universul hiper-rafinat al 
haikuurilor. „Cea mai scurtă poetică din lume” (cum îi spune Ryu Yotsuya2) 
ivită în civilizaţiile orientului îndepărtat (jocuri de limbaj alternând versuri 
de 17 şi 14 silabe) este aceea care deschide orizonturile unei metafizici 
absolut singulare. În ceea ce ne priveşte – modelaţi într-un alt ambitus de 
sensibilităţi, de nuanţe şi culori în percepţia mereu curgătoarelor imagini ale 
lumii – credem că, în general, aici ne confruntăm cu o anume dificultate. 
Esenţele profunde (ce emană din paradigma acelor altfel de forme pe care le-
a îmbrăcat Poieticul în Orientul extrem) ne rămân, cumva, intangibile. 
Determinaţiile noastre spirituale sunt, evident, de o factură cu totul diferită, 
fiindcă purtăm în noi amprenta mentală a unei civilizaţii cu un alt tip de 
configurări. Ceea ce nu înseamnă că acest depărtat univers al Poieticului nu 
exercită asupra noastră nenumărate ispite şi indicibile seducţii. Dimpotrivă! 
Cu cât mai de-ne-atins sunt profunzimile lui, cu atât mai irezistibilă devine 
tentaţia de a ni-l apropria, astfel încât el capătă în imaginarul nostru o 
aureolă de misterrium fascinans. 

Evident, aşa ceva, presupun, se întrevede şi în scrisul lui Eugen D. 
Popin. (De altfel, situaţia nu ar fi nici pe departe singulară. Privitor la această 
atracţie, ca autentică aventură spirituală, se poate vorbi chiar de o întreagă 
istorie. Suficient să-i amintim pe Guillaume Apollinaire, Emmanuel Lohac 
sau, la noi, pe Haşdeu, Vlahuţă, Emanoil Bucuţa, George Voevidca, 
Stamatiad, Traian Chelariu şi poemele într-un vers ale lui Ion Pilat).  

Cât despre apropierea formală a scriiturii lui Eugen D. Popin de haiku 
– încadrarea în rigorile oarecum tehnice (prezenţa sau absenţa cezurii/ kireji, 
a acelui kigo, trimitere suavă către un anotimp, obligatorie în primul vers din 
renga sau haikai), precum şi, evidente, alte abateri de la catehismul imperativ 
în tradiţia haijinilor, consider că sunt lipsite de relevanţă pentru ceea ce spun 
sau vor să spună textele sale. O analiză pe asemenea traiectorii ar deveni 
oţioasă, ţinând seamă că aparenţa formală rămâne fapt secundar în raport cu 
iradiaţiile ethosului ce transpare oricum, dincolo de scriitură, prin el 
exprimându-se determinaţii care, natural, nu au cum să-şi găsească incidenţe 
reale cu spiritul originar ce a generat forma. Desigur, ineditul acesteia din 
urmă nu rămâne fără efecte şi se poate observa că se creează un anume 
suspans între complexul de supra-sensuri pe care îl induce şi un spirit al 
locului ca amprentă venind din altă paradigmă de gândire, percepţie şi 
înţelegere a lumii (o altă Weltanschauung) căreia poetul nu poate, prin 
formaţia sa, să nu îi răspundă. De unde o stare tensivă între forma şi 
conţinuturile rostirii. Experimentul este, fără îndoială, tentant, însă 
orizonturile depărtatelor lumi poietice de care încearcă să se apropie, fără 
rigurozitatea impusă de formă, rămân totuşi neluminate. Ceea ce este în firea 
lucrurilor având în vedere şi incompatibilităţile dintre limba română şi cea 

                                                           
2 v. Ryu Yotsuya, Istoria hayku-ului, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010, p. 66. 
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japoneză, care este o limbă moraică3. Potrivit lui James D. McCawley 
„Tokyo language is classified as a mora language”, în vreme ce „engleza 
modernă este considerată o limbă silabică.”4 Dar putem constata că Eugen 
D. Popin manifestă o remarcabilă dezinvoltură în traversarea acestei 
experienţe care îi oferă interesante efecte la nivelul exprimării.  

Să adăstăm acum în preajma titlului unuia 
dintre volumele de poezie asupra căruia ne-am 
oprit: Convergenţe. Abstract, neutru, anodin, parcă 
refuzând să spună ceea ce spune, acest cuvânt, 
regândindu-l în sfera determinaţiilor ce întemeiază 
însăşi ideea de artă, dobândeşte rezonanţe şi 
conotaţii surprinzător de seducătoare. El pare să 
ofere, acolo unde nu te-ai aştepta, desluşiri ale 
posibilelor şi imposibilelor stări ale lumii sub care 
îşi face apariţia inefabilul (dar şi patafizicul!) unor, 
cumva inconceptibile, apropieri. În virtualităţile lui 
devine inteligibilă (poetic) intempestiva întâlnire 
de obiecte cu care Isidore Ducasse (dit le comte de) 
Lautréamont uimea cu o frază devenită celebră: 
„frumos ca întâlnirea, pe o masă de disecţie, dintre o maşină de cusut şi o 
umbrelă”. În mod similar, în arhitectură, strălucea şi tulburătoarea propoziţie 
a lui Le Corbusier  “geometrie et dieux siègent ensemble”.  

Pornind de aici, am putea sesiza că la Eugen D. Popin Convergenţele 
induc o situare în idealitatea de dincolo-de-cuvinte (şi de structuri formale), 
iar Poeticul capătă reflexele unei oglinzi în interiorul căreia realul apare într-
o ordine ce ţine de suprasensibil: „...toate cele întâmplate/ încremenite de-
acum/ între două oglinzi/ le-ai preschimbat în aparenţe...” Şi, imediat, 
continuându-şi demostraţia pe o altă pagină: „reducem/ substituim/ 
realitatea/ la// cu o ficţiune/ alcătuire/ absurdă/ disimulată/.../ până la 
momentul/ când/ dincolo de instinct/ desluşim/ causa sui: ...”5 

Tot în diapazonul Convergenţelor s-ar explica, probabil, şi tentaţiile 
resimţite de scriitor către celesta poetică a haijinilor. Cu un an în urmă, 
comentându-i volumul cu acest titlu, Clelia Ifrim întrezărea sensul acestei 
atracţii într-o nevoie de armonie: „Armonia wa, considera recenzenta, este 
prima silabă din denumirea  poemului waka cunoscut azi sub numele de 
                                                           
3 Mora – în latină a întârzia – e un termen folosit în fonologie cu referire la unitatea 
minimă a timpului metric, echivalent unei silabe scurte. Ea „...determină, în mai 
multe limbi, accentul, izocronia, cadenţa vorbirii, în unele limbi./.../În acest sens 
lingviştii afirmă că un haiku ar trebui privit nu ca având 17 silabe ci 17 more – sau 
chiar mai multe – pauzele funcţionând şi ca more suplimentare (v. Marius Chelaru, 
Traian Chelariu şi lirica niponă, Ed. Fundaţiei culturale „Poezia”, Iaşi, 2011, pp. 6-
7 şi 66). 
4 v. Marius Chelaru, op. cit., p. 7. 
5 În volumul Viul şi aproapele, p. 32 şi 34. 
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tanka, din care s-a născut poemul haiku/.../ adică armonia sub formă de 
lumină, găsită în cele eterne şi în cele trecătoare.”6  

În ceea ce mă priveşte, ideea de armonie, într-un asemenea context, 
mă duce cu gândul către acel ceva ce aparţine de muzică. Dar nu în sensul 
de ritm sau melodică a rostirilor, cât la un nivel cu mult mai profund. Ca şi 
în limbajul amintitei arte – con-substanţială cu el – se manifestă inaparenta 
prezenţă a tăcerii. Ea domină şi modelează, background discret, configurarea 
rostirii poetice, punând în valoare fulgurante iluminări de sens: 
„...întrebările/ îndeobşte /cele ne(s)puse/ rătăcesc/ oarbe/ în limpezimea/ 
tăcerii” (Ofrande). 

Se poate vorbi aici de un mimesis muzical, sesizat ca nostalgie a 
poemelor către puritatea artei sunetelor, către nonobiectualul naturii ei, 
muzica fiind singura artă ce se refuză tuturor decăderilor contingenţei. Am 
putea spune că poietica lui Eugen D. Popin pune o surdină diafană peste poli-
loghia fiinţărilor lumii. În numeroase momente, discursul aspiră să atingă 
diafanul naturii muzicale. Similar cu entităţile structurale din limbajul sonor, 
sintagmele compun evenimente abstracte, ideale. Ele nu trimit la nimic din 
ceea ce ar sugera sau ar avea incidenţe cu substanţa, materialitatea, 
palpabilul, într-un cuvânt cu contingenţa. Proiecţiile lor gravitează exclusiv 
către inconsistenţe, de-construiri, de-materializări şi, volens-nolens, parcă ar 
încerca să se plieze pe una dintre aserţiunile lui Wittgenstein (o citez din 
memorie): lumea este compusă din tot ceea ce există şi de asemenea din  tot 
ceea ce nu există. Dar iată versurile, în acest sens, edificatoare: „...chiar n-ai 
aşteptat nimic/ ai ispitit/ şi amăgit doar/ înlocuind beatitudinea cu umbre”. 
Sau: „... consternat/ constat/ cât de gălăgios/ a ajuns neadevărul/ şi cât de 
firav/ abia auzit sinele/ căci/ pare mai firesc/ să te cufunzi/ în ipocrizie.”7 

Această insaţiabilă plutire de transparenţe în exprimarea poetică 
atinge spaţii întinse pe ambele cărţi de poezie. Desigur, muzica este unică 
prin distanţarea ei de cuvânt, evitând implacabilul gravitaţiei lui pe orbitele 
imanentului. De altfel, nostalgiile dintre poem şi arta sunetelor au fost, 
dintotdeauna, reciproce. Muzica, pe de o parte, a resimţit atracţia poeziei în 
lied (cuvânt şi muzică) o convergenţă unde l’imprécis au précis se joint. La 
rândul său, poezia a tins să se refugieze către/ sub iradiaţia acelei rostiri 
memorabile (sinteză în absolut a exigenţelor de puritate a muzicii) formulată 
într-un celebru vers al lui Stefan George -“Să nu fie niciun lucru acolo unde 
cuvântul lipseşte - kein ding sei, wo das wort gebricht”. 

Desigur, poezia nu se poate lipsi de cuvânt, dar atunci când aspiră 
către amintita puritate, acesta din urmă suportă metamorfoze, devine vibraţie 
incantatorie, expurgată de orice obiectualitate  sau – cum spune în lapidară 
glăsuire Eugen D. Popin – ridicându-se „... undeva în absolut/ estompat/ 

                                                           
6 Clelia Ifrim, „Esenţe naturale”, în Carmina Balcanica, year VII, no.1 (14) mai 2015, 
p. 176. 
7 În vol. Viul şi aproapele, p. 20, 23,  
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impenetrabil/ însoţit de umbre orfane”. Prin asemenea decorporalizate şoptiri 
poemul pare călăuzit de steaua acelui „...De la musique avant toute chose” 
al lui Verlaine. Iar când scrie „...de fiecare dată/ ajungem/ dinaintea/ celor ce 
trebuiesc/ văzute/ auzite/ aflate”, turnura abstractă care îl îmbracă este 
dizolvare în acel „Plus vague et plus soluble dans l’air/ Sans rien en lui qui 
pèse ou qui pose....” Acum putem să înţelegem şi sensul acelui motto din 
Meister Eckhart cu care îşi prefaţează una dintre cele două cărţi de poeme:8 
„Cu cât ceva este mai simplu, cu atât conţine mai multă vigoare şi 
intensitate.” Într-adevăr, aici e vorba de simplitatea şi intensitatea unui 
răspuns la interogaţiile vizând marea taină a Fiinţei (Viul), ce se dezvăluie 
înţelegerii noastre doar prin cuvânt. (Limba adăpost al Fiinţei - Die Sprache 
ist das Haus des Seins!). Ceea ce poemul ne şi spune: „...nimic/ mai de preţ/ 
nu-i poate oferi/ viul/ aproapelui său/ decât/ gândul/ rostit în cuget/ căci 
aceea/ destăinuire/ este/ neîndoielnic/ singura întâmpinare/ întru Cuvânt”.  

În acest sens, limbajul Convergenţelor (...cuvântul/ mă îngăduie/ 
alături de el/ fără să întrebe nimic...”) captează/ urmăreşte, cu senzitive 
tresăriri, traseul secret şi ecoul unor seisme interioare de adâncime pelagică, 
seducând prin puterea unui misterios faire pensable des choses qui ne sont 
pas pensables.  

Dar este momentul să mai spunem şi că preferinţa pentru 
transparenţele non-iconicului muzical nu imprimă discursului din cele două 
cărţi o alură univocă. În paginile lor aflăm şi o contrapondere substanţială 
care asigură un echilibru prin deschideri complementare şi către frumuseţea  
palpabilă a lumii. Iată cum apare aceasta în lapidarele cantilene ce poartă, 
oarecum, amprente formale amintind de haiku: „orhideele/ în seninul nopţii 
- / fluturi negri”; „între veghea lumânării/ şi ceaşca de ceai/ aburul fierbinte/ 
şi florile de gheaţă/ pe ferastra chiliei...”; „... doi fluturi/ pe cumpăna fântânii 
– / cerdacul pustiu.” Evident, aici domină Viul cu prezenţe vibrante, iar 
gracilele racursiuri posedă, în lapidaritatea lor, densităţi ce se complinesc 
într-un halou de tăcere. 

Am putea desluşi în cărţile de poezie ale lui Eugen D. Popin şi o 
nevoie de evadare către  alte orizonturi şi, nu mai puţin, către un alt timp 
decât acesta în care cultura – în general şi arta în special – sunt supuse unor 
agresiuni imunde în însăşi intimitatea esenţelor. O anume realitate, tot mai 
derizorie, violentă, umilă, banală, vizibil coborâtoare în trivial contamineză 
până şi lumile diafane ale poeziei! Sub invazia unor asemenea câmpuri de 
real, sordidul pulverizează imponderabilul, insinuându-se ca valoare de 
expresie. Parafrazând o rostire celebră din alte vremuri, nu elocvenţa, ci 
realitatea de acest fel este aceea căreia acum ar trebui să i se sucească gâtul. 
Aşa se face că rostirile artistice, indiferent de limbajul în care se 
concretizează, resimt nevoia refugiului spre alte teritorii de exprimare. 
Vibraţia prin care omenescul aspiră, cu tot mai puţine şanse, la propriile 
                                                           
8 Convergenţe. 
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regăsiri în esenţe, pare intrată în disoluţie. Samuel Becket ilustra existenţa 
sfâşierilor ce se manifestă între irepresibila nevoie de a rosti indicibilul şi 
neputinţa tragică de a nu-l putea rosti: „Să numeşti, nu, nimic nu poate fi 
numit, să spui, nu, nimic nu poate fi spus, ce atunci, nu ştiu, nu trebuia să 
începi.”9) Mi-am reamintit de acele Texte de nefiinţă pentru că lumea artei 
pare traversată de un timp al nefiinţei, al puţinătăţii şi al unei uriaşe sărăciri 
spirituale (eine Zeit der Dürftigkeit!) în care – spunea poetul Horia Stamatu 
într-un eseu – se propagă, pe scară tot mai amplă o orfizare a anti-
sentimentelor.10 

În ceea ce-l priveşte pe Eugen D. Popin, dintr-o asemenea 
perspectivă, găsim o explicaţie a evadărilor lui spre alte tărâmuri, spirituale 
şi nu numai, căutând un refugiu din calea acelui vibrato strident al marelui 
ennui /plictis (cum îl numea George Steiner) rezultat din dezgust, frustare şi 
dorinţă de explozie, ce denaturează felul nostru de a mai înţelege lumea şi pe 
noi înşine. Iată şi imaginile întunecate care îl bântuie: „...individul/ a fost 
reinventat/ în forme ciudate/ dubioase/ înşelătoare/ îndărătul cărora/ colcăie/ 
de sensuri/ grosolane/ insolenţă/ orizonturi opace”. Sau: „...balansul/ între a 
înţelege/ şi a tolera /devine capitulare” // „...insolent/ renegaţii/ revin ca de 
obicei/ reiterând vocal/ nihil esse malum ”. 

Eugen D. Popin este un poet compex care oferă iluminărilor şi 
îngrijorărilor noastre numeroase motive de meditaţie. 

9 Samuel Becket, Texte de nefiinţă în vol. Becket, Ed. Univers, Bucureşti, 1990, p.13. 
10Horia Stamatu, „Intre utopia orfică şi hieratismul mioritic”, în Revista Scriitorilor 
Români, nr. 16. 
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NICOLAE BĂCIUŢ 
 

Joia judecăţii 
 
« Fericiţi cei care, pe măsură ce 
se lecuiesc, se vatămă şi, pe 
măsură ce se vatămă, se lecuiesc » 
(A patra fericire) 
 

Inima mea 
nu mă mai ascultă, 
inima mea e o stea, 
e undeva departe, 
într-o altă viaţă, 
niciunde, undeva. 
 

Inima mea –  
n-o mai ascult 
dintr-o joi, 
din Joia Patimilor, 
 

din Joia Judecăţii 
de Apoi. 
 
 
Tu unde-ai rămas? 
 
E, Doamne, târziu  
sau încă-i devreme, 
secundele nu se desprind  
din ceas, 
timpul rămâne în urmă – 
Tu, unde-ai rămas? 
 

E, Doamne, devreme  
sau e prea târziu, 
ora e încă atlas –  
minutul unde rămâne, 
Tu, unde-ai rămas? 
 

E, Doamne, târziu,  
e devreme... 
umbra e singurul ceas – 
eu nu mai am umbră, 
Doamne, 
Tu, unde-ai rămas? 

Cândva 
 
Cândva,  
mă mai temeam de fluturi, 
de fâlfâirile plăpânde, 
căci printre flori 
atâtea mâini flămânde 
pe aripi le-ar fi pus cenuşă, 
că-ţi vine de zăpezi 
să-ţi scuturi 
măcar un ultim anotimp 
ce ţi-a rămas, de-o vreme, 
ca mănuşă. 
 

Cândva,  
mă mai temeam de zbor, 
să nu ajung prea sus, 
să nu devin alcor, 
să nu mai văd 
cum dai în floare 
în fiecare zi, 
cu-o lăcrimare 
ce-n ochii tăi s-ar limpezi. 
 

Cândva,  
mă mai temeam de mine, 
când eu l-a cunoscut 
pe eu, 
când încă mă ţineai 
între cuvinte, 
să nu ne-audă Dumnezeu. 
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IOAN N. ROŞCA 
 

Scoică 
 

Vuieşte valul înecat în mare 
şi altele-l urmează val cu val 
închipuind în şoaptă sau mai tare, 
o simfonie fără de egal. 
 
Iar melodia amplă, nepereche 
vibrează şi-n carcase de calcar, 
o scoică dusă tandru la ureche 
tot necuprinsul ţi-l aduce-n dar. 
 
Şi valurile vieţii bat în mine, 
cântecul lor eu îl transpun în vers, 
poemul ca o scoică e-n surdină 
ecoul meu şi-al lumii, de neşters.  
 
 
Idem şi ibidem 
 
Acelaşi sunt şi cufundat în stele, 
şi printre trecători pe trotuar, 
iar de lucrez punând pe drum 
pavele, 
rămân tot eu şi dac-aş fi pietrar. 
 
S-aşezi o piatră lângă altă piatră, 
aidoma cuvânt după cuvânt, 
şi să le rânduieşti ca pe o vatră, 
acelaşi eu trăieşte neînfrânt. 
 
Poemul pentru-a fi vrăjită casă, 
iar casa luminosul meu poem, 
acelaşi eu în stele sau acasă 
colind şi fantomatic, şi boem. 
 

Cap gestant 
 
Pasărea care a eclozat 
din capul meu uşor dilatat 
bate din aripi 
împrăştie stele 
creează lumi 
oarecum paralele 
într-un ritm fabulos 
inventat 
cu formula m înmulţit cu c la 
pătrat. 
 
Cap gestant 
între stânci ancorat 
ca un far 
peste lumi 
ridicat. 
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SIMONA-GRAZIA DIMA 
 

Cer de dimineaţă 
 
Călătorim spre un târg vesel din munţi. 
Ne duce anevoie trenul. 
În compartiment ne-am scos merindele cu toţii. 
Doar cineva, într-un colţ, nu mănâncă. 
Poartă straie banale: năframă, catrânţă 
ca un deal cu dungi. Ciudat e numai chipul – 
trandafirie apă, mai tânără ca zorii, neîncepută 
(unii au înţeles). 
Ascultă de la călători  
veşti despre mersul lumii, 
se ghemuieşte iar în colţ, 
dosindu-şi în nori (poate de praf, 
poate de nea) desaga. Ce sărbătoare! 
(se aud deja hohotele, chiotele din munţi). 
Pe nesimţite ne apropiem. De ţintă? Ţintă? 
 
 
Căutare 
 
Ochi iluzorii îţi cercetează trupul, 
de parcă ar avea ce vedea: numai 
pante şi văi, grohotişuri şi hăuri 
cu fum sibilinic. Trasee disponibile, 
cu flori crocante, debordând  
de voioasa absenţă. Un teritoriu al vrăjii. 
Trup mic şi târâtor, gânganie şturlubatică, 
ascunzând comoara – o faţă a altcuiva. 
Oare pe cine vor să-l vadă? Şi, dacă  
se vor linişti din căutare, înseamnă 
că au şi văzut? În spatele vederii, 
al trupului – înaintarea. 

 
 



 

Cristian Olteanu, Sf. Gheorghe 
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ANIVERSĂRI 

LA MULȚI ANI, Alexandru Cetățeanu! 

,,Tot pe drum, pe drum, pe drum 
Şi acasă nicidecum..." 

(Parafrază după un cântec popular românesc) 

Un cetățean anonim al Terrei, ce nu-și găsește locul în două 
continente, Alex Cetățeanu își așterne sufletul în versuri ca un adevărat 
menestrel contemporan. Câți dintre noi mai avem astăzi timpul să mai 
adăstăm asupra unor astfel de trăiri? Să ne amintim de ceea ce am 
experimentat odinioară, de o copilarie demult uitată?! În locul tuturor 
acestora trăim doar cu un sentiment cenușiu de ,,amărășteni’’, realizați 
pecuniar pe meleaguri străine. Alexandru Cetățeanu face parte dintre acei 
puțini poeți români din fostul exil românesc (acum diaspora, el a plecat din 
România în 1984) care reușește perfect să redea în versuri scrise în stil clasic, 
într-un ritm alert (de oltean din satul Amărăști) și lin curgător sentimente de 
dor și de nostalgie pentru o țară părăsită. Deși mărturisește trăirile dureroase 
(descrise în registrul specific oltenesc), fără a fi contorsionată și absconsă, 
poezia lui este o expresie clară a unor sentimente ce au lăsat urme adânci, de 
neșters în viața lui de rătăcitor, în căutarea unui loc senin și stabil pe care nu-
l va găsi niciodată, nici măcar acasă. 

Muguraș Maria Petrescu 

ALEXANDRU CETĂŢEANU 

De unde mă trag şi unde mă-ntorc 
(o biografie)

Eu sunt oltean. Născut în Amărăşti, 
Sat pitit undeva între dealuri, 
Între Vâlcea lui Anton Pan 
Şi Drăgăşanii de legendă 
Unde a văzut zorii 
Gib Mihăiescu. 
Ce departe mi se păreau 
Cele două oraşe 
În care îşi aveau curţi şi case  
Boierii! 

Peşeana era Dunărea mea. 
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Dealurile au fost Alpii mei. 
Pădurile ascundeau toate misterele, 
Biserica însemna pentru noi 
Singurul templu, 
Mai măreţ şi decât cel din Angkor! 

Amărăştenii, 
Unii dintre ei comunişti, 
Alţii victime, 
Se zbăteau an de an  
Între sărăcie şi secetă, 
Când pământului îi crăpau buzele 
De dorul ploii, 
Iar mama se chinuia 
Să mă crească! 

Desculţ, am plecat spre Craiova: 
Pe şosea de pietriş până la Drăgăşani. 
Iar de acolo cu trenul 
Până-n Bănie, 
Unde, cu puţinii bani de la mama,  
Mi-am cumpărat o pereche de tenişi albaştri! 

La Craiova-am rămas 
Doar atât cât să strâng nişte bani 
Ca să-mi cumpăr pantofi de o sută de lei. 
De acolo am luat-o  
Spre Bucureşti. 
Eram sigur că am ajuns tare departe! 

Din România m-a alungat comunismul. 
Am lăsat în urma mea Amărăştii 
Şi Vâlcea şi Drăgăşanii 
Şi munţii şi apele 
Şi tot continentul! 

Acum, încotro să mai plec de aici, din Canada, 
Unde soarta mi-a pus  
Fereastra şi casa? 
Înapoi de unde-am venit, 
Între dealurile care aleargă,  
De când lumea e lume, 
Între Vâlcea şi Drăgăşani! 

Înapoi spre sufletul meu rătăcit –  
Tot desculţ, tot desculţ, tot desculţ! 
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POEZII ÎN TANDEM 

THEODOR DAMIAN ŞI IOAN GÂF-DEAC 

Numele începutului 
(Th.D.)  
Toate trebuie să aibă un început  
(I. G.-D.)  
chiar lacrima se strânge 
în sinele din trecut 
Plângi dar nu știi 
ca în vis 
trecutul se preschimbă 
în talgere de aur viu 
așa-ți măsori viața 
din prima zi  
prin aura ce-o știu 
căzută în sfinte adâncimi 
O, pelerinul adâncului cum strigă  
reîntețirea trecutului început  
să se stârnească 
furtună peste 
visul din care ai căzut 
înainte de facere 
De aceea toate trebuie 
să aibă un început al începutului 
chiar și fundul adâncului 
Statuile spun rugăciuni 
tremurându-și tăcerea-n cuvânt 
iar oamenii se-ntorc 
tăcuți în adevăruri de-argint 
așa cum se-ntoarce  
sunetul în clopot 
înainte de-a ieși în afară 
Trebuie înălțată căderea  
redeschisă depărtarea 
și pus începutul în statui 
așa cum pui tăcerea-n cuvânt 
Este cuvenită așadar  
nașterea începutului 
de care nu scapi 
chiar dacă plângi ca raza de soare 
prinsă-n fulgerul  
scăpărând  

Este prea dreaptă așadar  
rugăciunea din marmura 
topită în forme 

orma din sunet 
Așa cântă mateloții 
precum apele tac  
precum peștii îndrăgostiți 
în adâncuri ascultă 
aerul împietrit 
Trec undele-n zbor 
și cântecul matelotului  
nu-i sunet ci culoare de dor 
Este visul din noaptea  
cu lună 
În fiecare om este un matelot  
așa cum în fiecare om  
este o lună și-un vis 
În fiecare cântec este o culoare 
așa cum în fiecare lună  
e-un cântec
În fiecare sunet este o formă
neștiută
așa cum nu știi
ce se zămislește în pântec
dragostea nu are contur
Te uiți și nu crezi
încă nu s-a născut definiția
copleșirii
iar neînchiderea lumii
este prezentă
în sinele sine
Nu se închid stelele niciodată
nu se sting zilele în nopți
ci întunericul se luminează
te cheamă adâncul
așa cum bate inima
după mamă sau tată
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THEODOR DAMIAN ŞI IOAN GÂF-DEAC 

Poemul acesta e îngerul în noi asfințit 

Toate pornesc de la apă  
de la susbstanța timpului viitor 
în care visăm și nu visăm deodată 
de la cocori de bronz căzuți 
în arcuri de zbor 
ca fulgerul ce despică 
apele zilei dintâi 
Cine știe unealta divină 
nevăzută în aerul viu 
așa cum e trăsnetul  
ce înfiorează văile munților 
acela revine în sinele sine 
 în cercuri deschise 
de sfinte greutăți 
de înalte tristeți 
Nu se știe dacă valea iubește 

      trăsnetul 
sau trăsnetul valea 
Nu se știe dacă substanța este 

     spațiu 
dacă iubirea veșnicie  
sau dacă trăim în moarte 
sau în viața ce va să fie 
Trec semnele  
prin ciclice vieți 
trec nezicerile 
prin vederi mai puține  
te uiți și tresari 
 ca șarpele ce se zbate 
în pântec de chit 
Cine prevede sfințenia din sfârșit 
și forma ovală de vis 
pe cât ești de aproape 
pe atât  cu mult mai departe 

        de țintă 
În poezie se poate trăi  
în viață se poate muri 
ești mereu pregătit  
poate poate se ivește o șansă 
În substanță se poate locui  

în timp se poate trece 
ținta e-acolo 
o măsori și o vezi
în cerc se simte închidere
în adânc deschidere
te vezi lipit de ea
ca magnetul de pol
În molecula de apă
se sfarmă o lume, coboară o liană
sortită sfârșirii
Sesam, deschide-te, - strigi

      Nu se aude 
Este surdă veșnicia  
este aproape depărtarea 
de dincolo de departe 
Fulgerul din ochiul șarpelui 

 tău scapătă 
Zicera din tine poezie 
este meșteșug cu venin 

  pentru vederea comună 
limba subțire și ascuțită 

  a șarpelui te atinge 
Noroc se numește pierderea  
în toamna ucisă  
în iarba  născută și nemișcată 

 veșnic 
din locul de moarte 
Dar nu mori, șarpele vrea ținta 
întreagă și nevătămată 
Se cuvine 
cântec de liră să fie pictat 
pe cerul de sunete 
ca iubirea dintâi 
în care se intră și se iese 
o singură dată
Se cere ca unduirea șarpelui
să cadă  în piatră de iarnă
în dor mistuit de-un sud nordic
Faci exhibiții, doar doar te-o vedea
cel ce ascuns de sine se culcă
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în iarba cea rea 
Ținta vibrează dar nu răspunde  
aerul ține un cer  
dar înaltul se ține pe sine 
muzica-i zvâcnește 
ca s-o simți  
fibra-i tresaltă 
ca să fie ucisă  
nu mai are răbdare  
ca minciuna pe care 
vrei s-o dezminți 
Nimic din zicerea văzută 
Nu stă în piele de caisă 
Poți să-i atingi pielea 
și sâmburele cântă 
dar sâmburele nu-l vei atinge 
vreodată  
întrucât neștiința din știință 
                                     se naște  
așa cum prin credință 
se aprind singure luminile  
în noaptea de Paște 
Rămâi, așadar, poem mult visat 
                                      în lauri 
de perpetuu război  
în foi de platină vie  
în nemoarte veșnică  
în mare nimicnicie 
Șarpele mai zvâcnește o dată 
în ochiul tău secerat de lumină 

Omul se vede străin  
în propriul său rod 
ca frunza ce se trage din tulpină 
dar nu se recunoaște în rădăcină  
ca apa trecută 
prin focul și sabia divină  
ca hârtia pe care 
îmi scriu poemul acesta  
cu filele numărate  
ca literele arse în creuzete sfinte 
spre a se naște cuvinte 
ca sunetul clopotului 
pe care limba nu-l înțelege  
                                   da-l bate  
ca înălțarea ivită prea mult 
în tine fericire 
Mai zvâcnește o dată îngere  
că te-am pierdut 
Iarăși vom zice 
poemul acesta-i compus 
din aur și iarbă cuprinse în 
                       noi asfințituri 
poemul acesta e îngerul 
          ce-mi îmblânzește săgeata 
ce va lovi ținta care mă crește  
este omul venit din țintă 
în îngerul ce preamărește 
trăirea supremă 
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FOTOALBUM 
 
Pe data de 8 mai 2016, la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York a avut 
loc o întreită sărbătoare: Aniversarea zilei independenţei de stat a României, 
ziua monarhiei şi ziua mamei după tradiţia americană. 
 

 
 

 
 
 

Prof. Dr. Doru Tsaganea 
a evocat semnificaţia evenmentelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Mariana Terra a ţinut un discurs despre Burebista ca monarh al geto-dacilor.  
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Prof. Irina Aniţului cu o parte din copiii Şcolii de Duminică (de la st.: Aaron 
Aniţului, Thomas Rădescu, Iustina Aniţului şi Alexandra Esca) recită poezii 
dedicate mamei. Recită însă şi adulţii: 

Victoria 
Plăviţu 

Ion Burcin 

Elena Mitru 
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Decana de vârstă a comunităţii 
noastre, Dna Lucia Columb 

(97 ani) alături de Pr. Theodor 
Damian, Doru Tsaganea şi 

Mariana Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Ziua 
mamei 
mamele 
sunt 
servite 
de 
bărbaţi. 
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A urmat hora românească dansată  
de adulţi... 
 
 
 
 
 
 
 

… şi de tineri. 
 
 
 

 
O parte din familia noastră de duminică (Foto Alex Marmara). 
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Între 11 şi 14 mai 2016 a avut loc la Universitatea de Vest din Kalamazoo, 
Michigan, cel de-al 51-lea Congres Internaţional de Studii Medievale. 
 

 
Pr. Prof. Dr. Theodor 
Damian, organizatorul 
sesiunii româneşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Prof. Dr. Clair McPherson 
 
 
 
 
 
 
Daniel  
VanderKolk 
 
 
 

Nathan John Haydon 
 

 
 
 
 
Poză de grup cu  
Dr. Daniela Anghel, 
moderatoarea sesiunii 
academice. 
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Pe data de 21 mai 2016 şedinţa Cenaclului 
nostru literar s-a ţinut în deplasare, în statul 
Connecticut, la reşedinţa familiei Elena 
Mitru şi Mircea Urucu. 
 
 
 
 
 
 
Elena Mitru 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Th. Damian face rugăciunea de binecuvântare a mesei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la st.: Cristi Aniţului (pe cerdac), Ion Burcin, Felicia Georgescu,  
Nicole Smith, Mariana Terra şi Ion Ştefan. 
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Duminică, 29 Mai 2016, Cenaclul literar „M. Eminescu” s-a întrunit în sala 
socială a Bisericii. A fost lansat volumul Ecoul din oglindă de Alex Amalia 
Călin. 

 
Prezintă Pr. Th. Damian ascultat de autoare şi de 

Tibi Horvath, precum şi de Mircea Săndeulescu şi 
Mariana Terra. 

 
 
 
 
 
 
Mariana Terra 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aspect din 

sala socială 
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22 mai 2016, încă sărbătorind pe Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. 
 

La biserica noastră, mai multe Elene şi un Constantin, alături de Pr. Th. Damian. 
 

 
Luni 30 mai 2016, Memorial Day, la cimitirul Cypress Hills, New York.  
Pr. Th. Damian a săvârşit slujba de pomenire a morţilor la lotul românesc al 
Societăţii române creştine „Dorul”. A fost prezent P.C.Pr. Mircea Dobre de la 
Biserica greacă „Sf. Dimitrie” din Jamaica, NY, alături de mulţi alţi români din 
New York. 
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Duminică 5 iunie 2016 în Biserica noastră a fost sărbătorită „Ziua Copilului”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prof. Irina Aniţului a organizat cu 
tinerii şi copiii Şcolii de Duminică 
un recital de muzică, poezie şi 
teatru dedicat momentului. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ca-n poveşti 
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A venit tortul. Andrei Damian, care tocmai a împlinit 18 ani, priveşte emoţionat. 

După serbarea de absolvire a liceului (10 iunie 2016): 
 Andrei alături de tatăl său. 
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Duminică 19 iunie, de Rusalii, în Biserica 
noastră s-a serbat Ziua tatălui după tradiţia 
americană şi s-a comemorat trecerea la Domnul 
a marelui poet naţional Mihai Eminescu. 
 

Recită Thomas Rădescu, 
 supravegheat de Irina Aniţului. 

 
 
 
 
Cântă îndrăgita interpretă Lia Lungu 
ascultată de Pr. Th. Damian şi Dr. 
Napoleon Săvescu. 
 
 
 
 
 

 
Dl Vasile Bădăluţă, directorul 
ziarului Romanian Journal, în 
momentul amintrilor din 
copilărie. 
 
 

 
Aaron Aniţului în rolul 

 lui Napoleon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justina Aniţului îl consultă pe Dr. N. Săvescu.  
 

Nicole Smith sosită tocmai din Dacia! 
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Între 1-3 iulie 2016 la Hamilton, lângă Toronto, în Canada, a avut loc cel de-al 
80-lea congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi. 
Parohia noastră a fost reprezentată de Pr. Prof. Theodor Damian, de Dna 
Mariana Orza şi de Alex Orza, preşedintele grupului de tineret. 
 

 
I.P.S. Arhiepiscop Dr. Nicolae Condrea deschide lucrările congresului alături de 
P.S. Episcop Vicar Ioan Casian de Vicina, de P.C. Pr. Nicholas Apostola, cancelar 
şi protopop, şi de cealaltă parte, de P.C. Pr. Daniel Ene, secretarul Arhiepiscopiei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex şi Mariana Orza 
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Duminică 10 iulie 2016 în parohia noastră a avut loc Hramul bisericii.  

Cântă Lia Lungu ascultată de Pr. Th. Damian, de Pr. Gavril Damian 
 de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Hăneşti, Botoşani, 

 de preoteasa Artemiza şi de nepoţelul lor Mark din New York. 
 

 
 
 
Pr. Th. Damian, Lăcrămioara 
Răileanu, Jean Predescu,  
Lia Lungu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viorica Colpacci, directoarea Galeriei „Spiritus”explică piesele expuse 
 aparţinând unor artişti din SUA şi România. 
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Trei preoţi colegi de clasă: Gavril Damian (st.), Mircea Dobre, Theodor Damian. 
 
 
 

 

Începe dansul 
 

 
Preoteasa 
Claudia 
Damian în 
centrul horei 
româneşti ... 
 
 
 

admirând 
frumoasele 

noastre 
costume 

populare. 
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Între 11-15 iulie 2016 a avut loc la 
Universitatea din Lodz, Polonia, cea de-a 
15-a conferinţă internaţională a asociaţiei 
ISSEI: The International Society for the 
Study of European Ideas, unde Th. 
Damian a organizat o sesiune ştiinţifică. 

 
 
 

 
 
Duminică 14 iulie după Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii a avut loc 
întrunirea Cenaclului nostru literar de vineri. S-a lansat volumul Nu vreau să 
traversez de Elena Mitru şi s-a prezentat expoziţia de fotografie intitulată 
„Imagini ale creaţie divine” a artiştilor George şi Alexandru Petrescu (din 
Paris şi Texas). 

 
 
 
 
 
Elena Mitru 
 
 
 
 

Th. Damian 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Smith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentina Ciaprazi 
 
 
Expoziţia 



 

Cupon de Abonament 

Lumină Lină • Gracious Light 
30-18 50th Street 

Woodside, NY 11377 

4 numere pe an:  60$ inclusiv expediţia 

Numele 
Adresa  
Oraş/stat 
Cod 
Tară 

Donaţii şi contribuţii pentru revistă: 

Numele 
Adresa  
Oraş/stat 
Cod 
Tară 

Suma: 

Atât abonamentul cât şi donaţiile pot fi făcute prin check 
sau money order. Donaţiile se scad la taxe. 
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ANTOLOGIE DE CENACLU 
 

Visul 
 (în memoria Ancăi...) 
 
Fecioara zâmbi când din icoană 
Chipul ieşi păşind către dânsa; 
O spaimă lăuntrică ucise strigătul de 
„vino” sau „lasă”, genunchii 
Amorţindu-i pe lespedea rece... 
 
Destinul prezis de chivuţă la 
Botezul din apă – 
„Iubirea te frânge, în iubire trăind, cu 
Iubire nescrisă – ca-n basme, dar 
Făr’de iubire”; aşa-i spusese mama 
Că-i fusese prezis... 
 
Aievea  creştea şi trupul-mioară, 
Îmbătat de iubire, ascunse dorinţi, 
Pe lespedea rece a sorţii, încet, cu o 
Dulce amintire, se stinge - 
Dulci amintiri din visuri de noapte... 
 
Cu un ultim spasm al morţii, 
Fecioara învinge destinul: 
Din icoana veche de ani, îmbrăţişând-o 
Chipul rece o cuprinse şi-n 
Palmele cât Universul, o 
Prinse de mână... 
 
Pletele albite din vreme 
Lăsau să curgă flori-lacrimi şi 
Dulce parfum al morţii 
Şi dulce mireasmă a învierii... 
 
...rochia albă abia se mai vede. 

 
   Elena Olariu 
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Rădăcini peste timpuri 
 

Prin vene sădite din timpuri sacre, 
Rădăcinile-mi cresc și- mi aduc putere, 
Prin destin, lacrimile s- au topit, 
din durere. 
Cerul pare amorțit în atâta cădere,   
Și totuși nu există moarte, 
fără plăcere. 
Rădăcini atârnate de temple, 
Despletesc sufletele noastre, de moarte, 
E atâta lumină și atâtea destine,                             
Călătorind prin tărâmuri încercate, 
Ale lumilor luminate. 
Tată, vino acum de rupe lanțurile toate, 
Pomul iubirii are acum roadele coapte. 

 
Claudia Bota 

 
 

CRIST-ALIN 
Poetei Persida Rugu 

 
Lumina se revarsă-n lume, blândă, 
miresme şi culori, cer opalin, 
e sărbătoarea primăverii, sfântă – 
dalb, crinul lin alină Crist-alin. 
 
În grâne tainic chipul se-ncunună 
cu flori înrourate, ierburi moi, 
şi îngeri din înalt domol pogoară, 
purtând dalbe cununi, veşminte noi. 
 
Şi harul sfânt se petrecu în cuget, 
şi negura din simţuri se topi, 
viu, freamătul a renăscut în inimi – 
tot ce păruse mort se-nsufleţi. 
 
Lumina se revarsă-n lume, blândă, 
tot ce păruse mort s-a-nsufleţit; 
cântări de laudă se-aud din strane, 
se-alină-n rugă sufletul smerit. 

Lucia Sav 



 
113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eugen Ciucă, 1913-1988 Portret 

 
He Must Be 

  
I was walking down a dilapidated street 
And ran into a strange man 
With a satchel in his hand 
I asked him, “Sir, do you have the time?” 
He said, “Son, time shall be mine.” 
I looked at him in a funny way 
And said to myself that he is crazy 
So I said, “Ok”, but before I could walk away 
He pulled a ray of sunshine out of his bag 
And struck me in the chest 
Just then the world became like a beautiful photograph, every color  
                                                                                              was vibrant,  
and my heart was filled with joy, my mind with peace, I looked in his eyes 
And said to myself, “He must be Jesus.” 

 
Ştefan Scortea 
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IN MEMORIAM 
 

RADU PETRESCU-MUSCEL 
 

Livia Maiorescu, contesa de Dymsza (1863-1946) 
 
Prezentul articol este un omagiu adus vecinilor noştri vremelnici, ai 

mamei mele, fiică de deţinut politic şi ai străbunicilor moşneni din neamul 
Coteneştilor, ziditori de biserici, în anul comemorării a 70 de ani de la 
trecerea la cele veşnice a unei Doamne care a înnobilat prin simpla sa 
prezenţă capitala primilor Barasabi. 

Despre Titu Liviu Maiorescu s-a scris şi se va scrie mult în 
continuare. Academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filosof, 
pedagog, politician conservator, cu numeroase mandate de deputat şi 
senator, scriitor şi mason, ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor, dar şi 
de Interne, prim-ministru al României (1912 şi 1914), membru fondator al 
Academiei Române. O personalitate remarcabilă a României sfârşitului de 
secol al XIX-lea şi început de secol XX.  

Ştim că în februarie 1911 a fost ales deputat conservator de Muscel, 
împreună cu profesorul universitar Mihail Vlădescu, unul din preşedinţii 
Ligii Culturale. Alegeri cu prilejul cărora liberalii, începând cu şefii lor, au 
fost înfrânţi categoric (Constantin I. C. Brătianu în Muscel, Ion I. C. Brătianu 
în Botoşani).  

Maiorescu a călătorit cu mare plăcere, pe cont propriu sau în interes 
electoral ori la ceremonii oficiale, prin judeţele Argeş şi Muscel. Pe lângă 
prieteni din aceeaşi familie politică, îl însoţeau, de regulă, familia şi rudele 
(prima soţie, Clara, şi fiica Livia) şi, nu de puţine ori, femeile care l-au 
fascinat mai mult, poate, decât s-ar fi cuvenit (Mite, soţia cumnatului său, 
doctorul Wilhelm Kremnitz; domnişoara Ana Rosetti, care-i devine soţie 
după divorţul de Clara).  

Astfel, în mai-iunie 1881, ia parte la o excursie cu multe peripeţii, în 
prima parte însoţit şi de Clara şi Livia, cu trenul, pe traseul Bucureşti-Sinaia-
Braşov. Soţia şi fiica rămân la Braşov, iar de acolo el pleacă spre Bran, cu 
două trăsuri, împreună cu restul participanţilor: doamnele Zoe Bengescu şi 
Maria Negruzzi, domnişoara Ana Rosetti, domnii Jacques Negruzzi şi 
Constantin Gane. Din Bran se îndreaptă, călări, spre Rucăr. Şapte cai pentru 
excursionişti, plus o călăuză călare şi două pe jos. Trecând prin vămile 
austro-ungară şi română, ajung la Rucăr, fiind primiţi de familia 
moşneanului Moise Bunescu, fost primar, iar de acolo pleacă spre mânăstirea 
Nămăeşti cu cele două trăsuri cu patru cai trimise de “excelentul” birjar 
Dumitru Sârbu din Câmpulung. Îl exasperează starea jalnică a primului 
tronson: “De la Rucăr, pe malul Dâmboviţei, până la Dragoslave, drum foarte 
rău. De acolo înainte însă, bună şosea până la Piteşti”. De la Câmpulung la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1912
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
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Piteşti, prin Stâlpeni, merg tot cu trăsura, iar de acolo, spre Bucureşti, cu 
trenul. În aprilie 1884, însoţit de dr. Kremnitz, călătoreşte, combinând trenul 
cu trăsura, pe ruta Bucureşti - Curtea de Argeş – Câmpulung– mânăstirea 
Nămăeşti – Piteşti – Bucureşti. Iar în octombrie 1886, însoţit de Clara şi 
Livia, cu trenul până la Piteşti şi de acolo la Curtea de Argeş, ia parte la 
târnosirea Catedralei restaurate de arhitectul André Lecomte de Nouy şi 
punerea de către regele Carol I a pietrei fundamentale pentru Palatul 
Episcopal, în prezenţa reginei Elisabeta şi a guvernului liberal. În aprilie 
1890 îl regăsim la mânăstirea Nămăeşti, însoţit de doctorul Grigore Buiucliu 
şi familiile general Berindei şi arhitect George Duca. De acolo, ajung la 
Rucăr cu trăsuri cu patru cai, unde prânzesc şi participă – împreună cu 
prefectul de Muscel - la jocurile ţărăneşti de nuntă. Printre cei vizitaţi acolo, 
acelaşi Moise Bunescu, plus Iancu Anastase, consilier comunal. Apoi se 
întorc, prin Piteşti, la Bucureşti. 

De ce am simţit nevoia să accentuez faptul că familia lui Titu 
Maiorescu era familiarizată cu peisajele şi oamenii din cele două judeţe 
vecine, azi unul singur în urma mai multor reforme administrativ-teritoriale 
aplicate în timpul regimului comunist? 

Pentru că şi acest lucru a jucat un rol în stabilirea la Câmpulung-
Muscel, în amurgul vieţii sale, a Liviei Maiorescu, devenită contesa de 
Dymsza, în urma căsătoriei cu un nobil polonez. 

Să ne întoarcem în timp ca să înţelegem mai bine contextul.  

Livia Maiorescu şi soţul la începutul 
căsătoriei lor (Germania) 



 
117 

În 1862, aflat la Berlin, Titu Maiorescu, ortodox, ca şi mama sa 
(Maria Popazu, din Braşov), se cununa cu eleva sa, protestanta Clara 
Kremnitz. Are loc şi a doua cununie, ortodoxă, la Bucureşti. Din această 
căsătorie, are doi copii, Livia şi Liviu. Băiatul moare, la trei ani şi patru luni, 
de difterie. Mariajul se confruntă, treptat, cu dificultăţi tot mai mari, o parte 
din vină revenindu-i şi lui Maiorescu, amorezat între timp de cumnata sa, 
Mite Kremnitz, relaţie din care a rezultat un copil, George Titus Kremnitz. 
Eşecul căsniciei şi gelozia, justificată, ce o macină, o determină pe Clara, 
nevrotică şi deja bolnavă, să ia în consideraţie divorţul, cu condiţia asigurării 
protecţiei financiare pentru ea, dar şi a unei zestre decente pentru Livia, una 
din domnişoarele de onoare ale reginei Elisabeta între anii 1885-1886. 
Lucrurile se precipită, însă, datorită implicării Liviei într-un scandal amoros 
la castelul Peleş, de care află Carol I, un cap încoronat atent la imaginea 
Casei Regale. Livia se îndrăgostise de un bărbat căsătorit, polonezul Zdislaw 
Lubicz, profesor şi compozitor, pianist al Casei Regale, cu care se întâlnea 
frecvent atât în reşedinţa din strada Mercur nr. 1, cât şi în reşedinţele regale 
din Bucureşti şi Sinaia, unde cântau împreună (Livia avea o voce foarte bună 
şi, ca şi mama sa, era o pianistă desăvârşită). În decembrie 1886, o scrisoare 
pătimaşă este interceptată de regina Elisabeta şi aceasta o predă regelui Carol 
I. La o primă audienţă solicitată reginei de Titu Maiorescu i se aduce la 
cunoştinţă situaţia, iar Livia este obligată să demisioneze, părăsind în mare 
grabă România împreună cu Clara, stabilindu-se împreună la Berlin în 
ianuarie 1887. Maiorescu intentase deja divorţ, în decembrie 1886, 
soluţionat abia în iunie 1887 după ce obţine consimţământul legal al Clarei. 
Nemaiexistând vreo piedică, se recăsătoreşte în septembrie cu Ana Rosetti, 

Livia 
Maiorescu,  
soţul şi 
fetele lor  
(Lituania) 
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mai tânără cu 14 ani decât el.  
În baza aranjamentului convenit oficial cu Clara, Maiorescu îi asigură 

o rentă anuală suficient de mare şi îi suportă cu generozitate cheltuielile 
pentru operaţii, medicamente şi tratamente. De fiecare dată când călătorea 
prin Germania, Maiorescu evită să o mai întâlnească, dar asta nu l-a 
împiedicat să o revadă pe Livia, la Berlin sau la Praga. 

Resentimentele Liviei faţă de tatăl său, afectată de pierderea statutului 
social pe care-l avusese până atunci, inclusiv în cadrul societăţii “Junimea” 
(Vasile Alecsandri şi Ion Creangă îi dedicaseră o parte din operele lor), o 
determină să nu mai revină în România nici în 1917, anul morţii tatălui său. 
Este adevărat, însă, că primise vestea cu întârziere, iar războiul mondial făcea 
în continuare ravagii. 

În Germania, Livia îl cunoaşte pe inginerul rus Eugeniusz de Dymsza, 
nobil polonez cu o avere însemnată şi în Lituania (pe atunci, atât Polonia, cât 
şi Lituania, făceau parte din imperiul ţarist). Faptul că acesta era mai mare 
cu zece ani nu putea fi un impediment pentru Livia, care se apropia şi ea 
vertiginos de o vârstă periculoasă. În definitiv, între Livia şi cel refuzat 
odinioară de ea, Teodor Nica, director la Banca Naţională, fusese o diferenţă 
de vârstă asemănătoare. Aşa încât, în mai 1892, Clara, grav bolnavă, dar 
fericită, îşi dă acceptul, iar Livia şi Eugeniusz se căsătoresc în biserica “Sf. 
Treime” din Memel (azi Klaipeda). Peste doar două săptămâni Clara avea 
să-şi dea obştescul sfârşit. 

Dar cine era contele Eugeniusz de Dymsza? Acesta îşi croise cu 
tenacitate drumul în viaţă, absolvind printre primii prestigioasa Facultate de 
Drumuri şi Construcţii din Sankt Petersburg, ca apoi să contribuie din plin la 
ambiţioasele planuri ale Ţarului, construind poduri şi căi ferate de importanţă 
strategică, inclusiv în zona Mării Caspice, la Baku şi Batumi, noul Eldorado. 
Poliglot şi extrem de inteligent, proprietar al unei reşedinţe de iarnă la Sankt 
Petersburg, nobilul polonez trece cu brio examenul la care îl supusese Titu 
Maiorescu, dornic să-şi cunoască viitorul ginere pe care i-l recomanda cu 
căldură Livia. 

Un mariaj reuşit, binecuvântat de bunul Dumnezeu cu trei fetiţe, 
botezate catolic: Janina Klara (n. 1894, Novorosiisk – d. 1991, Varşovia), 
Liwia, alintată Lalik (n. 1899, Sankt Petersburg – d. 1970, Wroclaw) şi 
Eugenia (n. 1902). La botezul Janinei Klara luaseră parte, entuziaşti, Titu şi 
Ana Maiorescu. Între timp, contele Dymsza cumpărase în Lituania, cu un 
preţ exorbitant, conacul Ilsenberg, dotat cu parc imens, în mijlocul căruia se 
afla un lac. Peisaje idilice, parcă anume alese pentru o reluare, desigur, la 
altă scară, a activităţilor de odinioară ale “Junimii”. Sufletul noilor 
manifestări, recitaluri şi concerte, urmate de baluri nemaivăzute pe acele 
meleaguri, trezesc interesul lumii bune poloneze, lituaniene, dar şi a celei 
ruseşti.  
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Veselia şi frumuseţea acestei noi lumi pentru Livia de Dymsza este 
însă afectată de pierderea mezinei, care trece în lumea umbrelor în 1905. 
Avea doar trei anişori. A fost înmormântată în parcul conacului şi recent, la 
centenarul morţii copilei, Ambasada României şi primăria oraşului Rokiskis 
au dezvelit o placă memorială şi au montat o nouă cruce. 

Deasupra Europei plutesc nori sumbri, multe ţări pregătindu-se cu 
înfrigurare de război. Un război devastator, cum n-a mai fost până atunci, 
mai ales pentru ţările pe teritorul cărora urmau să se desfăşoare luptele. Nici 
Lituania nu a fost ferită de măcelul care avea să se soldeze cu milioane de 
morţi şi dispariţia imperiilor. Nemulţumirile soldaţilor şi civililor, extenuaţi 
de războiul parcă fără de sfârşit, avea să aducă în prim plan teroarea 
bolşevică, dublată de teroarea ruşilor albi. Disperată, familia Dymsza se 
refugiază în 1917 în neutra Suedie, dar Eugeniusz se îmbolnăveşte şi moare 
de tifos, în 1918, la Stockholm. 

Abia în 1919 reuşeşte Livia să se reîntoarcă. Aducea cu sine urna cu 
cenuşa iubitului său soţ, pe care o adăposteşte în cavoul părinţilor săi din 
Polonia. În 1920 se reîntoarce la moşia Ilsenberg, reluându-şi cu tenacitate 
munca, alături de fetele sale, cu toţii mult iubiţi de întregul personal şi de 
localnici datorită generozităţii şi afecţiunii pe care o arătau tuturora. 

Vine în România în 1922, când intră în posesia averii moştenite de la 
tatăl său, inclusiv jurnalul acestuia, binecunoscutele “Însemnări zilnice”. 
Dorinţa sa vie este aceea de a-l publica integral în România, în cadrul 
operelor complete ale lui Titu Maiorescu. În acest scop, îl ajută pe primul 
editor, Ion A. Rădulescu-Pogoneanu, la transcriere şi la traducerea pasajelor 
din limbile germană şi franceză. Extrem de meticulos, acesta nu reuşeşte să 
publice între anii 1937-1943, decât primele 12 caiete, plus o parte din caietul 
14, ajungându-se astfel la însemnările anului 1891. Nemulţumită de 
lentoarea cu care acesta lucra, Livia de Dymsza renunţă la serviciile sale şi 
încheie, în mai 1943, un contract de exclusivitate cu Ilie E. Torouţiu, 
proprietarul tipografiei bucureştene “Bucovina”. Sfârşitul războiului şi 
comunizarea accelerată a ţării, între etape numărându-se şi naţionalizarea 
tipografiilor, împiedică finalizarea ambiţiosului proiect. Percheziţionarea de 
către Securitate, în 1953, a locuinţei familiei Torouţiu se soldează cu 
confiscarea manuscriselor şi documentelor primite de editor din partea 
Liviei. Consecinţele vor fi dramatice, soţii Torouţiu încetând din viaţă în 
acelaşi an. 

În 1924, Janina Klara, fiica cea mare, se căsătoreşte cu contele 
polonez Stanislaw Eugeniusz Plater-Zyberk, unul din coproprietarii imensei 
moşii Kurtowiany din Lituania, unde, printre altele, funcţiona şi o renumită 
fermă piscicolă. Spre marea bucurie a Liviei, căminul tinerei familii este 
binecuvântat, pe rând, cu două fetiţe: Janina Tereza (n. 1926) şi Tereza 
Eugenia (n. 1932).  Este şi motivul pentru care Livia îşi drămuia cu mare 
atenţie timpul între fetele sale, pendulând între Ilsenberg (vara) şi 
Kurtowiany (iarna).  
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Tratatele de pace şi Societatea Naţiunilor nu pun capăt 
nemulţumirilor latente şi conflictelor teritoriale între ţări precum Polonia şi 
Lituania, foste gubernii ţariste, nici dorinţei de revanşă a ţărilor învinse, 
dornice de revizuirea pe orice cale, paşnică sau războinică, a respectivelor 
tratate. 

Politica împăciuitoristă practicată sistematic de Anglia şi Franţa faţă 
de Germania şi Italia se soldează, în 1938, cu divizarea şi apoi dispariţia 
Cehoslovaciei. Un moment crucial pentru Europa îl constituie semnarea – la 
23 august 1939 – a pactului Ribbentrop-Molotov, care stabilea noi sfere de 
influenţă, cu consecinţe dramatice pentru Polonia, România, Ţările Baltice 
şi Finlanda. Conform anexelor secrete, Germania atacă prima Polonia, la 1 
septembrie 1939. Sfârtecarea Poloniei continuă, la 17 septembrie venind 
rândul U.R.S.S. la pradă. Aflată între ciocan şi nicovală, Lituania este silită 
să accepte oferta Germaniei şi armata pătrunde, cu pierderi grele, în vechea 
capitală Vilnius şi în regiunea Suvalkai (ocupate de Polonia încă din 1920). 
Operaţiunea “Mindaugas” s-a desfăşurat între 19-23 septembrie 1939. Printr-
un acord secret suplimentar, semnat la 27 septembrie 1939, Germania 
acceptă trecerea Lituaniei în sfera de influenţă sovietică. Urmează manevra 
“pionului otrăvit” din şah: la 10 octombrie 1939, Rusia “înapoiază” Lituaniei 
Vilniusul prin impunerea unui tratat care o obliga să accepte prezenţa de baze 
militare sovietice pe teritoriul său (una din ele chiar lângă Vilnius). Apoi 
Stalin ocupă pur şi simplu ţara la 10 iunie 1940, după lansarea unui 
ultimatum agresiv, similar celui transmis ulterior României. Între 1939-
1941, au fost asasinaţi 60.000 de lituanieni, iar la 14 iunie 1941 începe prima 
campanie de deportare în masă, în vagoane pentru vite, spre gulaguri (35.000 
de persoane în doar câteva zile), întreruptă de atacarea Rusiei de către 
Germania, soldată cu ocuparea Vilniusului şi Kaunasului într-o singură zi, 
pe 24 iunie 1941. 

În 1935 a avut loc în Lituania o reformă agrară care redusese 
dimensiunea moşiei Ilsenberg, situaţie în care Livia de Dymsza simte nevoia 
unui ajutor material permanent, pe care îl obţine, în timp, sub forma unei 
pensii viagere, din partea guvernului condus de Gheorghe Tătărescu, 
reconfirmată şi sub guvernul Ion Gigurtu, doar până la proclamarea statului 
naţional-legionar.  

După 15 iunie 1940, Livia, împreună cu cele două fiice şi cu cele două 
nepoate, se mută la Vilnius pentru a evita arestarea şi deportarea în Rusia ca 
urmare a naţionalizării industriei şi a reformei agrare extinse, soldată cu 
exproprieri masive şi formarea agriculturii de stat (sovhozuri). Contele 
Plater-Zyberk este arestat în 1941 şi deportat în Siberia, cu o soartă 
necunoscută până la moartea soacrei sale, Livia de Dymsza, în august 1946, 
crezându-l cu toţii mort. Scapă cu viaţă şi reapare în mod cu totul 
surprinzător, murind la Vilnius, în 1955, fără să-şi mai poată, probabil, 
contacta familia ajunsă între timp în Polonia, după patru ani petrecuţi în 
România. 
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Intervenind pe linie diplomatică pe lângă Berlin, statul român 
reuşeşte să o aducă în ţară pe Livia de Dymsza, însoţită de fete şi nepoate, în 
toamna anului 1942. Lipsite de minime posibilităţi de subzistenţă şi forţate 
să vândă unele manuscrise şi documente moştenite testamentar de Livia de 
la tatăl său, cele cinci femei se află într-o situaţie disperată. Apelează la 
sprijinul foştilor elevi şi colaboratori ai lui Titu Maiorescu, la Simion 
Mehedinţi, la ministrul Ion Petrovici, la Academia Română, la Rectoratul 
Universităţii din Bucureşti, la Fundaţia Regală “Carol I”. Sesizat la rândul 
său şi şocat de această tragedie, mareşalul Ion Antonescu ia imediat 
atitudine, instituind o pensie lunară de 20.000 de lei, cu suportarea 
cheltuielilor de şcolarizare a celor două nepoate într-o instituţie educaţională 
particulară din Bucureşti şi somarea Academiei Române să se implice în 
sprijinirea familiei fostului său membru. Sub pretextul lipsei de fonduri 
proprii şi că urmaşii academicienilor nu ar putea fi ajutaţi din cauza 
prevederilor stricte ale legatelor în favoarea sa, aceasta nu oferă nimic, spre 
deosebire de instituţii precum Banca Naţională a României, Rectoratul 
Universităţii din Bucureşti, sau persoane particulare cu posibilităţi materiale, 
precum inginerul Ion Gigurtu şi profesorul G. G. Mironescu, care oferă, 
anual, sume rezonabile. Inclusiv vicepremierul şi ministrul de externe Mihai 
Antonescu acceptă imediat să cumpere pentru biblioteca ministerului 
numeroase cărţi şi documente diplomatice oferite spre vânzare de Livia de 
Dymsza Maiorescu. 

Între toamna anului 1942 şi vara anului 1944 ele au locuit în anexele 
Institutului surorilor de caritate “Regina Elisabeta” din Bd. Filantropiei, iar 
nepoatele au învăţat la Institutul romano-catolic “Sf. Maria” din strada Pitar 
Moş. E şi perioada în care toate obţin cetăţenia română. 

Masivele bombardamente anglo-americane (aprilie 1944), soldate cu 
mii de morţi şi imense pagube materiale, obligă numeroase instituţii ale 
statului să-şi mute o parte din departamente, inclusiv arhive, în mai multe 
localităţi din ţară. Astfel, la Câmpulung-Muscel, ajung o parte din 
departamentele Ministerului Propagandei Naţionale, condus de profesorul 
Alexandru Marcu.  

E o perioadă în care, în mod paradoxal, înfloreşte şi viaţa culturală a 
primei capitale a Ţării Româneşti. Oraşul cu o populaţie fixă de circa 14-
15.000 de persoane, cărora li se mai adăugau în jur de 4.000 de flotanţi 
(refugiaţi şi evacuaţi din provinciile pierdute, dar şi turişti sezonieri), este 
martorul a multor conferinţe ţinute la Liceul “Dinicu Golescu”, la Şcoala 
Normală “Carol I” şi în sala cinematografului “Jinga” de scriitori-funcţionari 
din minister precum Vlaicu Bârna, Pericle Martinescu, Constantin Râuleţ, 
Mircea Streinul, Ernst Bernea, Matei Alexandrescu, C. C. Negoiţă, Olga 
Cruşevan-Florescu şi alţii, cu toţii membri ai Asociaţiei Publiciştilor 
Români. Aceştia susţin în sediul de refugiu peste 100 de comunicări. Li se 
alătură pletora de intelectuali locali de calibru precum Mihai Moşandrei, Dan 
Simonescu, profesorii Ion D. Ţicăloiu şi Alexandru Teodorescu, Vera Proca, 



 
122 

Gabriel Thury, d-şoara Pupa Popovici etc. Au loc şezători cultural-artistice, 
cu recitări din operele proprii sau din marii clasici români, concerte 
instrumentale şi corale, filme documentare, toate acestea amintind, straniu, 
de “amurgul zeilor“. Participau şi alţi funcţionari ai Ministerului 
Propagandei Naţionale, membri ai corului propriu, dar şi membri ai cercului 
literar “Ştefan cel Mare” din minister, alături de membrii Căminului Cultural 
Central orăşenesc “Dinicu Golescu” (preşedinte prof. Ion Hurdubeţiu). Şi 
compania dramatică bucureşteană “Tudor Muşatescu” (cu actriţele Kitty 
Gheorghiu-Muşatescu şi Sabina Muşatescu, printre alţii), oferea 
câmpulungenilor o stagiune de refugiu, cu două spectacole pe săptămână la 
sala “Jinga”. Printre personalităţile care vizitau frecvent oraşul se aflau 
ministrul Alexandru Marcu, academicianul Alexandru Rosetti (proprietarul 
unei frumoase vile), diplomatul Vasile Stoica, Alexandru Bădăuţă, 
profesorul Conduratu, basarabenii Ion Pelivan şi Gherman Pântea, 
profesorul Constantin Kiriţescu, avocata Ella Negruzzi, actorul Nicolae 
Soreanu ş.a. 

Livia de Dymsza nu era străină de farmecul judeţului Muscel, pe care-
l vizitase în trecut în compania părinţilor săi. Poetul Dimitrie Nanu (1873-
1943) fusese bun prieten cu Titu Maiorescu, întreţinând cu acesta o bogată 
corespondenţă. Se reîntâlneşte acum cu nepotul acestuia, poetul Mihai 
Moşandrei, cel care o ajută să-şi găsească un adăpost, relativ decent şi ieftin, 
într-o casă cu etaj, aflată nu departe de propria sa locuinţă.  

Sprijinită peste tot de către Alexandru Tzigara-Samurcaş, directorul 
Fundaţiei Regale “Carol I”,  prin numeroase intervenţii făcute inclusiv către 
primul-ministru Dr. Petru Groza şi viceprim-ministrul Gheorghe Tătărescu 
(prin intermediul ambasadorului Vasile Stoica), Liviei de Dymsza 
Maiorescu i se acordă în continuare pensia viageră de 20.000 lei, dar 
scumpetea traiului din Bucureşti o determină să accepte mutarea la 
Câmpulung-Muscel. Mai întâi ajunge acolo Janina Klara cu cele două fetiţe 
ale sale, pe care le înscrie imediat la şcoli de stat (una din ele fiind Liceul de 
Fete, unde cea mare reuşeşte să ia bacalaureatul, în 1945; în aceeaşi promoţie 
se aflau, de exemplu, Adela Nicolau, viitoarea soţie a scriitorului Radu 
Petrescu şi Constanţa Aurelia Şuţa, fata avocatului ţărănist Nicolae Şuţa, 
unchiul Elisabetei Rizea din Nucşoara). O urmează Livia şi cu fiica sa Liwia 
(Lalik).  

Vârsta avansată (împlinise 83 de ani) şi gravele afecţiuni de care 
suferea (în urma unui accident îşi rupsese piciorul) fac din viaţa Liviei un 
calvar. Nu se mai putea deplasa prin casă, nu se mai putea pieptăna şi spăla, 
trebuia ajutată în permanenţă de fiica necăsătorită, transformată în 
infirmieră. 

Cele două fiice încearcă să supravieţuiască dând meditaţii de limba 
franceză şi de rusă, dat fiind numărul mare de militari sovietici încartiruiţi în 
oraş şi afluind către şi dinspre front. Slabe speranţe în condiţiile penuriei de 
alimente, a speculei scăpate de sub control şi a inflaţiei galopante. La acestea 
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se adaugă instabilitatea climatului politic, în care forţele pro-comuniste 
devin tot mai puternice şi preiau puterea la Câmpulung chiar în ziua căderii 
guvernului Rădescu (3 februarie 1945). “Masele“ impun ca prefect pe 
profesorul Ilie Patraulea, preşedintele filialei judeţene a Uniunii Patrioţilor, 
însărcinat ulterior cu conducerea organizaţiei Frontului Plugarilor. Primar 
este impus comunistul ilegalist Iulian Vasilescu. Partidele “istorice“ sunt 
agresate tot mai mult şi în Muscel, iar dizidenţa liberală condusă de 
Gheorghe Tătărescu (pe plan local de Dumitru Alimănişteanu) face front 
comun cu comuniştii în cadrul Blocului Partidelor Democratice, prin 
intermediul avocatului Ion Napotescu, noul prefect. 

Între timp, prin intermediul funcţionarilor Ambasadei Poloniei, 
“sirenele” sovietice ademenesc o parte din refugiaţii polonezi aflaţi în judeţul 
Muscel cu promisiunea unei vieţi mai bune într-o Polonie renăscută din 
cenuşă, prin îndemnuri patriotice de tipul “Veniţi să reclădiţi, Polonia 
imploră !”  

Sunt convulsii sociale, economice şi politice care îi reamintesc Liviei 
Dymsza Maiorescu de cele petrecute în Lituania la sfârşitul anilor ’30-
începutul anilor ’40. Prevede un viitor sumbru României şi, ajunsă la capătul 
puterilor, părăseşte această lume la 26 august 1946, în plină campanie 
electorală pentru ultimele alegeri ”libere“, stabilite pentru data de 19 
noiembrie 1946. Peste două zile, la 28 august, este înmormântată lângă tatăl 
său, la cimitirul Bellu din Bucureşti. 

Fetele Liviei mai rămân un timp la Câmpulung-Muscel ca să-şi poată 
finaliza studiile şi nepoata cea mică. Vor pleca ulterior în Polonia 
independentă, stabilindu-se la Breslau (Wroclaw) ca să evite reîntoarcerea în 
Lituania înghiţită de U.R.S.S. împreună cu celelalte ţări baltice. Treptat, 
acestor ultime descendente directe ale lui Titu Maiorescu li se va pierde 
urma. 

Astăzi, la conacul Ilsenberg (restaurat prin iniţiativă particulară), în 
oraşul Rokiskis şi în întreaga Lituanie, contesa Livia de Dymsza, fiica lui 
Titu Maiorescu, este preţuită aşa cum se cuvine, prin organizarea de 
evenimente culturale de amploare internaţională. 

Deocamdată există, nu şi la Câmpulung, oraşul în care contesa Livia 
de Dymsza Maiorescu şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii, împreună cu fetele şi 
nepoatele sale, care gândeau, vorbeau şi scriau perfect româneşte.  

Încă nu există, deşi ar merita, cu siguranţă, o stradă eponimă şi chiar 
simbolica Cetăţenie de Onoare Post-Mortem. Procedând astfel, autorităţile 
locale ar putea îndrăzni să spere la realizarea unui arc peste timp, o înfrăţire 
spirituală, de tip european, între Câmpulung-Muscel şi oraşul lituanian 
Rokiskis, în jurisdicţia căruia se află conacul Ilsenberg. 

Fie ca amintirea acestei Doamne, care nu şi-a uitat niciodată 
rădăcinile, indiferent de suişurile şi coborâşurile vieţii, să fie păstrată cu 
recunoştinţă în inimile câmpulungenilor, măcar de azi înainte! 
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LUCA CIPOLLA 
 
Ca să-ajung la tine 
 
Ca să-ajung la tine 
mi-am sfâşiat picioarele 
cu emoții înțepătoare,  
tăciuni 
pe pietre arzătoare, 
deşerturi 
ce rareori  
prevesteau oaza. 
În jurul meu 
doar umbre bipede, 
surori 
de nimic, 
dar ca să-ajung la tine, 
cu spatele rupte, 
ignorai vârsta reală 
în aura ambrei 
a iluzoriilor trecute infantile 
în brațele 
din nou 
ale tinerei mame. 
 
 
Magie 
 
Să plouă o lacrimă 
pe pavaj 
şi o magie 
să dezlege şireturile 
care ne înlănțuie de sol. 
Suntem dependenți, 
licurici de foc 
ce pătrund atmosfera 
şi intră, ies,  
se caută între ei şi pierd 
tăciunele care încet 
se consumă 
ca apoi să redea  
flacăra. 
 

Şofran 
 
Semințe de şofran 
pe pământ împrăştiate, 
le culeg 
în numele războiului  
care mi-arde calea; 
vis la lună plină 
- pavo ce îndepărtat priveşti 
şi timid - 
salut viitorul 
unde umbra uşii  
scârțăie 
în serile vrăjite  
de o complice morna. 
 
 
Europa a murit la Idomeni 
 
Zac foile avortate 
de către o minte obosită, 
albastrul creț al hortensiilor, 
trenuri în depărtare. 
Mă vei însoți  
în mersul meu spre asfințit? 
Despică tenebre 
mâini din amintiri 
crăpate, 
bovindoul Plovdivului 
tremura deja la focuri. 
2007, 
anul nou, înghițituri de rachiu 
răspândind urări  
în dreapta şi în stânga. 
Arlecchino este cerul de culoare, 
astăzi 
radioul anunță 
“Europa a murit”  
şi urlete naive ale copiilor, 
mame, rochii din cârpe 
pe noroiul Idomeniului. 
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RECENZII 

 
IRONIM MARŢIAN 

 
„Comori” într-o carte 

 
La începutul primăverii acestui an, 2015, 

distinsa Silvia Popescu ne dăruieşte o frumoasă carte, 
rezultată dintr-un grupaj de gânduri despre epigramă 
şi slujitorii ei, în primul rând, asociate câtorva studii 
de natură literar-istorică, totul sub semnificativul titlu 
File şi suflete citite (1997-2010), Editura Napoca 
Star, 368 de pagini. Cartea beneficiază de o „prefaţă” 
semnată de Cornel Udrea, Cu sufletul în palmă, şi de o „postfaţă” de Aurel 
Buzgău, O întreprindere necesară, aceşti doi mari umorişti şi epigramişti ai 
Cetăţii. 

Numele Silviei Popescu (n. Runcan) este strâns legat de „Satiricon”, 
cenaclu înfiinţat cu ani buni în urmă (25 iunie 1979) din iniţiativa regretatului 
Vasile Langa (1927-1989), originar din Ţinutul Năsăudului şi al Bistriţei 
(Sărata), ca şi ceilalţi epigramişti clujeni Ion Bindea, Barbu I. Bălan, cu 
rădăcini aici şi Marius Mălai, inserată în carte regăsind-o şi pe venerabila 
bistriţeancă Virginia Brănescu, complexă personalitate artistică, autoare a 
unei cărţi de amintiri, intitulată tocmai Cu sufletul în palmă (Ed. Karuna, 
Bistriţa, 2008). 

Pe soţii Silvia şi Marian Popescu i-am cunoscut la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, unde am fost, aş zice, apropiaţi colegi. Mai apoi 
destinul ne-a despărţit..., însă surprinzătoare mi-au rămas preocupările lor: 
Silvia - foarte bună prozatoare întru popularizarea Cenaclului „Satiricon” şi 
nu numai, Marian - talentat epigramist, descinzând din Vatra Văcăreştilor 
(Dâmboviţa), preşedinte (2000-2013) şi Preşedinte de Onoare al Cenaclului. 
O îngemănare familială de excepţie. 

La Cluj-Napoca, epigrama, această specie a poeziei lirice scurte, 
satirizând tarele societăţii, este la ea acasă. Numeroşi epigramişti cuprinşi 
între copertele cărţii, nu numai locali, dar şi din ţară, atestă aptitudinea 
românilor de „a face haz de necaz”, mai ales în asemenea vremuri tulburi, în 
care, parcă, nu ne mai regăsim, nu ne mai putem conduce singuri. Aferim! 
Cât de actuale sunt ultimele două distihuri ale lui George Coşbuc din Gazel 
(1893): „Fă cât poţi, şi las’ să râdă / Cei ce sar viaţa-n hop. // Iar de n-are 
scop viaţa, / Fă să aibă clipa scop”, aici clipa desemnând, în fapt, epigrama, 
cu rolul ei îndeosebi social, susţinut de autoare, exprimat, cum zicea latinul: 
Multum in parvo (mult în puţin). Dar pentru aceasta e nevoie de o vastă 
cultură… şi spiritualitate poetică. 
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Apreciata noastră autoare, Silvia Popescu, după încheierea activităţii 
sale la Universitatea Tehnică, va funcţiona ca bibliotecar profesionist la 
tânăra Universitate „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca (1992, acreditată în 
2005), acolo unde, timp de 9 ani (1997-2006), se va simţi cu adevărat într-un 
mediu academic, va avea răgazul să se ocupe de sănătatea soţului său, 
Marian, la 15 august 2015 atingând 85 de ani, dar mai ales de „Satiriconul” 
vieţii sale. Este formidabil să constaţi cum o „pasiune” face parte din viaţa 
ta în orice clipă. Este o dedublare a personalităţii umane, pe care puţini o 
înţeleg. Eu însumi o înţeleg, pentru că a mea dedublare este literalmente 
diametral opusă specificului profesiunii de bază; în cazul Silviei Popescu, 
totuşi, sunt preocupări afine. 

Trei materiale sunt dedicate Universităţii „Bogdan Vodă”, fiecare de 
sine stătător. Primul dintre ele, intitulat Biblioteca - factor fundamental în 
sprijinirea procesului de instruire profesională şi spirituală a studenţilor, 
este structurat în trei părţi, din care se desprind rolul bibliotecii în formarea 
tinerilor şi perfecţionarea adulţilor în profesiunea aleasă, istoricul 
bibliotecilor şi informaţii privind biblioteca Universităţii „Bogdan Vodă”. 
Sunt juste observaţiile referitoare la rolul bibliotecii în formarea culturii 
generale şi a celei de specialitate, autoarea constatând însă cu amărăciune: 
„Astăzi, cu regret, trebuie să spunem că lectura a încetat (să mai fie) o 
preocupare pasionantă, ca altădată, pentru tineri. Reabilitarea limbii române 
şi a ştiinţei vorbirii se poate realiza numai prin lectura cărţilor, care sunt baza 
culturii generale, dar, mai ales, cu referire la studenţi, prin însuşirea 
temeinică a noţiunilor şi terminologiei de specialitate”. Am adăuga că 
lecturii cărţilor trebuie, neapărat, să-i asociem conversaţia; o exprimare 
lejeră implică o înaltă cultură. Atât în liceu, cât şi în studenţie, extemporalele 
şi examenele scrise, generalizate acum, constituie un serios impediment în 
calea „ştiinţei de a vorbi”, în „arta conversaţiei”. Cât priveşte „reabilitarea 
limbii române”, au grijă alţii faţă de noi. Şi mă gândesc la celebrul DOOM, 
elaborat de Academia Română (2005, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan 
– Al. Rosetti”), unde sunt „legiferate” greşelile de limbă, ca să nu mai vorbim 
despre scrierea cuvintelor cu â din a sau cu î din i, pe care nici presa nu o 
mai respectă, iar „numele geografice şi teritorial-administrative se scriu cu 
iniţială majusculă la toate cuvintele componente (în afară de cuvintele 
ajutătoare)”: Judeţul Cluj şi nu judeţul Cluj, cum găsim scrise numele unităţii 
teritorial-administrative respective. 

Biblioteca Universităţii „Bogdan Vodă” s-a înjghebat, ca şi în cazul 
celorlalte instituţii de învăţământ, superior sau mediu, odată cu deschiderea 
universităţii (1992). Fondul de carte s-a dezvoltat în timp, prin eforturi 
proprii sau donaţii, astfel că după un deceniu (2002) număra peste 15.000 de 
volume şi peste 45 de abonamente la reviste de specialitate. Un rol deosebit 
în alcătuirea acestui fond l-au avut cadrele didactice, numărul volumelor 
editate de acestea ridicându-se la 4542, cu 162 de titluri. Biblioteca este 
structurată pe specializările universităţii: Management, Finanţe, bănci, burse, 
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Informatică economică, Ştiinţe politice, Drept şi Educaţie fizică. 
Sub titlul Comori de suflet - mai vechi de un secol, 

autoarea ne prezintă „trei titluri de cărţi inestimabile ca 
valoare istorică şi literară”, toate apărute, în a doua ediţie, 
la Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş 
Vodă” din Cluj-Napoca, donaţii către Universitatea 
„Bogdan Vodă” din partea societăţii „surori”, prin grija 
preşedintelui acesteia şi a redactorului şef al editurii 
Vasile Iuga de  Sălişte (n. 17 mai 1948), autorul unui 
monumental dicţionar, intitulat Oameni de seamă ai 
Maramureşului, 1700-2010 (1.568 pp. plus 6 anexe), apărut în anul 2011, la 
aceeaşi editură (prefaţa semnată de Prof.univ. Dr. Mircea Popa). Apoi, este 
şi autorul altui Dicţionar istoric al localităţilor din Judeţul Maramureş, 
apărut tot la editura sa, Cluj-Napoca, 2012 (809 pp.), cu „îndemnul către 
cititor” semnat de Acad. Ioan-Aurel Pop şi un substitut de „cuvânt înainte” 

al lui Nicolae Edroiu, membru corespondent al 
Academiei Române. Este instructivă menirea cărţii în 
concepţia zbătătorului autor: „Dedic această carte 
maramureşenilor iubitori de istorie şi nu numai, pentru a 
fi un sprijin la întocmirea monografiilor localităţilor de 
origine”. De menţionat că Vasile Iuga de Sălişte, la 19 
decembrie 2014, a fost răsplătit cu Premiul „Eudoxiu de 
Hurmuzaki” al Academiei Române pentru dicţionarul 
„oameni de seamă”.   

 
Vom semnala acele „comori de suflet” în ordinea cronologică a 

apariţiilor lor în prima ediţie:  
1. Ioan cav. de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile 

române, apărută sub auspiciile ASTREI la Sibiu (I, 1892; II, 1895). Ediţia a 
II-a a văzut lumina tiparului, în două volume (I, II), în anul 2003, coordonată 
şi completată de  Vasile Iuga de Sălişte, cu o prefaţă bilingvă 
(română-engleză), având titlul „Cuvânt către cititori”, semnată de Acad. Ioan 
Aurel Pop, actualul rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
Desprindem din prefaţă: „Ioan cav. de Puşcariu a fost un participant activ la 

afirmarea naţiunii române moderne în secolul al 
XIX-lea şi un istoric de sorginte romantică, luptător 
pentru drepturile politice ale românilor transilvăneni”. 
Şi Silvia Popescu ne prezintă câteva date despre 
activitatea amintitului autor, 1824-1911. Născut în 
Sohodolul Branului, cu studii superioare de teologie, 
filozofie şi drept la Sibiu şi Cluj (1843-1848), 
participant la Revoluţia din 1848/49, îndeplineşte apoi 
importante funcţii administrativ-judecătoreşti, printre 
care cele de administrator al Comitatului Cetatea de 
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Baltă (1862, Alba), când şi primeşte titlul de cavaler ereditar, şi de căpitan 
suprem al Districtului Făgăraş (1865), după ce fusese deputat în Dieta 
românească de la Sibiu (1863-1864), membru fondator şi de onoare al 
ASTREI (1861), de asemenea membru de onoare al Societăţii culturale 
„Ateneul Român” din Iaşi/Bucureşti (1865). Ioan cav. de Puşcariu a mai fost 
consilier în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1867) şi jude la 
Curtea (Curia) regească din Budapesta (până în anul 1890) şi deputat în 
Senatul imperial din Viena (1863-1869). A luat parte la înfiinţarea Partidului 
Naţional Român din Transilvania, în frunte cu colegul său gimnazist sibian 
Elie Măcelariu, în Conferinţa de la Miercurea din 1869 (interzis de 
autorităţi); membru în Comisia pentru stabilirea ortografiei oficiale 
româneşti cu litere latine, al Congresului Naţional Bisericesc, în sfârşit, 
executor testamentar şi avocat al Fundaţiei „Emanoil Gojdu” din Budapesta, 
jurist şi om politic bihorean (1802-1870), fundaţia constând din 300.000 de 
florini destinaţi pentru acordarea de burse studenţeşti. Prin studiile sale, 
autorul, mergând pe drumul deschis de Şcoala Ardeleană, „a demonstrat că 
românii nu au fost un popor exclusiv de ţărani şi că «supravieţuirea lor nu a 
fost un miracol». Ei au avut o elită care s-a menţinut puternică la nivel local 
în vechile «ţări româneşti», din Făgăraş până în Maramureş”, afirmă pe bună 
dreptate Silvia Popescu. De reţinut că a fost unchi de frate al marelui lingvist 
şi filolog Sextil Puşcariu, Membru titular al Academiei Române (1914) şi 
primul rector al Universităţii Daciei Superioare din Cluj (1919). Ioan cav. de 
Puşcariu era considerat istoric şi scriitor, ales membru titular al Academiei 
Române (1900). Cartea sa este o restituire, peste ani, deosebit de valoroasă.  

 
2. Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome 

maramureşene din secolele XIV şi XV, Sighetul Marmaţiei 
1900, apărută în ediţia a II-a (între timp a apărut şi a III-a, 
2002), cu note biografice, sub îngrijirea lui Vasile Iuga de 
Sălişte, în anul 2000. Prefaţa este semnată de regretatul 
Acad. Camil Mureşanu, fost director al Institutului de 
Istorie „George Bariţiu” al Filialei Cluj-Napoca a 
Academiei Române (în română şi engleză), iar Postfaţa se 
datorează cercetătorului ştiinţific principal Aurel Răduţiu 
de la acelaşi institut clujean. Semnificativă este încheierea „Prefeţei”, în care 
se apreciază: „Suntem, prin urmare, în faţa unui moment şi a unui monument 
al istoriografiei româneşti ardelene, fiind cu totul meritorie iniţiativa 
preşedintelui Societăţii Culturale Pro Maramureş «Dragoş Vodă» de a 
reedita această memorabilă operă - opera vieţii unui om, operă care a fixat 
locul Maramureşului în istoria naţională”. Sunt 366 de diplome, din care 364 
sunt în latină şi câte una în română şi maghiară, cel mai mare număr din 
colecţie (162) provenind de la privaţi, urmaşi ai familiilor nobiliare 
maramureşene. Este doar o parte din colecţie, căci al doilea volum a rămas 
în manuscris, acesta fiind şi motivul că editorul Vasile Iuga de Sălişte 
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notează Vol. I pe coperta interioară a lucrării sale. Chiar şi aşa, incompletă, 
colecţia de diplome rămâne indispensabilă „pentru studiul istoriei 
Maramureşului în secolele XIV-XV şi al vechilor formaţiuni politice 
româneşti”. Ioan Mihalyi de Apşa (1844-1914) s-a născut la Ieud, într-o 
străveche familie maramureşeană amintită în anul 1385, ai cărei membri erau 
„nepoţii voievodului Iuga” al Moldovei (1399-1400). Studiile secundare le 
parcurge la Sighetul Marmaţiei şi Oradea, iar cele superioare de Drept la 
Budapesta (1862-1866), unde-şi ia şi doctoratul în această specialitate 
(1869). A fost „protofisc” (prim jurisconsult) şi procuror al Comitatului 
Maramureş, membru în Congregaţia comitatensă (1887-1914). Şi-a adus 
contribuţia la înfiinţarea „Asociaţiunii pentru cultura poporului român din 
Maramureş” (Sighetul Marmaţiei, 5 februarie-22 martie 1861), sub 
preşedinţia comitelui suprem al Comitatului, Iosif Man (1860-1861; 
1865-1876), dovedindu-se a fi „cel mai reprezentativ exponent intelectual” 
al ei. Menirea „asociaţiunii” era susţinerea unei preparandii la Sighetul 
Marmaţiei şi a internatului (1862), sub îngrijirea lui Ioan Mihalyi de Apşa, 
construindu-se acest internat (convict) în valoare de 50.000 de florini. Îşi va 
fi adus aportul şi la înfiinţarea „Societăţii de lectură a românilor 
maramureşeni «Dragoşiana»” (1867), la constituirea Despărţământului 
Vişeu-Iza al ASTREI (1911). A colaborat cu Societatea Istorică Maghiară 
(1889). A fost şi preşedintele Organizaţiei Comitatului Maramureş a 
Partidului Naţional Român. Avusese preocupări susţinute de numismatică şi 
arheologie, adunând dovezi privitoare la continuitatea românilor în 
Maramureş, inserându-le într-o altă lucrare, intitulată Istoria Comitatului 
Maramureş, Sighetul Marmaţiei 1900. Din anul 1901 devine Membru 
corespondent al Academiei Române, iar în 1902 este distins cu Premiul 
„Năsturel Herescu”. Dintre fraţi, amintim numai pe Dr. Victor Mihalyi de 
Apşa (1841-1918), episcop al Diecezei Lugojului (1874-1895) şi mitropolit 
al Blajului (1895-1918). Despre familiile maramureşene Mihalyi şi Man, 
George Bariţiu spune că, „pe lângă virtuţile adevăraţilor patrioţi eminenţi, în 
acelaşi timp au ştiut să fie şi buni români, apărători imparţiali şi valoroşi 
totodată şi ai intereselor naţiunii române”. 

 
3. Joódy Pál, Cercetarea calităţii de nobil în Comitatul Maramureş, 

Anii 1749-1769, lucrare în limba maghiară, apărută în 
anul 1943 la Sighetul Marmaţiei, sub titlul „Máramaros 
vármegye 1749-1769 évi nemesség vizsgálata”, 
reeditată în anul 2003, revăzută şi adăugită cu o schiţă 
biografică de Vasile Iuga de Sălişte; această a II-a ediţie 
a apărut în traducerea realizată de Ana Câmpean şi 
prefaţată bilingv (română-engleză) de Acad. Nicolae 
Edroiu, directorul Institutului de Istorie „George 
Bariţiu”. Autorul cărţii, Joódy Pál de Ieud (1897-1969), 
de naţionalitate română, s-a născut la Sighetul 
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Marmaţiei, ca descendent al nobilei familii Balea-Chindriş, aceasta cu 
rădăcini până la Dragoşeşti. Şcoala generală şi gimnaziul le parcurge la 
romano-catolici în localitatea natală şi apoi doar primul an la Facultatea de 
Medicină din Budapesta (1915-1916). Întrerupe studiile superioare din cauza 
Primei Conflagraţii Mondiale, fiind trimis pe Frontul italian (1917-1918), la 
Piave. Revenit, ocupă funcţii mărunte în cadrul Judeţului şi al Prefecturii 
Maramureş. Din anii 1940 şi 1941 ocupă postul de arhivar, respectiv de 
prim-arhivar al Comitatului Maramureş, iar de la 1945 devine arhivar-şef al 
judeţului. Cunoscând germana, latina şi maghiara, în urma unor cursuri de 
specializare obţine diploma de arhivist, calitate în care organizează Arhiva 
istorică a Maramureşului, pe care o prezintă în Revista Arhivelor (Nr. 2, 
Bucureşti, 1958). În perioada cât a fost arhivar, profitând de documentele şi 
diplomele avute la îndemână, cercetează nobilimea maramureşană şi 
elaborează lucrarea menţionată, rodul acestei cercetări materializându-se în 
anul 1943. Editorul Vasile Iuga de Sălişte se pronunţă în final: „Sper că 
urmaşii acestor familii nobile maramureşene vor putea fi peste timp în rând 
cu marile familii de nobili ale Comunităţii Europene, care-şi păstrează şi azi 
cu onoare titlurile nobiliare moştenite de la înaintaşi”. 

Referindu-se la cele trei lucrări prezentate, Silvia Popescu subliniază 
importanţa lor: „Apreciem că (…) tipărirea acestor pagini de istorie trebuie 
considerată ca fiind de mare importanţă atât pentru specialişti, dar şi pentru 
publicul larg, pentru oamenii de cultură, pentru tineri, convinsă fiind că 
primele lor ediţii (reamintim: 1892/1895, 1900, 1943) în puţine biblioteci ar 
mai putea fi găsite.” Adresează apoi „cuvinte de cinstire şi mulţumire” 
Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă” din Cluj-Napoca, 
preşedintelui şi redactorului-şef al editurii, Vasile Iuga de Sălişte, pentru 
eforturile asociate apariţiei lor. Iar noi ne îndreptăm gândul spre Octavian 
Goga, care afirmă: „Dezvoltarea culturală a poporului românesc încă nu 
poate fi socotită decât ca un dar al personalităţilor, din a căror muncă s-a 
înfiripat” (Însemnările unui trecător, Arad 1911, p. 252), inspirat fiind de 
istoricul şi filozoful englez Thomas Carlyle (1795-1881), adeptul „cultului 
eroilor”. 

În sfârşit, al treilea articol al Silviei Popescu, intitulat Călător în 
timp… urcând patru trepte, este prilejuit de memorabila zi de 7 mai 2004, 
când s-a inaugurat noua clădire a Universităţii „Bogdan Vodă” din 
Cluj-Napoca (a doua, căci prima a fost în 1999). Câteva crâmpeie din viaţa 
acestei instituţii de „învăţământ superior privat” românesc, înălţată la nivelul 
„învăţământului superior de stat” şi la standardele europene, sunt inserate în 
numita „actualizare” sau privire retrospectivă. Aflăm, astfel, că mai întâi a 
fost Fundaţia „Bogdan Vodă” (1992), avându-l ca preşedinte şi manager pe 
iordanianul Prof. univ. Dr. Mohammad Jaradat, devenită în scurt timp 
Universitatea „Bogdan Vodă” (la Cluj-Napoca şi Baia Mare), „acreditată 
instituţional” la 17 mai 2005. Iată, voievozii Dragoş Vodă de Giuleşti 
(1352-1354) şi Bogdan Vodă de Cuhea (1359-1365), care au purtat „făclia 
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întemeierii Moldovei”, patroni spirituali… Trei rectori sunt amintiţi cu 
această ocazie, ca făcându-şi datoria „la cote foarte înalte” în legătură cu 
„ajungerea” Universităţii „Bogdan Vodă”: Prof. univ. de Educaţie fizică şi 
Sport Gheorghe Neţa (din 2000), Prof. univ. Dr. în Economie Dumitru 
Purdea (2004) şi Prof. univ. Dr. Mohammad Jaradat (2014), acestuia 
schiţându-i-se şi un portret profesional-uman. Este absolvent al Facultăţii de 
Medicină de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din 
Cluj-Napoca (1989); deţine două Doctorate, unul în Medicină, conferit de 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (2001), 
şi altul în Cibernetică şi Statistică economică, susţinut la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2002), la rându-i fiind conducător de 
Doctorat al Universităţii „Valahia” din Târgovişte (2008). I s-a acordat 
distincţia de „Senior al Cetăţii” (Cluj-Napoca, 2011), iar cercetările sale în 
domeniul managementului unităţilor sanitare i-au fost apreciate la nivel 
internaţional, decernându-i-se titlul de Doctor Honoris Causa al Taipei 
Medical University (Taiwan, 30 iunie 2011). Dacă medicii români „mai 
răsăriţi” părăsesc ţara spre a se realiza aiurea, iată reversul medaliei, un 
medic străin îşi propune să ajute România, înfruntând chiar inerentele 
greutăţi ale începutului (şi nu este caz unic, vezi palestinianul Raed Arafat 
de la Ministerul Sănătăţii/Interne, iniţiatorul cunoscutului SMURD, 1990-
1993). Şi-a ajutat în diferite împrejurări colegii, înţelegându-le durerile, dar 
şi pasiunile… Se potriveşte de minune în context epigrama Constatare a lui 
Vasile B. Gădălin: „Pleacă medicii din ţară,/ Însă nu mă prinde frica:/ Eu în 
sat m-oi duce iară/ Să mă vindece… bunica!”. Autoarea nu uită să 
evidenţieze cercetarea ştiinţifică a Universităţii „Bogdan Vodă”, 
concretizată în apariţia, din anul 1996, a volumelor de comunicări ale 
cadrelor didactice şi studenţilor, a anuarului Acta Universitatis „Bogdan 
Vodă”, în permanentizarea schimbului interbibliotecar cu peste 34 de 
universităţi din ţară şi străinătate. Sunt suficiente două exemple privind 
stabilirea de relaţii academice cu lumea ştiinţifică: Sesiunea de comunicări 
„Statul de drept şi economia de piaţă din perspectiva integrării europene”, cu 
participare internaţională (7 mai 2004) şi acordarea titlului de „Doctor 
Honoris Causa” al Universităţii „Bogdan Vodă” unor distinse personalităţi 
ştiinţifice: Prof. univ. Dr. ing. Ioan Curtu de la Universitatea „Transilvania” 
din Braşov şi Prof. univ. Dr. Marin Andreica de la Academia de Ştiinţe 
Economice din Bucureşti (Academia Comercială din Satu Mare), la 29 
septembrie 2013. Toate acestea sunt semnele recunoaşterii Universităţii 
„Bogdan Vodă” pe plan naţional şi internaţional. 



 

Expoziţie realizată de Elena Mitru 
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REPORTAJE 

 
REMUS V. GRAMA 

 
O seară literară de-a dreptul pascală în Cleveland 

 
“De la George Coșbuc la Ioan Alexandru” cu Anca Sîrghie și recenta 

ei carte, prezentată de Aurel Pop 
În 17 mai, 2016, iubitorii români de literatură și frumos din 

Cleveland, Ohio, și-au încălzit iarăși sufletul la o întâlnire cu două 
personalități ale scenei culturale din România de astăzi, D-na prof. univ. dr. 
Anca Sîrghie de la Universitatea “Alma Mater” din Sibiu și poetul, istoricul 
și publicistul Aurel Pop  din Satu Mare. Prin entuziasta purtare de grijă a 
Părintelui Remus Grama, parohul Catedralei “Sfânta Maria” din Cleveland,  
și a enoriașelor bisericii, seara literară a fost organizată sub egida 
cunoscutului Muzeu Etnic și de Artă Românească, cel mai valoros din 
întreaga diasporă a neamului nostru, datorită pieselor de colecţie pe care le 
conţine. De mulți ani, din iniţiativa Părintelui Grama și a poetului Mircea 
Ştefan, sprijiniți de numeroși iubitori de artă, astfel de întâlniri definesc  
identitatea acestei prime comunități ortodoxe din America, fondată încă din 
anul 1904.   

Adunați în monumentala Sală a Blazoanelor, un spațiu cultural de 
excepție, străjuit de un original “Altar al neamului românesc”, sculptat în 
piatră de mari artiști români, participanții au cântat „Hristos a înviat.”  Apoi, 
amfitrionul a salutat momentul prilejuit de prezența în localitate a distinșilor 
oaspeți, care în zilele precedente au luat parte la prima ediţie a  
Simpozionului Internaţional de Istorie “Epaminonda Lucaciu” organizat de 
Pr. Petru Stânea de la  Biserica greco-catolică “Sfânta Elena” din Cleveland.  

Cu mare putere de pătrundere și elocvență, Aurel Pop a prezentat noul 
volum al scriitoarei sibience Anca Sîrghie, intitulat Radu Stanca. Evocări și 
interpretări în evantai, publicat la Editura TechnoMedia din Sibiu. Dintre 
capitolele cărţii, lansate cu o lună în urmă la Cenaclul „Mircea Eliade” din 
Denver Colorado, s-a atras atenţia asupra valorii inestimabile a mărturisirilor 
făcute de 37 contemporani, îndeosebi actori ca Eugenia Barcan, Dorina 
Stanca, Paul Mocanu, Ion Besoiu, Theodor Portărescu, Adela Mărculescu, 
Dana Lăzărescu, Radu şi Geraldina Basarab, Lerida Buchholzer, Dan 
Hândoreanu, regizori sau profesori, prieteni şi cunoscuţi, care pot completa 
cu amintirile lor momente importante din biografia poetului şi dramaturgului 
Radu Stanca. Noul volum cuprinde şi un capitol de “Interpretări” ale unor 
aspecte necunoscute din creaţia poetului, dramaturgului şi regizorului Radu 
Stanca, rezultat al cercetării de istorie literară din ultimii ani a profesoarei 
Anca Sîrghie, prezentă cu asemenea teme la sesiuni ştiinţifice din diferite 
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centre universitare. Se cer semnalate şi „Reportajele” din finalul volumului, 
ele dovedind că oraşul Sibiu deţine întâietatea  în România ca centru al 
cercetării şi sărbătoririi lui Radu Stanca prin manifestări culturale. Ataşat 
volumului, un DVD cu spectacolul radiofonic al piesei “Hora domniţelor” 
din anul 1969 la Cluj, când în preambul, soţia dramaturgului, actriţa Dorina 
Stanca, a făcut o mărturisire emoţionantă despre geneza acestui text, rămas 
în manuscris, ca toate celelalte 14 creaţii dramaturgice nepublicate în timpul 
vieţii scriitorului. 

După o caldă introducere a Părintelui, Anca Sîrghie și-a hrănit și 
transportat ascultătorii pe piscurile și meandrele mioritice ale harului poeziei 
a doi poeți ardeleni, George Coșbuc, de la a cărui naştere tocmai se împlinesc 
150 de ani, și Ioan Alexandru, gratificându-i cu momente inedite.  Anii 
activităţii lui George Coşbuc la redacţia ziarului sibian Tribuna au fost cei 
mai rodnici pentru creaţia sa poetică, atunci definitivându-se şi capodopera 
lui, poemul „Nunta Zamfirei”, cu care tânărul năsăudean s-a impus apoi în 
contemporaneitatea sa literară. Criticul literar Titu Maiorescu scria succinct, 
dar edificator, în cunoscutele lui Însemnări zilnice: “Coşbuc cu eminenta sa 
poezie Nunta Zamfirei”, iar Nicolae Iorga în Istoria literaturii româneşti 
comenta: „Apariţia Nunţii Zamfirei în fruntea Convorbirilor literare, prin 
urmare cu decret de la Junimea, cu pecetea lui Titu Maiorescu a fost o 
revoluţie surprinzătoare…” George Coşbuc nu trebuie redus numai la rolul 
de a fi ilustrat, după nota dominant elegiacă a versurilor lui M. Eminescu, 
prin optimismul său, o nouă tonalitate, tonică, în poezia românească, în care 
a exemplificat ca nimeni altul genul idilei şi a creat prima monografie lirică 
a satului transilvan. Aşa cum se desprinde din ediţia de Opere alese, realizată 
de prof. univ. Gavril Scridon în anii 1966-1982, autorul Firelor de tort şi al 
Cântecelor de vitejie  a fost şi un rafinat cunoscător al literaturii universale, 
din care, între altele, a tradus în româneşte epopeile Odiseea de Homer şi 
Eneida lui Virgiliu, ca pentru a interpreta Divina Comedie de Dante Alighieri 
el să înveţe limba italiană. Etichetat drept “poet al ţărănimii” în 
contemporaneitate, George Coşbuc a fost totodată un savant cunoscător al 
literaturii şi un şlefuitor cu totul remarcabil al versului românesc.  

Fostă colegă de facultate a lui Ioan Alexandru, la Universitatea 
“Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Anca Sîrghie ne-a delectat cu 
semnificative dezvăluiri biografice, contribuind cu inegalabilă competență la 
o mai bună înțelegere a celui care a îndrăznit să fie primul poet creștin de 
prestigiu în România anilor 1970 şi care la Universitatea din Bucureşti a 
vorbit religios, tratând teme biblice şi traducând Cântarea cântărilor în 
limba română. Cel mai important poet imnograf al literaturii noastre a fost şi 
un orator înflăcărat, care a făcut din cinstirea marilor personalităţi ale ţării 
un target al colindului său prin lume.  

Participanții au recitat din versurile care de acum caracterizează 
ethosul românesc intracarpatic, iar cântărețul Gheorghe Lateş ne-a înălțat 
inimile cu sublima sa voce, interpretând cunoscute versuri ale poetului din 
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Hordou. Apoi Părintele Grama a evocat vizita poetului senator Ioan 
Alexandru în Cleveland. Seara s-a încheiat cu proiectarea poemului 
alexandrian Lumină Lină, în magica interpretare muzicală a maestrului 
Tudor Gheorghe. Părintele a binecuvântat ospitalitatea doamnelor care au 
preparat produsele oferite la recepția seratei și a felicitat pe Mihaela  Hetruc, 
care a asigurat regia tehnică. Amfitrionul manifestării a rostit o înălțătoare 
rugăciune pentru sufletele celor doi poeți ardeleni comemoraţi. La final, 
doamna Anca Sîrghie a oferit autografe pe exemplarele de carte puse la 
dispoziţia participanţilor, astfel că alături de volumul Radu Stanca. Evocări 
şi interpretări în evantai s-a aflat şi Lucian Blaga şi ultima lui muză, pentru 
care în ţară Anca Sîrghie va primi chiar zilele următoare Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România pe anul 2015.  

Prezența în Cleveland a acestor două personalități ale literaturii și 
culturii noastre a produs  o caldă efuziune de artă și lumină în inimile celor 
ce simt, alături de George Coșbuc, că sunt și ei – oriunde s-ar afla -“suflet 
din sufletul neamului” nostru românesc.  

 
 
 

IRINA ANIŢULUI 
 

Eminescu şi “Ziua Tatălui” la New York 
 
Şcoala duminicală a Bisericii “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York, 

sub indrumarea permanentă a părintelui său spiritual, P.C. Pr. Theodor 
Damian, îşi diversifică în fiecare săptămână şi îşi îmbogăţeşte area curiculară 
a activităţilor pe care le supune atenţiei tot mai sporite a enoriaşilor. 

Duminică, 19 iunie 2016, la Biserica noastră, după slujba de Rusalii, 
a avut loc omagierea Zilei Tatălui după tradiţia americană precum și 
comemorarea morţii marelui poet național Mihai Eminescu. 

Programul a început în sala socială a Bisericii cu un moment poetic 
realizat de către copiii Școlii duminicale dedicat Zilei Tatălui, când s-au 
recitat poeziile: 

Strălucirea stelelor, autor anonim, de către Aaron Aniţului, 
Ziua tatei, autor anonoim, de către Thomas Rădescu, 
Dorul de tată, autor anonim, de către Justina Aniţului. 
A urmat un dialog între Prof. Irina Aniţului şi copiii Şcolii duminicale 

pe tema “Chipul Tatălui în Sfânta Scriptură”, câteva ghicitori despre tată şi 
o descriere a tatălui lor de către copii. 

Recitalul poetic dedicat tatălui a fost continuat după cum urmează: 
Dr. Napoleon Săvescu, Dor de tată, autor anonim 
Pr. Theodor Damian, Tăticule de ziua celor mici, autor anonim şi 

poezia intitulată Poem, de Mihail Crama. 
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Iolanda Baciu a citit Scrisoaraea unui tată către fiul său, autor 
anonim, iar artista Lia Lungu, Întrebări fără răspuns, autor anonim. 

Partea a doua a programului a fost închinată marelui poet Mihai 
Eminescu, prilej cu care din opera sa au fost recitate poeziile: 

Dorinţa (Aaron Aniţului), Lacul (Thomas Rădescu), Sara pe deal 
(Irina Aniţului) 

Prof. Niciole Smith a dat citire unui text despre Eminescu semnat de 
Prof. univ. Dr. Anca Sîrghie care, aflată în Michigan, nu a putut participa la 
eveniment.  

Artista Lia Lungu a recitat fragmente din Luceafărul şi a interpretat 
romanţa Pe lângă plopii fără soţ (versuri de M. Eminescu) după care Dr. 
Napoleon Săvescu a oferit audienţei o piesă muzicală intitulată Eminescu şi 
Dacii. 

În partea a treia a programului a fost sărbătorit cu prilejul zilei de 
naştere Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Consiliului parohial al parohiei 
noastre. 

Acum, copiii Şcolii duminicale, împreună cu Dna Nicole Smith, 
îndrumați de către Dna Profesor Irina Anițului, i-au urat “La mulți ani” Dlui 
Doctor Napoleon Săvescu într-un mod “aparte“ printr-o scenetă intitulată 
“Onoarea de a fi câteva momente Napoleon Săvescu”, întruchipând 
personaje apreciate de către cel sărbătorit, astfel: 

− Aaron Anițului, în rolul lui Napoleon Bonaparte, 
− Justina Anițului, în rolul doctorului, 
− Thomas Rădescu, în rolul Președintelui Asociației “Dacia Revival” 

din New York 
− Nicole Smith, în rolul dacului liber. 

Despre Dr. Napoleon Săvescu a vorbit Dl Vasile Bădăluţă, directorul 
ziarului Romanian Journal din New York după care sărbătoritului i-au fost 
dedicate cântece interpretate de Doamnele Anastasia Lungu şi Lia Lungu. 

Încântaţi de seara minunată ce tocmai s-a desfăşurat, toţi cei prezenţi, 
membri ai Familiei de Duminică, aşa cum numeşte Pr. Th. Damian 
comunitatea noastră liturgică şi culturală, au continuat aşa numita “Liturghie 
de după Liturghie” evocând întâmplări din anii copilăriei petrecuţi în ţara 
mamă, România. 
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NICOLE SMITH 
 

Elena Mitru: Nu vreau să traversez 
 
Duminică 24 iulie 2016, după slujba religioasă 

oficiată de părintele paroh Theodor Damian şi de 
preotul musafir Gavril Damian, în sala socială a 
Bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Astoria, NY, a 
avut loc sesiunea Cenaclului literar „Mihai 
Eminescu”. 

A fost o întâlnire specială: alături de 
prezentarea volumului de poezii Nu vreau să traversez 
de Elena Mitru a fost şi o expoziţie de artă fotografică intitulată Imagini ale 
creaţiei divine realizată de – cine alţii? – George Petrescu şi Alexandru 
Petrescu, fiii doamnei Elena Mitru. 

Expoziţia şi volumul lansat au făcut un tot unitar şi au mai îmblânzit 
vipia care-i toropeşte de câteva zile bune pe cei de pe coasta Atlanticului. 

Pr. Theodor Damian, personalitate luminoasă în comunitatea creştină 
şi artistică newyorkeză, a vorbit în termeni elogioşi despre expoziţie şi despre 
volumul de poezii Nu vreau să traversez. El a salutat dubulul moment artistic 
şi complementaritatea celor două evenimente. Apoi a prezentat structura 
volumului lasat, a oferit date despre editură şi despre semnatarul prefeţei 
cărţii, preotul scriitor Marcel Miron. 

În termeni eligioşi au vorbit despre expoziţie şi despre volum şi 
doamnele profesoare Valentina Ciaprazi şi Nicole Smith.  

La reuşita evenimentului a contribuit şi profesoara Irina Aniţului care 
a făcut interesante comentarii pe seama volumului. Au recitat poezii din 
cartea lansată elevii Aaron Aniţului, Justina Aniţului și Fabiola Radozav. 

Elena Mitru a făcut apoi o serie de mărturisiri legate de expoziţie şi 
de creaţia sa artistică şi a mulţumit tuturor celor prezenţi. 

O felicităm pe D-na Elena Mitru pentru adăugarea unei alte flori în 
buchetul frumos al creaţiei sale artistice! 
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CĂRŢI SOSITE 
 

Monolog deschis spre dialog 
 
Alexandra Roceric, doctor în filologie şi profesor 

şi cercetător la mai multe universităţi americane, este acel 
tip de scriitor care scrie puţin dar intens şi profund, nu 
pentru a produce an de an câte un volum, ci pentru a 
produce un volum pentru ani şi pentru viaţă. 

Acest lucru îl indică noua carte a sa, Monolog (Ed. 
Logos, Bucureşti, 2016, 100 pp.), carte dedicată soţului 
ei Iliuţă, în care, pe de o parte, deplânge distanţa dintre 
pământ şi cer, iar pe de altă parte, se bucură pentru cât de mult cer e-n pământ 
şi cât de mult pământ e-n cer! 

Aforismele Alexandrei Roceric, publicate, parţial, în revista noastră 
Lumină Lină, de mulţi ani, cum autoarea indică în prefaţa volumului, îl prind 
pe cititor de la primele fraze. 

Un volum de maxime şi cugetări este un ghid pentru o viaţă cotidiană 
dusă în armonie cu valorile spiritului, fapt ce include mesajul că încă în viaţa 
de aici, teologic vorbind, ne putem decide soarta pentru viaţa de dincolo. În 
aceasta constă şi valoarea Monologului distinsei profesoare universitare 
Alexandra Roceric. 

Th.D. 
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REVISTA PRESEI 
 

Şi revistele au nevoie de modele 
 
Râmnicu Vâlcea este, în mod indiscutabil, o 

citadelă a culturii. În acest context de viaţă 
intelectuală vibrantă, competitivă şi creativă se 
înscrie şi revista Forum V, editată de Forumul 
Cultural al Râmnicului. 

Publicaţia are ca director de onoare pe Al. 
Popescu-Mihăeşti, ca director coordonator pe Ion 
Soare şi ca director executiv pe Ioan Şt. Lazăr. 
Colectivul de redacţie este alcătuit din Petru Pistol, 
redactor şef, Marian Pătraşcu, redactor-şef adjunct şi 
Gh. Pantelimon, secretar general de redacţie. 

Citesc Nrs. 3-4 (36-37), trimestrele III-IV 2015 ale revistei care de 
zece ani nu oboseşte căutând, afirmând şi punând în circuit şi în lumină valori 
locale şi naţionale, evenimente şi personalităţi care au lăsat o urmă în cultura 
română. Directorii şi redactorii publicaţiei sunt conştienţi şi la rândul lor 
conştientizează publicul că această urmă nu trebuie uitată sau lăsată să se 
acopere de colbul vremii, ci dimpotrivă, trebuie făcută vizibilă pentru ca şi 
(mai ales) noile generaţii care au nevoie stringentă de modele să meargă pe 
ea sau să se inspire de la cei ce au creat-o.  

Ideea călăuzitoare a revistei este clară: educaţia întru cultură şi 
spiritualitate; programul ei este evident: promovarea valorilor care nu se 
înmormântează, ci se pun în sfeşnic pentru a lumina şi a arăta calea; metoda 
este inteligentă: organizarea de aniversări, comemorări, lansări de carte, 
simpozioane, expoziţii, mese rotunde, toate menite să ţină vie memoria 
înaintaşilor.  

Aşa se face că şi în acest număr multe personalităţi vâlcene din trecut 
şi prezent se bucură de binemeritate omagii pentru contribuţia lor 
semnificativă adusă în diverse domenii de activitate ştiinţifică, literară, 
religioasă, culturală, socială. Iată câteva dintre aceste nume: Dumitru 
Drăghicescu, George Anca, Valeriu Anania; Alexandru Macedonschi, 
George Topârceanu, Al. Mitru, Bogdan Amaru, Constantin Manoli, Ion 
Gavrilă, Nelu Barbu, Mircea şi Dragoş Vrânceanu, Arhim. Veniamin Micle, 
Pr. Dumitru Balaşa, Ilie Gorjan, Ilorian Păunoiu, ş.a. 

Grija redactorilor revistei se vede bine din text şi din subtext. Ea este 
legată de mersul sănătos spre viitor al societăţii noastre, pornind de la local, 
şi ajungând la naţional şi mai departe. Cu alte cuvinte la întrebarea Quo vadis 
homo, răspunsul este acesta: nu poţi merge sănătos şi drept înainte dacă nu 
te menţii înrădăcinat în propria ta istorie şi dacă nu ai ca bagaj moştenirea 
lăsată ţie de înaintaşi. 
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Iată de ce Forum V se dovedeşte a fi o revistă extrem de serioasă care-
şi cunoaşte bine ţelul şi misiunea şi ştie cum să le împlinească. Dacă există 
oameni model, iată există şi reviste model! Felicitări tuturor ostenitorilor! 

Theodor Damian 
 
 

 
O catedră de istorie 

 
Am primit la redacţie vol. 1-2016 al revistei 

Glasul Bucovinei (An XXIII, Nr. 89, 112 pp.) editată 
la Cernăuţi şi Bucureşti de Institutul Cultural Român, 
Bucureşti. 

Publicaţia (redactor şef: Alexandina Cernov, 
membru de onoare al Academiei Române) se 
deschide cu un interesant articol despre capitalul 
social şi democratizare semnat de Marin Gherman din 
Cernăuţi, fiind urmat de un text comemorativ al lui 
Ilie Luceac (Cernăuţi) dedicat profesorului Iacob 
Mârza şi de un amplu studiu al profesorului Adrian Dinu Rachieru despre 
scriitorul şi părintele mişcării isihaste printre laici, Vasile Andru, 
înduhovnicitor necesar al literaturii române contemporane, autor despre care 
am scris în paginile revistei noastre şi care este şi membru în comitetul de 
redacţie al acesteia. 

La secţia de proză, Alexandina Cernov prezintă romanul istoric 
Umbra lui Bogdan Vodă de Ion Muscalu, după care este publicat un fragment 
al acestui roman în curs de apariţie. 

Un studiu aprofundat semnat de Laura Stanciu şi de Ioan Adrian Circa 
este consacrat Didahiilor lui Petru Maior, iar un altul, semant de Ilie Luceac, 
prezintă noi aspecte despre viaţa şi activitatea istoricului şi omului politic 
Eudoxiu Hurmuzachi. 

În rubrica „Arhiva Bucovinei” apar fragmente din lucrarea lui Filip 
Ţopa despre numele multor localităţi din Bucovina. 

Volumul se închide cu două recenzii de carte, una, a Laurei Stanciu 
despre volumul lui Thomas Mark Nemeth, Joseph von Zhishman (1820-
1894) und die Ortodoxie in der Donaumonarchie (Plöchl Druck GmbH, 
Freistadt, 2012), şi altul semnat de Ion Nedelea despre volumul Mirabilia. 
Estetică şi civilizaţie europeană, de Niadi-Corina Cernica (Ed. Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015). 

Iată o revistă ca o catedră de istorie şi civilizaţie românească. 
Th.D. 
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GALERIA „SPIRITUS” 
 
Expoziţia Artă modernă în context 

liturgic care a avut loc de Sfintele 
Sărbători ale Paștilor s-a bucurat de un 
mare număr de participanți din Romania 
și Statele Unite. Printre expozanți s-au 
numărat și Andrei Damian - un tânăr 
talent românesc apărut de curând pe scena 
artei newyorkeze - care a participat cu un 
peisaj montan vibrant și plin de forță 
vizuală, executat în tuș pe hârtie (2016) și 
Viorica Colpacci care a prezentat într-un 
dialog vizual între tradiție şi modernitate 
imaginea Mântuitorului. Pe de o parte 
icoana Mântuitorului realizată în anii 
1990 în tehnică tradițională bizantină - 
stânga jos - (care aparține bisericii), iar pe de altă parte, două interpretări 
moderne ale imaginii Domnului Iisus în Pantocrator (2005) – sus, și Steaua 
Singurătății (2016) - dreapta jos - realizate din metal, sticlă și lumină 
fluorescentă.                             Reporter 

 

 



 

Liviu Şoptelea, mereu prezent în expoziţiile Galeriei “Spiritus” din New York, 
expune acum la Bucureşti. Îi comentează lucrările  

Viorica Colpacci, directoarea Galeriei. 
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RETROSPECTIVA TRIMESTRIALĂ  
 
♦ Pe data de 8 mai 2016 la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New 

York a avut loc o întreită sărbătoare: Aniversarea zilei independenţei de stat 
a României, ziua monarhiei şi ziua mamei după tradiţia americană. 

După Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii, programul cultural a 
început cu o evocare a celor trei evenimente făcută de Pr. paroh Theodor 
Damian. Prof. Dr. Doru Tsaganea a vorbit despre semnificaţia celor două 
momente istorice din viaţa poitică a României , iar Prof. Mariana Terra a 
ţinut un discurs despre Burebista ca monarh al geto-dacilor.  

Aceasta a fost partea întâi a programului. Partea a doua a fost dedicată 
zilei mamei. În acest context copiii Şcolii noastre de Duminică (sub 
conducerea Prof. Irina Aniţului), mai precis Andrei Damian, Alex Orza, 
Aaron Aniţului, Thomas Rădescu şi Justina Aniţului au recitat următoarele 
poezii dedicate mamei: Mama este tot ce-i bun de Paulina Popa; Grea povară 
are-o mamă de Emilia Plugaru; Mama-i cântec de Paulina Popa; Măicuţa 
mea de Marcela Peneş; Tu eşti mama de Petru Demetru Popescu. 

Apoi mamele Mariana Terra, Victoria Plăviţu, Elena Mitru, Irina 
Elena Aniţului, Angela Cawog, Valentina Ciaprazi şi Sorina Robinson au 
recitat următoarele poezii: O mamă, dulce mamă de Mihai Eminescu; Mama 
de George Coşbuc; Cea mai scumpă de pe lume de Nichita Stănescu; Mamă, 
de-ai fi o stea de Grigore Vieru; Măicuţa Ana (proză) de Bruno Ştefan; Dacă 
tu nu ai fi existat de Zorica Sentic; Poveste de Mariana Floarea; Cuvântul 
„mamă” de Grigore Vieru; Copilul meu, să nu mă cauţi de Magda Isanos. 
Pr. Th. Damian a recitat de asemeena Rugămintea din urmă de G. Coşbuc şi 
Scrisoare mamei printre stele de Spiridon Popescu. 

Din cadrul Cenaclului literar „M. Eminescu” din New York, poeţii 
Elena Mitru, Valentina Ciaprazi, Ion Burcin şi Th. Damian au recitat din 
creaţia lor poezii dedicate chipului mamei. 

A urmat un dialog religios despre chipul mamei în Sf. Scriptură 
realizat de Prof. Irina Aniţului cu copiii Şcolii de Duminică, după care aceiaşi 
copii au cântat E zia ta, mămico, toţi cei prezenţi au cântat A venit aseară 
mama pe versuri de Vasile Militaru, iar Pr. Th. Damian a cântat Copilul meu, 
odorul meu. Au fost puse la computer şi piesele O, mamă, interpretată de 
Anda Călugăreanu, Mama, interpretată de Luciano Pavarotti şi Et si tu 
n’existais pas, interpretat de Joe Dassein. 

În final, copiii şi tinerii Şcolii de Duminică s-au prins în dansuri 
tradiţionale româneşti după care a urmat o tombolă în prelungirea unei seri 
de autentică tradiţie, cultură şi spiritualitate românească. 

 
♦ Între 11 şi 14 mai 2016 a avut loc la Universitatea de Vest din 

Kalamazoo, Michigan, cel de-al 51-lea Congres Internaţional de Studii 
Medievale. Pr. Prof. Theodor Damian, ca şi în anii trecuţi, a organizat aici o 
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sesiune ştiinţifică intitulată Theology and Literature in Medieval Asia Minor, 
Central and South Eastern Europe.  Sponsorul sesiunii a fost Institutul 
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, iar 
moderatorul, Dr. Daniela Anghel din Windsor, Canada. 

Prof. Th. Damian a prezentat lucrarea:  „De Hominis Dignitate în 
Gregory of Nazianzus’s Poetry”; celelalte lucrări din această sesiune au fost: 
„The History and Transmission of ‚Watchfulness and Holyness’ by 
Hesychius of Sinai: A Reappraisal”, prezentată de Daniel VanderKolk de la 
St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; „ ‚He Who Pays Attention 
to Them Is Illumined’: Peter of Damaskus, Repetition and Lectio Divina” de 
către Nathan John Haydon, University of Arkansas-Fayetteville şi „Nilus of 
Ancyra on the Song of Songs: A Link in the Catena”, de Clair McPherson de 
la General Theological Seminary of the Episcopal Church in New York.  

 
♦ Vineri şi Sâmbată 20 şi 21 mai 2016 şedinţa Cenaclului nostru 

literar s-a ţinut la reşedinţa familiei Elenei Mitru şi Mircea Urucu în 
Connecticut. În seara zilei de sâmbată poeţii Theodor Damian, Valentina 
Ciaprazi, Elena Mitru şi Ion Burcin au citit din creaţiile lor. Prof. Mariana 
Terra a făcut comentarii critice. Pr. Prof. Th. Damian a fost sărbătorit pentru 
primirea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Bioterra 
din Bucureşti. 

 
♦ Vineri 27 mai 2016 Pr. Theodor Damian, delegat al Înalt Prea 

Sfinţitului Arhiepiscop Dr. Nicolae Condrea a fost prezent la instalarea 
Eminenţei sale Mor Dionysius Jean Kawak în calitatea de Vicar patriahal 
pentru arhidioceza antiohiană din estul SUA. Ceremonia a avut loc al 
Catedrala antiohiană din Teaneck, NJ şi a fost prezidată de Patriarhul 
Ignatius Aphrem II. 

 
♦ Duminică 29 mai 2016, după Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii, 

a avut loc întâlnirea de vineri a cenaclului nostru. A fost lansat volumul 
Ecoul din oglindă de Alex Amalia Călin. Au vorbit Theodor Damian, 
Mariana Terra, Mircea Săndulescu, Valentina Ciaprazi, Tibi Horvath, Iancu 
Asher şi autoarea. 

 
♦ Luni 30 mai 2016 în ziua numită „Memorial Day” în SUA, Pr. Th. 

Damian a săvârşit slujba de pomenire a morţilor la lotul românesc al 
Societăţii române creştine „Dorul” din cimitirul Cypress Hills, New York. A 
fost prezent P.C.Pr. Mircea Dobre de la Biserica greacă „Sf. Dimitrie” din 
Jamaica, NY şi alături de mulţi alţi români din New York, preşedintele 
Societăţii „Dorul”, Ing. Cristian F. Pascu. 
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♦ Duminică 5 iunie 2016 în Biserica noastră a fost sărbătorită „Ziua 
Copilului”. Prof. Irina Aniţului a organizat cu tinerii şi copiii Şcolii de 
Duminică un recital de muzică şi poezie dedicat momentului. 

 
♦ Duminică 19 iunie, de Rusalii, în Biserica noastră s-a serbat Ziua 

tatălui după tradiţia americană şi s-a comemorat trecerea la Domnul a 
marelui poet naţional Mihai Eminescu. 

După Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii, Prof. Irina Aniţului cu 
Şcoala de Duminică pe care o conduce, a organizat un recital de poezie în 
care copiii Aaron şi Justina Aniţului şi Thomas Rădescu au recitat poeziile 
Strălucirea stelelor, Dorul de tată, Ziua tatei (autori anonimi). Pr. Th. 
Damian a citit un poem dedicat tatălui de Mihail Crama. A urmat un dialog 
între profesoară şi copii pe tema „Chipul tatălui în Sf. Scriptură” precum şi 
o descriere a tatălui de către fiecare copil prezent, şi ghicitori legate de 
imagina tatălui. 

În partea a doua a serii aceiaşi copii cu profesoara lor au recitat poezii 
din opera lui M. Eminescu (Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Dorinţa, 
Lacul, Sara pe Deal). Artista şi îndrăgita cântăreaţă Lia Lungu a cântat cu 
publicul romanţe pe texte de M. Eminescu. 

 
♦ Între 1-3 iulie 2016 la Hamilton, lângă Toronto, în Canada, a avut 

loc cel de-al 80-lea congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele 
două Americi. Parohia noastră a fost reprezentată de Pr. Prof. Theodor 
Damian, de Dna Mariana Orza şi de Alex Orza, preşedintele grupului de 
tineret. 

 
♦ Duminică 10 iulie 2016 la Biserica noastră a avut loc Hramul 

parohiei. La masa festivă au cântat interpretele Lia Lungu şi Lăcrămioara 
Răileanu acompaniate de Mario Dumitrescu. 

Galeria Spiritus a avut organizată o expoziţie de artă cu lucrări ale 
unor artişti din SUA şi din România. Preot musafir a fost P.C. Ic. Stavrofor 
Gavril Damian de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Hăneşti, 
Botoşani. 

 
♦ Între 11-15 iulie 2016 a avut loc la Universitatea din Lodz, Polonia, 

cea de-a 15-a conferinţă internaţională a asociaţiei ISSEI: The International 
Society for the Study of European Ideas. Tema generală a conferinţei a fost: 
What’s New in the New Europe: Redefining Culture, Politics, Identity. La 
această conferinţă Th. Damian, profesor de Filosofie şi Etică la Facultatea 
de Ştiinţe Sociale şi Educatie la Metropolitan College of New York a 
organizat o sesiune ştiinţifică intitulată „Evolving Identities in a Globalist 
Age: Constant Transition versus Stability”. 

Prof. Th. Damian a prezentat o lucrare intitulată „Communion as 
Structure of Identity”, Shala Barczawska de la Universitatea Jan 
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Kochanowski din Polonia a prezentat lucrarea „Capitalist Competencies and 
Cultural Identity in Post-Communist Countries: The Case of Poland”, iar 
Paulina Warsza de la Universitatea din Varşovia lucrarea „Identity in Iraq in 
the Face of the Formation of the Post Sykes-Picot Regional Order: 
Philosophical Reflections and the Political Reality”. 

♦ Duminică 14 iulie după Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii a avut
loc întrunirea Cenaclului nostru literar de vineri. S-a lansat volumul Nu vreau 
să traversez de Elena Mitru şi s-a prezentat expoziţia de fotografie intitulată 
„Imagini ale creaţie divine” a artiştilor George şi Alexandru Petrescu (din 
Paris şi Texas). Despre expoziţie şi despre volum au vorbit Theodor Damian, 
Valentina Ciaprazi şi Nicole Smith, Irina Aniţului şi autoarea cărţii, Elena 
Mitru. Au recitat poezii din versurile autoarei Aaron şi Justina Aniţului şi 
Fabiola Radozav. 

ANUNTURI 

Biserica noastră: St. George Episcopal Church in Astoria, pe 27 Ave 
cu 14 Street (lângă East River). Slujbele duminicale (Sf. Liturghie) au loc la 
ora 2:00 PM. Mijloace de transport: Metrou N şi W până la staţia Astoria 
Boulevard; bus Q18, Q102 şi Q103. 

Studiul Biblic (sunaţi pentru înscriere la 718-626-6013) 

Cenaclul literar “M. Eminescu”: Vinerea la fiecare două săptămâni. 
Pentru detalii sunaţi la 718-626-6013, sau vizitaţi www.romanian-institute-
ny.org. 

Şcoala de Duminică: În fiecare duminică, după Sf. Slujbă, la Biserică. 
Pentru detalii sunaţi la tel. 914-409-3483 (Prof. Irina Aniţului) sau 917-892-
6013 (Pr. Th. Damian).   




