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LUCIAN  BLAGA 
 
    LA  OBÂRŞIE, LA  IZVOR... (* 

 

 

 
 
SUFLETUL  SATULUI 
 

Copilo, pune-ţi mâinile pe genunchii mei. 
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
Aici orice gând e mai încet, 
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 
ci adânc în pământ undeva. 
Aici se vindecă setea de mântuire 
şi dacă ţi-ai sângerat picioarele 
te aşezi pe un podmol de lut. 
 
Uite, e seară. 
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 
ca un miros sfios de iarbă tăiată, 
ca o cădere de fum din streşini de paie, 
ca un joc de iezi pe morminte înalte. 
 
ÎN PREAJMA  STRĂMOŞILOR 
 

Pe lespezi dacă te-apleci 
auzi scarabei sărutând părinteştile luturi, 
crengile noastre căzute-n adânc, în ţinuturi 

                                                
*)  Florilegiu liric în selecţia doamnei Dorli Blaga, fiica  
 marelui poet şi filosof, realizat din tomul Lucian Blaga –  
 Opera poetică, Editura Humanitas, Bucureşti 1995. 

amare şi reci. 
Pe lespezi urechea de-o pui, audu-se viermi 
cu freamăt porniţi pe căile vremii 
cu carnea noastră să se cuminece 
pe rând în nouă duminece. 
 
ÎNTOARCERE 
 

Lângă sat iată-mă iarăşi, 
prins cu umbrele tovarăş. 
 
Regăsescu-mă pe drumul 
începutului, străbunul. 
 
Câte-s altfel – omul, leatul! 
Neschimbat e numai satul, 
 
dup-atâţi Prieri şi toamne 
neschimbat ca Tine, Doamne. 
 
Aur scutură alunul. 
Fluier zice. Cade fumul. 
 
Greierii părinţilor 
mulcom cântă, mulcom mor. 
 
Cu aroma-i ca veninul 
aminteşte-mi-se-arinul. 
 
Mult mă mustră frunza-ngustă. 
Vântul lacrima mi-o gustă. 
 
9  MAI  1895 
 

Sat al meu, ce porţi în nume 
sunetele lacrimei, 
la chemări adânci de mume 
în cea noapte te-am ales 
ca prag de lume 
şi potecă patimei. 
 
Spre tine cine m-a-ndrumat 
din străfund de veac, 
în tine cine m-a chemat 
fie binecuvântat, 
sat de lacrimi fără leac. 
 
 
AUTOPORTRET 
 

Lucian Blaga e mut ca o lebădă. 
În patria sa 
zăpada făpturii ţine loc de cuvânt. 
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Sufletul lui e în căutare, 
în mută, seculară căutare, 
de totdeauna, 
şi până la cele din urmă hotare. 
El caută apa din care bea curcubeul. 
El caută apa 
din care curcubeul 
îşi bea frumuseţea şi nefiinţa. 
 
CÂNTEC PENTRU ANUL 2000 
 

Vultùrul ce roteşte sus 
va fi atunci de mult apus. 
 
Lângă Sibiu, lângă Sibiu, prin lunci 
numai stejarii vor mai fi şi-atunci. 
 
Mai aminti-mă-va un trecător 
vreunui străin, sub ceasul lor? 
 
Nu cred să mă vestească cineva, 
căci basmul ar începe-aşa: 
 
Pe-aici umbla şi el şi se-ntorcea mereu, 
contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu. 
 
NU SUNT SINGUR 
 

Obârşiile izvoare 
mă mai leagă. Nu sunt singur. 
Mi-a crescut pe câmp o floare, 
unde sunt, să nu fiu singur. 
 
Jaruri sfinte, nor fierbinte 
trec pe cer, să nu ard singur. 
Inimi bat, se spun cuvinte, 
pe pământ să nu cânt singur. 
 
Umbra-alături ia fiinţă, 
unde merg, să nu merg singur. 
Neguri vin din nefiinţă – 
mărturii că nu sunt singur. 
 
Vulturi din robie scapă 
şi se-nalţă; nu lupt singur. 
Cade în abis o apă, 
în adânc să nu cad singur. 
 
Focuri sunt şi e credinţă. 
Acest gând cât mai palpită 
schimbă moartea-n biruinţă: 
nu sunt singur, nu sunt singur. 
-------------------------------------------------------- 

GLAS DE SEARĂ 
 

Din prag un gând se uită lung. 
Să-l las în casă? Să-l alung? 
Cuvânt încearc-a se rosti: 
Veni-va zi! Veni-va zi! 
 
Din veac în slujbă viermii sunt. 
Sub glie-i văd lucrând, lucrând. 
Intra-voi iar, sub veghea lor, 
în ciclul elementelor. 
 
Din prag un gând se uită lung. 
Să-l las în casă? Să-l alung? 
Avea-voi faţa nimănui 
asemenea pământului. 
 
Cuvânt încearc-a se rosti: 
Veni-va zi! Veni-va zi! 
Înmormântat în astă stea, 
În nopţi voi lumina cu ea. 
 
IZVORUL 
 

Împărăţii s-au prăbuşit. 
Războaie mari ne-au pustiit. 
Numai în Lancrăm subt răzor 
rămas-a firav un izvor. 
 
Păduri s-au stins. Şi rând pe rând 
oameni în umbră s-au retras 
veşminte de pământ luând. 
Dar şipotul, el a rămas. 
 
De-a lungul anilor în şir 
de câte ori în sat mă-ntorc, 
mă duc să-l văd. E ca un fir 
pe care Parcele îl torc. 
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EVOCARE 
 

 
 

 

 
Acad. Alexandru SURDU * 

 
MONUMENTE PENTRU EROII 

CULTURII ROMÂNE 
 

La desăvârşirea Marii Uniri, la 1 De-
cembrie 1918 la Alba Iulia, un rol important  
l-au avut intelectualii din Arad în frunte cu 
Vasile Goldiş, fost Preşedinte al Asociaţiunii 
Transilvane pentru Literatura Română şi Cul-
tura Poporului Român, ASTRA. Aici s-a năs-
cut ideea Marii Adunări de la Alba Iulia, în 
amintirea Marelui Voievod al tuturor români-
lor, Mihai Viteazul. Nu trebuie uitat că la 
Arad a funcţionat Consiliul Naţional Român 
Central, creat pentru pregătirea Unirii şi con-
siderat ca un fel de guvern al românilor din 
Transilvania, Aradul devenind astfel prima ca-
pitală politică românească din Imperiul Au-
stro-Ungar. Să-i aducem cinstea cuvenită lui 
Vasile Goldiş şi să-l considerăm, alături de cei 
800.000 de ostaşi români care şi-au dat viaţa 
pentru înfăptuirea Unirii, un Erou al Româ-
niei. 

Dar nu trebuie să-i uităm, tocmai în 
aceste momente, în care ar fi cazul să ne gân-
dim la ridicarea de monumente în cinstea Ero-
ilor Unirii, nici pe ceilalţi români care şi-au 
                                                
* Filosof şi eseist, vicepreşedinte al Academiei Române, 
director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Con-
stantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, prof. 
univ. dr. la Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti. 

jertfit vieţile pentru idealul Unirii, de la Mihai 
Viteazul încoace, şi nici pe cei care, după Unire, 
au luptat pentru consolidarea ei „în cuget şi-n 
simţiri”; şi mai ales pe cei care au făurit de-a 
lungul vremii şi au consolidat Conştiinţa Naţio-
nală a românilor. N-au murit pe câmpul de lup-
tă, dar şi-au dat ultima picătură de viaţă şi de 
suflet pentru România şi pentru români. Am 
putea să-i numim „Eroi ai Culturii Române”, 
Eroi cu E mare, cum se cuvine, şi să le ridicăm 
şi lor monumentele cuvenite. Nu săpate în piatră 
şi nici turnate în aramă, ci întipărite în cugetele 
noastre, şi să le aducem, în locul coroanelor de 
flori, buchetele aducerii aminte ale recunoştinţei 
noastre. Aşa cum am încercat noi să-i ridicăm în 
fiecare an lui Constantin Noica, filosofului nos-
tru de suflet, care a scris despre „Sentimentul 
Românesc al fiinţei”, câte un „monument”-sim-
pozion în câte unul dintre marile noastre oraşe, 
pe care le-a iubit mai mult decât oricine; sau 
filosofului Lucian Blaga, care a scris despre 
Spaţiul Nostru Mioritic, să-i aducem buchetul 
cuvenit de recunoştinţă în fiecare an la Sebeş, 
Lancrăm şi la Târgu-Mureş; şi, de asemenea, lui 
Constantin Rădulescu-Motru, care a scris despre 
Etnicul Românesc şi despre Românism. Faptul 
că, din păcate, o facem numai noi, nu trebuie să 
ne mire, căci nici monumentele Eroilor Unirii 
nu le-a ridicat oricine, iar Marele Monument al 
Unirii pe care îl visa Vasile Goldiş nici n-a fost 
ridicat încă! 

Au apărut, în schimb, detractorii Unirii şi 
ai Eroilor noştri de orice fel, care încearcă să ne 
întineze memoria, lucrând după principiul că 
uitarea trecutului este premiza pierderii identi-
tăţii noastre naţionale, iar ponegrirea lui, pre-
miza dobândirii oricărei alte identităţi. Oricâtă 
amploare i s-ar da acestui fenomen, noi nu vom 
înceta să facem cultul eroilor români din toate 
timpurile şi de toate felurile şi vom încerca să 
aprindem flacăra cinstirii lor în cât mai multe 
zone ale ţării, după putinţele noastre, cum o fa-
cem acum, aici, la Arad, pentru cei care vor să 
ne asculte, mulţi sau puţini, cu speranţa că, după 
noi, se vor găsi şi alţi purtători ai făcliei aducerii 
aminte. 

Nu trebuie să uităm însă nici faptul că în 
Primul Război Mondial, când trupele germane, 
austriece, ungureşti, turceşti şi bulgare băteau 
pasul pe bulevardele Bucureştilor, când pierdu-
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sem aproape toată armata, România a fost la 
un pas de pieirea pentru totdeauna, şi că aceas-
tă situaţie ar putea să se repete. şi, zic duşma-
nii României, aceiaşi de atunci, cu adaosuri 
proaspete de la ruşi şi de la ucraineni, că toc-
mai acum, în 2018, de ziua Centenarului Uni-
rii Românilor, ar putea să se repete scenariul 
pieirii latinităţii orientale din Balcani. 

Au mai fost popoare care au pierit: feni-
cienii, egiptenii, grecii antici şi multe altele, 
fiecare la vremea lui, dar amintirea lor mai 
dăinuie prin monumentele pe care le-au lăsat 
pentru eroii lor, materiale pentru regi şi mili-
tari, spirituale pentru eroii culturii. Dialogurile 
lui Platon şi Organon-ul sunt mai falnice 
decât piramidele lui Keops şi Kefren, căci pe 
primele nu le macină nici ploaia, nici vântul, 
şi nici nu le acoperă nisipurile uitării. 

Constantin Noica, unul dintre eroii cul-
turii române, la al cărui monument clădim noi, 
iată, de nouă ani de când i-am sărbătorit Cen-
tenarul, ne-a atras atenţia asupra Tezaurului 
Limbii Române, asupra părţii nevăzute şi ne-
auzite a cuvintelor, asupra comorii ascunse a 
cuvintelor, pe care nu ne-o mai poate fura ni-
meni. Căci cheia „porţilor ferecate”, cum zi-
cea Dimitrie Cantemir, ale acestor cuvinte o 
avem numai noi, iar dintre noi, „semădăii” 
aceia, cum le spunea Noica „arheologilor” ca-
re sapă în adâncurile cuvintelor cu metode 
istorico-hermeneutice, sunt cei care, scotocind 
prin turbinca fermecată a limbii române, reu-
şesc să scoată la lumina tiparului nestematele 
vorbirii şi ale cugetării noastre pe care le spu-
nem prin cuvinte. 

Se ştie că anumite limbi, cum ar fi ale 
amerindienilor din Mato Grosso, conţin multe 
cuvinte pe care aceştia nu le mai înţeleg, ceea 
ce presupune că limba lor a fost utilizată când-
va de către populaţii cu mult mai civilizate 
decât cele actuale. Iar arheologii chiar desco-
peră, într-o mică parte din jungla impenetra-
bilă, urmele unor civilizaţii fabuloase. Cazul 
limbii greceşti din Antichitate, care, în ciuda 
părerii comune, este mai bine cunoscută de 
către germani şi francezi decât de către grecii 
actuali, dovedeşte clar faptul că are cuvinte şi 
semnificaţii ascunse nemaiutilizate de peste 
două milenii. Şi are posibilităţi flexionare cu 
mult peste necesităţile chiar actuale din civili-

zaţia modernă. Să fie urmele unei supercivili-
zaţii dispărute? Arheologii au găsit multe dovezi 
în sprijinul acestei ipoteze. 

Noica, urmându-l pe Mircea Vulcănescu, a 
obţinut rezultate deosebite în cercetarea „taini-
ţelor” limbii române. Este vorba, în primul rând, 
despre dovedirea posibilităţilor filosofice ale 
limbii române şi de exprimare a marilor concep-
ţii filosofice greceşti, franceze şi germane. Lu-
cru dovedit de traducerile exemplare din aceste 
limbi, la care a contribuit şi Constantin Noica 
încă din tinereţe. În al doilea rând, este vorba de 
încercările reuşite de elaborare a unor sisteme 
filosofice în limba română (Vasile Conta, Con-
stantin Rădulescu-Motru, Lucian Blaga), printre 
acestea fiind şi Devenirea întru fiinţă a lui Noi-
ca. Dar cea mai importantă contribuţie a lui este 
Sistemul Rostirii Filosofice Româneşti, adică 
elaborarea unei filosofii a limbii române cu mij-
loace de exprimare intraductibile în alte limbi. 

Nu este ceva neobişnuit, nici filosofiile lui 
Platon şi Aristotel nu sunt traductibile direct în 
limbile moderne, şi nici filosofiile lui Hegel şi 
Heidegger, în alte limbi. Important este faptul 
demonstrat de Noica: limba română este, ca şi 
greaca veche şi germana, aptă pentru elaborarea 
unor filosofii sistematice originale, bazate nu-
mai pe limba română. 

Este evident că Noica foloseşte aici valen-
ţele filosofice ascunse ale limbii române, faţa ei 
nevăzută, pe care a cercetat-o câteva decenii, 
dar mai ales după semnalările lui Mircea Vulcă-
nescu din lucrarea Dimensiunea românească a 
existenţei. Ca mijloc principal de investigaţie a 
folosit cercetarea vechilor scrieri româneşti, a 
cărţilor bisericeşti şi a cronicilor. Dotat cu o 
memorie fantastică, el ştia pe dinafară pasajele 
semnificative din lucrări practic necunoscute din 
primele mineie scrise în limba română ames-
tecată cu slavona. Avea un simţ nemaiîntâlnit în 
depistarea particularităţilor de utilizare, astăzi 
pierdute, ale cuvintelor, până la obţinerea sen-
surilor opuse, contrare şi contradictorii, în func-
ţie de contexte. Şi o spunea adesea: „Cât s-ar fi 
bucurat Hegel dacă aş fi găsit un asemenea cu-
vânt, ca «întru», care înseamnă şi «spre», şi 
«în», fără să fie însă nici una, nici alta. 

Dar cu lucrarea Creaţie şi frumos în ros-
tirea românească a lui C. Noica intrăm într-un 
alt domeniu, al creaţiei, al construcţiei lingvis-
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tice pe baza semnificaţiilor ascunse ale cuvin-
telor. S-ar putea spune, de data aceasta, că 
înseşi cuvintele sunt puse la lucru, sunt puse 
să-şi dovedească valenţele constructive. Noica 
nu mai scormoneşte prin trecutul cuvintelor 
româneşti, ceea ce, principial, ar putea să o 
facă şi alţii, dar n-au făcut-o, ci le pune la 
lucru, le munceşte. Şi nu este întâmplător că 
face cu această ocazie şi deosebirea dintre a 
lucra şi a munci. Munca presupune efort fizic 
şi chiar chinuri, ca cele ale lui Hercules sau 
ale lui Sisif, dar nu conduce întotdeauna la o 
lucrare. A lucra înseamnă a munci cu un anu-
me scop. Cei care strigau: „Noi muncim, nu 
gândim!” aveau dreptate, dar nu se poate spu-
ne că lucrăm fără să gândim. Care sunt însă 
lucrările ascunse şi adânci ale cuvintelor, se 
întreabă Noica. Hai să le punem la lucru! Nu 
să le muncim, nici să le chinuim, ci, asemenea 
poeţilor (de la gr. poiein = a crea), să le pre-
lucrăm, să le transformăm în creaţii. Şi, dacă 
vom reuşi, vom constata, de bună seamă, că 
acestea sunt frumoase. Şi a creat poetul, am 
putea să zicem, asemenea Demiurgului, un 
poem, şi a văzut că acesta este frumos! „Crea-
ţie şi frumos în rostirea românească”, aceasta 
este tema minunată a Simpozionului „Con-
stantin Noica” de anul acesta, la ediţia a IX-a 
de la Arad. El pregăteşte însă desăvârşirea 
investigaţiilor lui Constantin Noica şi tema 
rostirii ne conduce, cum l-a condus şi pe Noi-
ca, la Sentimentul românesc al fiinţei, la mo-
numentul pe care l-a ridicat el însuşi, ca erou 
al Culturii Române, pentru Cultura Română. 

 

-------------------------------------------------------- 

 
 

Lucian Blaga susţinându-şi discursul de recepţie la 
Academia Română, „Elogiu satului românesc” 

 (5 iunie 1937) 
---------------------------------------------------------- 

 

 

CENTENAR 
 

 

 
 

   Mircea  POPA * 
 
 

LUCIAN BLAGA ŞI MAREA UNIRE 
 
S-a afirmat despre Lucian Blaga că ar fi 

fost „darul cultural pe care Ardeaul l-a făcut 
ţării cu ocazia Marii Uniri”. Afirmaţia nu este 
departe de adevăr, deoarece volumul de debut al 
poetului, intitulat Poemele luminii, a apărut în 
aprilie 1919 la Sibiu şi a creat un adevărat frison 
în lumea literară, critici literari precum Sextil 
Puşcariu în „Glasul Bucovinei”, N. Iorga în 
„Neamul românesc”, Ion Agârbiceanu în „Pa-
tria”, Al. Busuioceanu în „Luceafărul”, Ovid 
Densusianu în „Viaţa nouă”, Nichifor Crainic în 
„Dacia”, Ion Vinea în „Adevărul”, precum şi 
mulţi alţii au salutat cu căldură apariţia noului 
poet. Merită de reţinut cuvântul deosebit de în-
curajator al lui Ion Agârbiceanu, care scria: „Su-
flet de proroc ai, iubite frate! Dumnezeu să-ţi 
dea mantia pe care o doreşti. În primenirea de 
care neamul nostru are nevoie un proroc ar fi 
nepreţuit.” 

Într-adevăr Lucian Blaga a apărut în poe-
zia românească ca un proroc al unui alt tip de 
poezie decât s-a scris până atunci. Glasul său s-a 
făcut auzit prin următoarele volume Paşii Pro-
fetului, Pietre pentru templul meu, Zamolxe, ca 
tot atâtea faţete ale unei poezii novatoare, care 

                                                
* Critic şi istoric literar, publicist, cercetător ştiinţific gr. I, 
la Institutul de lingvistică „Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca al 
Academiei Române, profesor univ. dr. la Universitatea „1 
Decembrie 1918”, din Alba Iulia. 
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propunea alte formule şi forme de exprimare, 
şi o mare concentrare şi plasticitate a meta-
forei. Tânărul de 19 ani era încă student, şi 
nici nu-şi încheiase încă studiile universitare 
în filosofie la Viena, unde a fost prins în văl-
măşagul evenimentelor legate de sfârşitul Pri-
mului Război Mondial, care cuprinsese în ma-
laxorul lui mii de români, destinându-i morţii 
sau mutilării fizice şi sufleteşti. În acest sens 
mărturiile lăsate în Hronicul şi cântecul vâr-
stelor sunt deosebit de preţioase şi arată o sta-
tornică orientare spre idealul naţional, purtat 
în suflet de toate generaţiile transilvănene. 
Avem mărturia sa privitoare la faptul că tatăl 
său nutrea dorinţa să plece în Ţară, unde să se 
realizeze altfel decât în imperiul dualist, 
sprijinit pe baionetele jandarmilor fără de lege. 
Apoi războiul introdusese peste tot o atmos-
feră de teroare, de teamă, de nesiguranţă. Ele-
vul Blaga, care tocmai îşi încheiase studiile la 
liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, se simţea 
şi el ameninţat de recrutare, aşa cum s-a 
întâmplat şi cu fraţii săi Lionel şi Longin, care 
fuseseră deja chemaţi sub arme. Afişele puse 
pe străzile din Sebeş aduceau un sentiment de 
ameninţare sumbră care nu putea fi evitat: „Un 
vânt uscat şi fierbinte sfâşia afişele împrumu-
tându-le un sunet metalic.”, scria el. Instinctul 
de conserevare începe să-l bântuie cu insis-
tenţă, cu atât mai mult, cu cât nu avea nicio 
aderenţă cu împărăţia pe care trebuia s-o ape-
re: „Faţă de împărăţia al cărei cetăţean tolerat 
mă ştiam, nu aveam conştiinţa vreunei datorii. 
Mai precis, faţă de împărăţie aveam conştiinţa 
că trebuie repudiat orice gest ce ar fi putut 
contribui, într-un chip sau altul, la supra-
vieţuirea ei. Mă miram uneori că imperativul 
acesta nu alinia pe toţi românii ardeleni în 
front compact.” Asistă neputincios la plecarea 
trenurilor spre măcel, în „jalea surdă a tuturor 
mamelor, ce se sfărmau în plângeri după fe-
ciorii lor destinaţi zărilor.” Dorinţa de supra-
vieţuire l-a mânat să se înscrie la Seminarul 
Teologic de la Sibiu, unde s-a întâlnit cu foştii 
săi colegi de la Braşov, între care Roşca şi 
Oţetea, şi ei în căutare de supravieţuire. Era un 
mod de aşteptare pentru evenimentele ce 
urmau a se arăta la orizont şi pentru care ei, 
tinerii, erau pregătiţi: „Întregirea naţiunii în 
hotarele sale politice fireşti era o promisiune, 

ce încă din copilărie mi-o făceau frunza arinilor, 
murmurul apelor şi bătaia profetică a aripilor 
din văzduh. În aerul acestei promisiuni am cres-
cut. Iar când s-a încins de-a binelea războiul, pe 
care, pe de o parte, îl cântăream cu atâta oroare, 
găseam din alt punct de vedere că istoria ne 
ieşea prielnică în întâmpinare. Căutam, cu alte 
cuvinte, unui cataclism declanşat din cauze ne-
ghioabe, o semnificaţie coborâtă din tării şi o 
legitimare ca preludiu al unei supreme împliniri. 
Dar de la izbucnirea epicului foc au trecut doi 
ani! De câte ori n-am disperat că micul stat 
român, spre care inimile noastre se întorceau, ca 
un imens lan de floarea soarelui, a pierdut oca-
zia, ce nu se va mai repeta. Câteodată mi se pă-
rea chiar că „Ţara” s-a împotmolit în pragul 
destinului ei. Doi ani şi-au picurat clipele în 
cupa nerăbdării şi hotarul din vârful munţilor nu 
se punea în mişcare să vină asupra noastră, să se 
desfacă un moment, şi-apoi să se-nchidă iarăşi 
îmbrăţişându-ne. Numai zvonuri din om în om, 
şi prin Vama cucului, străbăteau câteodată „de 
dincolo”, ca să mai sufle în spuza vetrelor de 
aici şi să scoată iarăşi la iveală ochiul de jar 
nestins. 
---------------------------------------------------------- 

 
Lucian Blaga la absolvirea Facultăţii de Filosofie din 
Viena (1918). Se remarcă imediat ochii pătrunzători 

ai poetului- filosof, predispuşi, încă de pe atunci, 
 la sondarea misterelor lumii... 

---------------------------------------------------------- 
De credinţa în realizarea unităţii naţionale 

a fost cuprinsă întreaga generaţie a tinerilor ro-
mâni născuţi în ultimele decenii ale secolului al 
XIX-lea. Ei au fost într-un fel martori ai luptelor 
memorandiste, au fost martori ai marii expoziţii 
jubiliare din 1906 din Bucureşti, martori ai lup-
telor naţionale purtate de deputaţii români, me-
mbri ai PNR, în parlamentul din Budapesta. Ei 
sunt tinerii care serbau cu mare fast ziua de 3/15 
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mai 1848, ca o adevărată zi naţională, care fă-
ceau să fluture steagul naţional pe turnul cate-
dralei din Blaj, care refuză să respecte legile 
aberante introduse de autorităţi la Academia 
de Drepturi din Oradea şi la alte instituţii de 
învăţământ, evenimente soldate de fiecare dată 
cu exmatricularea unui mare număr de 
studenţi români, care treceau apoi munţii spre 
a-şi continua studiile la Bucureşti. Manualele 
tot mai bune şi mai perfecţionate venite de la 
Bucureşti îi educau de mici în spiritul luptelor 
naţionale, văzând în istorie un îndreptar de 
preţ pe acest teren. Bogatele cunoştinţe de 
istorie se pot detecta şi în scrierile lui L. Bla-
ga, care a studiat cu precădere perioada ilumi-
nistă a redeşteptării noastre naţionale, de pe 
urma căreia pot fi depistate bogate reflecţii în 
partea finală a romanului său Luntrea lui Ca-
ron. Exemplul devotat al luptei pentru drepturi 
dusă de Inochentie Micu Klein, marea acţiune 
de defrişare spirituală continuată de Samuil 
Micu, Gh. Şincai sau Petru Maior sunt exem-
plar comentate. Gândirea sa prospectoare mer-
ge chiar mai departe înspre epoca lui Ştefan 
cel Mare, epocă de mare înflorire şi afirmare 
naţională prin întemeierea statelor româneşti 
care ridică steagul românismului din Moldova 
până în Maramureş. Acest sentiment de com-
plinire identitară s-a afirmat plenar în epoca 
lui Ştefan, despre care vorbeşte la modul cel 
mai elogios cu putinţă: „Dinamica, geniul, 
energia, demnitatea voivodală, spiritul de iniţi-
ativă şi vitalitatea excepţională, puse de Ştefan 
cel mare în destinul său istoric, ar fi fost prin 
virtuţile lor suficiente să ducă la crearea unui 
spaţiu moldovenesc de întinderi şi proporţii 
imperiale. Ştefan a fost din belşug înzestrat cu 
toate calităţile pentru plăsmuirea unor aseme-
nea zări împărăteşti de largă respiraţie istorică 
(...) Nicio altă epocă sau moment din trecutul 
nostru nu ne dăruie un aşa de intens prilej de a 
simţi aroma măreţiei până la care ar fi putut 
creşte istoria românească”. Din păcate, tocmai 
atunci a început expansiunea turcească, oprind 
astfel pentru multă vreme acest vis de aură 
românească de dimensiune europeană. Bloca-
jul acesta a fost unul cu mari repercusiuni în 
istoria noastră, deoarece: „Istoria noastră de la 
Ştefan cel Mare încoace este necontenit istoria 
ceasurilor hărăzite, dar neîmplinite. Nu o dată 

ne-am simţit ispitiţi să reintegrăm poporul nos-
tru în posibilităţile sale şi să permitem spiritului 
noastru şi virtuţilor sale o desfăşurare de vis. 
Imaginaţia noastră este mereu invitată de laten-
ţele mocnitoare ale vremurilor.” 

Un asemenea ceas de „reintegrare” a sim-
ţit întreaga naţiune românească în 1918. Energia 
clocotitoare a generaţiilor a simţit atunci că „a 
bătut ceasul” şi că fraţii despărţiţi de înălţimile 
munţilor sau de vijelia apelor trebuie să se adu-
ne în aceeaşi matcă. În acest fel a simţit fiorul 
momentului şi tânărul Blaga. Fără să-şi fi luat 
diploma de absolvire de la Institutul teologic si-
bian (strămutat din cauza războiului la Oradea), 
tânărul nostru se îndreaptă spre Viena, unde ta-
tonează înscrierea sa la Facultatea de Filosofie. 
Când a avut şi diploma luată, s-a înscris aici, 
obişnuit fiind deja cu lecturile bogate şi diverse 
la biblioteca imperială. L-a urmat şi prietenul şi 
colegul D. D. Roşca, dar după puţină vreme, 
acesta a optat pentru Paris. Blaga va rămâne 
aici, mai ales că fratele său Lionel, avea o treabă 
urgentă de rezolvat. După rezolvarea ei, cei doi 
se reîntorc acasă, fiind aşteptaţi la gara din Vinţ 
chiar de către mama lor, venită expres spre a le 
destăinui că fraţii români de dincolo s-au hotărât 
să intre în cele din urmă în război. Aşa a şi fost. 
A doua zi chiar, trupele române vor fi la tre-
cători şi înaintarea lor spre Ardeal a impus o 
realitate, trăită de toţi ardelenii la cea mai înaltă 
tensiune. Succesele au fost însă trecătoare, deoa-
rece, trupele Puterilor Centrale mai bine pregă-
tite, le-a obligat repede la retragere, sfârşind 
prin a disloca din trupul masei românilor din Ar-
deal, mari părţi de populaţie, căci aici, în Ar-
deal, pe cei care au fost mai entuziaşti, expri-
mându-şi deschis sentimentele şi opiniile, îi 
aşteptau în mod sigur persecuţii nenumărate, la-
gărele de muncă, dislocări, arestări, vexaţii. 
Aici, domina puterea jandarmilor, a penelor de 
cocoş, a fricii şi terorii, orice semn de împotri-
vire sau de nesupunere era tratat cu cruzime, bă-
gând peste tot spaima în oase. Această realitate 
crudă e zugrăvită de Octavian Goga prin astfel 
de cuvinte: „După un an de război, în toamna 
anului 1915, în satele româneşti nu se mai gă-
seau decât bătrâni de peste 60 de ani, femei şi 
copii. Toţi ceilalţi erau pe câmpul de bătaie, par-
te ca combatanţi, parte ca muncitori la tranşee. 
Între cei de-acasă stăpânea teroarea jandarmilor 
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şi a spionilor fără număr. Familiile celor care 
trecuseră munţii pentru a se înrola în armata 
română erau prigonite, iar ei înşişi declaraţi 
trădători şi averea lor se vindea la licitaţie.” 

Din păcate, unirea cea mult aşteptată a 
trebuit să mai întârzie. Trupele germane şi 
bulgăreşti au străpuns frontul în sudul Româ-
niei, obligând guvernul şi Curtea regală să se 
retragă la Iaşi, sub privirile nepăsătoare ale ge-
neralilor ruşi care n-au intervenit şi nu ne-au 
dat ajutor. Noua situaţie l-a descumpănit pe 
studentul vienez de atunci, care a trecut  
printr-o mare dezamăgire: „Nu puteam în nici 
un chip să pricep cum erau cu putinţă toate 
acestea. Mai eram eu acelaşi „eu”? Dată fiind 
cumpăna situaţiei, avusesem, până ieri-alaltă-
ieri, convingerea senină că armata română va 
decide soarta războiului în câteva săptămâni. 
Nu era vorba numai despre o eroare ce s-a 
strecurat în socotelile mele abstracte. Se sfărâ-
ma ceva în osatura mea sufletească: începea 
dezastrul României!” A urmat perioada urmă-
rii pe hartă a situaţiei de război, a întăririi spe-
ranţelor şi a refacerii încrederii în viitor. A tre-
buit să treacă şi prin purgatoriul luării licenţei 
la teologie, examen care nu se arăta deloc 
uşor, după ce fusese declarat repetent la cântul 
religios, mai ales că examenul urma să fie 
prezidat de mitropolitul Mangra, faţă de care 
nutreşte cea mai neagră impresie, numindu-l 
„un neurastenic incalculabil, de la care puteai 
să te aştepţi la orice.” Şi-a făcut curaj şi a apli-
cat asupra textului o melodie oarecare, prima 
care i-a venit în minte, fapt care n-a displăcut 
mitropolitului, ceea ce l-a salvat. Reîntorcerea 
la Viena i-a pus în faţă o realitate crudă: „La 
Viena lipsurile, de nedescris, înregistrau catas-
trofale curbe statistice. Conştiinţa lipsurilor, 
fiind suportată de-o populaţie de milioane, se 
menţinea însă pe-o linie de acuitate amorţită”, 
silindu-l la acel nomadism dintre Viena şi Se-
beş-Alba, deoarece la Mensa Academica se 
dădea o mâncare care nu putea fi îngurgitată, 
inclusiv macaroane cu viermi. Lipsurile aces-
tea enorme din capitala vieneză era un semn 
că victoria trupelor lor stătea încă sub un mare 
semn de întrebare. Acest lucru îi întărea în-
crederea în renaşterea forţelor româneşti, care 
urmau să măture această alienare amorţită. 
Părerea şi-o împărtăşea deschis vărului Romul 

Bena, care-i dăduse găzduire sus în Munţii Se-
beşului: „Încercam să-i arăt, cu amplă desfăşu-
rare de amănunte, că stările de acolo vor pune 
capăt rezistenţei. Puterile Centrale vor pierde 
războiul. Nu trebuie prin urmare să ne descura-
jeze nici dezastrul armatei române, nici alte eve-
nimente din răsărit! Acum noi românii suntem 
la nadir, dar toate se vor îndrepta după o jude-
cată mai bună şi noi ne vom trăi viitorul în Ro-
mânia, care va fi o ţară până dincolo de Munţii 
Apuseni!” 

Previziunile lui aveau să ia contur în oc-
tombrie 1918, când a venit vestea că Bulgaria se 
prăbuşise, şi că succesele armatei române de pe 
frontul de Mărăşti-Mărăşeşti şi Oituz nu mai 
puteau fi puse la îndoială: „În împărăţia austro-
ungară, scria el, şi în Germania simptomele de 
dezagregare se înmulţeau de la o zi la alta. Mân-
jite în sânge, simbolurile imperiale se năruiau. 
Studenţii care luptaseră ani de zile pe fronturi, 
se întorceau la vetrele lor (...) Manifestaţiile se 
înteţeau. Foi volante, vestind revoluţia, se ames-
tecau cu frunzele toamnei. De-un roşu înflăcărat 
erau şi manifestele şi frunzele. Mase de la peri-
ferie apăreau ca pompate de-un punct de absorb-
ţie din centru.” Mişcările de stradă, protestele 
vehemente s-au înteţit, marcând degringolada şi 
destrămarea imperiului anunţată chiar de mem-
brii coroanei. A urmat vestea asasinării lui Tisza 
Istvan, „unul din pilonii monarhiei, omul po-
litic care a jucat un rol decisiv la izbucnirea con-
flagraţiei mondiale, / şi care/ a fost împuşcat la 
el acasă de un grup de soldaţi revoluţionari.” În 
acest context, Blaga are meritul de a fi făcut 
trimitere la celebrele teze wilsoniene, care ne-au 
ajutat atât de mult pe noi, cât şi pe alte popoare 
asuprite din imperiul dualist să scape de sub 
opresiunea dualistă şi să-şi dureze propriille lor 
state naţionale A urmat manifestul monarhului, 
care îngăduia popoarelor să se organizeze în 
state naţionale. Mânat spre casă de evenimente, 
el asistă la Sebeş la preluarea puterii de către 
români, şi la faptul că fratele său Lionel este 
proclamat primar al oraşului. Evenimentele la 
care asistă sunt tot mai convigătoare: „În după-
amiaza zilei de 3 noiembrie, populaţia româ-
nească din Sebeş Alba, adunată în preajma bi-
sericii de lângă râu, s-a pornit în marş masiv 
spre centrul oraşului, spre piaţa mare, având în 
frunte o seamă de soldaţi sosiţi în cursul dimi-
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neţii de pe front şi pe cei câţiva intelectuali lo-
calnici. În piaţă s-au rostit discursuri, arătân-
du-se că românii din Transilvania doresc ali-
pirea la regatul României. Se încerca pe de 
altă parte, pe cât cu putinţă, şi domolirea spi-
ritelor, acum când „Dumnezeul Wilson” a luat 
în mâinile sale destinele popoarelor. Autori-
tăţile săseşti au predat cheile simbolice ale 
puterii, act echivalând cu un început de eră. 
Fratele meu a luat în primire primăria. Un 
consiliu orăşenesc, alcătuit din intelectuali şi 
ţărani, s-a ales apoi, şi s-a procedat numai-
decât la unele măsuri pentru prevenirea dezor-
dinelor, ce se anunţau (...) Fratele meu a stat la 
primărie toată noaptea. Câţiva soldaţi, o seamă 
de băieţandri au improvizat un fel de gardă de 
pază. Intelectualii cu darul cuvântului au ieşit 
la periferie să înduplece la întoarcere spre 
satele lor pe ţăranii, care se apropiaseră cu ar-
mele tradiţionale ale răzmeriţei, cu securi şi 
coase, aşteptând coborârea nopţii. Toţi aceştia 
s-au înapoiat la vetre.” Dacă ţăranii au dat 
dovadă de bun simţ, nu aşa s-a întîmplat cu 
mai mulţi soldaţi care au pătruns în pivniţele 
unui negustor, i-au împuşcat buţile cu vin şi 
apoi au devastat locuinţa acestuia. A fost, se 
pare, singurul caz de dezordine în oraş, deoa-
rece apoi s-a restabilit ordinea. Între timp s-a 
anunţat organizarea Marii Adunări de la Alba 
Iulia de la 1 Decembrie. Să vedem cum s-au 
desfăşurat lucrurile la această măreaţă sărbă-
toare aşa cum au fost ele relatate de poet în 
Hronicul şi cântecul vârstelor: 

„Pentru marea, istorica adunare naţio-
nală de la Alba Iulia, unde s-a hotârât alipirea 
Transilvaniei la patria-mumă, n-a fost nevoie 
de o deosebită pregătirea opiniei publice. Pre-
gătirea se făcuse vreme de sute de ani. În di-
mineaţa zilei de 1 Decembrie, ca la un semnal, 
lumea românească a purces spre Alba Iulia 
(spre Bălgrad, cum îi spuneam noi, cu vechiul 
nume) pe jos, şi cu căruţele. Fratele meu şi cu 
mine, luarăm şi noi o trăsură. Am renunţat la 
călătoria cu trenul căci până la Alba Iulia nu 
erau decât 16 km. ” 

Şi acum descrierea Marii Adunări, aşa 
cum a văzut-o memorialistul:  

„Era o dimineaţă rece de iarnă. Respira-
ţia se întrupa în invizibile cristale. Pe o parte a 
şoselei se duceau la Alba Iulia scârţâind prin 

făgaşele zăpezii, căruţele româneşti, buchete de 
chiote şi bucurie, alcătuind un singur şir, iar pe 
cealaltă parte se retrăgea în aceeaşi direcţie 
armata germană ce venea din România, tun după 
tun, ca nişte pumni stânşi ai tăcerii. Soldaţii ger-
mani fumegând liniştiţi din pipe se uitau miraţi 
după căruţele noastre mai grăbite. Ei îşi luau ră-
gaz. Nu s-a produs niciun incident. „Uite, îi 
spun lui Lionel, aşa prin ger şi zăpadă, se retră-
gea pe vremuri Napoleon din Rusia.” 

La Alba Iulia nu mi-am putut face loc în 
sala adunării. Lionel, care era în delegaţie, a 
intrat. Am renunţat c-o strângere de inimă şi mă 
consolam cu speranţa că voi afla de la fratele 
meu cuvânt despre toate. Aveam în schimb 
avantajul de a putea colinda din loc în loc, toată 
ziua, pe câmpul unde se aduna poporul. Pe câmp 
se înălţau, ici-colo, tribunele, de unde oratorii 
vorbeau naţiei. Pe vremea aceea nu erau micro-
foane, încât oratorii cu glasul prea mic pentru 
atâta lume, treceau pentru multiplicarea ecoului, 
de la o tribună la alta. În ziua aceea am cunoscut 
ce înseamnă entuziasmul naţional, sincer, spon-
tan. Irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce te 
făcea să uiţi totul, chiar şi totala lipsă de rutină a 
oratorilor de la tribună(..) Faptul de la răscrucea 
zilei, cu tăria şi atmosfera sa, ne comunica o 
conştiinţă istorică. Când am trecut prin Lan-
crăm, satul natal, drumul ne ducea pe lângă ci-
mitirul unde, lângă biserică, Tata îşi dormea 
somnul sub rădăcinile plopilor. Zgomotul roţilor 
pătrundea desigur până la el şi-i cutremura oa-
sele. „Ah, dacă ar şti Tata, ce s-a întâmplat!” zic 
eu fratelui meu, întorcând capul spre crucea din 
cimitir. Şi cât a ţinut drumul prin sat n-am mai 
scos un cuvânt, nici eu, nici Lionel. O emoţie ne 
strânse gâtul ca o mână, care încetul cu încetul 
se înmuia, după ce voise aproape să ne sufoce. 
În sat era întuneric şi linişte. Când dăm să ieşim 
din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neaşteptat, 
în noapte, un strigăt de copil: „Trăiască Româ-
nia dodoloaţă!” (acest „dodoloţ” era în Lancrăm 
cuvântul pentru „rotund”).  

Credem că relatarea lui Blaga despre în-
făptuirea Marii Uniri este cât se poate de edifi-
catoare. Ulterior, prin anul 1945, el a fost între-
bat de un ziarist cum s-a petrecut marele eveni-
ment de la Alba Iulia şi în „Tribuna nouă” de la 
Cluj a apărut o scurtă intervenţie a sa pe această 
temă, unde episodul cu „România dodoloaţă” a 
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fost devoalat. Interviul poartă titlul De vorbă 
cu d Lucian Blaga despre 1 decembrie 1918, 
şi este integrat unui număr special, în care mai 
semnează oameni de frunte al Clujului, pre-
cum Florian Ştefănescu-Goangă, Ioachim Cră-
ciun, Ion Clopoţel, Ştefan Pascu, Mihai P. 
Dan, Ovidiu Hulea, iar paginile erau însoţite 
de citate din cuvântarea lui Vasile Goldiş la 
Alba Iulia („Tribuna nouă”, nr. 35 (3 decem-
brie), p. 2, semnat P/avel/ A./postol/). Textul 
interviului este însoţit de un scurt şapou expli-
cativ, unde se afirmă: „Lucian Blaga, omul şi 
opera simbolizează spiritualitatea ardelenească 
în năzuinţa sa spre afirmare în creaţii de va-
loare europeană. E deci firesc să ne adresăm 
dsale ori de câte ori se pun probleme sau se 
cinstesc evenimentele reprezentative ale aces-
tor meleaguri”, subliniindu-se chiar din prima 
întrebare faptul că poetul provine dintr-o loca-
litate învecinată cetăţii Marii Uniri de la Alba 
Iulia. Răspunsul pe care l-a dat poetul acestor 
întrebări este extrem de asemănător (cu unele 
diferenţe nesemnificative) cu acela pe care 
mai târziu l-a inclus în Hronic. Din acest mo-
tiv nici nu-l mai reproducem aici, deşi, trimi-
terea ca atare lipseşte din biobibliografia pe 
care i-a închinat-o D.Vatamaniuc. Poate fi şi 
acesta un semn că poetul ar fi avut chiar în 
acei ani o versiune a Hronicului la care va 
lucra. Oricum la întrebarea finală a reporteru-
lui care suna aşa: „Nu v-aţi simţit niciodată 
tentat să fixaţi în chip literar impresiile dv. de 
la Alba Iulia?”, Blaga a răspuns în felul urmă-
tor: „În opera de artă impresiile intră aşa fără 
să vrei, de la sine. Numai în acest fel ele se 
integrează organic creaţiei. Desigur că anume 
impresii au intrat în opera mea literară. De 
exemplu, în Avram Iancu. Dar până la urmă, 
cine ştie, alte impresii vor răbufni cândva în 
alte scrieri, pe care încă nici nu le visez.” Re-
veletor ni se pare faptul că poetul a avut tot 
timpul conştiinţa Marii revărsări de efluvii şi 
forţe creatoare care urmau să însoţească pro-
cesul intrării României într-o nouă etapă de 
creştere. Era conştient, aşa cum a afirmat-o la 
un moment dat şi Mircea Eliade, că el face 
parte din cea dintâi generaţie de ardeleni care 
s-au putut detaşa de obsesia luptei pentru rea-
lizarea reîntregirii neamului şi a fost prima ge-
neraţie care eliberată din chingile acestei dato-

rii majoare s-a putut dedica cu toate forţele 
amplului proces de creaţie în planul culturii. A 
fost, cum s-a spus, revanşa pe care această gene-
raţie a reuşit s-o dea întrebărilor substanţiale ale 
timpului, eliberându-se pe sine şi reuşind să se 
afirme plenar în sfera culturii, ştiinţei şi artei, 
oferind astfel spiritualităţii neamului, tot ceea ce 
celelalte generaţii au trebuit să şi le înfrâneze 
spre a se putea consacra luptei politice pentru 
eliberare şi independenţă. 

Acum la centenarul Marii Uniri, amin-
tirile şi evocările lui Lucian Blaga vin să între-
gească imaginea pe care atât de mulţi cărturari 
români au oferit-o despre dramaticele şi epo-
calele evenimente. Trăirile, meditaţiile, opiniile 
despre oameni şi evenimente din acel timp au 
fost completate cu mărturia participantului la 
Adunarea de la Alba Iulia, a omului care a cu-
noscut faptic la faţa locului evenimentul şi i-a 
luat pulsul. Chiar dacă cartea sa de amintiri s-ar 
fi rezumat numai la acest eveniment, ea merita 
să fie scrisă, deoarece are puterea de reconstitu-
ire faptică puternic integrată spiritualităţii naţio-
nale, reprezentând în ultimă instanţă o depoziţie 
unică, un act de conştiinţă naţională care străba-
te viu şi contagios prin vreme, ca o bătaie de 
clopot din zariştea fără de preţ a memoriei inte-
gratoare. 
---------------------------------------------------------- 

 
 

Lucian Blaga cu Dorli la Lisabona (1938) 
------------------------------------------------------------ 
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GNOSEOLOGIA  BLAGIANĂ –   
CA PARADOXIE ŞI IDEAŢIE 

DOGMATICĂ  
 

Încă din etapa publicistică, tânărul filo-
sof susţinea în revistele vremii (în special în 
eseurile din Gândirea) că insul uman – pur-
tând sub frunte miracolul mutaţiilor ontolo-
gice, care-l diferenţiază net de celelalte fiinţe, 
beneficiare doar de simple mutaţii biologice – 
se află în continuă luptă cu misterul, în timp 
ce Marele Anonim acţionează prin „frânele 
transcendente”, zădărnicindu-i cunoaşterea, 
spre a menţine echilibrul lumesc şi spre a-l 
determina să nu-şi părăsească condiţia dată: 
aceea de unic plăsmuitor de cultură în univers!  

Dar ce sunt „frânele transcendente” şi 
cine este Marele Anonim? Lucian Blaga ne 
lămureşte că „frânele transcendente” sunt 
identice cu matricea stilistică, definindu-le ca 
pe o garnitură complexă de „categorii abi-
sale”, în relaţie de paracorespondenţă cu cate-
goriile logice ale conştientului, însă sub con-
trolul unui „centru metafizic” nevăzut, dar în 
raport cu conştiinţa umană, asupra căreia exer-
                                                
* Scriitor, cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Filo-
sofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Aca-
demiei Române, Bucureşti, cadru didactic titular la Uni-
versitatea „Petru Maior” Târgu Mureş. 

cită o permanentă cenzură, impunându-i severe 
restricţii – atât la nivelul receptivităţii cognitive, 
cât şi la nivelul spontaneităţii plăsmuitoare – 
avansând astfel ipoteza metafizică a Marelui 
Anonim.  

Delimitându-se de mai vechi concepte teo-
logice, filosoful român ţine să facă, privitor la 
această sintagmă, precizarea că: „Gânditorul şi 
misticul răsăritean Dionisie Areopagitul (anul 
500) a numit pe Dumnezeu incidental cel fără 
nume, Anonimul. Concepţia noastră despre Ma-
rele Anonim – subliniază Blaga – diferă însă 
fundamental de concepţia Areopagitului.”1 Într-
adevăr, în gnoseologia filosofului din Lancrăm, 
„cenzura transcendentă” ne sugerează imaginea 
unei stavile permanente, atât pentru categoriile 
conştientului (intelectului), cât şi pentru catego-
riile inconştientului (abisale), care-l ţin pe om 
învăluit în mistere, departe de primejdia unei 
„anarhii cosmice”, posibilă prin încetarea efor-
tului său de revelare a acestora sau prin încer-
carea de a se substitui funcţiilor Marelui Ano-
nim. 

Ca orice filosof care îşi propune să reali-
zeze o construcţie temeinică, Lucian Blaga s-a 
aflat în căutarea unei metodologii şi – mărturi-
seşte el în Eonul Dogmatic (1931) – „scormo-
nind prin cenuşa istoriei” a descoperit că „teo-
logia a dat naştere la o seamă de formule”, care, 
„privite mai de aproape, alcătuiesc un tip aparte 
de cunoaştere: dogmele”; de aici nu a mai fost 
decât un pas până la constatarea că dogma, din-
colo de orice formulă metafizică, „mai ascunde 
şi un sens metodologic” pe care, însă, l-au ne-
glijat atât teologii cât şi filosofii.2 Luând în con-
siderare trăsăturile paradigmei culturale din vea-
cul al XX-lea, conţinutul noţiunilor de Dogmă şi 
Eon sintetizează întregul spirit al epocii contem-
porane, reliefând, în acelaşi timp, coresponden-
ţele ei cu epoca elenistică, ambele fiind genera-
toare de eon – „...o nouă lume spirituală de 
lungă durată.”3 

Dacă de la Immanuel Kant încoace dog-
maticul a căpătat o conotaţie negativă, în schimb 
Blaga a identificat în teologia creştină un evan-
tai de aspecte dogmatice, care permit o reeva-
luare a potenţialului dogmei, pe el interesându-l 
– din motive strict metodologice – „numai ca tip 
de ideaţie, ca înfăţişare şi articulaţie interioară, 
ca structură.” 4 
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Aceste teoretizări ale filosofului se adân-
cesc, el constatând că, în orice analiză rigu-
roasă a dogmei, trebuie ţinut cont de faptul că 
aceasta (prin proprietăţile ei negative) defor-
mează raporturile logice între noţiuni, consti-
tuind „pentru posibilităţile logice ale intelec-
tului uman o antinomie...” Iar antinomia în-
săşi, pentru a putea fi depăşită, adică „soluţio-
nată împotriva posibilităţilor noastre de înţe-
legere este marcată prin «deghizare»”; pentru 
a descoperi apoi că „ceea ce pare mascare e în 
realitate o transfigurare.” Aşadar, procedând la 
o analiză creativă în cadrul binecunoscutei 
dogme, a „trinităţii Dumnezeu” – reprezentat 
în „unu” ca fiinţă şi „multiplu” ca persoană –, 
filosoful arată că intelectul uman nu poate 
realiza separarea susţinută în transcendent a 
celor două concepte (de fiinţă şi persoană, în 
acelaşi timp), deoarece sesizează imediat as-
pectul antinomic, absurd şi imposibil din 
punct de vedere logic. Mai explicit, dogma 
acestei trinităţi sună astfel: Dumnezeu e o 
„fiinţă” în trei „persoane” (adică o „substanţă” 
în trei „ipostaze”). În faţa acestei formule 
intelectul uman întâmpină mari dificultăţi lo-
gice, punându-şi spontan întrebarea: Cum poa-
te fi Dumnezeu şi „unitar” şi „multiplu” – în 
acelaşi timp? Un răspuns oarecum „logic” la 
această întrebare ar fi următorul: Dumnezeu e 
„unul” ca fiinţă şi „multiplu” ca manifestare. 
Dar teologia nu s-a oprit la acest răspuns, pe 
care intelectul ar fi putut să-l accepte, ea întin-
zând până la o limită de tensiune voită noţiu-
nea „constructului” dual de fiinţă şi persoană.  

 Aşadar, dogmele, sunt pentru insul uman 
antinomii transfigurate (mascate) de misterul 
pe care-l potenţează: „...luând o înfăţişare de 
dincolo care ne face să le atribuim un înţeles, 
deşi înţelesul ne scapă în întregime”, fiind adi-
că „antinomii transfigurate de misterul pe care 
ele vor să-l exprime.”5 În teoria blagiană, dog-
ma, ca mod specific de gândire, ca metodo-
logie, constituie un procedeu metafizic, strâns 
legat de chingile gnoseologice, iar filosoful 
constată, având în vedere soluţia ei pozitivă, 
că chiar dacă stă sub semnul inaccesibilului, 
acesteia nu i se cuvine „atributul de antilogic”, 
ci mai degrabă „conţinutul de metalogic”, 
deoarece „o antinomie (transfigurată sau nu), 
deşi din punct de vedere logic reprezintă un 

zero, un nimic, poate să joace uneori în cadrul 
operaţiunilor intelectului şi un alt rol decât rolul 
unui nimic; o antinomie poate să reprezinte 
echivalentul intelectual al unui mister.”6 Prefi-
gurată de Platon, ca „mare meşter al gândului 
metafizic”, preluată de Filon din Alexandria şi 
perfecţionată de părinţii bisericii creştine, meto-
da dogmatică, cu procedeele ei şi cu structura 
ei, devine interesantă prin posibilităţile ei de a 
propulsa „un spirit dogmatic (...) în miraculoasă 
convergenţă cu nevoile spirituale ale timpului 
nostru.” Ceea ce ar fi mai mult decât ademeni-
tor sau provocator pentru stabilirea şi afirmarea 
unui „tip de cunoaştere sau tip de ideaţie.”7 

Făcând distincţie între paradoxiile dia-
lectice şi paradoxia dogmatică, fiecare de „altă 
natură”, clasificându-se tocmai prin faptul că 
„antinomicul dogmatic se deosebeşte de antino-
micul dialectic prin aceea că exclude o sinteză 
prin concret”, filosoful subliniază contribuţia re-
marcabilă a eleaţilor care „au meritul de a fi 
constatat că lumea concretului (intuitiv sau ima-
ginar, lumea spaţiului, a timpului, a mişcării şi 
diversului) cuprinde, din punct de vedere logic, 
o mulţime de contradicţii sau de antinomii la-
tente.”8 Se schimbă situaţia la Hegel, unde gân-
direa dialectică operează din plin cu concepte 
concrete, aşa cum este cel al devenirii astfel 
încât, de exemplu, „antinomia neexistenţă-exis-
tenţă, la care reducem conceptul concret de de-
venire sub unghi abstract, e anulată prin sinteza 
de o totalitate concretă (căreia pe un plan con-
ceptual îi corespunde tocmai conceptul de de-
venire.”9 

În acest context filosoful român explică 
amplu problema paradoxiei dogmatice, aflată în 
sfera de preocupări a unor teologi din toate tim-
purile, care prilejuieşte revelarea unor trăsături 
specifice ale metafizicii dogmatice, diferite de 
metafizica profană (raţionalistă sau dialectică), 
prin aceea că se află mereu în dezacord cu con-
cretul, astfel încât „toată structura, articulaţia şi 
configuraţia concretului refuză un acord cu anti-
nomicul dogmatic.”10 

Aşadar soluţia paradoxiei dogmatice e 
„postulată dincolo de logică şi concret”, în 
transcendent, având „înfăţişare de Nonsens”, 
care este „susceptibil de a deveni expresie a 
unui Ultim-sens inaccesibil.”11 Analizând con-
tradicţia în ştiinţă şi dogmă Blaga constată că şi 
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gândirea ştiinţifică admite „tipuri de con-
strucţii şi metode..., aşezate în paralel cu for-
mulele şi metoda dogmatică.” Aceste „con-
strucţii” şi „metode” care au în comun posibi-
litatea de a genera „paradoxii” sunt: „1. con-
strucţiile teoretice de limită; 2. construcţiile 
procesului logic infinit; 3. metoda erorilor 
contrarii; 4. analogii matematice ale dogmati-
cului; 5. echivalente matematice ale dogmati-
cului.”12 

Dar să vedem ce înţeles are fiecare gru-
pare în parte. Prin construcţiile teoretice de 
limită – „ni se dezvăluie acele concepte ştiin-
ţifice care rezultă din ducerea până la sfârşit, 
până la limită a unui proces logic de abstracti-
zare şi idealizare a concretului: linia, punctul, 
planul etc.”, unde punctul este „ceva spaţial 
fără extensiune”, linia „este o împreunare de 
două puncte fără grosime...” astfel încât în 
cazul acestui tip de „construcţii este dată posi-
bilitatea unui conflict între logic şi concret.”13 

În cadrul construcţiilor procesului logic 
infinit – poate fi reperată următoarea situaţie: 
„prin actul logic de punere a unei unităţi can-
titative, aplicat asupra unui ce concret (un spa-
ţiu oarecare, un moment oarecare, un prim 
număr, o întâie împărţire etc.), se face că în-
suşi concretul e ridicat, într-un proces de pu-
neri succesive ale aceluiaşi ceva, într-un pro-
ces virtualmente fără limită. Spaţiul concret, 
momentul concret, numărul concret devin ast-
fel spaţiu infinit, timp infinit, număr infinit...” 
Şi, chiar dacă aceste „derivări” nu alunecă în 
antilogic, în schimb „ele dobândesc însă un 
aspect hibrid de îndată ce se vor necondiţionat 
realizate imaginar-concret.”14 

Metoda erorilor contrare – intervine 
doar atunci când într-o propoziţie este făcută o 
afirmaţie al cărui subiect refuză predicatul, ca 
în exemplul: „Cercul e o elipsă” şi „se îmbină 
astfel, ca subiect şi predicat, două concepte 
care se exclud”, astfel că „sinteza e de nerea-
lizat.” Completarea acestei afirmaţii cu propo-
ziţia: „Cercul e o elipsă – cu distanţa dintre 
focare egală cu zero”– este de asemenea o 
contradicţie, „fiindcă o distanţă egală cu zero 
nu mai e distanţă.” Citându-l pe H. Vaihinger, 
care a analizat metoda în toate aspectele ei, 
Lucian Blaga scoate în evidenţă faptul că 
prima parte a afirmaţiei (cercul e o elipsă) 

„cuprinde o imposibilitate”, dar că, ulterior, 
„corectura se face printr-o altă afirmaţie, tot 
imposibilă, adică printr-o contraeroare (focare 
cu distanţa zero)”, de unde derivă apoi şi raţio-
namentul: „în formulele rezultând din aplicarea 
metodei erorilor contrarii, orice dezacord logic e 
ţinut în echilibru de un contradezacord.”15 

Analogii matematice ale dogmaticului – e 
posibilă o discuţie pe marginea acestei situaţii 
atunci când este privită din unghiul iraţionalităţii 
o construcţie matematică care îşi are, conform 
exemplului dat de filosof, „reprezentantul clasic 
în numărul imaginar √-1”; deşi este o analogie 
totuşi, construcţia respectivă „nu e ceva dog-
matic”, scrie Blaga răspicat, aceasta pentru că, 
„deşi iraţională, ea devine în cadrul operaţiu-
nilor logic-matematice echivalentul unei con-
strucţii raţionale”, de unde şi concluzia desprin-
să de acesta: „Dogma poate fi în consecinţă 
expresia unui mister, ceea ce niciodată nu e o 
construcţie ca √-1”16 

Echivalente matematice ale dogmaticului – 
sunt identificabile în unele construcţii precum 
cele ale transinfinitelor, ca de pildă simbolul 
alef, a lui Georg Cantor, ce „denumeşte o mări-
me transinfinită care rămâne identică cu sine 
orice mărime s-ar scădea din ea”. În acest sens, 
pentru a fi cât mai explicit, Blaga îl citează pe 
Bernard Bolzano (matematician şi filosof ceh, 
de limbă germană), autorul lucrării Paradoxiile 
infinitului, prin intermediul filosofului Paul Na-
trop: „o mărime transinfinită poate să fie echiva-
lentă cu o mărime parţială a ei”. De asemenea 
un exemplu elocvent pe care ni-l oferă filosoful 
român este formula dogmatică a lui Filon din 
Alexandria, „potrivit căreia substanţa primară 
nu suferă nici o scădere prin emanaţiile ce se 
desprind din ea”, completând apoi cu această 
constatare: „între simbolul alef şi formula filo-
nică e o perfectă asemănare structurală.”17 

Pe acest fundal nebulos de teorii, Lucian 
Blaga analizează contradicţiile latente ale con-
strucţiilor ştiinţifice, diferite de contradicţiile 
transfigurate, specifice elementelor din gândi-
rea dogmatică; şi – cum aceasta din urmă elu-
dează legile logicii – filosoful este ispitit să se 
întrebe dacă nu cumva se află într-o strânsă rela-
ţie cu o aşa-zisă gândire prelogică sau arhaic-
primitivă? Exemplul filosofului român este luat 
din cercetările sociologului şi antropologului 
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francez Lucien Lewy-Bruhl, care, analizând 
mentalităţile primitive ale tribului Bororo, a 
constatat cum un membru al acestuia s-a 
declarat a fi, în acelaşi timp, şi om şi papagal 
(arara) – situaţie în care sunt clar încălcate 
principiile elementare ale identităţii şi contra-
dicţiei. Teza lui Lewy-Bruhl18, a derapajului 
logic al insului primitiv, a fost socotită, mai 
târziu, lipsită de temei, dovedindu-se că primi-
tivul avea, de fapt, o raţiune de acelaşi fel cu 
cea a omului modern, în ciuda participaţiei şi 
implicării sale în ritualurile totemice şi cere-
moniile religioase specifice. Aşadar, Blaga îşi 
răspunde singur şi imediat că: „o gândire par-
ticulară, primitivă, prelogică nu există. Prin 
aceasta se exclude de la sine raportarea dog-
mei la ea.”19 

Arătând că asemănările dogmei cu para-
doxiile metafizice profane, cu gândirea prelo-
gică sau cu contradicţiile construcţiilor ştiinţi-
fice, nu fac altceva decât să întărească con-
ceptul potrivit căruia dogmaticul este un tip 
complex de cunoaştere, cu analogii şi echi-
valenţe mai degrabă în matematică, filosoful 
face însă diferenţierea necesară între structura 
nelogică a dogmei şi creştinism, înfăţişând 
dogmaticul ca articulaţie a gândirii laice a 
cărei geneză nu trebuie ancorată obligatoriu la 
corabia credinţei, ea venindu-ne în întâmpi-
nare ca o „formulare intelectuală”, din cadrul 
mai larg al metafizicii profane. Încercuită şi 
stăpânită de credinţă, gândirea dogmatică, sus-
ţine filosoful român, ar trebui să revină din 
nou la starea creatoare, în care s-a aflat cu 
multe veacuri în urmă, adică până atunci când 
s-a întâmplat altoirea religiei pe trunchiul ei, 
urmată spontan de oprirea din firescul evo-
luţiei, ajungându-se astfel la o „caricatură em-
brionară”, alta decât forma care trebuia să 
devină. 20 

Lucian Blaga distinge două manifestări 
fundamentale ale intelectului: 1. o manifestare 
de tip enstatic, când acesta se situează în ca-
drul funcţiilor sale logice fireşti, şi 2. o altă 
manifestare, de tip ecstatic, când intelectul 
iese „în afară de sine”, adică în afara concre-
tului şi a funcţiilor logice, folosindu-se de 
concepte în formulările sale. „Dogma – con-
chide Blaga – e un produs al intelectului 
ecstatic, diferit de „extazul neoplatonic”, dar 

şi de extazul absorbirii fiinţei umane în monada 
absolută a lui Dumnezeu (ca în filosofia lui 
Leibniz).21 Filosoful arată că trecerea intelectu-
lui din starea sa normală, enstatică, la starea 
ecstatică, se întâmplă printr-un factor exterior, 
numit de el „impulsul saltului ecstatic”, care 
poate fi o revelaţie sau un simplu (dar pătrun-
zător) fapt de experienţă. 

O analiză pertinentă a cuplului dogmă – 
transcendent îi dă posibilitatea filosofului de a 
formula unele teze, dovedibile prin „rezulta-
tele” înregistrate de gânditori din toate timpu-
rile, lucrurile stând astfel: „1. transcendentul e 
raţionalizabil şi formulabil” – unde şirul gân-
ditorilor începe cu eleaţii şi continuă cu Aris-
totel, Spinoza şi Leibnitz; „2. transcendentul e 
trăibil printr-un fel de intuiţie intelectuală” – 
unde exemplele consemnate sunt: Plotin (ideea 
Unicului), Schelling (ideea de Absolut), Berg-
son (conştiinţa intuitivă) şi Goethe (fenomenul 
originar); „3. transcendentul e dialectic raţiona-
lizabil şi formulabil” – prin construcţiile anti-
nomice-sintetice ale metodei dialectice a lui 
Hegel; „4. transcendentul e neraţionalizabil şi 
neformulabil” – aşa cum se vădeşte în teoriile 
agnostice şi-n criticismul lui Immanuel Kant; 
„5. transcendentul e neraţionalizabil dar formu-
labil” – aşa precum în concepţia dogmatică a lui 
Filon din Alexandria, în concepţiile gnostice şi 
în cele creştine.22 

În comparaţie cu criticismul kantian, care 
susţine „un transcendent, neraţionalizabil, ne-
construibil şi neformulabil”, dogmaticul, scrie 
Lucian Blaga, „formulează transcendentul fără 
a-i răpi caracterul de mister.” Diferenţa de vi-
ziune este şi mai clar sesizabilă atunci când cele 
două concepţii se află dinaintea misterului şi 
„faţă de misterul agnostic” (kantian), care este 
„oarecum omogen, fără dimensiuni, ascuns pre-
tutindeni în dosul lumii văzute”, aflăm că 
„miste-rele dogmatice sunt un fel de mistere 
potenţate de diferite grade.”23 

Istoria filosofiei a înregistrat numeroase 
tipuri de cunoaştere, care au aplicat, fiecare, 
propriile lor reguli şi metode, fie că a fost vorba 
de o cunoaştere mitică, de o cunoaştere raţio-
nală, de o cunoaştere intuitivă sau dialectică ş.a., 
însă „tuturor tipurilor de cunoaştere li s-a atri-
buit acelaşi sens unic, de reducere la minimum a 
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misterului cosmic (în înţeles cantitativ şi ca-
litativ).”24 

În încercarea de a determina posibilităţile 
cunoaşterii înţelegătoare, în raportul acesteia 
cu „misterul cosmic”, Blaga a constatat „câte-
va interesante diferenţieri”, pe care le vom 
recapitula aici, după cum urmează: când cu-
noaşterea îşi pătrunde obiectul („un X sau 
nenumărate x-uri”) şi îl raţionalizează prin 
metodele intelectului enstatic – atunci ea poate 
fi apreciată ca o cunoaştere pozitivă marcată 
de semnul plus, adică este o plus-cunoaştere; 
când cunoaşterea se află în imposibilitate de a-
şi pătrunde obiectul – ea poate fi marcată cu 
semnul zero, vorbind adică de zero-cunoaş-
tere; cât priveşte cunoaşterea dogmatică, 
aceasta „îşi formulează obiectul, articulându-l 
ca mister imposibil de construit sau de raţio-
nalizat” – fiind marcat de semnul minus şi 
fiind vorba de o minus-cunoaştere.  

Filosoful face, însă, în legătură cu aceste 
diferenţieri-delimitări gnoseologice, câteva 
interesante precizări, pe care le vom consemna 
integral: „Introducerea termenului de direcţie, 
sens (plus, minus) în teoria cunoaşterii e 
condiţionată de raportarea subiectului cognitiv 
la un mister ca obiect. Dacă subiectul cognitiv 
se hotărăşte pentru atitudinea plus, atunci 
misterul va fi supus unei operaţii reductive; 
dacă subiectul cognitiv se hotărăşte pentru 
atitudinea minus, atunci misterul va fi supus 
unei operaţii de potenţare. Cum atitudinea plus 
e cea firească, niciun subiect cognitiv nu va 
încerca operaţia de potenţare înainde de a fi 
epuizat toate metodele reductive (...) Problema 
cunoaşterii înţelegătoare e sau reducerea, sau 
potenţarea misterului.”25 

Conceptul de dogmă se amplifică în filo-
sofia blagiană, devenind, argumentat, o moda-
litate complexă de cercetare, care primeşte de-
numirea de minus-cunoaştere. În demonstraţia 
sa, marcată de „delimitări «cvasi-matematice»”, 
Lucian Blaga descrie acest proces cognitiv ca 
pe o operaţiune algebrică, desfăşurată dinspre 
punctul zero-cunoaştere în două sensuri: când 
săgeata de lumină se deplasează într-un sens, 
intrând în zona plus-cunoaşterii, iar când 
aceasta săgetează în sensul opus – pătrunde în 
spaţiul de influenţă al minus-cunoaşterii. În 
cadrul acestui proces, vădit marcat de logică şi 

de principiul noncontradicţiei, intelectul ecstatic 
atenuează misterele cosmice sub raport calitativ. 
Prin minus-cunoaştere (sub incidenţa intelectu-
lui ecstatic!) misterele cosmice sunt surprinse în 
postura lor de maximă adâncime. În acelaşi 
timp, sinteza aspectelor contrarii scoate în relief 
prezenţa antinomiei transfigurate, ca principală 
formă de manifestare a acestui proces cognitiv, 
având rolul determinant de a scoate obiectul din 
starea sa iniţială şi de a-l transfera în zona re-
flexivă a intelectului uman. Aplicând metoda 
antinomiei transfigurate la dualitatea undă-cor-
puscul a luminii (preluată din teoria comple-
mentarităţii a fizicianului atomist Niels Bohr şi 
din cercetările asupra cuantelor de energie ale 
lui Max Planck şi Louis de Broglie, pe baza 
cărora Albert Einstein a formulat teoria cuantică 
a luminii), Lucian Blaga arată că unda şi cor-
pusculul se scindează în „altceva”, cu însuşiri 
solidare, decurgând din starea iniţială, dar, to-
tuşi, diferite şi anume în: continuitate şi energie! 
Latura contrară a acestor proprietăţi generează 
antinomia transfigurată. Prin aceasta filosoful 
român subliniază relaţiile şi conexiunile com-
plexe existente între fiinţa umană şi realitatea 
dimprejurul ei (de zidurile căreia se izbeşte în 
fiecare clipă), sesizând, în acelaşi timp, unele 
similitudini între această teorie şi cele mai noi 
descoperiri ale fizicii: teoria cuantelor şi cea a 
relativităţii. 

Pornind de la aceste constatări, Blaga arată 
că dacă Immanuel Kant a fundamentat o teorie a 
cunoaşterii, legitimând în acest fel fizica clasică 
a lui Newton, chiar dacă „lucrul în sine” 
(noumenul) al gânditorului din Königsberg nu 
este decât una dintre „nenumăratele variante po-
sibile ale ideii de mister”, totuşi, alta este situa-
ţia în secolul XX, când se impune necesitatea de 
a conferi descoperirilor fizicii contemporane un 
fundament filosofic: o nouă teorie a cunoaşterii! 

 Să expunem, în rezumat, ideile gnoseo-
logiei blagiene, formulate de însuşi creatorul 
lor: „Cunoaşterea nu are un sens unic (plus) cum 
se crede de la Kant încoace, adică sensul de 
„atenuare” al misterului printr-un proces teoretic 
infinit; cunoaşterea are două sensuri opuse, plus 
şi minus. Şi în anumite situaţii se impune direc-
ţia „minus”, prin care un mister nu e atenuat, ci 
potenţat, radicalizat şi formulabil prin antino-
mie. Aşa mi se pare că procedează în anumite 
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cazuri fizica modernă. Teoriile acestea nu sunt 
deci a se socoti ca un impas, ci ca apariţie a 
tipului de cunoaştere pe care-l numim minus-
cunoaştere.”26 Vom lămuri aici, pe scurt, că, 
spre deosebire de teoria kantiană a cunoaşterii, 
în cadrul căreia categoriile conştiinţei27 sunt 
cele care ordonează şi organizează haosul de 
senzaţii receptat prin simţuri, în teoria lui Lu-
cian Blaga categoriilor inconştientului, numite 
şi „abisale”, care acţionează „în mănunchi” şi 
alcătuiesc o garnitură de forţe (în fond chiar 
matricea stilistică), le revine misiunea de a 
călăuzi şi modela eforturile făcute de spiritul 
uman în revelarea misterelor. Filosoful subli-
niază însă că, dacă categoriile conştiinţei, spe-
cifice insului uman, au un caracter universal, 
în schimb şi spre deosebire de acestea, catego-
riile inconştientului diferă de la popor la po-
por, iar, sub aspectul lor secundar, variază de 
la epocă la epocă şi chiar de la un individ la 
altul. Susţinând în teza sa această dublă 
funcţie a categoriilor intelectului, Lucian Bla-
ga afirmă răspicat că: „Există un dualism al 
cunoaşterii, radical şi ireductibil la un numitor 
comun: 1. cunoaşterea ce se clădeşte în ori-
zontul lumii date şi care poate fi completată cu 
simple necunoscute, şi 2. cunoaşterea ce se 
clădeşte în orizontul misterului, în care tot ce 
ţine de lumea dată nu e decât semn sau sem-
nalizare, prin simţuri, a unor mistere. Întâia 
cunoaştere am numit-o paradisiacă, a doua, 
luciferică”.28 

Aşadar, minus-cunoaşterea nu poate fi 
considerată ca o lipsă de cunoaştere sau ca o 
noţiune fără importanţă căreia îi sunt anexate 
erorile gnoseologice, ea fiind tot o cunoaştere, 
dar cu direcţia inversată faţă de cea obişnuită 
– o „cunoaştere capabilă de progres şi spor 
imprevizibil în acelaşi sens.”29 Iar formulele 
de tip dogmatic nu sunt totuşi chiar atât de 
înţepenite şi statice, cum s-ar părea, ci, aşa 
cum remarcă filosoful, „formulele minus-cu-
noaşterii evoluează de la un minimum de in-
comprehensibilitate spre un maximum de in-
comprehensibilitate. O formulă dogmatică e 
susceptibilă de developare, de precizare, devi-
ne tot mai neinteligibilă, înregistrând un spor 
de carate dogmatice.”30 

Arătând că elemente ecstatice se găsesc 
în teoria relativităţii, în teoria cuantelor şi în 

teoria entelehială, Lucian Blaga prognozeză că 
metoda ecstatică va fi aplicată în viitor tot mai 
mult, tocmai prin felul ei distinct de a aborda o 
problemă dificilă şi de a o rezolva. Chiar „ritmul 
istoric” îl face pe gânditorul nostru să creadă că 
lumea se îndreaptă spre o nouă eră dogmatică, 
aşa cum a fost cea creştină, însă aceasta nu ar 
mai putea fi restaurată, în ciuda entuziasmului 
gândirii „eonice” a filosofului rus N. Berdiaev 
(idee pe care acesta o susţine în lucrarea sa Noul 
Ev Mediu, din 1925). Aşadar filosoful român 
contestă ferm posibilitatea unei reintrări „sub  
bolta ideii creştine”, dar nu contestă un nou eon, 
în care „ecstazia intelectuală” să joace un rol de 
prim rang: „Noi credem numai într-o criză isto-
rică (am denumit-o elenistă); o criză în cuptorul 
căreia se ard la înaltă temperatură cărămizile 
pentru noua clădire. Eonul dogmatic, la ale cărui 
porţi batem, îl inchipuim înzestrat cu toate virtu-
ţile ineditului.”31  

Şi câtă dreptate a avut Lucian Blaga, mai 
ales cu acele cărămizi încinse ale „noii clădiri” 
şi cu „virtuţile ineditului” ei, sub aspectul rân-
duielilor politice, economice, sociale, ideologice 
etc., care s-au dovedit a fi atât de dramatice, mai 
ales pentru ţările şi popoarele din estul şi sud-
estul Europei! 
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VASILE BĂNCILĂ –  
PRIETENUL ŞI EXEGETUL 

 
Mărturisesc că interesul pentru opera lui 

Vasile Băncilă şi pentru prietenia sa cu Lucian 
Blaga mi-a fost resuscitat de lectura recentă a 
articolului acad. Alexandru Surdu intitulat Du-
nărea împărătească apărut în volumul Lucian 
Blaga. Opera filosofică. Studii şi comunicări, 
apărut la Ed. Ardealul din Târgu-Mureş în 2017. 
Aici, autorul rememorează şi comentează vizita 
pe care poetul de la Lancrăm i-a făcut-o prie-
tenului său la Brăila, vizită soldată cu o călătorie 
cu barca pe Dunăre, unde, printre trestii plân-
gătoare şi sălcii pletoase, Blaga a avut revelaţia 
Dunării împărăteşti, despre care îi aminteşte în 
scrisoarea din 22 decembrie 1936. Ea cimenta 
astfel o prietenie de mare intensitate, împărtăşită 
printr-o mulţime de scrisori, în care nu de puţine 
ori revenea la imaginea de neuitat a Dunării şi la 
sălciile eterne, precum la 17 iunie 1938, când 
scria: „Mi-e dor de Dunărea D-tale. Şi de săl-
cii”. E vorba, cu alte cuvinte de câteva toposuri 
caracteristice, între care intră şi imaginea Bără-
ganului, pe care numai cunoştinţa cu Vasile 
Băncilă i le-a adus în aria sa de interes. Autorul 
articolului respectiv are meritul de a fi reconsti-
tuit din punct de vedere documentar, împreju-
rările în care s-au cunoscut cei doi. Astfel, el 
arată că Vasile Băncilă i-a atras atenţia filoso-
fului clujean prin câteva eseuri pe care acesta le-
a publicat după încheierea studiilor universitare, 
cum a fost cel despre Reforma calendarului 
(1924), pe care Blaga l-a remarcat în articolul 
său Sărbători fără clopote din „Cuvântul”, unde 
consideraţiile lui Vasile Băncilă au stârnit apre-
cierile comentatorului, găsindu-le drept „cele 
mai adâncite păreri ce s-au spus despre sufletul 
poporului nostru”. Băncilă emisese într-adevăr 
câteva opinii interesante despre Duhul sărbă-
torii, care nu puteau să-i scape filosofului cultu-
rii, drept care i-a urmărit cu simpatie traiectoria 
universitară, despre care a aflat că este absol-
vent de Filosofie şi profesor în acea vreme la 
Brăila. Originar dintr-o familie moldovenească 
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cu tradiţii, V. Băncilă poseda o aplecare spe-
cială spre disciplinele speculative, îmbinând 
cu măiestrie simţul de disociere analitică, cu 
exprimarea metaforică densă, ceea ce l-a făcut 
remarcat de dascălii săi, care l-au trimis, în 
anii 1925-1927 şi 1929-1930, la specializări la 
Şcoala Română de la Fontenay-aux-Roses, 
unde a beneficiat de sugestiile comparatisete 
ale unor dascăli de primă mână. Între timp, a 
păstrat mereu legăturile cu ţara, afirmându-se 
prin colaborările sale la o serie de periodice, şi 
printr-un studiu special privind analiza ideilor 
filosofice ale lui C.Rădulescu-Motru. L-au 
atras deopotrivă, atât latura de filosof şi inter-
pret al personalismului energetic, cât şi cea a 
activităţii educative şi de pedagog a acestuia. 
În egală măsură l-a captivat spiritul compre-
hensiv al lui Vasile Pârvan, căruia i-a închinat 
studiul Tragicul lui Vasile Pârvan şi tragicul 
modern. În 1934 publica la Cluj un volumaş 
intitulat Teoreticism, în care aborda pentru în-
tâia oară şi aspecte ale operei lui Lucian Bla-
ga, a cărui operă filosofică va deveni de aici 
înainte o preocupare constantă a demersurilor 
sale filosofice. Acest fapt a fost încurajat şi de 
poetul Pietrelor pentru templul meu, care intu-
ind formaţia filosofică solidă a etnologului şi 
publicistului V. Băncilă, l-a stimulat mereu în 
acest sens. Epistolarul schimbat de-a lungul 
timpului între cei doi, dat publicităţii destul de 
recent de către Dora Mezdrea, compus din 163 
de scrisori, dintre care 60 ale lui Lucian Blaga 
şi 86 ale ale lui Vasile Băncilă, constituie o 
bună sursă documentară despre evoluţia reala-
ţiei dintre cei doi.  

Corpusul epistolar se deschide la 14 iulie 
1934, printr-o scrisoare a lui V.Băncilă care 
mulţumea poetului pentru trimiterea volumu-
lui său cel mai recent, Censura transcendentă. 
Cum în 1934, Băncilă publicase în „Gândirea” 
un prim material dedicat lui Lucian Blaga 
eseist, material care intrase în atenţia poetului 
şi filosofului clujean, poetul Poemelor luminii 
l-a reperat pe tânărul semnatar ca pe un co-
mentator cu suficientă forţă persuasivă, confir-
mându-i, dacă putem spune aşa, ceea ce afir-
mase despre el încă din 1924 într-un articol 
din „Cuvântul”. Acum, când tânărul brăilean 
s-a pronunţat în perfectă cunoştinţă de cauză 
despre opera sa filosofică, Blaga n-a putut să 

nu-i mulţumească, scriind la 7 decembrie 1934 o 
scurtă dar convingătoare epistolă, în care apre-
cia la modul superlativ cuvintele rostite despre 
el de acesta. În stilul său caracteristic, dens şi 
concentrat, diplomatul Blaga nu ezita a-i taxa 
demersul critic, drept unul dintre cele mai reu-
şite dintre câte s-au scris până atunci despre el, 
recurgând la următoarea formulare tranşantă: 
„Ca să fiu scurt: articolul din „Gând românesc” 
e cel mai frumos, cel mai gândit studiu ce s-a 
scris despre opera mea filosofică”, adăugând: 
„Ştii că eu demult te socot ca unul dintre cei 
doi-trei străluciţi eseişti ai noştri”. Şi adăuga: 
„Dacă am trăi în acelaşi oraş – sunt sigur că am 
deveni prieteni foarte buni. Fiindcă avem multă 
afinitate.” 

Beneficiind de un asemenea humus favo-
rabil, eflorescenţa afinităţilor dintre cei doi nu 
putea să nu explodeze într-o formă amplificată 
de încurajare şi stimul reciproc. Blaga nu va 
pierde nicio clipă din vedere marele potenţial 
interpretativ al preopinentului său, subliniind în 
fiecare scrisoare, cu îndoită atenţie, reuşitele 
analize ale mai tânărului său compatriot. De 
asemenea, a continuat să-l onoreze cu trimiterea 
celor mai noi producţii filosofice ale sale, apă-
rute fie în volume, fie în periodice. I-a trimis 
bunăoară răspunsul oarecum polemic pe care i l-
a dat lui I. Brucăr, Despre câteva excese de eru-
diţie, apărut în „Gândirea” din 1935, urmat de 
Spaţiul mioritic din „Gândirea” şi de volumul 
Orizont şi stil. La toate aceste dovezi de atenţie, 
V. Băncilă a răspuns cu promptitudine şi cu ma-
nifestări clare de simpatie, care îl fac să declare: 
„Nu ştiu dacă am meritat măcar în parte această 
nobilă atenţie, cu care sunt onorat. Ceea ce ştiu 
e că bucuria pe care mi-a produs-o a fost şi este 
pură şi necuprinsă”, la fel cum şi primele impre-
sii despre Spaţiul mioritic: „Teza e foarte origi-
nală, desfăşurarea ei ca o succesiune de vitralii, 
prin care năvăleşte un ocean (văzduh de spirit). 
Plasticitatea în abstracţii e desăvârşită şi peste 
tot e atâta concentrare, încât, de oriunde s-ar lua 
două-trei fraze, ajung să spiritualizeze un munte 
de materie.” Impresiile sunt însoţite de propune-
rea de a veni la Cluj pentru a susţine o confe-
rinţă despre opera filosofică a corespondentului 
său, care îl impresionează de la volum la volum 
prin precizia argumentelor şi soluţiile originale 
şi ingenioase oferite. I se pare firesc ca să avan-
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seze propunerea să anunţe celor din Cluj inte-
nţia sa de a susţine la Cluj o conferinţă despre 
această operă filosofică, care îl surprinde cu 
fiecare nou volum. Acest lucru îl făcuse deja 
la Brăila, Galaţi şi Tecuci. Blaga a salutat cu 
căldură intenţia, mai ales că urma să se anunţe 
curând şi concursul pentru catedra pe care o 
ţintea demult, iar conferinţa lui Băncilă ar fi 
atras în chip firesc atenţia asupra muncii sale 
de până atunci. De aceea îi scria: „Faptul că d-
ta ţii la Cluj o conferinţă despre subsemnatul 
mă răzbună pentru multele necazuri îndurate 
din partea unor anume oameni de-acolo. 
Acum vei găsi însă o atmosferă mult schim-
bată şi foarte primitoare pentru blagism.” O 
ilustrată cu vederea din Cluj, datată 2 febru-
arie 1936, dovedeşte că Băncilă s-a ţinut de 
cuvânt şi a fost la Cluj pentru conferinţa res-
pectivă. E pentru Blaga un îndemn să răspun-
dă cu o vizită prietenului său şi-l anunţă, în 
martie acelaşi an, că e posibil să-i facă o vizită 
la Brăila, lucru pe care Băncilă îl salută cu 
multă bucurie: „Dacă veţi veni la vară aici, la 
Brăila, ne vom bucura profund, ca de un oaspe 
bun intrat într-o casă în care mai stăruie sufle-
tul vechi. La Brăila aţi avea de văzut bălţile 
Dunării, de un deosebit interes poetic şi filoso-
fic, mai ales dacă se va întâmpla să fie apa 
revărsată.”  

Aceste promisiuni trebuiau şi ţinute până 
la urmă, drept care Blaga îşi anunţa prietenul 
brăilean că în jur de 1 septembrie va fi la Bu-
cureşti şi ar dori să afle dacă cei din Brăila vor 
fi acasă. Aşa se face că poetul ajunge în acea 
vară să-şi cunoască şi la chip prietenul şi să 
ducă cu el imaginea sălciilor desfrunzite de pe 
malul Dunării. Ajuns la 16 septembrie la Vie-
na, Blaga comunica rezultatul scurtei lor între-
vederi: „Ziua petrecută cu d-voastră (îngerii 
generaţiei!) va fi pentru mine totdeauna ne-
ştearsă.” Imaginea se suprapunea peste alte 
impresii pe care poetul le-a primit între timp 
de la lectorul său cel mai avizat, care îi co-
municase cu puţin timp în urmă impresiile de 
lectură despre Spaţiul mioritic şi despre filo-
sofia lui în genere. Imaginile sunt încadrate 
întotdeauna în frumoase metafore plasticizan-
te, precum „prestigioasă ocheană de cristal 
spiritual”, în care cititorii „pot înţelege şi con-
templa feerice spaţii şi severe meridiane, prin 

care pot avea supreme încântări şi revelatoare 
înţelegeri ale realităţii eterne, în care trăim o 
clipă, prin care românescul ia pentru întâia oa-
ră loc într-un mod formal şi nu numai implicat, 
între catagoriile universale de explicare şi trăire 
a lucrurilor.” Şi tot acolo: „Filosofia dumnea-
voastră e o cristalină tensiune majoră (...) De 
aceea ea e înainte de toate o înlăturare a incer-
titudinilor, o nouă geneză cosmică, o înflorire în 
frumuseţe, taină şi rost al realităţii, o sinteză de 
hieratatism şi libertate, de geometrie şi orna-
mentică spontană, un ecou peste milenii al inge-
nuităţii originare, dar diferenţiată de subtilitatea 
criticei moderne, o amintire a paradisului pier-
dut şi o valorificare a lui potrivit exigenţelor 
ştiinţifice actuale.” Şi aprecierile continuă în 
acest stil elogios, transformând lirismul metafo-
relor în înalte certitudini ştiinţifice: „Intelectua-
lul zilelor de azi are de foarte multe ori impresia 
că locuieşte în lume ca într-un vast sanatoriu 
moral (...) Pătrunzând în viziunea dumeavoastră 
filosofică e trezit ca de ozonul pădurilor de 
munte şi ademenit de susurul izvoarelor din care 
exală încă aroma geologică a pământului din 
care a ieşit. Vede, la început cu mirare, apoi cu 
convingere crescută, că mai e posibilă o viziune 
tânără, severă şi critică în tinereţea ei, de înce-
put de eon, că realitatea e, în fond, un miracol 
permanentizat, că lumea e o dinamică a sensu-
rilor, că existenţa nu e decât afirmaţie de diferite 
grade şi pe diferite planuri, că totul e lumină, în 
acelaşi timp.”/subl.n./ 

Astfel de cuvinte sunt în măsură să însu-
fleţească pe oricine şi cu atât mai mult să dea 
aripi construcţiilor filosofice în curs de elabo-
rare ale gânditorului de la Cluj. Se vor stimula 
reciproc şi vor ajunge să formeze până la urmă 
un binom comprehensiv, în care cei doi îşi 
recunosc fiecare rolurile şi poziţiile de gândire, 
tot mai apropiate unele de altele până aproape 
de identificare, cum e această mărturisire a lui 
Blaga cu privire la discursul de recepţie de la 
Academie: „Analiza sufletului ţărănesc e o 
splendoare. Şi când vei auzi la Academie Elo-
giul satului românesc, vei avea impresia că te-
am plagiat. Aşa de mult ne mişcăm pe aceeaşi 
linie!” Iar, în cazul lui Băncilă, nu de puţine ori 
a mărturisit că opera filosofului clujean îi oferă 
oxigenul necesar respiraţiei. „Vă rog să-mi 
îngăduiţi doar să vă spun – afirmă Băncilă la 16 
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iunie 1936 – că, de acum înainte, cinstirea din 
partea dumneavoastră va fi pentru mine în-
demnul cel mai indiscutabil de a mă menţine 
în faţa propriei mele conştiinţe – adesea atât 
de îndoite – de a lucra mai departe.” Sau în 
altă parte: „... mă gândesc mai mult la două 
existenţe de mitologie spirituală, dintre care 
una e autorul Censurii transcendente şi al Spa-
ţiului mioritic, iar alta, aş îndrăzni să spun că 
sunt eu însumi. Şi în acest moment amândouă 
aceste fiinţe îmi sunt egal îndepărtate.” Astfel 
de gânduri şi de simţăminte revin mereu în 
scrisorile sale, ca o formă de infinită prietenie 
şi preţuire: „Cuvintele bune ce ni le trimiteţi 
sunt o aleasă cinstire pentru noi. Pot spune 
acest lucru pentru că nu-l privesc prin cate-
goria socialului, ci a eticului (...) În această 
ambianţă spirituală ceea ce ne dăruiţi dumnea-
voastră are un mare preţ, ne acordă adânc 
sufletul, ca într-o armonie de lumină, dar e, 
într-un fel, şi ceva impersonal pentru noi.” 

Deocamdată această apropiere este înles-
nită de cuvintele epistolelor, din care aflăm că 
eseistul brăilean e atras tot mai mult de filo-
sofia ţăranului român, pe care o pune în relaţie 
cu filosofia lui Blaga. Sunt schimbări care 
intervin în viaţa celor doi prieteni, cum ar fi 
numirea lui Băncilă ca profesor al tânărului 
monarh Mihai, sau alegerea la Academie a lui 
Blaga, evenimente cu caracter personal care îi 
apropie şi mai mult pe cei doi în dinamicul 
proces al afirmării pe care îl trăiesc. Intenţia 
lui Băncilă de a publica un studiu mai amplu 
despre filosofia blagiană îl determină pe 
diplomatul din Elveţia să salute cu căldură o 
asemenea intenţie, deoarece apariţia studiului 
în volum l-ar ajuta în concursul care urma să-l 
dea la Cluj pentru catedra universitară. Atunci 
când lui Băncilă îi apare studiul în „Gând 
românesc”, în aprilie 1937, filosoful nostru e 
deosbit de încântat, încât răspunde imediat cu 
cuvinte extrem de laudative: „Felul cum aduci 
în legătură opera cu substratul etnic e pentru 
mine însumi uluitor şi încă o dată am încercat 
regretul că nu mai trăieşte popa Blaga şi 
preoteasa, să se bucure de ceea ce spui despre 
tâlcul vieţii şi suferinţelor lor. Nu mă îndoiesc 
însă că pe o cale oarecare aceste pagini vor 
ajunge în mâinile lor, astăzi diafane, şi sub 

ochii lor, astăzi astrali. Asemenea pagini e cu 
neputinţă să nu le citească şi morţii.” 

Apariţia iminentă a amplului eseu în vo-
lum produce un nou moment de bucurie lui Bla-
ga, care îi scria prietenului brăilean la 29 iunie 
1937: „Bucuria mea e însă mare din cale afară 
că l-ai isprăvit şi că la toamnă mă pot mândri cu 
apariţia lui în volum. Atâta atenţie din partea 
unui asemenea autor-de! Să ştii că acest studiu 
al d-tale e cea mai mare bucurie şi satisfacţie 
literară a vieţii mele.” Şi în scrisoarea următoa-
re: „Iată că d-ta îmi ţii o oglindă, în care mă văd 
în frumuseţe mitologică. Eşti un mare vrăjitor!” 

Asemenea efuziuni aduc în atenţie munca 
de creaţie a celor doi, despre care pana colorată 
metaforic a lui Vasile Băncilă mai scăpăra une-
ori eflorescenţe de pură încântare şi speranţă tot 
mai adâncă spre împlinire, care îi lasă şi lui 
Blaga impresii de neşters. Instalat de puţin timp 
la Lisabona în postul de ambasador, el îi rela-
tează prietenului primele impresii dintr-o capita-
lă lusitană, care, „sunt pur şi simplu o minune.” 
Ele sunt contemplate cu ochiul omului de la 
munte, care trăieşte pentru prima oară în apro-
pierea oceanului, întrucât situaţia locuinţelor din 
capitală fiind foarte problematică, menţionează 
că şi-a găsit locuinţă deocamdată numai la 
Estoril, pe malul oceanului, unde Dorli culege 
scoici şi e foarte intrigată că nu poate intra în 
ocean. Respiraţia acestuia i-a dat elanuri noi 
spre a pregăti pentru tipar volumul de versuri, 
La curţile dorului, străbătut de o oarecare me-
lancolie, la care asociază şi îndeletnicirile filo-
sofice din Artă şi valoare. Ţine să facă o trimi-
tere şi la studiul lui Băncilă, pe care îl găseşte că 
„întrece ca frumuseţe tot ce am scris eu şi că 
opera mea a fost doar un pretext.” Mărturisirea 
lui Blaga îl fac să aducă în discuţie cu primul 
prilej geneza acestor preocupări care l-au 
acaparat în întregime, declanşând, la rândul său, 
o altă mărturisire memorabilă: „A fi scris Lu-
cian Blaga, energie românească e pentru mine 
certificatul că am existat ca spirit într-o vreme în 
care puteam să mă prăbuşesc şi e, într-o anume 
măsură, un drept la mântuire.” Şi continuă: „Am 
început să scriu dintr-o mare şi respectuoasă iu-
bire şi am terminat făcând exerciţii de spiri-
tualitate şi intrând într-o doctrină de o măreţie, 
în care totul vorbeşte despre destinul singular al 
omuui şi realizează atmosfera celor mai înalte 
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piscuri, printre care omul creator umblă, ade-
sea rănit, dar niciodată definitiv învins, pentru 
a vorbi cu stelele şi cu abisurile, cu durerile 
neînţelese şi cu veşniciile fără nume. Demiur-
gia asta morală din opera d-voastră, care face 
din frumos şi din adevăr trepte de biruinţă 
continuă, are ceva înalt uman, dar şi ceva 
neuman totodată, are ceva zeiesc şi ea te face 
uneori să uiţi chiar şi de prieteni, să o trăieşti 
în sine, în faţă cu eternitatea şi elementele şi 
să vrei să lupţi şi să învingi fără să te mai 
gândeşti la nimic din istoria curentă. Acest 
suflu de demiurgie pozitivă m-a susţinut în 
ultimă analiză când eram mai încercat şi 
recunoaşterea terapeuticii lui, care era aproape 
ceva religios, e, desigur, cel mai mic omagiu 
ce se poate aduce autorului Trilogiilor filo-
sofice, volumelor de poezie şi dramelor de foc 
astral şi de cutremur metafizic, prin care a îm-
bogăţit şi a înnobilat, ca nimeni altul, cultura 
românească.” 

Cu toate că studiul lui Băncilă despre 
Blaga a fost fără îndoială unul dintre cele mai 
importante dovezi de creativitate şi de înălţare 
critică şi filosofică a potenţialului noii gene-
raţii, întâmpinarea lui de către critică n-a fost 
lipsită de unele obiecţii sau reţineri. Unul din-
tre aceste mărunte imputări a venit din partea 
lui D.Isac, care a obiectat lipsa unei teorii 
insuficiente în abordarea operei blagiene, iar 
cealaltă a venit din partea lui Pompiliu Con-
stantinescu, critic în general onest, dar care, de 
data aceasta, n-a pătruns prea exact în miezul 
ideilor studiului, dintr-un motiv lesne de 
înţeles, pe care îl dezvăluie tot V.Băncilă: „Fă-
ră să-mi dau importanţă, ştiu că studiul meu va 
fi greu de înţeles. Fiindcă cere cititorilor să 
ştie: 1. Filosofie generală; 2. filosofia d-voas-
tră; 3. psihologia ţăranului român – ca să nu 
mai vorbesc de propria mea atitudine filoso-
fică. Adică prea multe lucruri dintr-odată.” 
Cât priveşte împunsăturile venite din partea 
lui D.Isac, Blaga le rezolvă mai direct şi mai 
omeneşte, scriindu-i iritat: „M-am interesat 
cine e măgarul care a scris imbecilităţile din 
„Symposion” contra cărţii d-tale? Mi s-a spus 
că e un tânăr oltean pripăşit, care a mărturisit 
el însuşi că, pentru „a se manifesta”, trebuia să 
înceapă cu un atac împotriva unei mari pu-
teri!” 

Expresivitatea motivării transpusă în ter-
meni blagieni e de reţinut. Cum de reţinut este şi 
definirea polului filosofic la care se situau cei 
doi iluştri filosofi care echivalau cu o „mare pu-
tere.” Avem de-a face aici cu o recunoaştere a 
unei realizări majore în procesul de implemen-
tare a operei filosofice a lui Blaga în conştiinţa 
publică românească. Prin urmare ne simţim da-
tori să insistăm măcar în trecere asupra puncte-
lor forte ale acestei construcţii critice. 

Aşa cum s-a văzut din cele ce s-au spus 
înainte, studiul lui Băncilă a avut ca punct de 
plecare o conferinţă pe care a susţinut-o la Cluj 
la începutul anului 1936. La insistenţa lui Ion 
Chinezu redactorul revistei „Gând românesc”, el 
s-a materializat apoi într-un studiu, pe care 
V.Băncilă s-a simţit obligat să-l amplifice me-
reu. Abia după apariţia lui în „Gând românesc” 
în cursul anului 1936 şi 1937, el a văzut lumina 
tiparului la editura Ardealul de la Cluj, colecţia 
„Gând românesc”, în 1938. Ideea de bază care 
stă la baza studiului său, este, aşa după cum 
singur o mărturiseşte, ideea etnicităţii gândirii 
lui Lucian Blaga. Această catacteristică e într-
atât de definitorie, încât „ea devine de la sine un 
studiu adâncit asupra poporului român şi în 
special asupra ţăranului nostru în ceea ce acesta 
are mai spiritual şi mai ultim”. Pe aceste consi-
derente, partea dintâi a studiului e consacrat 
identificării şi descrierii acestor constante care 
definesc spiritualitatea populară, cu care, până la 
urmă, se identifică şi consideraţiile lui L.Blaga. 
E vorba de o privire analitică foarte de sus şi 
foarte adâncită a modului de a gândi şi de a 
cuantifica această gândire de către L.Blaga. E 
vorba, aşa cum o spune şi V.Băncilă, de o „vizi-
une cosmică despre lume”, în cadrul căreia 
L.Blaga aşează fiinţa culturii şi destinul omului 
tocmai într-o perspectivă ce depăşeşte direcţia 
naturalistă şi angajează cel mai patetic meta-
fizician.” Construcţia blagiană ar reprezenta în 
concepţia lui Lucian Blaga „ultima expresie 
majoră a destinului românesc.” În paginile aces-
tea concentrate, Băncilă identifică şi un fel pro-
priu de a-şi elogia ţara, o reîntoarcere pe calea 
ideilor la peisajul atât de drag de acasă. Această 
obsesie a pământului natal, e o constantă a scri-
sului şi a modului blagian de a fi, care se con-
cretizează şi în dorinţa lui tot mai mare de a se 
reântoarce la Cluj. În timp ce pentru alţii, eva-
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darea şi călătoriile sunt un modus vivendi, în 
cazul lui Blaga acest lucru nu se confirmă, 
după cum observă Băncilă, care ţine să-i scrie 
pe această temă câteva rânduri simţite: „Aşa 
îmi explic faptul că dumneavoastră ţineţi aşa 
de mult să veniţi în ţară. Şi cred că urarea cea 
mai potrivită pe care v-o pot face e în legătură 
cu împlinirea acestei dorinţe a stilului dum-
neavoastră de viaţă. Un străin ar fi bucuros să 
umble mereu (...) Dumneavoastră însă, ca ro-
mân, vreţi să vă fixaţi o dată, şi anume în ţară, 
într-o bulboană cosmică aţipită pe plai”.  

Astfel de mărturisiri îl fac pe Blaga să 
revină asupra câmpului ideatic în care se des-
făşoară schimbul lor de idei, întărindu-i în-
codată convingerea că se află pe drumul cel 
bun. De aceea, nu va ezita să-l încurajeze pe 
interlocutorul său asupra valabilităţii intuiţilor 
sale, spre a-l păstra viu şi intact în raza unei 
continuie depăşiri personale, atrăgând atenţia 
asupra elanului creator care trebuie să-i anime 
în permanenţă. Într-un asemenea context, pro-
poziţiile sunt mereu superlative: „Găsesc că 
studiul d-tale întrece ca frumuseţe tot ce am 
scris eu şi că opera mea a fost doar un pretext” 
(31 mai 1938). 

Studiul e într-adevăr amplu, şi conceput 
la un nivel de analiză aprofundată, care aco-
peră toate resorturile operei filosofice ale gân-
ditorului clujean. El s-a şi bucurat de o fru-
moasă întâmpinare din partea conclavului cri-
ticilor vremii, dintre care putem aminti pe Ov. 
Papadima de la „Gândirea”, pe C. Prisnea de 
la „Însemnări ieşene”, pe Zevedei Barbu de la 
„Gând românesc”, pe Iosif E. Naghiu de la 
„Viaţa ilustrată”, pe Mihail Moroianu de la 
„Timpul”, Ionel Neamtzu de la „Tribuna”, pe 
Ţolescu-Văleni de la „Munţii Apuseni” etc. 
Evident, că n-au lipsit şi unle amendări şi 
adaptări, pe care le detectăm în cronica lui 
Pompiliu Constantinescu, sau chiar oarecari 
răutăţi depistabile în cuprinsul textului lui 
D.Isac din „Symposium”, ceea ce-l face pe 
Blaga să se lase pradă indignării: „M-am inte-
resat cine e măgarul care a scris imbecilităţile 
din „Symposion” contra cărţii d-tale? Mi s-a 
spus că e un tînăr oltean pripăşit, care a măr-
turisit el însuşi că pentru „a se manifesta”, 
trebuia să înceapă cu un atac împotriva unei 
mari puteri!”  

Recunoaşterea de „mare putere” pe care 
Blaga i-o atribuie lui Băncilă, vine din acea 
dimensiune analitică de mare fervoare, dicţiune 
a ideilor şi tensiune intelectuală care particula-
rizează studiul despre L.Blaga energie româ-
nească, pe care şi noi îl apreciem ca moment 
altitudinar în analiza operei blagiene, pe care 
ideile sale l-au reclamat spre validare din partea 
filosofiei şi istoriei noastre culturale şi chiar a 
nevoii de situare exactă în câmpul general de 
idei. E de observat în primul rând demersul lui 
Băncilă din prima parte a studiului său de a lega 
filosofia lui Blaga de aceea a ţăranului român. 
De aceea, el atrage atenţia de la început că va 
face abstracţie deocamdată de poezia şi dra-
maturgia acestuia, cu scopul de a ajunge mai 
repede la esenţa filosofică a lucrurilor, făcând 
loc discuţiei care abordează modul în care şi-a 
promovat conceptele operatorii, şi a locului pe 
care îl ocupă demersul său în cadrul curentelor 
de gândire ale veacului. În concepţia sa, filo-
sofia blagiană nu poate fi raportată la Hegel şi 
nici la pozitivismul filosofic anterior, ea pu-
tându-se situa în prelungirea liniei de gândire 
deschise de Goethe şi continuată de studiile lui 
Frobenius şi Spengler. Sub acest raport, V.Băn-
cilă respinge şi interpretarea istoristă şi cea 
poetică, cea autometodică şi evolutivă, pentru a 
se fixa în cele din urmă în împărăţia etnicului. 
Autorul studiului ne convinge că elementele po-
etice pe care expresivitatea blagiană le promo-
vează nu pot fi judecate ca adăugiri exterioare, 
ci trebuie înţelese ca elemente constitutive, or-
ganice, născute din interferenţa intimă dintre 
imagine şi idee. Rodnicia ideilor blagiene se 
manifestă în mod creator şi în acest sector, fiind 
născătoare de noi concepte, exprimate adeseori 
printr-o terminologie proprie, în stare să sur-
prindă semnificaţia adâncă a fenomenelor luate 
în discuţie. Aşa, de pildă, etnicul este rezultatul 
unei proiecţii de transcendenţă spirituală, strâns 
legată de modul de gândire al ţăranului român 
din Transilvania. Acelaşi lucru şi în relaţia din-
tre viaţă şi moarte, atitudinea faţă de biserică şi 
credinţă, strâns legate de „intuiţia organică a ne-
muririi”. În ceea ce priveşte sistemul cognitiv 
blagian, V.Băncilă încearcă să desluşească o 
serie de concepte folosite de filosof, cum ar fi 
esenţele ontologice, mitul, stihialul, dogmaticul, 
divinul şi agnosticismul. În această zonă avem 
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de-a face cu o construcţie filosofică de auten-
tică marcă românească, transpusă de autorul 
Trilogiei cunoaşterii într-un fel de filosofie ro-
mânească a lumii, pe care autorul o pune me-
reu în valoare sub multiple raporturi: înţelege-
rea mitologiei vieţii ţărăneşti, formele sub care 
ele se afişează. Este adusă în discuţie ideea de 
destin, ca o matcă stilistică a comportamen-
tului uman, aşezat pe ideile de forţă ale miste-
rului, centru ideatic al filosofiei sale. Se arată 
în continuare că misterul nu ne apare omogen 
sau absurd, ci eterogen şi motivat, conceput ca 
o „ordine subtilă şi tare, ca un joc coerent de 
dinamisme spirituale ce se ascund în propria 
lumină”, oferind omului o înţelegere, dar care 
e în afară de logică. „Misterul etnicului româ-
nesc, prin care înţelegem misterul transparent 
şi organizat al virtualităţii lui metafizice, e 
deci ceva crucial, atât pentru geneza cât şi 
pentru înţelegerea filosofiei lui Blaga (...) Bla-
ga admite misterul, dar vrea să-i dea o arhi-
tectură intelectuală maximum posibil, ceea ce 
izbuteşte să o facă original şi efectiv în meto-
dologia dogmatică. El nu admite nici raţiona-
lismul, pe care îl depăşeşte, şi nici misticis-
mul, pe care îl subsumează. Eonul dogmatic şi 
Cunoaşterea luciferică sunt pilonii constitutivi 
ai acestei noi înţelegeri a lumii, având în cen-
tru misterul, Censura transcendentă adăugând 
liniile centrale de evoluţie ale acestuia. Con-
tradicţiile dintre spiritul logic şi cel iraţional, 
Blaga a reuşit să le armonizeze, apelând la 
înţelegerile din credinţa populară străveche: 
„Misterul poporului românesc este adânc şi 
este instalat în transparente alveole ontologice 
ori se îmbună transfigurator aproape în întrea-
ga masă a realului. Adâncimea lui nu e lipsită 
de ordine, care e chiar în fond ordine hieratică. 
Aici avem prilejul să formulăm una din anti-
nomiile foarte semnificative ale sufletului ro-
mânesc. Românul autentic, fie că e ţăran, fie 
că e intelectual, are o înclinare atât spre spre 
mister, cât şi spre luciditate logică. Acest mis-
ticism şi logicism al faptului românesc se poa-
te observa de către oricine are ochi pentru 
aceste realităţi”. 

E de subliniat că V.Băncilă face de fie-
care dată raportările necesare la modul de a 
vedea şi înţelege lumea de către poporul ro-
mân, subliniind astfel latura adânc naţională a 

concepţiei blagiene, pe care nu de puţine ori o 
raportează la Coşbuc, subliniind faptul că „gân-
direa blagiană îşi dovedeşte încăodată profunda 
şi organica ei etnicitate şi e singura în stare să 
reabiliteze acordurile de înţelepciune sentenţi-
onală a predecesorului său / e vorba de Coşbuc 
–n.n./ compromise de neînţelegerea şi de gustul 
pentru macabru şi frivol al omului comun, că-
ruia îi place câteodată să facă pe bufonul meta-
fizic.” Filosofia blagiană conferă conceptelor un 
nou conţinut, care poate fi descifrat mai uşor 
doar prin raportare la modul românesc de a 
înţelege teologia şi ortodoxia, deoarece „la ro-
mâni, biserica adăposteşte şi pune în valoare 
misterul”. Totodată relaţia dintre bine şi rău, sal-
varea sufletului şi credinţa în veşnicie care im-
plică şi dimensiunea melioristă a faptelor impor-
tante pentru ţăranul român au legătură cu viaţa 
trăită la sat de autorul nostru, cu propria lui 
experienţă. Ca atare, comentariul lui Băncilă 
implică analizarea amănunţită a tuturor acestor 
aspecte, care prelungesc dezbaterile spre zona 
antorpologicului, deoarece „Dumnezeul ţărănesc 
/e/ mai liber /şi/ poate să-şi îngăduie şi gesturi 
care pentru noi apar ca „rău”, pe care ştie să-l 
identifice şi să-l depăşească prin credinţă”, dar 
şi suma de tradiţii şi plăsmuiri moştenite, „alcă-
tuind un lung şi impresionant izvod istoric”, 
marcat de aspiraţia spre creaţia culturală. În 
acest punct de analiză se face iarăşi o remarcă 
importantă: „destinul omului este un destin crea-
tor şi omenia este realizată în gradul în care 
cineva produce cultură ori participă real la viaţa 
culturii (...) Rolul cultural al omului apare astfel 
ca o misiune ori ca o sarcină ontologică şi ca o 
indirectă urzeală ontică.” Pentru a exemplifica 
acest mod de înţelegere, Băncilă face trimitere 
la drama creatorului din piesa blagiană Meşterul 
Manole, care ar fi în concepţia autorului „o anti-
cipare poetică, vizionară, a capitolului despre 
„singularitatea omului”, pe care Blaga avea să-l 
scrie mult mai târziu”. Aici se aduc în discuţie 
câteva discocieri cum ar fi aceea privind la de-
păşirea suferinţei prin creaţie sau aceea privitor 
la faptul că la el „răul e solidar cu creaţia, iar 
aceasta e cel mai mare triumf al existenţei”. Bla-
ga ar concepe un om luptător, optimist, dispus 
să lupte şi să înfrunte greutăţile: „Omul lui Bla-
ga fiind un om de atitudine mândră, bărbătească, 
care se măsoară cu tăriile spre a le învinge. De-
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sigur fenomenul nu e lipsit de un anume ero-
ism, ba chiar şi de un anume dezechilibru 
identificat în modul de comportament al ero-
ului său: „Există un anume decepţionism şi un 
anume dezechilibru, care pândesc adesea pe 
cel plecat de jos pentru a intra în cultura 
critică modernă. Blaga are mişcare lăuntrică şi 
durere adâncă, dar are ceva din liniştea tare şi 
firească, aproa-pe fără efort a poporului nostru 
– un reflex de cremene biologic-spirituală, pe 
care pot înflori fără primejdie toate subtilită-
ţile duhului, exceptând numai neajunsurile 
implicate în destinul însuşi al creaţiei. Acest 
salt echilibrat al lui Blaga e un exemplu de 
mare reuşită în cultura românească şi dacă el 
se explică în parte şi prin prezenţa preocupă-
rilor intelectuale în familia sa de origine, dar 
trebuie să se considere că această familie este 
împlantată puternic în solu nostru cvasietno-
grafic. Saltul în chestiune e o dovadă de mare 
vitalitate atât biologică cât şi spirituală.” 

Axa de simetrie a studiului lui Vasile 
Băncilă vizează înainte de toate punerea în 
valoare a mărcilor de diferenţiere ale filosofiei 
lui Blaga faţă de alte filosofii, sublinierea cu 
prioritate a elementelor româneşti care vin să 
dea o coloratură cu totul aparte acestei filoso-
fii. Există în studiul său numeroase referinţe la 
mitologia românească de tip ţărănesc, la mo-
dul de a vedea lumea al ţăranului român, şi 
peste tot acest fond etnic este scos la lumină şi 
subliniat în mod special. Sunt aduse în discu-
ţie elementele de religiozitate, modul în care 
ţăranul se raportează la Dumnezeu, la „cerul 
megieş”, la înfăţişarea pe care o iau sfinţii din 
pictura exterioară a mănăstirilor noastre, din 
imaginarul demonologic al iadului, din aspi-
raţia spre înalt şi spre mântuire. Intervine aici 
acel element caracteristic filosofiei blagiene 
numit Marele Anonim, o plăsmuire tipică a 
unei gândiri însetată de divinitate. Băncilă 
aduce şi aici un corectiv de seamă, referitor la 
faptul că „ţăranul român gândeşte adesea stihi-
al”, iar stihialului îi opune divinul, acel „cos-
micism care a fost întărit şi înălţat de religia 
creştină”. Apoi vine cu o altă precizare care 
trimite spre esenţa credinţei: „armonismul cos-
mic” va fi completat de „un mănunchi de 
supracategorii, al căror cuib este inconştien-
tul” şi care fac din divin şi demonic „aceeaşi 

fiinţă”. Apelând la un inconştient reabilitat, pe 
care îl consideră „o idee de boltă”, el ne pune 
sub tutela Marelui Anonim care veghează asu-
pra noastră şi ne rostuieşte destinul, fapt care 
duce la un fel de umanizare a existenţei, Marele 
Anonim fiind un dăruitor de sensuri. „Prin Ma-
rele Anonim noi ne formăm deci cu adevărat 
ideea legitimităţii ultime de a fi tot ce este şi să 
participăm la această legitimitate”. Aceasta pen-
tru că prin inconştient se exprimă „logosul lar-
var”, implicând nu numai categoriile conştiinţei, 
ci şi vocile strămoşilor care ne vin din adâncuri, 
prin suma de elemente morale care se moştenesc 
ca un cod de comportament, ca pe o lege 
subînţeleasă. 

Pentru Băncilă, Blaga este un înnoitor în 
multe privinţe, asumând sugestii venite din zona 
filosofiei culturii, al cărui exponent strălucit este 
la nivel european. Punctele sale de vedere sunt 
de fiecare dată raportate şi la nivelul gândirii 
specifice din domeniu, şi punctate diferenţele 
esenţiale. Unul dintre acestea se referă la senti-
mentul cosmic al lumii ţărăneşti de la noi, la 
profunda lui implicare în planul omenescului. 
Băncilă subliniază ca o realitate demnă de aten-
ţie „intuiţia identităţii existenţiale a lucrurilor”, 
care proiectează în univers o „echivalenţă de 
vrajă ontologică” şi care antrenează „intuiţia 
unitarului de ursită al tuturor lucrurilor”. De 
unde concluzia pe care o reliefează: „Iată de ce 
poeziile lui Blaga vor fi mai ales notaţii sau 
revelaţii de mag în mijlocul cosmosului. El va 
vorbi nu numai cu oamenii, cu animalele, ci şi 
cu plantele, metalele şi pietrele, iar acestea la 
rândul lor vor căpăta putere de contemplaţie sau 
de vestire. Fântânile şi lacurile deschid ochii ori 
ascultă. În poezia lui Blaga prind glas apele, 
munţii, câmpiile, se transfigură plantele şi mine-
ralele şi duhul pământului se semnalează în 
enigme poetice. În muzica pură răcoroasă şi 
extatică, de tempo larg ca nişte paşi măsuraţi 
printre tării, a versurilor lui Blaga vorbesc, ori 
pot să vorbească, arborii, râurile, izvoarele, înăl-
ţimile şi văile, gorgoanele, peşterile, negurile, 
rădăcinile şi picătura de rouă..., într-un efort de 
sublimare şi de situare pe plan transcedental, ca 
într-o vrăjitorie cosmico-metafizică. Poeziile lui 
Blaga sunt mari sorburi îndreptate asupra lumii 
ca să-i capteze înţelesul din urmă ori măcar să 
vibreze în apropierea tainei acestuia (...) Vor fi 
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mereu, fără desminţire, concentrări şi remode-
lări de efluvii, ce se degajează din formele 
unipanoramei existenţei”.  

Iată deci cum prind contur şi se aşează 
într-o miraculoadă panoplie toate aceste ele-
mente ale creaţiei blagiene care poartă în ele 
un sâmbure filosofic, metafizic. Limbajul poe-
tic şi muzical folosit de V.Băcilă dă o anumită 
structură simfonică demersului său critic, îl 
acordă cu gândirea şi felul blagian de a fi. 
Băncilă trece în revistă toate etapele devenirii 
filosofice blagiene, pentru a le da o nouă di-
mensiune şi o nouă întrupare, analizând facto-
rii istorici şi cei ereditari spre a defini direcţia 
şi roadele acestei gândiri. Nu de puţine ori se 
fac trimiteri la modul în care Blaga înglobează 
inconştientul în viziunea sa generală asupra 
lumii, Băncilă afirmând cu claritate că opera 
blagiană ar fi „o verificare şi o confirmare 
vădită a teoriei sale despre rolul inconştientu-
lui sau subconştientului în cultură”, apăsând 
asupra modului creator în care poetul şi 
gânditorul au pus în circulaţie forme şi idei 
noi, spre a da şi mai mare profunzime origina-
lul românesc. Eseist din şcoala „Gândirii” 
pentru care religiosul şi etnicul îşi dau mâna 
pentru a realiza o autohtonizare a filosofiei ( a 
se vedea eseul Autohtonizarea filosofiei din 
1927 şi Etnicul şi logica modernă, 1935), el 
găseşte întruchiparea tuturor acestor trăsături 
în opera blagiană, cea mai strălucită afirmare a 
spiritului competiţional românesc. Pentru el 
„Blaga a devenit cel mai originar creator ro-
mân”, un creator care îşi trage sevele din va-
lorile trecutului, care merge în timp până la 
reprezentanţii Şcolii Ardelene, aducându-le la 
gradul de înţelegere al modernităţii şi actua-
lităţii timpului de faţă. Sublinierea că Blaga 
ne-a dat o „magna charta a spiritualităţii etni-
ce” e făcută de pe poziţiile cercetătorului rigu-
ros şi a frecventatorului avizat de filosofia 
culturii. Pentru el, noi, românii, suntem un 
popor care n-a reuşit să îmbătrânească şi pe 
care izbucnirea mai târzie a ideaţiei filosofice 
ne face apţi pentru idei şi proiecţii novatoare. 
Această „tinereţe spirituală” e oglindită tocmai 
de noua aşezare sistemică a filosofiei blagiene, 
prin care s-au desferecat cele ce sunt mai 
adânc încrustate în structura românească. Şi 
aici putem invoca alte rânduri cu caracter con-

cluziv din cartea sa: „Sinteza lui Blaga e prima 
fastuoasă luare de conştiinţă filosofică a unui 
popor. Acest gânditor a lucrat sub steaua lui, dar 
şi sub delegaţie etnică. De aceea, dacă el se 
explică prin români, apoi invers, şi românii se 
explică prin el. Concepţia lui e atât de legată, 
din punct de vedere genetic, de noi, încât va 
apare din ce în ce mai bizară teza acelora, care 
caută să o derive în primul rând din filosofia 
occidentală.” Aici comentatorul vine să intro-
ducă relaţia lui cu viitorul, cu posibilităţile pe 
care această filosofie le poate instaura în viitor: 
„gîndirea lui Blaga va putea interesa cultura 
apuseană prin suflul ei de tinereţe şi prin 
ontologismul ei. Aceste două fapte, în primul 
rând, îi asigură valoarea generală.” Şi în conti-
nuare: „Sentimentul originilor e cel mai adesea 
şi un sentiment al viitorului şi chiar un revelator 
al acestuia.” Prin inteligenţa disociativă, prin 
prea plinul cunoştinţelor filosofice, prin pătrun-
derea în zonele miticului românesc, „Sufletul 
românesc s-a relevat cel mai adânc şi mai com-
plet în opera lui Blaga. Şi astfel acesta confirmă 
în chip strălucit ceea ce am afirmat despre 
etnicitatea profundă a filosofiei adevărate.” Şi 
mai încolo: „Blaga veghează asupra tâlcurilor 
noastre şi caută să le dea cel mai mare coeficient 
de frumuseţe şi de încadrare în filosofie. El este 
în acest sens pasărea fără somn din pădurea ma-
gică a ethosului nostru, în el visează enigmele 
mitului românesc, în creţia lui de baci şi mag 
tânăr se întrevăd articulaţiile existenţei noastre 
şi vibrează voinţa noastră de a ne depăşi.” 

Sunt în aceste cuvinte esenţa însăşi a 
demersului lui V.Băncilă în legătură cu opera lui 
L.Blaga, considerată, aşa cum s-a văzut, adânc 
purtătoare de ethos românesc. În acest an când 
se împlinesc o sută de ani de la Marea Unire ne 
reîntoarcem la opera filosofului clujean ca la o 
strălucită afirmare a geniului naţional, la marile 
resurse creatoare pe care generaţia lui, generaţie 
din care făcea parte Brâncuşi, Eliade, Cioran, 
Noica, Eugen Ionescu, Enescu etc. le-au pus la 
dispoziţia umanităţii. E meritul lui Vasile Băn-
cilă de a fi revelat printre primii toate aceste 
bogăţii spirituale ale lui Blaga şi a-l fi proiectat 
întreg şi înalt pe scara timpului.  

Şi ca să vedem cât de legat este Vasile 
Băncilă de acest substrat etnic, care l-a creat şi 
şlefuit pe Blaga, trebuie fără îndoială să facem 
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trimitere la unul dintre studiile sale fundamen-
tale şi anume la articolul Semnificaţia Ardea-
lului, publicat în revista „Gând românesc” la 
20 de ani de la Marea Unire. Studiind atent şi 
în profunzime coordonatele etnice şi estetice 
din care a ieşit la lumină flora bogat colorată 
şi vitală a lui L.Blaga, el s-a întors cu toate 
ciuturile fântânilor sale însetate spre arealul 
transilvan, acolo de unde a ieşit în vechime la 
lumină fenomenul dacic sau miracolul care a 
permis explozia culturală a neamului după 
momentul realizării unităţii naţionale, studiu 
dătător de fecunde pârguiri în plan spiritual, 
deoarece el a umplut cu o esenţă tare şi 
dătătoare de mari reverberaţii spiritualitatea 
românească a momentului. Însăşi afirmaţia din 
incipit conţine în sine germenele unei medi-
taţii asupra destinului românesc care are în-
crustat în inima lui vocea învolburată şi unică 
a Ardealului. Fraza de început sună fără cusur 
în acest fel: „În zodiacul geografic de sem-
nificaţii româneşti, Ardealul ocupă un loc de 
masivă eminenţă etnică, în aşa măsură încât 
nu ne putem înţelege pe noi ca neam dacă nu 
înţelegem Ardealul.” Prin urmare cheia etni-
cităţii şi etnogenezei poporului român trebuie 
căutată în particularităţile şi vicisitudinile 
acestui spaţiu, ale cărui sângerări seculare au 
adâncit şi forjat un anume tip de răspuns la 
provocările istoriei şi care cuprinde fără îndo-
ială „sensul originarităţii noastre”. Această ca-
litate s-a manifestat cel mai puternic pe di-
recţia „genezei româneşti”, deoarece Ardealul 
a oferit în momentele de criză ale neamului 
intra şi extra-carpatin supapa prin care s-a 
reglat aburul fremătător şi aducător de puteri 
al factorului etnic, mulţimea de posibilităţi 
care au irupt la suprafaţă şi care s-au odrăslit 
în acest uriaş creuzet. Când tensiunile locale, 
etnice sau culturale ajungeau la incandescen-
ţă, ele erau eliberate în spaţiul public prin 
misionari culturali sau politici de esenţă tare, 
care veneau în descendenţa lui Horia, Bărnu-
ţiu, Avram Iancu. Sub raport demografic acest 
proces de creştere şi-a găsit supapa unor 
autoreglări prin intermediul acelor descălecări, 
prin care se elibera surplusul tensionar în văile 
şi dealurile de dincolo de munţi, unde ele-
mentul românesc majoritar şi liber îşi con-
stituise albii proprii de dezvoltare isorică. În 

timp ce în Ardeal, cei care ţineau în frâu pro-
cesul exploziv erau străini ca limbă, ca religie, 
ca naţie, intervenind cu constrângeri de tot felul, 
o cale importantă de „eliberare” era aderenţa la 
spaţiul liber şi vital românesc de dincolo de 
munţi adâncind astfel periodic procesul de os-
moză spirituală, apropiind direcţiile de dezvol-
tare şi egalizâdu-le prin aceste compliniri fireşti. 
Mai la început acestea au fost descălecări de tip 
politic, vizând aspecte de întemeiere şi de îm-
piedecare a fenomenului expansionist maghiar 
în zone pe care nu le puteau controla, prin enti-
tăţi războinice, purtătoare de mesaj naţional, ex-
ponente ale simţului de ordine şi de legalitate 
voivodală. De-a lungul timpului aceşti descă-
lecători au fost de multe feluri: războinici şi 
voivozi cu simţul neatârnării, ca Dragoş Bogdan 
în Moldova sau Radu Negru în Muntenia. Au 
fost urmaţi şi înconjuraţi de ostaşi care compu-
neau pâlcuri de forţă, dătători de lege, de dieci şi 
pisari domneşti, ştiutori de carte latinească; apoi 
a fost grosul masiv al celor care au fugit din 
calea uniaţiei spre păstrarea neîntinate a credin-
ţei ortodoxe; a venit la rând ceata glotaşilor ce 
treceau munţii anual prin oierii lor vestiţi, ex-
pansiunea mocanilor, obişnuiţi cu transhumanţa 
şi perfect cunoscători ai meseriei ciobăneşti. 
Dintr-o astfel de întâlnire dintre ciobanii moldo-
veni şi cei ungureni s-a născut capodopera po-
pulară Mioriţa, care reface destinul tragic al 
neamului sub cupola unei viitoare configurări 
geografice. După aceştia au venit negustorii, în 
primul rând cei braşoveni, aducători de lipscă-
nii, de produse meşteşugăreşti din metal, de sto-
fe şi ţesături alese ale occidentului. Apoi au ve-
nit proprietarii de vite şi cai, comerţul şi schim-
burile de acest fel fiind unul dintre cele mai 
înfloritoare ocupaţii de epocă, după cum Ardea-
lul livra domnilor din cele două Principate banii 
şi aurul cu care să plătească haraciul anual către 
Poartă. Băncilă se arată bun cunoscător al tutu-
ror acestor lucruri, „energia ardeleană”, putând 
fi un reper atitudinal în cele mai diferite do-
menii, şi nu în ultimul rând cel educativ-cărtu-
răresc. Îl avem aici pe Gh.Lazăr, dar şi pe das-
călii şi profesorii invitaţi de Veniamin Costache 
la Seminarul la Socola, mireni şi clerici, unii 
dintre ei ajungând până în Basarabia unde au 
organizat eparhiile. O altă generaţie aduce în 
Moldova corpul profesoral al primei universităţi 
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ieşene, la constituirea căreia ardelenii deţineau 
majoritatea. Au venit mai apoi învăţaţii filo-
logi latinişti, slujitori ai Academiei, precum A. 
T. Laurian. Al.Papiu Ilarian, Ioan Bianu, isto-
rici ca Vasile Maniu şi alţii, care n-au precu-
peţit eforturi să dovedească şi să legitimeze 
unitatea naţiei. Deodată cu ei au ajuns în Prin-
cipate şi spirite luminate ca Titu Maiorescu, ca 
Densusienii, ca să nu mai vorbim de tagma 
scriitorilor în frunte cu Slavici, Coşbuc, Re-
breanu. Ei au întreţinut peste tot spiritul iden-
titar românesc, au făcut proslăvirea Ardealului 
şi al oamenilor de acolo, pe care N.Iorga i-a 
evocat atât de pregnant în Sate şi oameni din 
Ardeal. Pe lângă lumina culturii, ardelenii au 
adus cu ei şi spiritul de dârzenie, calitate pe 
care V. Băncilă o ia mereu în considerare sub 
astfel de auspicii, deoarece „nicăieri destinul 
n-a fost mai voluntar privit în faţă şi mai 
bărbăteşte ţinut în mână decât în Ardeal. Dâr-
zenia ardelenească, adâncă şi metodică, con-
structivă şi faptică, şi-a spus cuvântul în toate 
momentele cheie ale împrejurărilor de viaţă., 
„Badea Cârţan, Iancu, Horia, Cipariu, Bărnu-
ţiu, corifeii Şcolii Ardelene, Vlaicu şi alţii... 
sunt exploziile sufletului ardelenesc”, afirmă 
el. 

Apelul la istorie vine în chip firesc. De 
aici s-au ridicat câţiva oameni exemplari, care 
au făcut despicări radicale în istorie. Despre 
ei, Băncilă are doar vorbe de laudă. „Horia e 
unic şi unic este şi Iancu. Avram Iancu e cea 
mai deplină figură de revoluţionar român în 
care ideea şi fapta au fuzionat arhanghelesc şi 
au creat un mit izbăvitor. La un popor trăind 
pe jumătate în etnografie, o apariţie ca a lui 
Iancu a devenit nu numai vestitorul altor vre-
muri dar şi un erou de mitologie, între el şi co-
munitatea în care a apărut realizându-se o co-
respondenţă supra empirică ce a făcut tocmai 
forţa revoluţionarismului său. Nu există tip de 
revoluţie românească mai împlinită decât cea 
a românilor din Ardeal de la 1848 şi acest fapt 
revelator pentru caracterul românilor de peste 
Carpaţi. ” 

Originea acestui demers Băncilă îl vede 
în Şcoala Ardeleană, al cărei rol la deşteptarea 
Ardealului e fără îndoială unul major. „A 
trebuit să vină Şcoala Ardeleană pentru ca să 
transforme ideea originii noastre romane într-o 

idee revoluţionară, făcând din ideea Romei şi 
din limba românească pârghia de ridicare în 
destin istoric a românismului.” Ideea latinităţii a 
fost o idee forţă care a unit în jurul ei numeroase 
personalităţi, care au dat contur naţional spiritu-
lui european în mişcare, care ne-a legat în mod 
profund de destinul ţărilor latine, cu care am 
avut legături durabile şi în care mişcarea felibri-
lor care l-au adopat atât de maiestuos pe Alec-
sandri, a însemnat o participare le regalitatea 
configuraţiei, atribuită prin cultul major al şcolii 
sorbonarde, Franţei.  

După elementul politic, după elementul 
filologic, Băncilă analizează şi caracterul mesia-
nic al Ardealului, în contextul în care aveam 
nevoie de o „atitudine pedagogică”. Aceasta se 
manifestă pregnant nu numai ca trăsătură a 
oamenilor şcolii, ci chiar în atitudinea generală a 
acestei provincii, serioasă şi gravă în unitatea ei 
monolitică, în scris şi atitudine. Şi literatura 
acestei provincii are o tentă pedagogică clară, 
aşa cum poate fi desprinsă din paginile de 
manifestare şi caracterologie a personajelor puse 
în acţiune. „Această înclinare pedagogică, scrie 
Băncilă, se vede până şi la literaţii Ardealului. 
Un Slavici are un puternic şi interesant pedago-
gism constituţional ale cărui meandre şi tendinţe 
sunt atrăgător de cercetat.” Acest sentiment de 
pedagogie naţională l-a înţeles şi un simplu 
ţăran ca Badea Cârţan, care a devenit un liant de 
cultură dintre cele trei provincii româneşti, care 
n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi existat o bază de 
comunicare la îndemână.  

O altă trăsătură a Ardealului o găseşte 
Băncilă în epicismul său. În timp ce marii poeţi 
vin din Moldova, în timp ce Muntenia a dat 
spiritul colocvial şi satirico-umorist, Ardealul a 
rămas fixat în tradiţia basmului şi a poveştilor 
populare, a legendelor şi baladelor, lucru care   
s-a dovedit prin literatura promovată de cei doi 
mari exponenţi ai săi, Budai-Deleanu şi Coşbuc, 
urmaţi apoi de Rebreanu. E adus în discuţie 
romanul Ion, cu confruntarea tragică pentru 
pământ, cu izvodirea unei poveşti cu multiple 
ramificaţii în straturile ţărăneşti. Poveşti com-
plicate episodic apar şi la Agârbiceanu sau la 
Pavel Dan, pe care îi ia în discuţie, ca forme de 
„echilibru şi duh epic”. Acest spirit epic îl 
detectează Băncilă şi în gândirea filosofică. „ne 
referim la gândirea filosofică majoră, care cu-
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prinde întotdeauna un anume spirit mitologic. 
În acest sens, filosofia e în definitiv un fel de 
epică de idei.” 

În sfârşit, autorul aduce în discuţie şi o a 
treia caracteristică a Ardealului care ar consta 
în ideea de ordine şi de cultură. În timp ce în 
vechiul regat s-a simţit mult mai puternic 
influenţa franceză, legătura cu Occidentul şi 
cu Sudul, Ardealul a rămas poziţionat oare-
cum diferit, prin legăturile cu Viena şi Roma, 
accentuând ideea latinităţii tradiţionale. Ar-
dealul şi-a continuat, după el, literatura popu-
lară şi, pe de altă parte, „şi-a apropiat ceva din 
cultura europeană, dar nu printr-un raport de 
imitaţie, ci printr-unul de înceată infiltrare (...) 
Astfel, ei şi-au însuşit unele desprinderi de 
ordine şi cultură, devenind un fel de canal sau 
element de legătură mai organică între noi şi 
cultura apuseană.” De aici, derivă împrejura-
rea că „în Ardeal există mai multă realitate 
sufletească romanică, eficientă ca dinamism 
psihic chiar când a fost ori este incoştientă.” 
Pentru Băncilă „romanitatea înseamnă ordi-
ne.” Din aceasta a derivat îndrumare ideatică 
şi vizionarimul profetic, deoarece chiar dacă 
Ardealul n-a putut face istorie pe cont propriu, 
„el are în anume privinţe un caracter de mai 
multă istorie decât vechiul regat, fiindcă a 
evoluat mai organic, mai unitar, fiindcă a fost 
întâiul nostru centru propulsator de istorie - şi 
fiindcă în Ardealul românesc e o mare voinţă 
de a instrumenta şi colora uman energia na-
turii. Dar aceasta înseamnă cultură sau, cel 
puţin, condiţia culturii. Exerciţiul istoric e alt 
nume pentru exerciţiul cultural.” 

În acest moment al analizei, V.Băncilă 
vine cu alte discocieri. În timp ce Vechiul re-
gat s-a afirmat prin „limpezimea inteligenţei, 
rafinarea capriciului, subtilitatea şi variaţia 
sentimentelor”, celelalte provincii istorice se 
impun prin alte trăsături. Pe scurt „Moldova e 
artă şi literatură, Bărăganul e eternitate, dar 
Ardealul e istorie. În Ardeal mai ales s-au unit 
enigma dacică cu ordinea romană şi urmările 
lor se văd până azi. Urzeala aceasta e necesară 
istoriei sau culturii româneşti căci bătătura 
ornamentelor, dată de rafinarea intelectuală şi 
afectivă, de claritatea franceză, de gimnastica 
degajată a spiritului, nu ajunge. Spiritul de or-
dine, pe care suntem în drept să-l cerem Ar-

dealului, se vede, după cum s-a putut înţelege 
când am vorbit de elementele epice ale Ardea-
lului, şi în literatura lui. Un roman din vechiul 
regat are mai multă fantezie, mai puţină unitate 
şi un stil mai bogat. În Ardeal, fondul romanului 
e mai arhitectural, deşi mai modest dacă e consi-
derat pe fragmente.” E momentul să observăm 
că drumul analizei lui Băncilă, duce în cele din 
urmă la sublinierea faptului că Ardealul repre-
zintă pentru noi o „chestiune de geneză , cât şi 
de ideal. Fiindcă el reprezintă originaritatea 
noastră şi fiindcă vedem în el structura de ordine 
a culturii româneşti. Dacă nu exagarăm, am 
compara din acest punct de vedere şi măcar într-
un înţeles modest, rolul Ardealului, cu rolul pe 
care l-au avut elinii, care au distilat cultura asia-
tică străveche, fiind un fel de filtru între Asia şi 
Europa. Ordinea romanică a Ardealului şi vo-
luntarismul lui istoric sunt menite, cel puţin în 
parte, să dea o formă şi o selecţie nenumăratelor 
posibilităţi româneşti de pretutindeni.” Până şi 
în componenta catolică a religiei unora dintre 
românii transilvăneni el vede dorinţa de reunifi-
care cu Roma, cu tendinţa de regăsire a origini-
lor. 

Avem de-a face cu o sumă de intuiţii, de 
caracterizări, de specificităţi, pe care gândirea 
lui V.Băncilă le identifică, le ordonează şi le dă 
o coerenţă specifică. Psihologismul şi antopolo-
gismul funcţionează cu discreţie şi cu fină 
percepţie de rafinament al caracterizărilor spre a 
reliefa cadrul şi manifestările secificului naţio-
nal românesc. V.Băncilă este pilduitor, filosofic, 
socratic, principiar adunând, judecând, dând 
convergenţă unor factori aparent eterogeni, dar 
pe care el îi orientează pe liniile de forţă ale unei 
eudemologii ce se vrea cât mai complexă şi cât 
mai definitorie. Analiza la care supune sensurile 
şi vocaţiile definitorii din fiecare ţară româneas-
că atestă buna cunoaştere a trecutului şi a apor-
tului lor la istoria culturală a neamului, configu-
rat tot mai clar şi mai expresiv sub zodia feno-
menologiei moderne a determinărilor specifice.  

În studiul pe care el îl consacră semnifica-
ţiei Ardealului”, el dă dovadă de o mare com-
prehensiune şi cunoaştere intimă, chiar atunci 
când face raportările la statul maghiar sub stăpâ-
nirea căruia poporul român din Transilvania a 
fost silit să trăiască şi să se manifeste în raport 
cu o străinătate agresivă, şi pe care el, nefiind 
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ardelean, nu le-a cunoscut în mod direct. To-
tuşi, analiza lui atinge şi în acest punct o tra-
tare demnă de tot interesul. Sprijinit pe lecturi 
şi intuiţii solide, demersul său se prezintă sub 
forma unor consideraţii adevărate, bine argu-
mentate. Punctul de plecare îl constituie defi-
nirea consistenţei româneşti”, a provinciei ca 
un „biologism înăbuşitor”, relaţia cu maghiarii 
s-a reflectat în modul în care obsesia dena-
turată a puterii de care aceştia s-au lăsat pose-
daţi, a adâncit la ei spiritul de migraţie şi de 
neodihnă a genei, care a conturat o „psiholo-
gie imperialistă”, dar şi o neaderenţă la sol pe 
care românii nu au împărtăşit-o. Pentru Băn-
cilă popoarele care s-au revărsat asupra altora, 
şi-au dezvoltat în timp şi unele reacţii atavice 
care le face să nu fie complet libere: „Un 
astfel de popor, afirmă el, nu poate fi niciodată 
cu adevărat autonom, căci el are nevoie de 
alţii pe care să-i poată domina. Prezenţa altora 
îi e necesară şi, într-un fel, el e sclavul lor.(...) 
A fi, într-un fel, dependent de cel pe care vrei 
să-l domini, e ceva tragic.” Aceasta e cu atât 
mai tragic, cu cât e vorba de un popor mic cu 
veleităţi de mărire şi dominare exacerbate, 
cum e cazul maghiarilor, popor care suferă în 
consecinţă de grandomanie, dar şi de năzuinţa 
năzuroasă de a ieşi mereu în faţă. Din această 
pricină, ungurii au ajuns să sufere enorm când 
istoria a răsturnat lucrurile, repunându-le în 
matca lor firească. Acest fapt a produs bul-
versări, tragedii, deoarece ei nu-şi pot ajusta 
destinul la noile împrejurări. Pe de altă parte, 
ei au sentimentul că au fost nedreptăţiţi, deoa-
rece nu se mai pot bizui pe cei care le oferea 
muncă şi bunuri pe degeaba şi acum sunt ne-
voiţi să şi le producă singuri. Acel sentiment 
de huzur pe care s-a bazat certificatul lor exis-
tenţial a expirat, dar ei continuă să-l posede şi 
să-l considere un fel de drept divin al lor. Ori, 
când toată bogăţia ta se întemeiază pe asupri-
rea altuia, nu mai e la fel de confortabil atunci 
când relaţia nu mai funcţionează: „Ei, ungurii, 
au huzuit până acum. Ne-au luat bunul nostru, 
averile, libertatea, bisericile, dreptul de a ne 
închina, doinele... până şi regii. De la noi au 
fost în mare parte bunurile economice ce au 
hrănit nobilimea maghiară, de la noi mulţii 
soldaţi ce au luptat pentru idealuri care nu 
erau ale lor. Şi Corvinii noştri au făcut istorie 

ungurească. Istoria noastră a fost în mare con-
fiscată de ei.” Cuvinte tragice, dar adevărate. E 
tragic chiar că „ideea autohtoniei româneşti” 
întruchipată de Ardeal ne-a fost înstrăinată, dar 
această realitate a obligat pe români să facă 
efortul redobândirii ei. Cum românii au trăit 
întotdeauna cu sentimentul autohtoniei lor, ei   
n-au încercat în nici un moment al istoriei evo-
luţiei lor vreo dramă metafizică a înstrăinării, 
precum ungurii, a căror legătură cu solul e mult 
mai problematică. Românii ardeleni au rămas 
neclintiţi la orice schimbare conjuncturală, 
având sentimentul că lucrurile se vor schimba în 
viitor, pe ei neputându-i mişca sau impresiona 
valurile trecătoare. „Românul se mângâie cu na-
tura, iar aceasta se prelungeşte fidel în el atât de 
mult, încât uneori îl împiedecă să facă şi istorie. 
Fără români, pământul de aici ar rămâne ca o vi-
oară fără coarde. Aderenţa cosmică a românului, 
de toţi recunoscută, e tocmai rezultanta acestui 
autohtonism românesc.” 

Reluând ideea, el o aprofundează şi face din 
prezenţa şi continuitatea noastră aici cheia de 
boltă a înţelesului de patrie, de Ardealul româ-
nesc, de moştenire a romanităţi. Modul cum con-
struieşte şi defineşte această trăsătură funda-
mentală denotă o strălucită cunoaştere a profun-
zimilor sufletului naţional. Iat-o în formularea lui 
magistrală: „Ideea de autohtonie e valoarea do-
minantă a sufletului românesc. Până şi străinii au 
înţeles, cel puţin în parte, acest lucru. De aceea, 
cea mai mare grijă, de exemplu, a ungurilor, a fost 
să zdruncine ideea acestei autohtonii româneşti, 
insinuând că românii au părăsit Ardealul. Aveau 
sentimentul că aici lovesc în ceea ce formează 
tăria noastră. Autohtonia este elementul cel mai 
însemnat de definire a sufletului românesc. Con-
templând pământul românesc ai impresia că el 
însuşi e sintetic şi adunat pentru a forma o unitate 
de viaţă şi un cerc închis.” 

V.Băncilă ia în atenţie şi alte elemente care 
nu pot fi contestate, cum ar fi frumuseţea şi 
arhaitatea colidelor noastre, spiritul sărbătoresc pe 
care satul românesc îl expune periodic celor care 
vor să trăiască demnitatea vitalităţii şi expresi-
vităţii lui extraordinare. Sufletul românesc trăieşte 
printr-o bogăţie şi varietate de produse populare, 
pe care maghiarii nu le au, dovedind un spirit 
artistic ieşit din comun, şi care se pot descifra în 
epica colindeor lui, în fabulaţia exraordinară a 
baladelor şi a tuturor probelor de isteţie mitolo-
gică, din basme, poveşti, tradiţii. În ele învinge 
întotdeauna Făt Frumos, iar balaurul cu şapte ca-
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pete este răpus. Până să ajungă la această victo-
rie eroul nostru a trecut prin numeroase probe de 
foc. A avut însă tenacitatea şi răbdarea să aştep-
te, să-şi contemple şi să-şi măsoare duşmanii, 
să-i lase să se încreadă în puterile lor. Şi chiar să 
se laude cu ceea ce fac şi dreg. O înţelepciune a 
ascultării, un calm desăvârşit al urmăririi fapte-
lor rostuieşte acest comportament şi-i dă sens. 
Românul nu se înghesuie, nu se burzuleşte la 
fiecare ciot, nu îşi iese din fire. Peste eternitatea 
nemărginită a noastră au trecut atâţia şi atâtea, 
încât sensul lui „Noi suntem de aici!” capătă 
semnificaţia de destin împlinit şi sub zodie im-
placabilă. Este şi concluzia demersului lui V. 
Băncilă din finalul acestei cărţulii: „Ardealul e 
ca nume astăzi o substanţă românească, fiind 
integrat în autohtonia noastră. E adevărat că 
Ardealul ne mai aminteşte şi că pe pământul său 
sunt mai multe popoare. Dar tocmai prin aceasta 
şi prin comparaţie, el ne sugerează, mai mult 
decât oricare altă provincie românească, ideea 
fundamentală a autohtoniei româneşti. Ideea 
aceasta fiind adevărul de bază al românismului 
şi Ardealul reprezentând-o mai expresiv ca ori-
ce, el devine, în cele din urmă şi într-o măsură 
însemnată, însuşi principiul nostru de raportare 
etnică.” 

Strălucita exprimare prin care Băncilă 
atinge miezul chestiunii studiului Semnificaţia 
Ardealului ne determină să plasăm studiul de 
faţă printre cele mai strălucite demonstraţii de 
fenomenologie culturală, de aplicare rafinată a 
mijloacelor de analiză pe care Blaga le-a folosit 
în Spaţiul mioritic. În cele din urmă, el chiar 
poate fi socotit o prelungire a demersului bla-
gian, o resuscitare a ideilor şi atmosferei de 
înaltă spiritualitate care domină acel profund şi 
unic demers înfăptuit sub cupola încercării de 
definire a ceea ce ne particularizează, ne deo-
sebeşte de alţii şi ne face unici în concertul 
creator universal. Prin el, V. Băncilă scrie o pa-
gină de mare adâncime filosofică şi antropolo-
gică în problematica deloc simplă, pe care au 
abordat-o de-a lungul timpului numeroşi gândi-
tori, publicişti, profeţi ai neamului. Demonstra-
ţia oferită de V. Băncilă este una impecabilă şi 
de o rigoare şi tensiune lirică cu totul speciale. 
De aceea un critic clujean ca Petru Poantă i-a 
dat o nouă ediţie în timpii mai noi, subliniindu-i 
valoarea expresivă şi cea ideatică, ca a unei 
opere cu caracter de unicat, replică demnă a 
cunoscutei „Cântări a României”.  

 

۩ 
-------------------------------------------------------- 

 
George VULTURESCU * 

 

 
 

ORBUL 
ŞI „HARFA DE-NTUNERIC” 

 
1. Gestul predominant al „acoperirii o-

chiului” la Lucian Blaga prefigurează Orbul – 
unul din motivele prin care poate fi „citită” poe-
zia sa. 

Vom sublinia, de la început, că orbirea 
la L. Blaga păstrează caracterul homeric, de 
iniţiat. Ca şi în tradiţiile antice, orbul său este 
acela care ignoră aparenţele înşelătoare ale lu-
mii, având astfel privilegiul de a-i cunoaşte rea-
litatea secretă, profundă, „la care nu au acces 
muritorii de rând”. El este resimţit mai puţin ca 
un infirm şi mai mult ca un străin: „El se împăr-
tăşeşte din divinitate, este inspirat, poet, tauma-
turg, vizionar” (ibidem, p. 383, vol. 2). Pentru că 
despre  revelaţie este vorba la L. Blaga: trebuie 
să înţelegem orbirea ca o iluminare interioară, 
ca o deschidere a unui al treilea ochi, mai numit 
al lui Shiva. Acesta doar poate recepta lumina 
spirituală. Iată-l, în poemul lui L. Blaga: „Aş-
tept să îmi apună ziua/ şi zarea mea pleoapa să-
şi închidă,/ mi-aştept amurgul, noaptea şi dure-
rea,/ să mi se-ntunece tot cerul/ şi să răsară-n 
mine stele,/ stelele mele” (Mi-aştept amurgul). 
Ochiul, în mod tradiţional (la budişti, taoişti mai 
ales) are câteva simbolistici, nu străine de felul 
în care sunt prezente la L. Blaga. Astfel: ochiul 
drept mai corespunde soarelui, simbolizând 
activitatea şi viitorul; stângul e pasivitatea, tre-
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cutul, e guvernat de lună. Percepţia unifica-
toare aparţine celui de-al treilea ochi, frontal, 
al lui Shiva: el este clarviziunea, simultanei-
tatea, participarea solară – sinteza. „Sufletul 
are doi ochi – unul priveşte timpul, celălalt stă 
întors spre veşnicie” spune Angelus Silesius. 
Plotin, de asemenea, vorbeşte despre ochiul 
inteligenţei umane care nu poate contempla 
spiritul suprem fără a participa la natura în-
săşi a acestui soare spirit. Contemplarea fiind 
o treaptă a cunoaşterii. În aceşti termeni tre-
buie să-i „citim” şi pe Pan sau Zamolxe. Fie 
că îi privim separat – ca personaje – ei sunt 
orbi. Pan zace pe o piatră „orb şi bătrân”. 
Ochii „s-au închis – ca melcii – peste iarnă” 
(Pan). Avem o dublă metaforă: a iniţiatului, 
„bătrânul”, apoi hibernarea, care presupune 
grota: „Nu străbate-n grota mea/ niciun stră-
in”, spune Pan, doar „câteodată: Luna” (Moar-
tea lui Pan). Luna e semnul ochiului stâng, al  
trecutului, al contemplării. Zamolxe (piesa de 
teatru) intră în aceeaşi tipologie: e bătrân şi 
orb. Doar că, prin relaţia cu Magul, se impune 
mai conturat ca personaj (Specificăm că 
înţelegem poezia, drama, filosofia la L. Blaga 
ca părţi cu o „deplină autonomie”, păstrând 
for-mularea lui I. Maxim Danciu – Partea şi 
întregul, 1995). Această putere duală a  orbu-
lui este oglindită de L. Blaga prin cei doi ini-
ţiaţi: Magul şi Zamolxe. Precum la unele ani-
male, ochiul inspiră spaimă (vipera, şopârla), 
la Magul blagian „în întuneric ochii lui se văd 
ca ochi de lup,/ tăciuni aprinşi de vânt”. Avem 
semnele ochiului malefic: „Magul e rece”, 
„setos de sânge ca o fiară”, are „ochi verzi” de 
pisică, spun oştenii de pază. Pentru că el e 
doar în relaţie cu un vrăjitor – deci la nivele 
„de şiretenie” (George Gană) – n-are puteri 
magice, nu e în contact cu puterile spirituale şi 
elementare ale Cosmicului precum Zamolxe – 
care e denumit, frecvent, „Izvor”, înseamnă, 
aşadar, „început, instaurare a ceva nou” 
(ibidem, p. XIII). Pan în poeme, Zamolxe în 
dramă, pot fi substitute ale Marelui Anonim, 
dacă îl considerăm pe acesta ca „denumire la-
ică şi eretică” (Melania Livadă). Sau accep-
tând că „în poezie mitul metafizic al Marelui 
Anonim şi cenzura transcendentă pe care 
acesta a iniţiat-o asupra lumii se menţine ca 

idee; transpusă poetic, divinitatea devine Ma-
rele Orb” (ibidem, p. 87). Complementaritatea 
idee-personaj poate fi acceptată doar ca o ra-
portare la acelaşi fond comun blagian, „gândirea 
mitică” ce a fost resuscitată de expresionism. 
Complementaritatea aceasta vizează neapărat 
abisul fiinţei, stihialul: orbul Zamolxe se întrea-
bă dacă Dumnezeu nu e orb. „Nu eşti tu, dum-
nezeire, neînţelesul orb/ ce-şi pipăie cărarea 
printre spini?/ Nu ştii nici tu de unde vii şi unde 
mergi”. Iată cuvintele – în paralel – ale filoso-
fului Blaga, în Izvoade: „Poate că Dumnezeu 
este marele orb, care aşteaptă ca noi, fiii săi,    
să-l ducem de mână, întrucât noi avem vederea 
solară pe care el n-o are. Marele Orb are desigur 
o puternicie şi o ştiinţă, cu care ne întrece 
nemăsurat. Aceasta nu-l va împiedica pe om să 
fie înzestrat cu simţul văzului solar, care-i lip-
seşte Marelui Orb”, şi cele din drama Zamolxe, 
care edifică un fond comun: „noi suntem vă-
zători./ Iar Dumnezeu e-un orb bătrân./ Fiecare 
e copilul lui – şi fiecare îl purtăm de mână”. 
Acest fond comun al „orbilor” lui L. Blaga este 
arhetipul – ei nu vizează individualul, ci  
arhetipurile: pentru timp – eternita-tea, pentru 
fiinţă – omul. „Muta, neclintita identitate” a 
orbului are însă acces la „sâmburele luminii”: 
„Aici sunt aiuritele tăceri/ din care poţi privi în 
dosul luminii”, să vezi „ce-i cheag în haos/ şi 
ce-i sâmbure în orice fruct”. Nu e atât vedere 
ceea ce „vede” orbul, ci „semne ontologice”, 
rune pe care doar el le poate revela, însufleţi: 
„sunt unele stele”, putem zice cu filosoful, „care 
îi luminează numai lui; stele interzise fiarelor 
din peşteri şi îngerilor din cer, deopotrivă”. Nu 
vom găsi efluvii de lumină la Lucian Blaga, sori 
care nasc spaţii, precum la Eminescu. Unul 
transformă vederea în viziune, iar celălalt în 
tâlc. Unul transformă invizibilul genunilor în 
vizibil, iar celălalt aruncă pe lucruri un „văl” 
care să le protejeze de existenţă, de trecerea care 
consumă, arde. De aceea sensurile negative ale 
luminii sunt mai numeroase la Lucian Blaga. 
Astfel: lumina are gheare („Cu ghiare de lumină 
o dimineaţă-ţi va ucide visul”; Vei plânge mult 
ori vei zâmbi?), luna are ochi de fiară (Noapte), 
„sorii” sunt îndepărtaţi şi „reci”. Adesea şi ani-
malele au ochi ameninţători: poetul vorbeşte de 
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lupi „cu ochi prădalnici”, iar şarpele „cu ochi 
de otravă pândeşte” (Pax Magna). Toate 
aceste sensuri „negative” ne îndreptăţesc să 
credem că infirmitatea Unu-lui (în care îşi are 
originea şi lumina şi întunericul) e mereu 
reclădită, reuni-ficată doar de poeţi. Lucian 
Blaga vorbeşte de o Pax magna, de o 
„îmbrăţişare” a luminii şi a păcatului în om: 
„Pesemne-învrăjbiţi/ de o veşnicie Dumnezeu 
şi cu Satana/ au înţeles că e mai mare fiecare,/ 
dacă-şi întind de pace mâ-na. şi s-au împăcat / 
în mine: împreună picuratu-mi-au în suflet/ 
credinţa şi iubirea şi-ndoiala şi minciuna”.  

* * * 
2. Dacă lumina are sensuri negative, 

întunericul (Orbul) nu este un spaţiu al te-
nebrelor, al deşertului. Orbirea nu este re-
simţită ca neant, ca spaimă, întunericul este 
resimţit nu ca o absenţă a luminii, ci ca o li-
nişte profundă, originară. Orbul este un 
athanor – în întunericul său formele uzate ale 
lumii se purifică, se eliberează. Este un centru 
al fiinţei, oarecum la fel cu desenul spiralat al 
lui Brâncuşi intitulat pentru James Joyce 
„sinele meu, oarecum”. Despre un astfel de 
centru ne spun şi versurile eminesciene: 
„Magul privea pe gânduri în oglinda lui de 
aur,/ Unde-a cerului mii de stele ca-ntr-un 
centru se adun”. Orbul blagian este, astfel, un 
purtător de sensuri, un intermediar, martor al 
creaţiei, care mai poate lega vizibilul de 
invizibil. Nu trebuie să credem orbul lui Blaga 
un ochi stins. El seamănă cu „focul lăuntric, 
subtil, ascuns” (Julius Evola) al cabaliştilor. 
Dintre cele trei focuri hermetice, spune Evola, 
cel lăuntric este „Aur şi Soare” şi „nu se tre-
zeşte” în noi decât atunci când „Corpul (senti-
mentul lui) s-a dizolvat”. Orbul nu e absenţa 
vederii, ci o dizolvare în noapte, în noaptea 
în care locuieşte zeul: „Iată stelele intră în 
lume/ deodată cu întrebătoarele mele tristeţi./ 
Iată e noapte fără ferestre-n afară./ Dumne-
zeule, de-acum ce mă fac?/ În mijlocul tău mă 
dezbrac. Mă dezbrac de trup” (Psalm). Ca şi 
fluviul Alfeu, „salvat de amintirea primei faze 
a parcursului său” (R. Caillos), orbul este „un 
izvor invers care absoarbe”. „Marele Orb” al 
lui L. Blaga nu e diferit de textul Bibliei, el 
pare chemat a readuce sensurile în lume: „Nu 
era el Lumina”, ci este predestinat „să mărturi-
sească despre Lumină” (Evanghelia lui Ioan, 
Cap. I, 8). şi Zamolxe, pentru poporul dac, era 
un „mărturisitor”, un „văzător”. Divinitatea 
este percepută ca Lumină („Lumina este 

Dumnezeu”) şi ni se revelează prin Lumina 
care ne cuprinde egal pe toţi („luminează tu 
omul”) a căror fapte se arată în Lumină (Cap. 3; 
20,21). Dar întunericul este complementar 
Luminii, Dumnezeu fiind creatorul a toate, şi ni 
se relevă în dualitatea sa plenară: lumină/ 
întuneric, prin-cipiul complementar Yin şi Yang, 
la chinezi, sau, în mazdeism: Ormuzd (lumina) 
şi Ahriman (întunericul). În poezia sa, L. Blaga 
păstrează acest sens al dualităţii lumină / 
întuneric: „Unde şi când m-am ivit în lumină nu 
ştiu,/ din umbră mă ispitesc singur să cred/ că 
lumea e o cântare” (Biografie). Într-un alt poem, 
Luceafărul, avem aceeaşi complementaritate: 
„O dată bezna nopţii, / iar alteori văpaia 
dimineţii”. Astfel că, peste ani, ne putem ralia la 
rândurile lui Basarab Nicolescu: „Întunericul nu 
este opusul Luminii, ci doar o atenuare, mult sau 
mai puţin pronun-ţată, a Luminii. De aceea 
avem nevoie astăzi de cât mai mulţi martori ai 
Luminii”. 

Consubstanţialitatea lumină / întuneric 
„ţine în echilibru instabil” vizibilul şi inteligi-
bilul, dând metaforelor lui Blaga „un sens in-
tens şi tulburător”. Harfa pe care cânta el nu 
mai e harfa sfărâmată a lui Mihai Eminescu, ci 
– unic pentru un poet care scrie „poemele lu-
minii” – o „harpă de-ntuneric”, luciferică: „O, 
cine ştie – suflete-n ce piept îţi vei cânta/ şi tu 
odată peste veacuri pe coarde dulci de linişte,/ 
pe harpă de-ntuneric – dorul sugrumat/ şi frân-
ta bucurie de viaţă? Cine ştie? Cine ştie?” (Li-
nişte). 

* * * 
3. E mereu o antinomie între „extazul lu-

minos” şi „extazul întunecat” pe care L. Blaga o 
fructifică în poezie şi în dramele sale. Astfel, 
„din noaptea elementarului”, vegetalul renaşte: 
„copacii îşi iau puteri noi spre lumină” (Sol-
stiţiul grădinilor), iar în drama Tulburarea 
apelor – când toţi oamenii din sat dăruiesc ceva 
pentru biserică –, orbul aduce „un ochi de ar-
gint” pentru Icoana Precestii. Motivaţia sa e gră-
itoare: „Pomii scot muguri în fiecare primăvară. 
N-ar putea ieşi din capul unui orb să-nmugu-
rească ochi noi?”. L. Blaga nu demonizează 
orbul, beznele. Însuşi „Veşnicul” (în care-l pu-
tem citi pe Dumnezeu, „Marele Anonim”) locu-
ieşte în beznă („Un văl de nepătruns ascunde 
veşnicul în beznă” – Veşnicul) şi poate fi 
dezvăluit, lăuntric, precum într-o iubire – „cum 
eu îţi ating buzele pe întuneric”. De fapt, a-l 
dezvălui pe Dumnezeu din dualitatea întuneric-
lumină este iubire – primită ca „poruncă sau, 
cum spune Pascal, ca „ordine a fiinţării” (vezi 
sensul în R. Kassner – Zeul şi Himera, Ed. 
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Humanitas, Buc., 2005). Sau acea „Luce eter-
na” pe care Dante o descrie în Cântul 33 din 
Paradisul: „iubirea ce mişcă soarele şi cele-
lalte stele” (trad. George Coşbuc). şi în Evan-
ghelia lui Ioan „Dumnezeu este iubire şi cel 
ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămâne în el” (4, 16). La fel stri-
gătul din Corinteni: „iar dacă dragoste nu am, 
nimic nu sunt” (Cap. 13, 3). Iar filosoful L. 
Blaga, comentându-l pe Dionisie Areopagitul, 
scrie: „Întoarcerea şi unirea cu Dumnezeu sunt 
cu putinţă omului datorită luminii divine ce-i 
pătrunde magnetic de sus în jos. Cu alte cu-
vinte omul este transformat de lumina divină, 
care coboară de sus în jos”. Astfel, ducând 
linia de la Ibn’ Arabi la Lucian Blaga, vom 
putea deduce că în concepţia poetului din 
Lancrăm zeul e lumină fără umbră iar „orbul” 
său (Pan, Zamolxe) poartă printre noi partea 
de lumină răsfrântă în „corpul” său „de lut”, 
carta divinaţiei –   pentru că orbirea poate fi 
citită şi ca „supradeterminare a percepţiei vi-
zuale în capacitate vizuală magică”, după o 
expresie fericită a lui Gilbert Durand. „Ascun-
sul” blagian – drumul cu „ochii închişi” – e un 
gest de respingere a luminii primită în „corpul 
de lut” doar pentru a fi un purtător al um-
brei, a părţii întunecate din „lumina din-
tâi”: „Ia-mi vederea, ori dacă-ţi stă în putinţă 
împăienjeneşte-mi ochii” (Lacrimile). 

 

---------------------------------------------------------- 

 
 
 

Lucian Blaga, Cornelia Blaga, Nicolae Titulescu, 
Catherine Titulescu şi Caius Brediceanu, pe peronul gării 

din Viena, la 21 mai 1935 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Mihai  ARDELEAN * 

 
 

MITUL  BLAGA 
 

Intelectualii neomarxişti de azi, trecuţi 
pe furiş din barca stângismului în noile şi mai 
multele ambarcaţiuni îndreptate împotriva civi-
lizaţiei occidentale, şi-au ales printre alte ţinte şi 
aceea a spulberării miturilor culturale şi iden-
titare ale naţiunilor moderne. Acolo unde naţiu-
nile au fost recunoscute ca stări de fapt, prin 
tratate interstatale vechi de sute de ani, putem 
observa cum banalizarea şi ridiculizarea mitu-
rilor creatorilor acelor elemente de cultură care 
sunt definitorii pentru o identitate naţională, se 
desfăşoară cu mai mici sorţi de izbândă, ca o 
variantă de infatuare intelectuală. În schimb, în 
ţările care sunt considerate nedezvoltate de către 
opinia publică occidentală, are loc o demitizare 
pătimaş de răutăcioasă. În România, această de-
mitizare survine din partea câtorva intelectuali, 
convertiţi la o corectitudine politică nedeclarată 
pe faţă. De fapt, cultul aşa zisei lor obiectivităţi 
este întreţinut de frustrări psihanalizabile. Con-
ceptual, dărâmătorii de mituri îşi caută ideile pe 
care se bazează în sertarele unui marxism justi-
ţiar, dovedit neputincios în a fi transpus de pro-
motorii săi, în lumea reală.  

Sunt totuşi mituri, care cu toată strădania 
denigratorilor, nu pot fi desfiinţate. Astfel, în 
mentalul colectiv românesc, în ciuda detracto-
rilor de ieri şi de azi şi a unor campanii în mass-
media, declanşate îndeosebi în ani aniversari, 
mitul Eminescu a rămas de neclintit. Acestui mit 
al „poetului nepereche” îi poate sta alături, în 
panteonul cultural românesc, mitul lui Blaga, 
omul de geniu, socotit de George Călinescu ca 
                                                
* Eseist, publicist, doctor în psihiatrie, medic psihiatru, ex-
director al Laboratorului de Sănătate Mentală Târgu-Mureş. 
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fiind „cel dintâi care a încercat să ridice un 
sistem filosofic integral, cu ziduri, cu cupolă şi 
să dea acestei filosofii o aplicare la realităţile 
naţionale”. 

Imaginându-mi cum s-a construit mitul 
Blaga, nu m-am angajat în a deschide subiec-
tul universului mitic în care poetul filosof, 
păşind în taină „printre stele”, şi-a găsit meni-
rea. Nici nu am cutezat să desluşesc misterul 
din „Miturile personale ale poetului”, abia su-
gerate de Eugen Simion, în articolul-fragment, 
publicat sub acest titlu în Contemporanul (nr. 
02 / Februarie 2014). Nu este decât un atribut 
al genialităţii lui Blaga, modul în care acesta a 
trecut metafora-mit din limbajul poetic în cel 
filosofic şi cu aceeaşi „seculară căutare” în 
limbajul dramatic, atunci când cu atâta sim-
plitate şi-a înţeles sacrificiul: „Poetul. Donator 
de sânge la spitalul cuvintelor” sau „Poetul 
este nu atât un mânuitor, cât un mântuitor al 
cuvintelor”.  

Doar dacă pornim de la receptarea mi-
turilor blagiene, aşa cum au fost întrupate în 
scrierile sale, în care autorul considera că 
„despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei”, dar 
îndeosebi, ca în poezia „Către cititori”, într-un 
limbaj îmbogăţit cu metaforele-mit „despre 
şarpele binelui, despre arhanghelii cari ară cu 
plugul”, vom şti să îi preţuim truda şi să-l 
înţelegem când ne spune că „tot ce vezi” e 
„Umbra lui Dumnezeu”. De aici până la adop-
tarea lui Blaga în imaginarul colectiv ca per-
sonaj mitic nu a fost decât un pas. Acest pas l-
au făcut toţi cei care intuitiv au găsit motive 
de coeziune şi identificare cu elemente atât din 
opera lui, cât şi din viaţa-i devenită legendă, 
întărindu-le sentimentele de apartenenţă la 
diferitele comunităţi româneşti. Dintre promo-
torii mitului Blaga, s-au ales, potrivindu-se în 
păreri, scriitorii, criticii, filosofii, artiştii, das-
călii cu studenţii lor, şi alţii care au urcat pe 
„nebănuitele trepte” ale întâlnirilor cu lecturile 
din Blaga sau pentru unii, mai direct, cu per-
soana sa. Astfel de întâlniri cu sistemul filo-
sofic pe care l-a elaborat Blaga, dar şi cu el ca 
om, precum aceea cu prilejul interviului pe 
care i l-a luat la Berna (Elveţia), în 1937, l-au 
marcat pe Mircea Eliade, admiratorul său de-o 
viaţă: „singurul filosof român având desăvârşit 
un foarte complex sistem filosofic incluzând o 

înaltă personalitate metafizică, o nouă teorie a 
cunoaşterii şi o detaliată morfologie a culturii. 
În această ambiţioasă construcţie Blaga a utilizat 
mituri, simboluri şi tradiţii populare româneşti, 
religioase şi laice. Pentru prima dată, moştenirea 
autohtonă a României a găsit fericite expresii 
filosofice”.  

Studenţii care-l înconjurau la Cluj şi la 
Sibiu i-au susţinut reputaţia peste tot unde s-au 
realizat ca personalităţi de valoare ale societăţii 
româneşti, dacă nu i-au absorbit pentru totdea-
una puşcăriile comuniste. Fiecare a dus mai 
departe ca o relicvă de preţ amintirea prezenţei 
lui Blaga în proximitatea lor, evocarea acelui 
timp fiind reluată, cu veneraţie, în orice discuţie 
referitoare la acei ani de formare. Adevărata 
consolidare a mitului Blaga a început cu anul 
1948, după ce poetul-filosof a fost exclus din 
Academia Română şi Universitate, opreliştea de 
a mai fi publicat, fiind instituită cu doi ani mai 
devreme. Cărţile ce le tipărise de-a lungul tim-
pului au fost puse sub semnul interdicţiei, dar 
cele scăpate de epurarea din librării şi de con-
fiscările făcute, cu ocazia percheziţiilor, au con-
tinuat să circule pe ascuns. Se ştia că fusese 
ostracizat, în primii ani ai noii puteri, în biblio-
teci, a Academiei şi la Biblioteca Centrului Uni-
versitar din Cluj. Dintre concetăţenii care ve-
deau în el un personaj legendar persecutat de 
„regim”, pentru geniul său considerat indezirabil 
de către „Partid”, mulţi nu-i ştiau posturile pe 
care era angajat, decât faptul că era bibliotecar. 
Îşi povesteau cum Blaga lucrează într-o cămă-
ruţă sub nişte scări. Poetul o poziţiona cu can-
doare „sub nebănuitele trepte”. Mai târziu s-a 
aflat că acolo Blaga a tradus din Goethe Faust, 
până în 1954. Încăperea era cunoscută şi ca 
„bârlogul” lui Faust, un mit consacrat în mintea 
unui ziditor de mituri. Mitul Blaga s-a stabilizat 
şi răspândit în rândurile publicului românesc 
mai cu seamă când, la ideea lui Mircea Eliade, 
filologa italiană Rosa del Conte şi istoricul lite-
rar Basil Munteanu, în 1956, l-au propus pe Bla-
ga pentru premiul Nobel. Zvonul neacordării 
premiului din cauza acţiunii autorităţilor comu-
niste de denigrare pe motive inventate, cum ar fi 
fost legăturile poetului cu extrema dreaptă, au 
dat şi mai multă tărie mitului Blaga.  

Determinante pentru apariţia şi menţi-
nerea mitului Blaga în conştiinţa românească, ea 
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însăşi mitizată, i-au fost opera, cu simbolul 
„spaţiului mioritic”, distinct în toate substra-
turile acesteia, şi memorabila rezinstenţă tăcu-
tă a unui geniu, în plină afirmare, la prigoana 
comunistă. „Spaţiul mioritic”, superpozabil 
spaţiului românesc, a intrat în limbajul comun, 
iar rezistenţa faţă de un regim politic, impus 
cu forţa, a fost un prilej de identificare pentru 
mulţi români cu patria lor. 

Presupunerea unei eventuale ştirbiri a 
mitului Blaga de unii care voiau să-l piardă, 
după răul pe care i-l făcuse romanul lui Mihai 
Beniuc „Pe muche de cuţit”, reiese şi dintr-o 
consemnare a lui Vasile Băncilă, preluată din 
jurnalul acestuia de Ion Bălu, în monografia 
„Viaţa lui Blaga”. Consemnarea fusese scrisă 
cu ocazia acceptării de către poet de a i se pu-
blica articolul „Probleme şi perspective litera-
re” în revista Contemporanul”, la 29 aprilie 
1960. „Dureroasă bomba, zi neagră în calen-
darul spiritualităţii româneşti! În Contempo-
ranul cu data de mai sus, e tipărită scrisoarea 
de capitulare a lui Blaga. A căzut Ceahlăul! 
Peisajul spiritualităţii româneşti a rămas fără 
Ceahlău. Durerea e atât de mare, încât lumea 
nu e nici măcar revoltată: e numai întristată, 
profund întristată. Faptul apare, în parte, ca o 
fatalitate. Se mai crede că departe trebuie să fi 
mers lucrurile în ţara noastră, pentru ca şi 
Blaga să fi fost nevoit să cedeze”. Publicarea 
articolului a avut loc în urma vizitei făcută 
poetului la Cluj, de către George Ivaşcu, în 
prima săptămână a lunii aprilie a anului 1960, 
vizită în urma căreia Blaga se lăsase convins 
să colaboreze cu articole la Contemporanul. 
Cu condiţia să nu renunţe la concepţiile sale 
de-o viaţă şi fără să devină „marxist-leninist”, 
cum se relatează că i-ar fi răspuns ironic Blaga 
lui Ivaşcu, care-şi juca conştiincios rolul de 
mesager al Partidului. Acceptarea colaborării, 
pe plan literar, Blaga o făcuse numai în nu-
mele unei continuităţi a dezvoltării culturii 
române. El, omul de geniu, care se înrobise în 
munca de traducător, ani de zile, primise avi-
zul de a publica doar în presa literară, inter-
dicţia de a-şi tipări opera în volume continu-
ând, ca un fel de şantaj partinic. 

Peste un an şi câteva zile, Blaga a por-
nit cu paşi de profet sortit „să tacă”, dar, de 
această dată, pe calea „marii treceri”! Înmor-
mântarea în cimitirul vechi din Lancrămul 
natal s-a făcut cu obişnuitele bâlbâieli ale unor 

auto-rităţi suspicioase, din teama de a nu avea 
loc vreo manifestare „nesănătoasă”, în limbajul 
vre-mii, a celor pentru care Blaga era un erou 
mitic. Bâlbâielile au început cu alegerea datei de 
9 mai, pentru înmormântare, decesul survenind 
pe 6 mai 1961, în aşa fel, încât data să nu 
coincidă nici cu aniversarea fondării Partidului 
Comunist, în 8 mai, nici cu ziua regalităţii, în 10 
Mai, şi au continuat, prin diferite tertipuri, să 
împiedice studenţii doritori să ajungă din Cluj la 
cere-monia religioasă din Lancrăm. Cu toate 
acestea, numărul participanţilor a fost în jur de o 
mie, pe restrânsa porţiune a vechiului cimitir. 
Organele vigilente ale Securităţii s-au ostoit în 
acţiunea de urmărire a obiectivului Blaga, după 
ce au văzut sicriul cu rămăşitele sale pământeşti 
îngropat sub un strat lat de ţărână pe care să 
crească flo-rile locului. Poate regimul a crezut 
că îi va în-gropa şi mitul. În van, le-a fost 
speranţa denigra-torilor şi persecutorilor 
poetului, mitul Blaga a crescut şi s-a întins 
„până-n pragul unui zeu”. 

 
------------------------------------------------------------ 

 

 
Lucian Blaga a fost mereu profund ataşat de oamenii  

şi de  valorile tradiţionale ale satului românesc 
------------------------------------------------------------ 
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Zenovie  CÂRLUGEA * 
 

 
 

PEISAJ ITINERANT ŞI RELIEF 
SPECIFIC ÎN DEFINIREA 
“SPAŢIULUI MIORITIC” 

(studiu genezic) 
 

Comunicarea noastră, cu temeiuri în 
psihologia creaţiei, încearcă a stabili felul în ca-
re de-a lungul anilor până la apariţia volumului 
din 1936, ideea de spaţiu mioritic i s-a lămurit 
treptat gânditorului L. Blaga.  

Bazându-ne pe elemente ale biografiei 
sale itinerante (copilăria, adolescenţa, tinereţea, 
în general primii 40 de ani ai vieţii), vom cons-
tata că aceasta trimite la concepţia mai generală 
asupra complexităţii şi specificităţii tradiţiei ro-
mâneşti, de la o primă încercare de teoretizare 
din 1921 (Revolta fondului nostru nelatin, nr. 
10, „Gândirea”) până la conceptele structurante 
de filosofia culturii din Orizont şi stil, prima 
parte a Trilogiei culturii, completată cu Spaţiul 
mioritic şi succedată de Geneza metaforei şi 
sensul culturii. 

Pentru o primă deschidere, vom observa 
„cum peisajul se integrează în angrenajul unui 
suflet, dobândind accente din partea acestuia”, 
cum scrie filosoful în preliminariile studiului 
său, definind „plaiul” drept orizont spaţial al de-
venirii noastre istorice şi psiho-mentale, înţeles 
ca „un plan înalt, deschis, pe coamă verde de 
munte, scurs molcom la vale”. 

Se ştie că, plecând de la unele concluzii 
de morfologie a culturii stabilite de Frobenius şi, 
mai apoi, Spengler, dar şi de istorici ai artei pre-
cum Alois Riegl sau Worringer, Blaga definea 
ideea despre orizontul ondulat ca orizont spaţial 
specific românesc, încă din 1930, când publica 
în revista „Darul vremii” eseul Simboluri 

                                                
* Poet, eseist, publicist, doctor în litere, director al revistei 
culturale Portal-Măiastra din Tg. Jiu. 

spaţiale (I, 1930, nr. 4-5, mai-iunie, pp. 97-99. Cf. 
Lucian Blaga, Ceasornicul de nisip, Ediţie, prefaţă 
şi bibliografie de Mircea Popa, Ed. Dacia, Cluj, 
1973, pp. 148-157). Poetul, aflat în serviciul di-
plomaţiei în Ţara Cantoanelor, îşi imagina survo-
larea unui bogat „material folcloric şi etnografic” 
cules de aproape o sută de ani încoace, într-o geo-
grafie de configuraţie etno-folclorică, identificând 
„plaiul cu orizont închis”, şi dincolo de orizont 
„iarăşi plai şi vale, la infinit”, „un plai omnipre-
zent, ca spaţiu sufletesc al cântecului”, „un ritmic 
suiş şi coborâş” ca un mers ce-i «aparţine» şi «di-
ferenţiază» sufletul românesc. De regăsit în pro-
ducţiile culturii populare (de la cântec la dans, de 
la arhitectură la felul de viaţă), „rotundul orizont 
al plaiului” românesc ca spaţiu imaginar conferă 
specificitate şi diferenţiere, fiind „echivalentul su-
fletesc al unui peisaj”. (Id.p. 154-155)  

Constituind „un simplu îndemn pentru vii-
toare soluţii”, eseul Simboluri spaţiale din 1930 
este scris cu convingerea că, încercând să stabi-
lească „un simbol spaţial propriu sufletului româ-
nesc”, gânditorul ar elabora o teorie «riscantă», 
dar „încercări analoage” deja s-au făcut asupra al-
tor culturi, precum cea rusească şi se poate aplica 
Asiei Mici. De ce nu s-ar aplica aceasta şi „popoa-
relor balcanice”, de vreme ce, alături de acestea, 
alcătuim „un complex paideumatic, mai mult sau 
mai puţin separat de restul european”? (p. 156). 
Ce ar interesa Europa ar fi tocmai, după descope-
rirea sufletului etnic de către romantici, acest „su-
flet paideumatic” (ce poate îngloba mai multe 
duhuri etnice), al cărei prim element specific ar fi 
tocmai acest simbol spaţial de „ritmic suiş şi cobo-
râş”, pe care peste şase ani gânditorul îl va numi 
«spaţiu mioritic».  

Nu vom detalia aici teoria spaţiului mio-
ritic, despre care s-au scris lucrări ample şi temei-
nice, unele chiar cu rezerve, ci ne-ar interesa în 
primul rând felul în care s-a ivit, configurându-se 
treptat în conştiinţa poetului, încă din anii adoles-
cenţei şi tinereţii, ideea de orizont spaţial al in-
conştientului „ca o realitate psihomentală mai 
adâncă şi mai eficace decât ar putea să fie vreo-
dată un simplu sentiment.” (Lucian Blaga. Trilo-
gia culturii, Editura pentru Literatură Universală, 
Bucureşti, 1969. Cuvânt înainte de Dumitru Ghi-
şe, p. 123).  

Şi care orizont spaţial al inconştientului „e 
înzestrat cu accente sufleteşti”, ce se regăsesc în 
producţiile de cultură şi reverberează la modul 
mai general uman „un sentiment al destinului” 
(p.125), manifestând o supremaţie faţă de sufletul 
individual. „Încuibat subteran în sufletul româ-
nesc”, acest sentiment al destinului, zice Blaga, „e 
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parcă şi el structurat de orizontul spaţial, înalt, şi 
indefinit ondulat”. 

Dincolo de a manifesta vreo „eferves-
cenţă sentimentală” sau vreo „fascinaţie con-
ştientă”, solidaritatea sufletului românesc cu 
spaţiul mioritic se manifestă molcom, inconşti-
ent, tacit, într-o organicitate adâncă. Acest ori-
zont inconştient numit „spaţiu matrice” avea 
darul, scrie Blaga, să determine stilul interior al 
vieţii sale sufleteşti. 

* 
Dar, până să vedem „care sunt efectele 

peisajului asupra sufletului omenesc” şi ce do-
bândeşte acest „peisaj” din partea acestui suflet, 
vom încerca să vedem, mai întâi, cum peisajul – 
în care se varsă un sentiment omenesc al desti-
nului – „devine receptorul unei plenitudini sufle-
teşti” şi cum „se întrupează în el un sentiment al 
destinului ca vântul în pânzele unei corăbii…” 
(p. 131). 

Întrebarea gânditorului „care sunt efec-
tele peisajului asupra sufletului omenesc” (ce au 
condus la teoria matricială a «spaţiului miori-
tic»), este legitimă, desigur, şi în cazul propriu-
lui „angrenaj sufletesc”, pentru a vedea cum, din 
asocieri succesive de peisaje geografice şi frec-
vente parcurgeri ale reliefului ondulat, s-a lim-
pezit în conştiinţa filosofului conceptul de «spa-
ţiu mioritic» ce antrenează o întreagă dezvoltare 
de idei şi concepte întru definirea cât mai armo-
nioasă a specificităţii sufletului românesc, acea 
cheie de boltă a arhitecturii noastre matriciale 
mioritice, exprimând cu plenitudine sentimentul 
major al destinului românesc: 

„Peisajul devine receptacolul unei pleni-
tudini sufleteşti; se întrupează în el un sentiment 
al destinului ca vântul în pânzele unei corăbii. 
Peisajul, în acest din urmă înţeles, e al doilea 
obraz al omului.” 

Dacă e adevărat că acest orizont psiho-
mental de coordonate spaţiale, numit de gânditor 
spaţiu mioritic, exprimă „duhul local şi etnic al 
feluritelor regiuni geografice” (p. 135), atunci e 
de reflectat cum, în paralel cu «spaţiul mioritic», 
prietenul poetului Vasile Băncilă, gânditor de 
largă deschidere culturală, venea cu pe deplin 
articulatul concept de „spaţiu al Bărăganului”, 
în ideea de a prelungi teoria lui Blaga cu o meta-
fizică a întinderilor campestre, a orizonturilor 
nelimitate şi veşnic străbătute de dorul unor che-
mări inefabile. Mai mult chiar, având în vedere 
vizita pe care poetul i-o face, la Brăila, venind 
special de la Viena, vom descoperi şi un „spaţiu 
al apelor”, cu geografia şi mitologia lui proprie, 
amintindu-i probabil de iezerul din vârful Şuria-

nului, vizitat în copilărie împreună cu familia, în 
care se reflectau întinderile necuprinse ale cerului, 
ca o mare în vârf de munte…(Hronicul şi cântecul 
vârstelor). 

Ajunşi în acest punct, vom observa că, 
născut într-un sat de pe râul Sebeş mărginit de 
dealuri şi cu silueta pierdută în ceţuri a Apusenilor 
dinspre care veneau „vâlvele”, poetul îşi pusese de 
timpuriu câteva întrebări ce vizau nu numai geo-
grafia locului ci şi mirajul transcendentului. Co-
pilul, alergând cu ochii la cerul înstelat, vedea 
cum acesta merge odată cu el, aşa cum cerul lăsat 
pe dealul cu Râpile Roşii îşi deplasa orizontul 
odată ce copilul urcase acolo…  

* 
Un prim moment al contactului micuţului 

Lulu al popii cu peisajul îl găsim evocat în Hro-
nicul şi cântecul vârstelor. Născut în Lancrămul 
străjuit de dealul cu Râpile Roşii, vizibil din 
curtea casei, copilul este ispitit în acelaşi timp şi 
de miracolul transcendentului fără a-şi putea ex-
plica. „Am pus la încercare cerul”, „zenitul”, scrie 
poetul, când, umblând pe uliţă cu ochii în sus, „am 
băgat de seamă că cerul venea tot cu mine”, ze-
nitul se mişca din loc „ţinându-se neîntrecut dea-
supra mea” (Cap.V). Curios a afla ce se află din-
colo de „tăria albastră”, copilul trăia într-o mitolo-
gie a satului asupra căruia se abăteau uneori „să-
geţile de foc ale vâlvelor”, venite dinspre Apusenii 
consideraţi „ca o margine a lumii, dincolo de care 
nu mai era decât – povestea” (II). O plimbare 
alături de tatăl său înspre coasta cu vie, într-o di-
mineaţă de primăvară, va fi consemnată ca o ieşire 
în geografia satului, la care va reveni mereu şi 
când va fi elev la gimnaziul din Sebeş (1902-
1906), „Drumul la vatră”, chemare profundă a 
fiinţei, va duce în opera sa la memorabile structu-
rări tematice (IX).  

În vacanţa mare a anului 1903, scrie poetul 
în Hronic „aveam să-mi sporesc orizontul cu ex-
perienţa unei lumi noi, a Muntelui”. Este vorba de 
hotărârea familiei de a merge câteva săptămâni în 
Munţii Sebeşului, la Bistra, la mai bine de 60 de 
km depărtare de vatra satului. Este primul contact 
al dezmărginirii orizontului natal, căci urmând 
lungul drum pe Valea Sebeşului, copilul desco-
peră din aproape în aproape un peisaj montan de 
poveste, trecând prin Petreşti, Săsciori, Căpâlna, 
Şugag, Tău, pentru a se stabili în coliba de la 
Bistra, iar de aici, după un timp, familia urcând la 
Oaşa, pe Muntele Şurianul, cu Vârful lui Pătru 
alături, unde micul Lucian constată că iezerul 
glacial nu era decât „un ochi de mare în vârf de 
munte”. Această excursie unică în viaţa poetului îi 
va dezvălui o ineluctabilă atracţie a Muntelui, 
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unde tatăl său căuta „sănătatea plaiului”, „pu-
terea Muntelui”, pe care însuşi tânărul Lulu o va 
experimenta în decembrie 1917 când, invitat de 
verişorul său învăţătorul Romul Bena, va petre-
ce câteva săptămâni de întremare fizică şi liniş-
tire sufletească în peisajul iernatic al Purcăre-
ţilor, unde se simţea – cu «dacii iernatici» în 
imaginaţie – „mutat într-o vatră arhaică”: „Sân-
gele mi se primenise în luminozitatea de iarnă a 
peisajului…” (XLI). 

După absolvirea gimnaziului din Sebeş, 
«ştiudentul» Lucian merge să studieze la Liceul 
Şaguna din Braşov, unde se simte „răsfirat prin 
toată depărtarea între locul unde stau şi locul de 
unde pornisem”. Era, notează poetul, „cea dintâi 
şi cea mai grea criză de nostalgie” (XV). De aici 
desigur sârguinţa şi interesul acordat obiectului 
geografie, el devenind „geograf fără pereche în 
tot liceul”, iar de la geografia fizică trecând la 
astronomie, care-i insufla sentimentul „unei tre-
ziri”, luând cunoştinţă de „lumea planetară şi ga-
lactică”, pe baza cărţilor lui Flammarion venite 
să destrame miturile biblice (evoluţie nu rămasă 
neobservată de profesorul de religie al şcolii, un 
tânăr licenţiat de la Cernăuţi, care-i readuce pe 
elevi în matca învăţământului scolastic). Este de 
reţinut consemnarea din Hronic, potrivit căreia 
în revenirile acasă „sfâşiam în goana trenului 
peisajul Târnavelor în drum spre Sebeş-Alba” 
(XXVII). Aşa după cum, mai târziu, străbătând 
cu trenul de noapte şi zi, într-o monotonie exa-
sperantă, „pusta maghiară”, poetul se întorcea de 
la studii în „buzunarul de provincie al Transil-
vaniei” care era Sebeşul săsesc. 

Anul 1909 vine cu înstrăinarea gospodă-
riei din Lancrăm şi mutarea Mamei cu copiii la 
Sebeş, într-un alt orizont şi mod de viaţă „mi-
nor-urban”, Sebeşul săsesc având pe atunci 
„destule aderenţe câmpeneşti în afară de zidurile 
medievale, şi cu atâtea alesături rustice înăuntru, 
încât şi aici puteai să te simţi angajat în ritmuri 
cosmice şi încadrat de zilele facerii.”(XIX) În 
vacanţa mare, micul Lucian merge în satul Vine-
rea de lângă Orăştie, la un prieten, satul verişo-
rului său mai înstărit Romul Bena, în care va re-
veni după un timp, unde iarăşi are prilejul să 
constate felul în care aşezările se dezvoltă în 
strânsă legătură cu relieful colinar (XXIV). 

Anul 1911 îi dezmărgineşte orizontul cu-
noaşterii în sens european, prin participarea la 
excursia în Italia făcută cu clasa de unchiul său, 
profesorul Iosif Blaga din Braşov. Foarte intere-
sant itinerariul consemnat de poet cu trenul, cu 
vaporul şi pe jos. Trecând prin Bucureşti spre a 
lua din Constanţa vaporul spre Constantinopol, 

iar de aici, prin Grecia şi Sicilia, spre Napoli, 
Pompei, Roma, Florenţa şi Veneţia, de unde, 
trecând Adri-atica, cu trenul spre Budapesta şi 
direct la Braşov, poetul străbătuse un spaţiu felurit 
şi variat, domi-nat în principal de siluete montane 
şi văluriri co-linare.(XXII) 

Un moment important, însă, în înţelegerea 
şi asumarea peisajului îl constituie vizitele făcute 
prin vara anilor 1915-1916, la Sibiel, la Andrei 
Oţetea, fostul coleg de şcoală şi de cameră la Bra-
şov, acum „coleg de sabotare, sub scutul teologiei, 
a monarhiei austro-ungare”, la Institutul Teologic 
din Sibiu. Sibielul, făcând parte din salba de sate 
de veche tradiţie românească din Mărginimea Si-
biului, este o aşezare intracolinară submontană, 
strânsă pe firul unei ape curgătoare, cu biserică 
veche (azi şi cu unic muzeu de icoane), în care 
scriitorul îşi va plasa acţiunea din drama Tulbura-
rea apelor:  

„Peisajul mi se întindea sub ochi ca o pal-
mă ce aşteaptă să-i descifrezi, din linii, trecutul şi 
viitorul. Peisajul acesta, cu oamenii, cu lăcaşele, 
cu vetrele, cu văzduhul, îmi intra în sânge aseme-
nea unei încete şi dulci otrăvi şi începea să mă 
lege. Între mine şi cele văzute se dezlănţuia în 
acele zile un imperceptibil proces de osmoză în 
urma căruia colţul de lume devenea pentru mine 
un arhetip cu consecinţe ce nu le putem încă între-
zări.”(Hronic, XXX). P. 175  

Aşadar, pătrunzându-i în sânge asemenea 
unei încete şi dulci otrăvi, peisajul îl lega pe poet 
de cele văzute declanşând un proces de osmoză ce 
transforma colţul de lume în imagine arhetipică, 
de unde sugestiile mitico-magice şi mitologice ce 
ventilează o parte a operei sale poetice şi drama-
tice. 

Este uşor de observat cum imagini ale pei-
sajului cutreierat de poet devin încet-încet repere 
ale unei „geografii mitologice”, în care domină 
reliefurile alpine şi, desigur, colinele sângerii şi 
brumate ale unei Arcadii de poveste, căreia po-
etul îi surprinde freamătul şi vremuirea, dar şi 
susurul simbolicului „râu Jaleş” ce-o străbate…  

Pretutindeni unde se află, în luncile Lan-
crămului sau în Sub arinii Sebeşului, la Vinerea 
sau Măgura Pianului, în Munţii Sebeşului sau în 
satele din Mărginimea Sibiului (Sălişte, Sibiel, 
Gura Râului, Dumbrava Sibiului), la Braşov, Si-
biu sau Oradea (unde poetul constata că „pusta 
interferează cu românimea”), la Căpâlna sau la 
ferma inginerului Marin Ciortea de la Axente 
Sever, lângă Copşa Mică, pe dealurile Clujului sau 
ale Bistriţei, la Valea Drăganului sau în Meri-
dionali, în Alpii helvetici sau în pădurile de pini 
de la Estoril, pe malul Atlanticului, peisajul a 
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constituit pentru Lucian Blaga „o cutie de re-
zonanţă” a trăirilor şi ideilor sale, un prilej de 
stimulare a reflecţiilor şi iscoditorului său cuget, 
născător de mituri şi atât de aderent faţă de în-
semnele arhaicului, de unde percepţia profundă 
a unei mitologii sui generis şi a unor revelaţii şi 
năzuinţe în perspectiva transcendentului.  

Atent mereu la oamenii şi realităţile cu 
care venea în contact, poetul avea totodată o 
anume aplecare şi înţelegere a peisajului, în care 
citea semnele permanenţei şi străvechimii, subli-
mând într-o geografie imaginară oameni şi lo-
curi, realităţi şi peisaje. Nu ar fi lipsit de impor-
tanţă în acest sens să amintim constatarea făcută 
de poet în toamna lui 1938, de pe Dealul Dumi-
tra dimprejurul oraşului Bistriţa, unde sora sa 
Letiţia făcuse rost familiei Blaga de o casă cu 
grădină. Aici, în deplină natură devălmaşă, 
având sub ochi panorama oraşului şi priveliştea 
largă spre Munţii Bârgăului, îşi va petrece Lu-
cian Blaga verile anului 1939-1940, până în sep-
tembrie când, în urma Diktatului de la Viena, 
gospodăria sa de la Bistriţa va fi pierdută, fami-
lia luând calea refugiului la Sibiu. De aici, de pe 
Dealul Dumitra, privind în depărtările albastre 
relieful montan şi colinar al Ţării Bârgăului de 
străveche tradiţie românească, Blaga rostise faţă 
de sora Letiţia constatarea ce trebuie reţinută: 
„Acesta este adevăratul meu spaţiu mioritic.” 
(cf. Lelia Rugescu). 

Aşadar, mişcându-se în toţi anii copilă-
riei şi tinereţii sale printr-o geografie în special 
colinară şi montană, ideea spaţiului mioritic tre-
buie să se fi ivit cu o firească intuiţie în psiho-
mentalul poetului, mai întâi sub forma „simbo-
lurilor spaţiale” în eseul din 1930, apoi într-o 
lucrare de sine stătătoare, bine concepută şi ar-
monios elaborată, Spaţiul mioritic (1936), de-
dicată prietenului Vasile Băncilă şi constituind 
al doilea volum din Trilogia culturii. Nu e de 
ocolit nici succesul pe care eponima baladă po-
pulară Mioriţa l-a avut în cercurile intelectuale 
elveţiene, prin anii ’30, în tălmăcirea talentatului 
poet bernez Hermann Hauswirth, apreciată drept 
„o adevărată revelaţie” şi, prin profunzimea şi 
rezonanţa sentimentului cosmic, „mult superioa-
ră tuturor literaturilor populare europene”, ba 
chiar, potrivit scriitorului Hugo Marti, cu rezo-
nanţe în spiritualitatea slavă… (Lucian Blaga, 
Mioriţa în Elveţia, în „Drumul nou”, I, 1931, nr. 
13, pp. 1-2; Cf. Mircea Popa, Ceasornicul de 
nisip, 1973, pp. 157-162).  

Intuind aceste „premise” privind geneza 
teoriei „spaţiului mioritic”, cercetătorul Gheor-
ghe Pavelescu, fostul student al profesorului Lu-

cian Blaga, el însuşi coborând din Purcăreţii Văii 
Sebeşului, cita cu drept cuvânt dintr-o lucrare a lui 
Basil Gruia, Blaga. Amintiri şi documente (1974), 
aceste rânduri destul de exacte:  

„Fără îndoială, variatul peisaj în care şi-a 
petrecut adolescenţa şi permanenta ondulaţie deal-
vale din împrejurimile Sebeşului au contribuit la 
intuirea teorizată mai târziu, a reprezentării sinu-
soidale a spaţiului mioritic.” (Gh. Pavelescu, Pre-
mise privind geneza teoriei „spaţiului mioritic”, 
în Evocări şi interpretări, Ed Altip, Alba Iulia, 
2008, p. 119-124). 

Pornind de la aceste sublimări ale peisaju-
lui, în perspectiva definirii unor analogii, relaţii, 
raporturi ori antinomii, putem urmări chiar în 
structurarea conceptuală a demersului filosofic din 
Trilogii, anumite sintagme engramate de imaginile 
unei geografii imaginare teoretic-plasticizate de 
mai largă generalizare, în orizontul «misterului» şi 
«revelării», grăind deopotrivă despre «latenţe» şi 
«realizări», precum: Cultură şi spaţiu, Între peisaj 
şi orizont inconştient, Orizonturi temporale (din 
„Orizont şi stil”), Spiritualităţi bipolare, Pitoresc 
şi revelaţie, Duh şi ornamentică, Influenţe mode-
latoare şi catalitice, Apriorism românesc (din 
„Spaţiul mioritic”), sau: Cultură minoră şi cultură 
majoră, Aspecte fundamentale ale creaţiei cultu-
rale, Categoriile abisale, Cosmos şi cosmoide (din 
„Geneza metaforei şi sensul culturii”). 

Radiografiind această geografie a sufle-
tului românesc în perspectiva unor consideraţii 
sistemice de filosofie a culturii, gânditorul nu fă-
cea decât să identifice şi să definească matricea 
stilistică a „spaţiului mioritic” ce face parte inte-
grantă din fiinţa lui, cu precizarea că „aderenţele 
acestea spaţiale aparţin etajelor subterane ale 
existenţei noastre psiho-spirituale, dar ele ies la 
iveală în cântec şi în vis.” (Op. cit., p. 126)  

E, altfel zis, vorba de un sentiment al des-
tinului împlinindu-se aici, unde vieţuim „cu toţi 
vecinii noştri împreună” –  „pe un pământ de cum-
pănă”. Fără orgoliul de a ne fi asumat vreo „misiu-
ne mesianică în lume” şi, potrivit unui evident 
«apriorism românesc», apărându-ne până acum 
acel „Dumnezeu al bunului simţ”, sub geana că-
ruia filosoful îşi încheie studiul, constatând atât 
zestrea de „excepţionale posibilităţi” ce-o purtăm 
în suflet întru împlinirea unor iniţiative spirituale 
şi istorice „care să sară, din când în când, ca o 
scânteie, şi asupra creştetelor altor popoare”, res-
tul fiind „ursită”. (Id., p. 258, Apriorism româ-
nesc).  

۩ 
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    Mioara  POP * 

 

 
 

SECVENŢE CU TIMP ŞI ANOTIMP 
LA LUCIAN BLAGA 

 
Transpuse în metafore revelatoare, cu-

vintele lui Lucian Blaga creează tabloul unei 
lumi aparte şi sensibile, în care pulsul zilelor 
urmează firul sinuos al destinului, aşezat în 
nebănuite limite şi conturând o hartă a dru-
murilor care duc inevitabil până la capăt. Cea-
surile măsoară destrămarea, timpul se scurge 
năvalnic şi continuu, interogaţiile poetului 
sunt tulburătoare şi viaţa, şi moartea merg îm-
preună într-o mereu surprinzătoare întrepă-
trundere a ideilor filozofice şi a registrelor 
lirice. Gândul capătului şi al morţii este con-
templat cu o liniştită aşteptare, „veni-va zi”, 
spune poetul, şi-apoi totul va intra asemenea 
pământului „în ciclul elementelor” (Glas de 
seară). 

Începuturile sunt însă pline de entuziasm 
şi uimită bucurie, cu un elan plin de dăruire, 
poetul-om este primăvară într-un anotimp al 
zămislirilor, drumul e chemare la viaţă şi la 
faptă, copilăria este amintirea seminţelor, într-
o paletă caldă de culori. Palmele poetului fac 
uimitoare gesturi de adoraţie pentru minunea 
boabelor de grâu, într-o desfăşurare cinemato-
grafică a amintirilor despre o fericire pierdută, 
dar savurată cândva. Farmecul boabelor este 
întregit cu senzaţia de răcoare, copilăria încân-
tătoare este legată de minunea când „copil, îmi 
plăcea, despuiat de veşminte, / Să intru-n pi-
cioare în cada cu grâu, / cufundat până la gură 

                                                
* Prozatoare, eseistă, ex-director al Bibliotecii Judeţene 
 „Lucian Blaga” din Alba Iulia. 

în boabe de aur, / Pe umeri simţeam o povară de 
râu.” (Mirabila sămânţă). 

În suavele „amiezi de grădină” se întru-
nesc echilibrat, măsură cu măsură, splendoarea 
culorilor, miresme îmbălsămate, linişti mângâie-
toare şi bogăţii aurite ale roadelor crescute din 
doruri şi amintiri – „sunt beat de lume şi-s 
păgân”, atât de mare este trăirea momentului (În 
lumina raiului). Şi-apoi, „a iubi e primăvară”, 
într-un adevărat miraj al simţurilor, când „Picu-
rii de rouă-s mari şi calzi, / corniţe le mijesc, / 
iar mugurii sunt plini. / Să fie primăvară?” 
(Pan). Natura se descoperă într-o eternă reve-
nire şi „Mocneşte copacul. Martie sună. / Albi-
nele-n faguri adună / şi-amestecă învierea, / 
ceara şi mierea.” (Trezire).  

Când ceasul verii aduce pe aripi timpul 
emoţiilor pline de vrajă, iubirea plenară este sur-
prinsă în detalii cu ascunse frumuseţi, şi-atunci 
„lumina şi păcatul / îmbrăţişându-se s-au înfrăţit 
în mine-ntâia oară” (Lumina raiului) şi acum e 
momentul în care sentimentele contradictorii se 
întrepătrund în sufletul poetului şi şarpele păca-
tului „pândeşte / călcâiul adevărului” (Lumina 
raiului). Începe acum zbuciumul înfiorat al iu-
birii şi momentul acordării cu pulsul cosmic e 
imperios. „Tu eşti în vară. Eu sunt în vară. În 
vară pornită / către sfârşit, pe muche-amândoi la 
cumpăna apelor / Cu gând ducăuş – mângâi 
părul pământului / Ne aplecăm peste stânci, sub 
albastrul neîmplinit” (La cumpăna apelor). 
Iubirea ca o pâine caldă „mi-azvârle clipe dulci 
în sânge / Nisipuri prind să fiarbă. / Vară / soare 
/ iarbă.” (Moartea lui Pan). În contact cu sensi-
bilitatea poetului, lumea întreagă se contopeşte 
cu universul, fragmente de viaţă şi vis pun în 
mişcare spiritul şi sufletul locurilor; procesul 
copleşeşte şi totul la Blaga, indiferent de subiec-
tul sau obiectul oricărei teme, se transfigurează 
într-o abordare lirică şi filozofică. 

Contextul trăirilor desfăşoară o mare di-
versitate de imagini, în care timpul prezent şi 
timpul amintirilor revine în forme năucitoare, 
„risipei se dedă Florarul”, invitând la cercetarea 
asiduă a lumii privită dintr-un timp individual, 
aproape egoist, înfiorat de frumuseţea naturii şi, 
fireşte, a iubitei. „Eu cred că sufeream de prea 
mult suflet”, conchide poetul, „Eram aşa de 
obosit / de primăveri, de trandafiri, / de tinereţe / 
şi de râs.” (Leagănul). Marea iubire supravieţu-
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ieşte, este „singurul triumf al vieţii / asupra 
morţii şi ceţii” (Epitaf pentru Euridike) şi abia 
acum vraja iubirii transfigurează existenţa şi 
îşi dezvăluie bogăţia ascunsă de frumuseţi. 

Ne-apropiem încet de toamnă, totul e 
mai molcom şi mai profund, muzica e aproape 
liturgică, cântecul are nuanţa pădurii de argint 
a lui Eminescu, câtăreţul e mai bogat în nuan-
ţele pe care le descoperă în trăirile sale şi ini-
ma sporeşte „c-o ardere, c-un gând. / Solar e 
tâlcul ce tu ştii oricând / atâtor lucruri să-
mprumuţi.” (Vară de noiembrie). Elementele 
universului – cerul, steaua, lumina, floarea, 
iarba, frunza, apa – sunt toate privite meta-
foric, deseori doar sugerate, amintire a ceea 
ce-a fost în marea trecere, mai aproape cu 
fiecare anotimp, confesiune ce duce aproape 
întotdeauna spre copilărie, tinereţe şi satul 
natal, „undeva pe câmp / a murit fratele vânt. / 
Toamna sângerează / peste un mers bătrân. / 
Printre umbre prelungi / restul mi-amân.” 
(Cap plecat). Şi-atunci, „Lângă sat iată-mă 
iarăşi, / prins cu umbrele tovarăş ... Câte-s 
altfel – omul, leatul / Neschimbat e numai 
satul.” (Întoarcerea). 

Iarna e aproape absentă în lirica lui Bla-
ga, ea fiind doar sugerată de unele poeme târ-
zii şi mai apoi asociată cu „anotimpul” vieţii 
poetului, iarna – surpriză – e ca o ultimă re-
vărsare a bucuriei dătătoare de viaţă. Iar viaţa 
întreagă nu e decât o poveste în lumina căreia 
„Ziua se curmă, şi veştile / Umbra măreşte 
poveştile” (Asfinţit marin) şi în care trebuie 
să-ţi ştii locul şi jocul „Când intri, ia seama / 
la podul cu vama, / la numărul casei, / la cur-
tea Frumoasei. / Cu sunet de soartă / loveşte în 
poartă” (Îndemn de poveste). Finalul se simte 
tot mai departe, tot mai aproape şi „Înapoi 
niciun drum nu mai duce, / Îngenunchez în 
vânt: / lângă steaua cea mai tristă” (Epilog).  

Alternanţa temelor, a anotimpurilor, a 
abordării timpului individual care urcă şi co-
boară cu drumuri spre cer şi pământ, muzicali-
tatea curată şi elegantă, când exuberantă, când 
melancolică, jocul luminilor şi al umbrelor, 
întreg universul liric fac din poezia lui Lucian 
Blaga un grandios concert al anotimpurilor în 
spiritul lui Vivaldi, atât de uman, atât de gene-
ros, şi cu rafinate cadenţe religioase pe alo-
curi. Chiar şi alternanţa deal-vale a spaţiului 

mioritic, melancolia şi tumultul liric prezent în 
cuvânt, sufletul care trebuie să acopere asperi-
tăţile existenţei au în scrierile poetului un spirit 
concertant vivaldian.  

Lucian Blaga e un poet solar, iubitor de 
lumină, „Spre soare râd” pare a fi deviza unei 
vieţi sub „domnia soarelui”, în alternanţă cu 
ideea că întunericul sporeşte sentimentul de sin-
gurătate care duce la spaima de moarte, la vizi-
uni sumbre şi terifiante „Printre ziduri ceasul 
umbrelor mă-ncearcă. / Se desface – care poar-
tă? / Se deschide – care uşă? / Ies vârstele şi-mi 
pun pe cap / aureolă de cenuşă”. Înconjurat de 
noapte, poetul se simte în infern şi i se pare că 
aude „trenul morţilor” trecând „prin văzduhul 
mare, rece” (Hotar). Şi lumina va învinge din 
nou, nu mai e lumina solară, ci e cea a stelelor, e 
tot întuneric şi noapte, doar stelele pâlpâie a 
viaţă, câtă vreme sunt acolo sus pe cer nu sun-
tem singuri în univers „Cat în sus, în noapte sus, 
/ stelele-n pleiadă număr. / Vânt le-aprinde, vânt 
le stinge, / mi le-aruncă-n gând şi-n sânge. / Fo-
curi mari şi focuri line – / câte văd, atâtea inimi / 
bat în spaţii pentru mine.” (Pleiadă mare). 

El însuşi o stea, Lucian Blaga propune 
cititorului un portret de lumini şi umbre, de 
trăiri puternice alternând bucuria şi tristeţea, 
drumurile prin memoria sa afectivă oferind o 
paletă impresionantă de culori ale sentimentelor, 
cu nuanţe nebănuite, „Pe-un drum ne duce dorul 
– dor, / pe-un drum / ce dincolo de orice călător 
/ mai are-o prelungire. / Nesfârşit e dorul-dor. / 
Bate-n valea tuturor.” (Dorul-dor). 

 

---------------------------------------------------------- 

 
 

Lucian Blaga şi cumnatul său, Caius Brediceanu 
(Pötzleinsdorf, 1934) 

---------------------------------------------------------- 
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POESIS 
 
 

Ion  HOREA 
 

 
 

 
Din toate 
 
Mai lasă vremea-n voia ei să treacă  
La ce să fii judecător în toate  
Când vezi că nemurirea nu se poate  
Chiar de-ai gusta din toate câte-oleacă.  
 
E timpul să-nţelegi că minţi netoate  
Mai bine ştiu prin lume să petreacă  
Şi cer, mai cer o litră, o cinzeacă,  
Doar mintea ta socoate şi socoate 
  
La cât mai are, dacă-i scris în lege,  
Din cât a fost şi poate înţelege  
Şi când va fi şi rândul ei să fie.  
 

Aşa, de ani şi ani, parcă de veacuri  
Te vezi bolnav şi cauţi alte leacuri  
Prin vremea tot mai grea şi mai târzie. 
 
Erai cu noi 
 

Nu poţi în felul meu să te arăţi  
Şi nici să pieri când îmi va fi pieirea,  
Tu, cel din tot şi cel de nicăirea  
Dintre dureri şi mari singurătăţi.  
 

În mărginirea mea, nemărginirea  
Ori o poveste spusă alte dăţi  
Când stam lâng-o pădure de acăţi  
La umbra ta şi răsfoiam Psaltirea.  
  

Erai cu noi în conie şi-n şură,  
Pe masă-n chip de pâine şi prescură,  
Erai al casei din hotar pe vremuri… 
  

Cum de-ai lăsat ograda lăudată,  
Ori ai murit şi Tu cu ei odată?  
De unde mă încerci şi mă cutremuri? 
 

 

Gabriel  CHIFU 
 

 
 
Dimineaţă de  mai 
 

dimineaţă, deschid fereastra, pe pervaz 
un păianjen, razele soarelui îl strivesc. 
 

trece pe stradă o femeie între două vârste. 
poate a murit cineva, poate i s-a născut. 
este îngândurată. lumina se depune 
pe trupul ei ca un polen până 
o acoperă, o îngroapă pe drum. 
 

în ziar o ştire. au fost găsiţi morţi 
doi tineri. adormiseră pe o pajişte 
şi i-a străpuns iarba care 
azi-noapte a crescut năpraznic. 
 
infinitate 
 

revărsat, sufletul meu umple cerul. 
cu verbul în afara mea 
şi cu steaua înăuntru, 
tăcerea mea reproduce forma cristalului. 
 

pe scurt 
 

viaţa mea –  
templu răsturnat, crescând sub pământ. 
 
imn 
 

soarele îmi dictează lumina lui 
din adâncimea misterului strigându-mi: 
soarbe întreaga furtună a făpturii mele  
                                          de necuprins, 
transcrie-mă! 
 

prăpastie 
 

vântul rupe imaginea mea de făptura mea. 
în prăpastia ivită 
se rotesc vulturi 
cu silabe însângerate în ghiare. 
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Ion  MĂRGINEANU 

 

Basarabia – floarea Unirii  
 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Basarabiei cu noi 
S-ar fi înecat simţirea 
În albii de negre ploi – 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Basarabiei cu noi! 
 
Până şi nemărginirea 
Neîmblânzitelor nevoi 
Şi-ar fi ferecat privirea 
Seminţiilor din noi – 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Basarabiei cu noi – 
Prutul n-ar fi leac de sânge, 
Pată jertfelor şuvoi, 
Limba noastră poate-ar plânge – 
Stea căzută în noroi 
Şi UNIREA n-ar răsfrânge-o-n 
Basarabia din noi. 
 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Crez, seminţelor altoi, 
Şi azi, tulburată firea 
În tranşee-ar sta puhoi, 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Basarabiei cu noi. 
 
Semnături cu iz de grâne 
Trec prin steagul rupt de ploi 
Şi UNIREA tot rămâne 
Hrană lacrimii-n şuvoi – 
Rană grea Limbii Române: 
Basarabia din noi 
Români, hram al mântuirii, 
Aruncaţi pleava din voi, 
Ridicaţi cerul UNIRII 
Basarabia din noi 

Români, strai al dezrobirii 
Aruncaţi teama din voi. 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Basarabiei cu noi 
Ni s-ar altera simţirea 
Prin duminicale ploi – 
Dacă n-ar fi fost UNIREA 
Basarabiei cu noi! 
-------------------------------------------------------- 
 
George  VULTURESCU 
            
 

Un singur ochi şi o singură privire 
 
Aşa se cuvine - nu mă recunosc tot timpul 
în oglindă, în ceea ce fac, 
în ochii celor din jur   
  
puterea de-a ignora propria linie 
trasata cu creta aceea caucaziană şi puterea de-a 
trece 
cu bocancii prin praful ei 
îţi dă prestigiul celor o mie de ochi 
care se deschid dimineaţa în fiecare literă a 
poemului 
 
te ameţeşte să fii în toate literele 
te ameţeşte foamea lor 
laptele poeziei curge numai din piatră seacă 
paginile au litere moarte şi litere vii 
nu mă recunosc întotdeauna în cele vii 
nu mă pot uita direct în ochii celor moarte 
cum nu mă pot uita în acelaşi timp 
la cele o mie de frunze sub care stă cuibul 
 
doar fulgerul vede în acelaşi timp  
şi arborele şi cele o mie de frunze ale sale 
şi cuibul de pe ramură 
astăzi citesc la Maistre Eckhart 
”Ochiul meu şi ochiul lui Dumnezeu sunt 
un singur ochi şi o singură privire” 
 
asta cred - în fiecare ochi al literei 
este ochiul meu şi ochiul lui Dumnezeu 
 
asta îmi va fi dat 
când ochii mei se vor închide sub pleoapele 
morţii 
ce va să vadă Dumnezeu 
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şi ce vor vedea literele în acelaşi timp cu 
mine? 
 

Ecclesiastul pe Someş 
 

Smintit cum sunt, victimă a beletristicii, 
ies pe malul Someşului şi-i ascult apele 
”Sunt de-o vârstă cu Ecclesiastul - 
mi-am săpat singur albia. 
Deasupra valurilor mele 
numai vântul suflă unde vrea el. 
Pe pagina ta, poetule, tu ce poţi face?” 
 

”Pot să dau nume pietrelor care se fărâmă 
în zidul Cetăţii Zothmar sub greutatea 
pietrelor de deasupra. 
Îmi scriu singur literele cu care întreb 
Ecclesiastul 
- ce vine după pulbere, în ce se schimbă? 
- ce vine după vânt, ce spulberă?” 
 

În acest timp în tufişurile de pe malul 
Someşului 
botişorul de lup caută ţâţa lupoaicei 
dacă eşti poet asta te pune pe gânduri 
 

”Nici un poet nu se va naşte în Zothmar, 
am auzit Ecclesiastul strigând. 
Mulţi dintre cei care-şi vor spune poeţi vor 
veni aici 
doar ca să moară 
iar şi mai mulţi vor pleca repede să-şi 
găsească moartea  
în altă parte...” 
 

Someşul nu se opreşte la aceste cuvinte 
şi nici vântul nu se opreşte deasupra valurilor 
sale 
iar eu mă întorc în camera blocului meu  
şi las coala albă pe masă 
ca şi cum toate cuvintele poemelor nescrise s-
ar putea 
întoarce în cartea Ecclesiastului 
aşa precum puiul de lup se întoarce 
la ţâţa lupoaicei 
 

creşti şi învaţă să urli, îi strig, 
urletul umblă liber prin sihle şi pe deasupra 
pădurilor şi apelor 
el nu va şti niciodată că toate cuvintele 
celor înţelepţi sunt ca boldurile de îmboldit 

dobitoacele şi ca nişte cuie înfipte şi ascuţite...(* 
 

(* Ecclesiastul, cap.12,11. 
 
Gauguin îşi pune o baionetă la pensulă 
 
Atât de obosit, atât de obosit 
încât abia te-ai târât până în odaia ta. 
Nici n-ai văzut trupul gol al polinezienei Tehura 
întins pe pat. 
 
Vezi acum când pictezi scena - 
prin fundalul pânzei se înşurubează ochii 
unei femei în care putrezesc tăciuni. 
 
Cu ei o vezi pe tehura 
îi vezi fântâna de carne izvorând 
înainte de noaptea formelor 
”Linia n-are somn niciodată, ea e doar 
scânteia din jarul tăciunilor...” 
Acum ai vrea să-ţi poţi prinde o baionetă la penel 
precum soldaţii la armă 
şi să stai de pază (* 
”Tabloul nu e un cazan 
în care să-ţi scufunzi polonicul, de câte ori vrei, 
după o porţie de imaginar...” 
 
(* ”Spiritul celor morţi este treaz” - titlul unui tablou din 
1892 al lui Paul Gauguin. O gravură (dintre anii 1893-
1894) este intitulată asemănător - ”Ea se gândeşte la 
spiritul celor morţi” 
 
Gramatica umbrelor 
 
Sunt dintre poeţii care au văzut lupii faţa în faţă  
prin sihlele pădurilor din Sălaj umbrele sunt roşii 
umbrele îţi jupuiesc pieliţa ochiului 
şi vezi lupii direct cu sângele 
şi ştii că nu eşti mort pe dinăuntru 
 
Sunt tăciuni în jurul meu, noaptea când scriu 
- nu eşti orb dacă vezi tăciuni - 
ei ţin flacăra în jarul lor 
precum şi lupii îşi ţin ghearele în teci de piele 
precum şi pietrele pe care umblă îşi ţin scânteia 
în miezul lor rece 
scrisul înlătură pieliţa de pe cuvinte 
scriu direct cu memoria lor aburindă 
memoria e gheara care-mi hrăneşte poemul 
 
Voi auziţi doar urletul lor 
aşezându-se pe membrana urechilor voastre 
precum omizile pe frunze 
nu e un urlet naţional 



 
PAŞII  PROFETULUI                                                                                                   45 

care să le garanteze drepturi comunitare 
şi nici eu nu sunt un Marx-Engels al lupilor 
şi nici poemul meu nu le ţine loc de tufişuri 
 
în cratofania lunii păzesc doar tăciunii 
cuvintelor - 
da, sunt zile când alerg peste pietrele orelor calpe 
cu labe de lup sărind la gâtul oii - bleaga de ea, 
stă în iarbă crezând că Dumnezeu a lăsat-o 
doar să pască-n prostie lăstarii colinelor 
oile n-au nici ele o Maică Tereza a lor să  
le-ndrume 
nici lupii nu intonează psalmi prin văgăuni 
accesul lor la fanic este direct - muşcătura 
nici pe pagină - unde  eşti ”bunul păstor” al 
cuvintelor-oi 
gramatica stihiei nu e alta 
lăstărişuri în devălmăşie, încrengăturile 
copacilor, răşchirarea frunzelor 
 
Cel care a văzut un lup faţă în faţă 
ştie că în găvanele ochilor săi sunt numai 
tăciuni 
flacăra se înteţeşte doar în săritură 
scrii la  jarul lor, în gramatica frigului dintre 
un cuvânt 
şi altul 
vezi roşu între cuvintele-oi 
vezi direct cu sângele între cuvintele-lupi 
şi ştii că nu eşti mort pe dinăuntru 
-------------------------------------------------------- 
 

Ovidiu Constantin CORNILĂ 
 
Ascuns 
 
da, ascuns între mine şi ce văd, 
între ,,doresc” şi ,,cred”; 
eternul zbor de ne-cuvinte…  
 
Şi prin aripi, mii de săgeţi de nepăsare, 
ca doi arhangheli rătăciţi  
în nevăzut de corp, 
îmi intră împăcat 
din umbra pasului tău mut 
lipit de cer,  
pământul însuşi… 
da, tu,  
număr prim şi număr ultim, 
tu, ce nu te mai termini, 
dar nici nu-ncepi, 

tu, pe tine,  
a fi-ul  
dintre zid şi braţe, 
mă chemi şi mă alungi 
mă cauţi şi mă pierzi, 
cât poţi,  
de când te ştii, 
de când m-aş vrea şi eu ştiut... 
 
şi, în tăceri de foc, 
în miezul propriei simţiri, 
te văd dansându-ţi clipele din gând 
în timpul meu, 
pe rând, 
plutind cumva în jocul tău imaginar 
şi desenând  
cu palmele în cerc 
un vag contur de răsărit 
a ceea ce-ai fi spus cândva: 
un ne-cuvânt şoptit… 
 
Memorie 
 
oamenii care se privesc în oglindă şi 
nu se recunosc, 
cei ale căror cuvinte sunt surde, singure, sărate, 
numele spus pe de rost, asemenea 
unui călător clandestin, 
inventat… 
spaţiul din aer şi din timp,  
încuiat de lacătele buzelor, 
a fi-ul ruginit al amintirii, 
secunda lui acum… 
 
sensuri oarbe: oameni şi cuvinte, 
nume şi spaţiu, 
limită de a nu vrea… 
 
nimic din ce sunt, 
pe pagina albă a minţii: 
un punct uitat în lumea sa. 
 
Aşteptare  
 
dimineaţa curge pe ziduri de ochi;  
plouă dezamăgitor…  
 
oamenii merg în retragere parcă…  
iar feţele lor se oglindesc străine  
în râuri gri de tăcere... 
copii nu sunt sau nu există,  
strada mică şi înfrigurată  
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se încolăceşte în jurul meu, 
tremurând,  
mi se strecoară pe după cap:  
evă rece şi pustie,  
ploaia asta…  
 

ţipă nemişcarea.  
rătăcesc paşi înceţi pe asfalt.  
murmur a glas  
şi simt că îmi orbeşte palma cu care vorbesc…  
şi cred că miroase a resemnare.  
mă aşez cu fruntea în sus,  
a sfidare înghiţită,  
şi, fără mine şi de nimeni altcineva,  
îmi aşez literele,  
una câte una...  
 

oasele minţii de a plânge  
ploaia asta din mine…  
 
Poem pentru infinit 
 

Cad norii ca nişte atingeri de copil 
Pe faţa mea. 
E a opta zi a săptămânii. 
Iar în mine zâmbeşte primăvara a  
Moft de surâs… 
Merg printre copaci îndrăgostiţi, 
Urc cu gândul unde păşesc zburând, 
În piatră, în singur de doi… 
Capricios îmi cad frunzele în palmă azi… 
Mă ia în braţe cerul  
Şi joacă dansul stelelor cu umbra mea, 
Noaptea din dimineaţă de mai 
Îmi şopteşte vocalele cu care viaţa 
Şi-a început cuvântul dintâi, 
Acel vino! cu care ademeneam 
Notele amintirii a ceea ce mă simt 
Acum! 
 

Dragă domnule infinit! 
-------------------------------------------------------- 
 
Zenovie CÂRLUGEA 
 
La Inorog 
(mesaj statuar) 
 
Inorog adulmecând pe soclu 
Înălţimi albite de poveri, 
Ce vezi tu de dincolo de zare, 
Ce simţi tu în dalbe învieri? 

Inorog săltând pe după râpe 
Cum o stea întârziind pe cer, 
Nu vezi tu cum se deşiră calea 
Unui gând prin holda de Ether? 
 
Nu vezi tu cum soarele abate 
Adieri şi umbre peste noi 
Cei veniţi să mai aflăm o dată 
Cum Florarul dă în pârg, sub ploi, 
 
Steag se face mantia-ţi de bronz 
Spulberând înecăciosul smog, 
Spălând zarea de stihii şi satul 
Tău păzindu-l, sfinte Inorog! 
 
Tu, ce ai de mult în a ta pază 
Amintiri cutreierând un veac, 
Iată dar că multe se schimbară 
şi mai toate nu au rost şi leac. 
 
Noi găleţi de stele din fântână 
Se ridică pentru însetaţi, 
şi din larguri cântăreţi cu strune 
Vin să-mpece dezbinaţii fraţi… 
 
Vin să ia îndemnuri şi credinţă 
Din pilduitoarea ta tăcere, 
Că e veacul tulbure şi-ţi cere 
Inorog, în blândă adiere, 
 
Să ne laşi, pe urma ta prin valuri 
A căta să desluşim în semne, 
Tâlcuri şi miracole, Eonul 
Ce-mplinire ar putea să-nsemne… 
 
Ca un Sfinx în margine de sat 
Tu, împărătescul tradafir, 
Stai de veghe Parcelor şi-asculţi 
Múmele din bolţi de ţintirim… 
 
Fie bronzul clopot de utrenii 
şi-n răstrişte reazem tutelar, 
şi trimite Magilor din zare, 
Inorog, mesajul milenar!  
 

Lancrăm, Mai 2017 
 
 

۩ 

---------------------------------------------------------- 
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STAREA PROzEI 
 

 

 

Cornel NISTEA 
 

IDEOLOGIA ŞI CAPRELE 
ÎNŢELEPTULUI 

 
 
Jdeorna se uită peste sală şi zâmbi. 

Erau acolo toţi, şi înstăriţi, şi sărăntoci. 
Se aşeză pe scaunul de la masă cu 

acelaşi zâmbet care nu puteai bănui ce voia să 
însemneze, cu excepţia unora, care erau siguri 
de asta: îi va întreba dacă s-au achitat de obli-
gaţiile faţă de stat şi Uniunea Sovietică, dacă 
şi-au dat cotele, dacă sunt la curent cu politica 
partidului. 

În sfârşit, se ridică în picioare, ca să 
nu-i mai fiarbă. Ciudat era că nu avea în faţă 
vreo circulară de la plasă ori judeţ pe care să 
le-o citească, cum se întâmpla de obicei. 

Începu: 
– Dragi tovarăşi consăteni şi membri 

ai partidului nostru muncitoresc, ştiţi voi cine-
i cel mai deştept om din lume? 

Cum adică să pui o asemenea întrebare 
la început de şedinţă, mai înainte de a se into-
na Internaţionala, se putea citi pe feţele unora. 
Nu se respecta tipicul şi asta nu era în regulă. 

Jdeorna, vestitul Jdeorna, secretarul 
organizaţiei de bază săteşti, îi privi cu acelaşi 
zâmbet ofensiv al celui care deţine supremaţia. 

– Văd că tăceţi, nu doriţi să vă pronun-
ţaţi şi rău faceţi, pentru că, vă spun cu regret, 
asta înseamnă că nu prea citiţi documentele, 
că nu acordaţi suficientă importanţă ideologiei 
marilor dascăli ai omenirii... 

Câţiva se zgâiră spre consăteanul lor 
in-trigaţi, cei mai mulţi însă tăceau, ba chiar se 
ascundeau unii după alţii ca nişte şcolari care 
nu şi-au învăţat lecţia. Îi prinsese. Erau 
vinovaţi. Îi critica pe bună dreptate. 

– Aşadar, nu ştie nimeni cine-i cel mai 
deştept om din lume... 

Făcu o pauză. Faţa lui deveni deodată 
severă. 

– Tovarăşu Baciu Victor, nu vrei să spui 
dumneata? 

Baciu Victor era vecinul însărcinat să 
facă reclamaţiile şi denunţurile, să-i demaşte pe 
legionari. Primise misia asta de la agitatorul de 
la judeţ, nu mai ţinea minte de la care, ungurul, 
ţiganul sau evreul. Nici măcar nu se ridică în 
picioare, atât de intrigat era Baciu Victor, cel cu 
demascările, că tocmai pe el îl pusese să-i dea 
răspunsul. Era clar pentru toţi: se vedea că Ba-
ciu Victor era incapabil să dea răspunsul secre-
tarului organizaţiei de bază. Prin urmare îl prin-
sese şi pe el. Era cu adevărat vinovat şi se gândi 
că Jdeorna îl provocase pe motiv că n-ar fi făcut 
suficient de multe denunţuri. 

– Mă mir foarte, tovarăşu Victor Baciu, 
că nu ştiţi atâta lucru, cine e cel mai deştept om 
din lume, şi asta, dragi tovarăşi, nu e bine, v-o 
spune secretaru oraganizaţei de bază…  

– Păi, ia spune s-auzim şi noi, ce ne mai 
fierbi atâta!, se revoltă responsabilul cu denun-
ţurile. 

– Cel mai deştept om din lume e tova-
răşul Stalin, cum de nu ştiţi atâta lucru? 

Membrii organizaţiei de bază, calici şi 
înstăriţi, se priviră unii pe alţii mai vinovaţi ca 
niciodată. Jdeorna, calicul, nenorocitul ăsta, se-
cretarul de bază, cu siguranţă le întinsese o 
cursă, iar dacă vreunul ar fi greşit răspunsul cu 
siguranţă s-ar fi lăsat cu sancţiuni, dacă nu alta, 
măcar cu un vot de blam. 

– Vreţi să aflaţi, stimaţi membri ai 
organizaţiei de bază din Cătunul nostru fericit, 
cum am ajuns la concluzia asta?... 

Cei mai mulţi aşteptau să afle cu gura 
căscată, fără să facă vreun gest greşit, care le-ar 
fi putut aduce blamul. 

– Măi, Pavele, tu ai nume de apostol, de-
aia ştii, opină responsabilul cu reclamaţiile şi 
denunţurile. 

– Uite ce e, tovarăşu Baciu, într-o şe-
dinţă de partid nu ne adresăm cu tu şi cu mă, 
apoi se pare că deturnezi sensurile ideologiei şi 
asta nu e bine. 

– Vă rog să mă scuzaţi, tovarăşu secre-
tar de partid, era o propunere... 

– Aşa mai merge. Totuşi, pentru că te 
afli într-o deviaţiune, te întreb dacă ţi-ai achi-tat 
obligaţiile... 

– Am achitat, mai puţin porumbul şi 
cartofii pe care nu i-am recoltat. 

– Vedeţi dumneavoastră, stimaţi tova-
răşi membri de partid din minunatul nostru 
cătun din munte, că unul dintre cei mai fideli 
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membri ai partidului încă ezită, încă şi iar 
încă, şi asta nu e bine, tovarăţi... 

Nu era deloc de glumit cu achitarea 
obligaţiunilor. Pentru toţi era foarte clar asta 
după ce organele îl arestaseră pe Veselica 
Cureşului, condamnat mai apoi pentru sabotaj: 
zece ani de puşcărie cu executare... 

În clipa aceea, un soi de disperare se 
putea citi pe feţele tuturor membrilor de partid 
din fericitul cătun din creierii munţilor, care-şi 
însuşiseră, e adevărat cu unele scăpări, noua 
ideologie. De acum dumnezeii voştri sunt ma-
rii dascăli ai omenirii. Gata cu sfinţii despre 
care v-a spus popa şi-aţi învăţat la şcoală. Măi, 
aşa o fi. Să te dai de partea ăluia mai tare, 
opinau cei mai mulţi bărbaţi din cătunul din 
creierii munţilor, dacă nu cu toată convin-
gerea, măcar aşa de ochii lumii. 

Jdeorna repetă: 
– Cel mai deştept om din lume e 

tovarăşul Stalin!... 
Murmure în sală. Se priveau din nou 

unii pe alţii, reproşându-şi cum de n-au ştiut 
atâ-ta lucru. Ba au ştiut, ba au ştiut, cum să nu 
fi ştiut, îşi ziceau unii. 

– Iată, stimaţi tovarăşi ai organizaţiei 
noastre de bază, ce lipsuri serioase avem în 
învăţarea ideologiei marilor dascăli şi pentru 
asta n-ar fi exclus să se lase cu sancţiuni. 

Zâmbea cu toată faţa. Îi pusese pe ne-
mernici în dificultate. Acum se cacă pe ei de 
frică, gândi cu o satisfacţie de masochist Jde-
orna. Uite la ei, i-a priviţi-i cum au început să 
fiarbă. Şi măcar de şi-ar fi achitat datoriile faţă 
de stat şi Uniunea Sovietică... 

Îi privi cu tristeţe, ba chiar se poso-
morî. 

– Măi oamenilor, staţi rău de tot cu 
ideologia. Am aflat că unii dintre voi chiar aţi 
fost revoltaţi că l-am trimis în puşcărie pe 
Veselica Curesului şi mai apoi pe cantor... 

– Ba eu nu, ba eu nu; nici eu, oamenii 
ăia sunt duşmani ai poporului. Nici eu, să mă 
bată Dumnezeu, măi Pavele!... 

– Şi voi, măi oamenilor şi tovarăşilor, 
nu aveţi curiozitatea, măcar atâta lucru, să ştiţi 
cum am ajuns la concluzia aceasta extraor-
dinară, că tovarăşul Stalin e cel mai deştept 
om din lume? Da e la mintea cocoşului... 

– Hai!? Ba e, cum să nu, că tu le ştii pe 
toate, că nu faci alta dacă n-ai avere decât să 
studiezi documentele, opină unul din primele 
bănci. 

– Aşa, măi oamenilor, aşa! Eu n-am 
avere şi studiez documentele. Dar practica ce 
ne învaţă, se răsti deodată la ei secretarul 
organizaţiei de bază atât de tare că cei mai 

mulţi tresăriră de spaimă. E adevărat, trebuie 
musai să ştii ce spun documentele, dar practica? 
Ce ne învaţă practica, măi tovarăşilor, asta nu 
trebuie să ştim? 

– Ce ne învaţă practica, da, da, asta e, să 
ne spui tu că eşti cel mai învăţat dintre noi. 

– Iacă vă spui dacă eu îs deştept şi voi 
sunteţi proşti. 

– Spune, ce ne mai duci încolo şi încoa-
ce, zise Ilie Scăpercea, un calic ca şi el, care n-a 
putut fi secretar de partid pentru că nu urmase 
cursul de alfabetizare. Îl ura groaznic pe Jdeorna 
că ştie să scrie şi să citească iar el nu. 

– Fiţi cu băgare de seamă. Ascultaţi. O 
venit alaltăieri la mine în curte împuternicitul şi 
m-o întrebat câte capre am, iar eu zic: Nu ştiu, el 
însă se uită la mine ameninţător: Vrei să înşeli 
statul, Uniunea Sovietică şi pe tovarăşul Stalin? 
Cum să aflăm altfel cota de lapte şi de carne? 
Nu vreau să înşel pe nimeni, eu sunt cu ideo-
logia, nevastă-mea este cu caprele. El: Declari 
pe propria răspundere câte capre ai, doar de la 
ele mănânci brânză şi lapte. Tovarăşul Stalin 
trebuie să ştie. Să ştie ce? Câte capre ai. Tu zici 
că nu ştii, iar asta înseamnă că-l minţi pe tovară-
şul Stalin... Am o sută de capre, zic, iar el: Dacă 
faci batjocură, te bag la puşcărie. Bagă-mă dacă 
ai motive. Şi el: Am o sută de motive. Mă, vred-
nic român, îi zic eu şi-l bag în aia a mă-sii... 

Era prea complicat să înţeleagă tova-
răşii membri de partid ceva din asta. Numai 
Victor Baciu zâmbi şi-şi zise în gând c-o satis-
facţie nemaitrăită: Iaca un caz cum nu se poate 
mai clar de diversiune. Sabotorul! Zice că nu 
ştie câte capre are!... 

– Dar ce vreau să vă spun, tot în lumina 
documentelor, cred că am greşit când i-am spus 
împuternicitului că nu ştiu câte capre am, doară 
nevastă-mea era în grădină, o puteam întreba pe 
ea, doară Saveta mulge caprele... 

Se uită la ei. Păreau nişte pui de găină 
mai măricei, udaţi de ploaie. Niciunul nu în-
drăznea să spună ceva. 

– Reţineţi, măi proştilor, tovarăşul Sta-
lin e cel mai deştept om din lume, dacă ştie câte 
capre am în ogradă şi eu nu ştiu! Şi cu asta 
şedinţa noastră extraordinară de partid s-a 
încheiat. Vă rog să cântaţi Internaţionala. Baciu 
Victor, dă tonul la cântec. 

Sculaţi, voi oropsiţi ai vieţii, 
Voi, osândiţi la foame, sus! 
Lucrările şedinţei fiind suspendate, to-

varăşii membri de partid din fericitul cătun din 
creierii munţilor, se risipiră care încotro, fără să 
mai discute între ei, ca altădată, concluziile 
şedinţei. 
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Victor Baciu se grăbi şi el spre casă şi 
făcu raportul pe care-l duse personal agentului 
de legătură. 

După miezul nopţii, când sosi în sat 
duba neagră de-l ridicară pe acest nou duşman 
al poporului şi-al Uniunii Sovietice, satul se 
înfioră de huruitul motorului maşinii cu dublă 
tracţiune. Nu se mai întâmplase vreodată un 
asemenea eveniment, să vină în sat duba nea-
gră, şi Jdeorna fu nevoit să recunoască în faţa 
propriei sale conştiinţe că greşise, că ce făcuse 
el acolo era o diversiune de-o gravitate de ne-
iertat. Întunericul din dubă şi zgâlţâiturile de 
pe drumul cu hârtoape nu-l lăsau să judece 
mai departe, cu luciditate, propria-i vinovăţie. 
Deodată tresări, cuprins de-o spaimă pe care 
n-o mai trăise. Dar dacă voi fi întrebat în tim-
pul anchetei câte capre am, ce voi spune?, 
pentru că eu n-am avut niciodată curiozitatea 
să le număr. Se învinovăţi: Am acordat mai tot 
timpul ideologiei şi-am fost preocupat atât de 
puţin timp de viaţa bietelor mele capre, pe ca-
re le-am lăsat mereu în seama ei, a neveste-
mii. Biata Savetă! Ea le hrănea, ea le mulgea, 
ea îmi punea în blid laptele şi mămăliga, iar 
când mă chema la masă, o acuzam că îmi 
întrerupe studiul ideologic. Să fie trei, patru, 
cinci sau şase capre? Habar n-am câte capre 
avem în proprietate şi care să fie declarate la 
cota pentru lapte, brânză şi carne. Dar ce mă 
fac cu pârciul, pe ăsta unde să-l declar, că nu-l 
pot băga la lapte nici la brânză. Bine, mă 
Pavele, dar pârciul n-ar putea merge, să zicem, 
pe lista despăgubirilor de război către marele 
nostru aliat de la Răsărit? Da, da, e o idee 
bună, le voi spune că voi dona pârciul, în sen-
sul ăsta, Uniunii Sovietice, să afle şi tovarăşul 
Stalin cât de generos e poporul român din Car-
paţi, când e vorba de prietenia dintre popoa-
re... 

 

۩ 
 

--------------------------------------------------------- 
 

Ovidiu Constantin CORNILĂ 
 

LINIŞTEA UNEI SECUNDE 
 
Drumul de munte oboseşte. Întotdeauna 

când urci, trebuie să iei cu tine şi speranţa vo-
inţei de a urca.  

Multe gânduri, poate că milioane, fără 
oprire, o forţă a propriului destin îl urmăreşte 
fără timp. O umbră a trecutului, poate că ju-
mătate din jumătatea lui îi lipeşte fiinţa de ani, 
de simplul fapt că nu avea altceva decât în-
toarcerea înspre acel el de atunci. Când avea 
totul… 

Nor e bătrân. Are o librărie la marginea 
unui orăşel de munte. Trăieşte tot acolo, într-o 
locuinţă cu cele necesare unui trai aproape ascet. 
Aşa e mereu aproape de cărţi. În salon, într-un 
colţ tronează un pian vechi, cu carnea lemnului 
mâncată de timp. Cândva, a fost atins de mâini 
magice… 

Nor are un fiu: Dar. E pianist pe alte me-
leaguri, departe… Dar se întoarce din când în 
când la librărie. Şi atunci când o face, îşi ascun-
de liniştea în pianul tatălui său.  

Când sunt împreună, îşi împart clipe cât o 
viaţă, timp al unei linişti supreme, calde, pur 
sânge de viaţă, o esenţă care invadează consis-
tenţa fiecărei celule a ceea ce a mai rămas din 
efemerul a fi… 

Cu ei şi în ei e prezentă şi Doria, soţia lui 
Nor. Deşi murise în urmă cu douăzeci şi cinci de 
ani. Nimeni nu ştie de ce. Uneori, cuvintele sunt 
inutile. Nu trebuie căutate explicaţii în lumea 
lor. Explicaţiile nu există, doar întâmplarea. Aşa 
a fost întâmplarea. În locul dubiilor care te 
mănâncă de viu, găseşti un posibil fapt pe care îl 
consideri a fi cert şi îl foloseşti în calitate de 
scuză. Ceva care ţi se spune, o simplă invenţie. 
Atâta timp cât poţi, rezişti, vrei sau te minţi… 

* * * 
Ora 7 dimineaţa. Luni. Răsăritul nu se ve-

de încă din cauza ceţii de pe munte. Atmosfera e 
albă, un alb niciodată culoare. De la fereastra 
librăriei strada e pustie. În răstimpuri, câte un 
biciclist pedalează în viteză probabil ca să nu 
întârzie prea mult la muncă. Lanţul bicicletei 
crănţăne neuns. Completează liniştea dimineţii 
cu ritmul a vaiet absurd... 



 
50                                                                                                   PAŞII  PROFETULUI         

E frig. Nor îşi lipeşte nasul de sticla fe-
restrei. Îl abureşte cu respiraţia caldă. Ceasul 
de perete mestecă secundele într-o armonie a 
tăcerii de când a fost să fie... 

Visează la muzica lui Bach: concertul 
numărul unu pentru pian. Are cam cinci minu-
te în total. Doar cinci minute dintr-o eră a 
visului.  

Stă aşa nemişcat, în picioare. Nor nu îşi 
mai simte nasul. E frig... Numai ochii i se 
ridică într-o privire spre munte. Ceaţa nu s-a 
risipit de tot. Doar vârful muntelui se vede. 
Seamănă cumva a cap de rege fără coroană... 
E nemişcat, ca şi el. Un sfinx inegalabil. 

Cafeneaua din colţ tocmai a deschis. 
Proprietarul, un turc burtos, cu şorţ de piele şi 
o scufie roşie care se agăţa cu încăpăţânare de 
capul chel mătura resturile serii din faţa lo-
calului. E un om scump la vorbă, dar mereu 
serviabil. 

- Bună dimineaţa, vecine! îi adresă Nor 
cu o voce calmă. 

- Bună dimineaţa, sultane! spuse turcul 
morocănos şi îi făcu semn să intre în cafenea. 

Aşa obişnuia să fie numit Nor. De când 
îl ştia pe turc. Turc şi atât. Nu avea nume, pen-
tru că niciodată nu îl spusese nimănui. Se afla 
în sat de mulţi, mulţi ani. 

Comandă un ceai de mentă şi începe să 
observe gesturile rotofeiului care se mişca 
destul de iute pentru vârsta lui. Voia să îşi 
întâmpine clienţii pregătit. Pe Nor îl încânta să 
privească. Îl odihneau gesturile turcului. I le 
absorbea... Şi le făcea ale lui. Imaginea tipică 
a unui copil în faţa unei tonete de îngheţată 
fără vânzător...  

Stătu aşa o vreme, plăti mulţumind fru-
mos ospitalităţii gazdei, după care hotârî să se 
întoarcă la librăria lui. Un loc al timpului 
liber, un timp al spaţiului unde nu îţi trebuie 
decât un scaun, o carte şi liniştea lor... De ce 
mai mult? 

* * * 
Zilele fără nimic deosebit par a fi legate 

cu o aţă invizibilă. Unele după altele, ele cre-
ează o haină a timpului cu care oamenii sunt 
îmbrăcaţi fără vrerea lor. Uneori, clopoţelul de 
la intrare sună de mai multe ori pe zi, alteori 
nu sună. Sau poate o face, însă Nor e departe. 

În el şi în corpul lui visând. Visul din vis, 
lumina lui a fi. Singur... 

Când are ocazia, Nor reciteşte. Din mai 
multe cărţi, pasaje pe care le aşază într-o ordine 
numai de el ştiută: Madame Bovary cu Pro-
cesul lui Kafka, Idiotul lui Dostoievski cu Po-
emele lui Leopardi... Posibilităţi şi variante, lu-
mi închipuite de alţii şi remodelate de el. Mili-
oane de sentimente contradictorii, întâmplări în 
urma cărora ele s-au întâmplat, explicaţii şi 
dorinţe, ochi închişi, da-uri aşteptând. Aşteptând 
aşteptarea acelui ceva nenumit, cel care i se 
zbate în minte fără formă, doar simţire, oarbă, 
caldă. Asemeni unei femei fără voce, fără faţă, 
doar cu braţele experte în a cuprinde, cu pielea 
mâinilor caldă pe faţa lui reală şi rece. 

Piese de puzzle într-o memorie fără gra-
bă, accelerată de dorinţa de a mai face ceva. De 
a termina ceva. Un impuls al unei renaşteri amâ-
nate. Poate că lui Nor îi lipseşte Dar. Darul lui. 
Cel ce nu a vorbit niciodată. Jumătate din lumea 
aceasta, jumătate din cealaltă. Parte din el şi din 
visurile şi visele cuibărite la sânul sufletului îm-
brăcat în timp, în clădirea aceea plină de cărţi. 
Ziua librărie şi noaptea mormânt... 

Când nu are cărţile între mâini, Nor le cau-
tă cu privirea. Are multe. Nu le-a numărat nicio-
dată. Nici măcar din pură curiozitate. Numărul 
este irelevant. Nu şi lumile lor, continuare a lu-
milor lui, scăparea spre evadare... 

Umbre în linie sau în şir indian, oxigen şi 
închisoare, parfum de trecut şi micime a uitării, 
nemaivăzut intuit, o mecanică a morbului de a 
respira. El cu Nor. Unul singur. 

Noaptea bate la cerul ochilor cu aştrii de 
foc alb. E senin. Lui Nor nu îi este somn. Cel 
mai probabil, Nor va face o plimbare prin mun-
te. Există o potecă şerpuită care pleacă de la 
drumul care dă spre intrarea în orăşel. Vara, 
turiştii îndrăzneţi o iau la picior pe ea în fiecare 
zi. Le place riscul. Iar muntele asta aşteaptă. De 
parcă ar şti să aştepte. De parcă în neclintirea lui 
ar spune cuvinte magice, un hai de dincolo de 
înţelegere...  

Nor cunoştea poteca demult. Pe ea, El, 
Doria şi Dar obişnuiau să meargă pe un tăpşan 
numai al lor. Acolo stăteau întinşi, cu faţa spre 
cer, cu ochii închişi. Ore întregi. Îşi povesteau 
unul altuia clipele de dor care izvorau din vre-
mea când fiecare era departe de celălalt. Cele 
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mai simple lucruri din cel mai simplu simplu. 
Literele se transformau într-un pârâuaş. În su-
netul lui clipocind, în trei feluri diferite, năs-
cute din trei mări... O punte între fizic şi invi-
zibil. Materie într-o mişcare, într-o căutare a 
perfecţiunii... 

E aproape un kilometru până la tăpşan. 
Nor merge pe potecă cu ochii închişi. Paşii 
formează picioarele, iar acestea un corp. Cor-
pul se deplasează singur. Muntele desenează 
cercuri de amintiri ori de câte ori îi păşeşte 
înălţimile. Îl cheamă pe Nor pentru că este 
parte din ceea ce respiră, vede, gândeşte. E 
perfect compus dintr-un angrenaj invizibil 
ochilor, intangibil. Doar interior. Mental, o 
scânteie din Marea Scânteie... 

Secvenţe retrăite de sute de ori prind a 
forma filmul sufletului, cel privit din retină în-
spre înapoi, spre creier. Voci clare inundă 
anticamera însetată a acestui element viu care 
se hrăneşte doar cu aşteptări şi amintiri. Două 
cuvinte începând cu litera A. De la alfa... 

- Tu şi cu muntele! De multe ori rămâ-
neţi la fel de împietriţi, se auzea vocea Doriei. 
Vă confund de multe ori. Aveţi aceeaşi privi-
re. Preferaţi să vorbiţi prin semne, ca nevăză-
torii, ca cei fără cuvânt. Creaturi fără dialog... 
Doria suspina parcă vorbele într-un susur 
aprins, şi totuşi împăcat, ca într-un vis. 

- Dacă tu vrei aşa, aşa să fie, spuse din 
nou. După care îl prinse de mână pe Nor şi îl 
trase înspre iarbă, să se aşeze.  

Dar se juca nu departe de ei. Le observa 
fiecare gest, fiecare privire, orice. Până şi in-
tenţiile. Joaca lui era infinitul lor. În doi şi în 
trei. Acel loc ca un altar al izolării de pulsul 
vieţii colective... În liniştea lor zgomotoasă, 
Nor, Doria şi Dar se luau de mâini, se culcau 
pe iarbă cu faţa în sus, în formă de triunghi. 
Un cerc cu şase laturi răsfirate în afară, cu alte 
şase laturi unite, mâini în cerc, întinse înspre 
perfecţiunea lumii lor. Dincolo de nori...  

* * * 
Ce repede a trecut vremea! Acele trăiri 

nu vor rugini niciodată, chiar dacă sunt mult 
mai tari decât orice fier. Mai înalte decât pis-
cul la care priveau cu ochii închişi. De dor... 

Bezna înconjură muntele ca o ceaţă a 
nopţii. Tremură de frig iarba. Poteca se sfâr-
şeşte şi ea. Aerul nu respiră. În jos, un hău as-

cuns se întinde abisal. Noaptea scânceşte de 
frică. Nor e singur pe tăpşan. Îşi simte triun-
ghiul cu o latură vie şi cu una moartă pe şira 
spinării. E fierbinte de rece. E atât de adânc 
încât mîinile îi desenează instinctual pe cer 
silueta unui opt întors.  

Înspre casă, casa fizică, Nor meditează la 
cele nouă mii o sută şaizeci şi cinci de dimineţi 
de când Doria a plecat de lângă ei. Dar e departe 
şi el, un viu pe jumătate. Şi totuşi un zeu... 

De câte ori dă pe acasă, Dar cântă la pian. 
Nor îşi ocupă locul pe fotoliul cu picioare de 
sanie din salon, închide ochii şi începe dialogul 
cu muzica. Cei doi vorbesc prin notele Imperia-
lului lui Beethoven, sau a Marii Poloneze a lui 
Chopin, uneori prin Simfonia 39 a lui Mozart, 
iar în nopţile de vară se interpretează şi se ascul-
tă Reveria lui Debussy. Sublim. Muzică printre 
cărţi. Foi vechi prinse în coperţi şi note muzica-
le de sute de ani... Pe urmă, rolurile se inversea-
ză. Nor îi citeşte lui Dar despre Berenice a lui 
Poe, îi descrie macabrul iluzoriu al femeii albe, 
îl poartă împreună cu Joyce pe barca lui Ulise 
înspre Itaca, îl închide în castelul If cu Edmond 
Dantes, îl scapă şi îi fac companie Micului Prinţ 
pe planeta unde există o floare, un elefant şi un 
pământ de gânduri bune... Dar închide ochii şi 
deschide gura, ca şi cum ar vrea să vorbească. 
Din gât îi ies sunete clare. Nu articulate, doar 
scoase. Un soi de limbaj din care Nor alcătu-
ieşte cuvinte şi mai apoi fraze. Îşi primeşte răs-
punsul pe care îl aşteaptă. Pe urmă, linişte... 

Undeva, în faţă, umbra librăriei apare ca o 
semilună neagră. Copacii din apropiere o înca-
drează într-o gardă de nepătruns.  

Fiecare metru spre ea pare o hidră cu cape-
tele tăiate din care cresc pentru fiecare altele 
două. Îl dor picioarele. Nor răsuceşte cheia în 
broască şi intră în casă. În sfârşit.  

Ceasul arată ora 3. Mâine e sâmbătă. Va 
avea destul timp să se odihnească.  

Cu sfială parcă, bătrânul librar aprinde fo-
cul şi se aşază pe fotoliul cu picioare de sanie. 
Ca şi cum şi-ar aştepta fiul. Trage o pătură pe 
picioare şi adoarme cu ochii la limbile galbene 
ale focului din sobă. Ceasul de pe perete ninge 
ultimele ticăituri în auzul lui Nor. A nu se ştie 
câta mia noapte... 
--------------------------------------------------------- 
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CONTEMPORAN  
CU O MARE 

PERSONALITATE: 
ION  BRAD 

 
        Personalitate literară, 
culturală şi diplomatică re-
marcabilă, Ion Brad (n. la 
8 noiembrie 1929 în loca-

litatea Pănade din judeţul Alba) a onorat scri-
sul românesc de la debutul său din 1952 până 
azi. Cel mai mare din cei nouă prunci ai Cor-
neliei şi ai lui Traian, cum îl prezintă Nicolae 
Mecu în Dicţionarul General al Literaturii 
Române, editat de Academia Română, vol. 1, 
A/B (ediţia a II-a revizuită, adăugită şi adusă 
la zi, coordonator general Eugen Simion, Bu-
cureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 
2016, p. 1020-1023), a urmat şcoala primară 
în satul natal (1936-1940), Liceul „Sf. Vasile 
cel Mare” din Blaj (1940-1948) şi Facultatea 
clujeană de Filologie (1948-1952). A ocupat 
diverse funcţii onorante în domeniul culturii şi 
diplomaţiei: secretar al filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor (1953-1955), secretar al Uniunii 
Scriitorilor din România (1962-1965), şef ad-
junct al secţiei de Cultură şi Artă a CC al PCR 
(1966-1968), vicepreşedinte al Consiliului 
Culturii şi Educaţiei Socialiste (1968-1973), 
ambasador al României la Atena (1973-1982), 
director în Ministerul de Externe (1982-1984), 
deputat în M.A.N. (1985-1989), director al 
Teatrului „C.I. Nottara” (1984-1990), fondator 
al editurii Demiurg şi al revistei „Acasă”. 

A debutat revuistic în „Gând tineresc” 
din Alba Iulia (1947) şi editorial în 1952 şi a 
colaborat, condus sau a fost în redacţiile unor 
reviste de prestigiu precum: „Almanahul lite-
rar”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „Flacă-
ra”, „Gazeta literară”, „Steaua”, „România 
literară”, „Viaţa românească”, „Cultura”, „Fla-
căra lui Adrian Păunescu” etc. Este autorul a 
peste 70 de volume de versuri, proză, drama-
turgie, memorialistică sau traduceri, unele 

dintre acestea având prefeţe sau studii 
introductive semnate de critici reductabili (Ov. 
S. Crohmăl-niceanu, Aurel Martin, Irina Petraş, 
D. Preda, Maria Cordoneanu, Monica Anton, 
Mircea Zaciu, Eugen Simion, I. Buzaşi), 
ilustrate de C. Piliuţă sau cu fotografii de I. 
Miclea, onorat cu premii importante. 

Remarcat de G. Călinescu pentru vol. 
Cântecele pământului natal (1956), creaţia lui 
Ion Brad a fost remarcată şi de alţi critici lite-
rari: M. Petroveanu, Eugen Simion, N. Mano-
lescu, Aurel Martin, Ilie Constantin, Al. Andre-
escu, Victor Felea, Eugen Barbu, Al. Piru, Mir-
cea Zaciu, Romul Munteanu, Mircea Iorgulescu, 
D. Micu, I. Adam, Daniel Cristea-Enache, R. 
Voncu, Irina Petraş, I. Buzaşi, Marian Popa, 
Ştefan Borbély, Petre Poantă, Nicolae Dan 
Fruntelată, C. Coroiu, Fl Popescu etc. 

Recenta sa carte, în două volume, Oameni 
şi cărţi (Bucureşti, Editura Anamarol, 2017), 
aduce în lumină o altă faţetă a personalităţii lui 
Ion Brad: receptarea cu bucurie nedisimulată a 
Cărţilor prietenilor mei (119 nume de autor), 
cum îşi intitulează volumul anterior, apărut în 
2014 la aceeaşi editură. Precum fabulosul Fănuş 
Neagu (autorul vol. Cartea cu prieteni, 1979, A 
doua carte cu prieteni, 1985), Ion Brad explică 
geneza acestor cărţi ale prietenilor săi sau ale 
prietenilor despre cărţile sale: primind cărţi cu 
dedicaţie, „cu trecerea timpului” [...] am înce-
put să public recomandările mele de lectură în 
revista-almanah „Acasă” în rubrica care va da şi 
titlul Cărţile prietenilor mei”. Recomandările 
sale de lectură le continuă în revista „Cultura” 
lui Augustin Buzura, iar după dispariţia acesteia, 
în revistele „Flacăra lui Adrian Păunescu”, „Bu-
cureştiul literar şi artistic” şi în propria revistă, 
„Blajul”, note de lectură care au constituit lu-
crarea Alte cărţi ale prietenilor mei, în două 
volume (96 nume de scriitori). La o venerabilă 
vârstă, i-a rămas „încă tânără bucuria lecturii 
cărţilor altora şi a scrisului cărţilor mele”, doar 
„Dumnezeu ştie cât vor mai ţine izvoarele aces-
tea de energie spirituală ca s-o mai pot dărui şi 
altora”. Noi sperăm că Dumnezeu Atotputerni-
cul îi va va dărui în continuare aceeaşi energie 
de care are nevoie spre a ne desfăta cu alte cărţi 
ale distinsului şi valorosului nostru contempo-
ran, Ion Brad, onorat cu titlul de „doctor ho-
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noris causa” al Universităţii „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia. 

În primul volum din Oameni şi cărţi 
sintetizează valoarea cărţilor comentate printr-
o sintagmă sugestivă, aşezată chiar în titlul: 
Jurnal din închisoare / Un important jurnal 
din închisoare (Ştefan Andrei), Un mare poet, 
un mare prieten (Baranyi Ferenc), La taclale 
cu Dumnezeu (N. Băciuţ), Întotdeauna la 
altitudine (Ana Blandiana), Un poet din lumea 
lui Brâncuşi (Zenovie Cârlugea), Arta, raţiu-
nea de a fi (Valentin Ciucă), Dragoste cu 
năbădăi (Cristiana Crăciun), Un memorialist 
prestigios (G. Dimisianu), Un excelent poet-
fabulist (N. Dragoş), Poet adevărat şi când 
scrie proză (Nicolae Dan Fruntelată), Un vi-
traliu în culori vii (I. Horea), La cote înalte 
(M.R. Iacoban), Om de cultură şi diplomat 
strălucit (Valentin Lipatti), Spor de calitate şi 
lirism (Rodica Elena Lupu), Citate din cartea 
morţii şi alte poeme (N. Mareş), Noua carte a 
unei personalităţi culturale (Angela Martin), 
Un judecător obiectiv (Dan Micu), Un 
cărturar vrednic (Tudor Nedelcea), Miss 
România (Ecaterina Oproiu) etc. Cărţile lui I. 
Buzaşi (autentic cărturar) despre Eminescu şi 
Blajul, Ion Agârbiceanu, Andrei Mureşeanu, 
Gh. Şin-cai sunt comentate cu predilecţie. 
Sunt reco-mandate spre lectură şi alte cărţi 
despre L. Blaga (autor: Horia Bădescu), I. 
Agârbiceanu (Ilie Rad), Petre Maior (I. 
Chindriş şi Nicu-lina Iacob), Timotei Cipariu 
(Daniel Marius Câmpeanu şi I. Buzaşi), G. 
Călinescu (Viaţa lui M. Eminescu, Opera lui 
M. Eminescu, Eminescu dincolo de 
monografie, din colecţia Opere fundamentale, 
coordonată de Eugen Simion), Dan Hăulică 
(Ruxandra Garofeanu), Adrian Păunescu 
(Hajdu Gyözö), L. Blaga (Eugeniu Nistor), G. 
Coşbuc (Daniel Câmpea-nu şi I. Buzaşi) etc. 

Recomandările de lectură continuă şi în 
cel de-al doilea volum, cu aceleaşi sintagme 
caracterizante: Lumina din cuvinte (Irina Pe-
traş), O carte-eveniment: Transilvania, starea 
noastră de veghe (Ioan-Aurel Pop), Un nou 
roman deosebit (D. Popescu), Un scriitor 
esenţial (D.R.Popescu), Catacomba, o confre-
rie literară în vremuri de restrişte (Fl. Popes-
cu), Carte importantă despre o figură legen-
dară- I. Agârbiceanu (Ilie Rad), Polemici de 

tranziţie (Adrian Dinu Rachieru), Un mare poet 
la bicentinar (A. Rău), O carte monumentală 
(Jurnal indirect de C. Stănescu), Despărţirea de 
un prieten drag (O. Şchiau), O grădină cu statui 
(Neagu Udroiu), Învăţămintele unei lecturi în-
cântătoare (E. Uricaru), O sută şi una de poezii 
(Gr. Vieru), Personalitate de seamă a Clujului 
(I. Vlad), Exerciţii critice exemplare (Răzvan 
Voncu) etc. 

Cum era şi firesc, ultimul capitol din al 
doilea volum din Oameni şi cărţi reuneşte opi-
niile competente ale „prietenilor despre cărţile 
mele” (cum se subintitulează acest volum). 
Scriu laudativ, dar cu argumente, despre marele 
scriitor Ion Brad personalităţi marcante, precum 
I.D. Bălan, Valeriu Bârlan, I. Buzaşi, Zenovie 
Cârlugea, C. Coroiu, N. Dan Fruntelată, Dorina 
Grosu, Adina Iancu, Marin Iancu, Rodica Lăză-
rescu, Rodica Elena Lupu, D. Micu, Fl. Popes-
cu, N. Suciu, Titus Vîjeu. Vom consemna doar 
câteva opinii: „Scriitorul cu talent plurivalent: 
poet, prozator, dramaturg, traducător serios, 
care traduce la nivelul originalului (I.D. Bălan); 
„Pe lângă atâtea virtuţi umane şi literare, Ion 
Brad are şi darul sau generozitatea de a stimula 
virtuţile creatoare şi pasiunile cărturăreşti ale 
tinerilor” şi „Personalitate complexă şi impor-
tantă în literatura română din cea de-a doua 
jumătate a sec. al XX-lea” (I. Buzaşi); „Bibliofil 
de rară distincţie, cu mirajul bibliotecilor în 
sânge [...], scriitor de „mare prestigiu al litera-
turii postbelice, poetul, prozatorul, eseistul, me-
morialistul, omul de cultură, românul transilvă-
nean Ion Brad, încununat azi cu laurii unei ope-
re de mare rezonanţă culturală şi spirituală (Z. 
Cârlugea); „înţeleg generozitatea lui Ion Brad 
atunci când trece peste toate nedreptăţile unui 
timp (N.D. Fruntelată). 

* 
N-am avut onoarea să-l cunosc pe distin-

sul om şi scriitor Ion Brad în tinereţile noastre; 
îi cunoşteam poeziile care erau în manualele 
şcolare sau recomandate în bibliografia şcolară. 
Multe date despre dânsul le-am aflat de la Petre 
Gigea-Gorun (scriitor şi ambasador în Franţa). 
L-am cunoscut – şi mi-a făcut o desosebită plă-
cere prin felul său de comportament prietenesc – 
prin Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă 
(condusă de acad. Maya Simionescu şi Eugen 
Simion) şi prin Congresul Spiritualităţii Ro-
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mâneşti (fondat şi condus de acad. Victor Cră-
ciun). 

Dar, am aflat multe fapte de la scriitorul 
I.D. Sîrbu (1919-1989), membru al Cercului 
de la Sibiu, asistentul lui Liviu Rusu şi cola-
boratorul lui Lucian Blaga. „Atlet al mizeriei”, 
I.D. Sîrbu face puşcărie pentru „o misiune de 
denunţ”. Motivul real al condamnării sale, I.D. 
Sîrbu îl explică într-un memoriu din 1 martie 
1963, adresat lui Ion Brad („N-am pe nimeni 
mai apropiat în conducerea Uniunii, eşti 
ardelean, mi se pare că mi-ai fost student la 
Estetică în Cluj”). Aşadar: „Eu am fost arestat 
şi condamnat pentru că nu l-am denunţat pe 
Doinaş care, în redacţie, a avut o discuţie 
duşmănoasă cu un student imbecil în timpul 
evenimentelor din Ungaria. Eu nu prea îmi 
aduc aminte, dar am recunoscut, mai ales că 
Doinaş şi ceilalţi au susţinut că am fost în 
redacţie în acele fatale cinci minute (curios, 
îmi spunea anchetatorul, care avea humor, 
«dacă te-ai fi dus să faci pipi, azi ai fi liber»). 
Deci încadrarea mea juridică este «omisiune 
de denunţ» - chiar dacă, în timpul cercetări-
lor, am avut tot timpul bănuiala că a tras pu-
ţin în cumpănă şi nuvela pe care am publicat-
o în Gazeta literară în 12 septembrie 1957, 
intitulată Cum se sparge gheaţa (cu ironie mi 
s-a spus. Mai bine ziceai «cum se rupe cu-
iul»). Dar în proces nu mi s-a amintit acest 
lucru. Am fost condamnat la 1 an închisoare. 
Din nefericire, am intrat cu executarea pedep-
sei în zodia severă a anului ’58, în care pe-
deapsa mi s-a majorat la 7 ani (Doinaş a 
scăpat cu un an)” (I.D. Sîrbu, Opere, II. Co-
respondenţă. Ediţie îngrijită, cronologie şi no-
te de Toma Velici, în colaborare cu Tudor Ne-
delcea. Introducere de Eugen Simion, Bucu-
reşti, Academia Română, Fundaţia Naţională 
pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, p. 191). Ce soli-
cită Gary Sîrbu: „Nu vreau bani, nu vreau glo-
rie, nu vreau nici nici măcar un post (deşi va 
trebui să-l accept), eu vreau să scriu” (ibi-
dem, p. 198). 

Arestat la 3 februarie 1957 şi eliberat la 
8 februarie 1963, I.D. Sîrbu are promisiunea 
autorităţilor politice că va fi reintegrat social 
şi, mai ales, va avea drept de semnătură. Sus-
pendat între două lumi („una, pe care cu tot 
trecutul meu, cu tot scrisul meu, cu toată 

originea mea socială, o neg – şi alta care, din 
anume motive, mă neagă ea. Pe una o refuz 
(acum, după ce am fost «acolo», mai vehement 
ca oricând), cealaltă mă refuză ea” (ibidem, p. 
194), I. D. Sîrbu apelează la Ion Brad (Şt. Aug. 
Doinaş l-a refuzat), fiind într-o „răspântie dra-
matică”: „Nu ţi-am scris ca unei persoane ofi-
ciale, ci ca unei vechi cunoştinţe care a mai 
sărit odată în ajutorul meu” (ibidem, p. 199).  

După un deceniu, la 12 aprilie 1973, I.D. 
Sîrbu îşi informează binefăcătorul despre trium-
ful piesei sale Arca bunei speranţe pe scena tea-
trului din Lodz (Polonia), ca o „datorie de cinste 
şi gratitudine” (ibidem, p. 203), mulţumindu-i 
„pentru sprijinul ce mi l-aţi acordat spre a pu-
tea să-mi văd o piesă măcar, jucată într-o ţară 
a cărei tradiţie teatrală e demnă de laudă” şi 
invitându-l la inaugurarea Teatrului Naţional din 
Craiova, într-un nou edificiu, la 4 octombrie 
1973 (directorul Naţionalului craiovean fiind 
Amza Pellea, iar I.D. Sîrbu era secretar literar, 
la intervenţia lui Ion Brad). 

La rândul său, Ion Brad scrie o carte de 
memorialistică, Aicea printre ardeleni (Cluj 
Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007), cu evoca-
rea unor mari scriitori: L. Blaga, Veturia Goga, 
I.D. Sîrbu, p. 445-451), I. Vlasiu, Şt. Aug. Doi-
naş şi Mircea Zaciu, din care aflăm date de inte-
res literar. I.D. Sîrbu primeşte dreptul de publi-
care şi de semnătură abia în 1967, după patru 
ani de la eliberare. „I.D. Sîrbu ajunsese să pu-
blice în revista noastră sub numele lui Vasile 
Cabulea, elevul său de la liceu. Poate şi sub alte 
nume”, depune mărturie Ion Brad, redactorul 
revistei „Almanahul literar”, unde publică I.D. 
Sîrbu (vezi şi „Adevărul literar şi artistic”, 9, nr. 
549, 19 dec. 2000, p. 8-9). 

În funcţiile sale publice, Ion Brad l-a spri-
jinit pe valorosul, dar incomodul (pentru ofici-
ali) I.D. Sîrbu să reintre în literatură, în angaja-
rea sa la Petrila, ca vagonetar (1963), apoi ca şef 
de producţie la Teatrul de Stat din Petroşani (31 
ian. 1964) şi ulterior, secretar literar la Teatrul 
Naţional din Craiova prin transfer (1 aug. 1964), 
îi recomandă piesele spre a fi incluse în reperto-
riul teatrelor din ţară şi din străinătate. 

Sunt fapte, nu vorbe şi ele demonstrează, 
peremptoriu, nu numai calităţile artistice, dar şi 
caracterul lui Ion Brad, într-o vreme când vre-
murile erau tulburi. 
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MERIDIANUL  BLAGA 
 

 
Mircea  M. POP * 

 
 

“EXPERIMENTUL ŞI SPIRITUL 
MATEMATIC”, DE L. BLAGA, TRADUS 

ÎN LIMBA GERMANĂ 
 

 
 
 

Dacă în 2012 un eveniment editorial l-a 
constituit publicarea volumului „Cunoaşterea 
luciferică” de Lucian Blaga în traducere ger-
mană la editura LIT din Münster în cadrul 
seriei “Austria. Forschung und Wissenschaft 
PHILOSOPHIE Band 16”, în iunie 2014 apare 
la aceeaşi editură „Eonul dogmatic“, ca Band 
18, în cadrul seriei, iar la începutul lunii mai 
2015 este editat şi cel de-al treilea volum din 
„Trilogia cunoaşterii“, şi anume „Cenzura 
transcendentă“, de data aceasta la o editură 
berlineză, Frank & Timme, în cadrul seriei 
„Forum Rumänien“, volumul 27.  

Cum însă Lucian Blaga a redactat în 1959 
un testament editorial în care introduce în 
“Trilogia cunoaşterii” şi manuscrisul litogra-
fiat “Despre conştiinţa filosofică” (lucrare care 
a apărut în 2016 la aceeaşi editură “Frank & 
Timme” din Berlin) precum şi suplimentul în 
manuscris “Experimentul şi spiritual matema-
tic”, această ultimă lucrare a apărut recent, în 
iunie 2017, cu titlul ”Das Experiment und 

                                                
* Poet şi traducător din (şi în) limba germană, care 
locuieşte la  Heidelberg, în Germania. 

der mathematische Geist” la new academic 
press din Viena ca “Sonderband” în cadrul seriei 
“Blickpunkt Rumänien”. De subliniat că toate 
traducerile precum şi publicarea cărţilor s-a fă-
cut cu sprijinul financiar al Institutului Cultural 
Român din Bucureşti. 

Traducerile au fost efectuate de către pro-
fesorul doctor Rainer Schubert, născut în 1948 
la Viena, a fost, din 1994, lector la Universitatea 
Tehnică din Timişoara, între 1999-2007 directo-
rul Forumului Cultural Austriac din Bucureşti, 
apoi profesor universitar la Cluj, iar acum pro-
fesor universitar la Universitatea Filosofico-
Teologică Benedikt XVI din Heiligenkreuz 
/Austria. 

Bun cunoscător al limbii române, traducăto-
rul-filosof însoţeşte traducerile de substanţiale 
“Cuvinte introductive ale traducătorului”, în ca-
re întreprinde adevărate incursiuni în filosofia 
blagiană pe care o pune faţă în faţă cu cea uni-
versală, scoţîndu-i în evidenţă valoarea şi actu-
alitatea ei, acum, după atîtea decenii. 

În “Cuvântul introductiv al traducătorului” 
(pp. 7-23), Rainer Schubert arată că scopul său 
nu este acela de a reda conţinutul cărţii, ci de a 
scoate în evidenţă “imensa actualitate” a aces-
teia. Valoarea lucrării constă în faptul că ambele 
moment, “experimentul” şi ”matematica”, sunt 
urmărite în desfăşurare istorică, din antichitate 
până la fizica cuantică, ambele noţiuni, experi-
ment şi matematică, rămânând actuale. (“Fără 
matematică şi experiment tehnica nu este de 
conceput”- pag. 9). 

Referindu-se la “Linia antică-aristotelică a 
ştiinţei” (pp.11-13), traducătorul arată că la 
Aristotel noţiunile formă şi materie stăteau în 
prim plan. Blaga crede că Aristotel constată 
doar “regularităţi empirice” şi nu poate formula 
legi fizice în accepţiunea lui Galilei. Rotirea 
pământului, inerţia şi vidul îi erau noţiuni necu-
noscute lui Aristotel. Arhimede gândea în legi 
cantitativ formulabile, la el devine experimentul 
o “metodă” (Blaga, p. 196). Galilei este înteme-
ietorul fizicii experimentate matematic. 

Ştiinţa galileo-newtoniană, după Blaga, se 
distinge nu numai printr-o singură ”suprame-
todă” matematică, ci, mai mult, ea, sub dictatul 
matematicii, în derularea proceselor ştiinţifice 
de cercetare, leagă metodele aplicate de fiecare 
dată cu matematica ca “metode perechi” (p.14) . 
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Evoluţia spirituală din ultimele decenii 
confirmă din plin ceea ce Blaga spunea despre 
dominaţia gîndirii matematice a ştiinţei gali-
leo-newtoniană: „Experimentul şi spiritul ma-
tematic îl constrîng pe cel ce fiinţează la un 
răspuns” (p. 22). 

De aceea traducătorul lui Blaga consideră 
pe drept că: ”Chiar dacă redactarea textului 
ce urmează a avut loc în urmă cu mai bine de 
o jumătate de secol, este mai actual ca ori-
când” (pp.22-23). 

 
Nota redacţiei:  
 
Prof. dr. Rainer Schubert (n. 1948 la Viena) este doctor 
în filosofie al Universităţii din Viena. Autor al unor 
cărţi de filosofia culturii şi a tehnicii, precum şi tra-
ducător al filosofiei lui Lucian Blaga în limba germană. 
A funcţionat mulţi ani ca ataşat cultural la Ambasada 
Austriei de la Bucureşti. A devenit apoi profesor de 
filosofie la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Na-
poca (secţia în limba germană). În prezent este profesor 
de filosofie la Philosophisch-Theologische Hochschule 
Benedikt XVI. din Heiligenkreuz (Austria Inferioară). 
 

۩ 

-------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

Lucian Blaga, soţia sa, Cornelia  Blaga şi fiica lor,  
Ana Dorica (Dorli) 

 

-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Fabio  MELANO * 
 

 

 
 

EUGENIU NISTOR:  
“LUCIAN  BLAGA, FILOSOFO 

DELLA  CULTURA” 
 

Ci avviciniamo alla filosofia di Lucian 
Blaga in una condizione misteriosa, oscura co-
me di fronte ad una nebbia abissale e nello 
stesso tempo ci introduciamo anche alla sua ele-
vata dimensione di studi morali, con la sua 
Poesia, Prosa, Teatro e Ricerche. 

Filosofo e scrittore allo stesso tempo, do-
tato di talento geniale, egli ha lanciato nel mon-
do fulmini di un coraggioso pensiero metafisico. 

I tentativi dell'essere umano di rivelare i 
misteri che lo circondano costituiscono la fonte 
della sua creazione! Il metodo del paradosso 
dogmatico secondo il quale il negativo è conver-
tito in positivo, impone un nuovo tipo di conos-
cenza, completamente diverso dalla conoscenza 
abituale (paradisiaca); questa nuova conoscenza 
chiamata Luciferica o minusconoscenza, è deri-
vata dall'intelletto in estasi, nella condizione in 
cui, sostiene il filosofo, cade la nostra esistenza 
di fronte all' orizzonte dei misteri e gli stessi si 
rivelano attraverso creazioni teoretiche.  

Ma chi, e soprattutto perchè non permette 
che la conoscenza sia raggiunta fino in fondo? 
Si chiede Lucian Blaga. E sempre Lui ci ris-
ponde che è il Grande Anonimo dell'Universo 
Generatore che mette la diga tra l'uomo ed il 
mistero, una censura trascendente, per evitare il 
pericolo di un anarchia cosmica, permettendogli 
                                                
* Publicist şi traducător italian care locuieşte la Milano; 
recent a tradus integral în limba italiană volumul de afo-
risme Discobolul, al lui Lucian Blaga, din care reproducem, 
în continuare, câteva fragmente. 
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altresì di rimanere creatore eterno, ma solo nei 
limiti ammessi dalle differenze divine. 

Le categorie della conoscenza istituite da 
Immanuel Kant che si riferiscono pedissequa-
mente alla struttura della coscienza, Lucian 
Blaga le associa ad un tipo di categorie chia-
mate abissali, che hanno il nido e la casa 
nell'inconscio umano (essendo questo dotato 
con un orizzonte spaziale e temporale, con 
accento alla dimensione morale e con una 
certa attitudine al sentimento del destino con 
una forte aspirazione formativa). 

Il ruolo determinante di queste categorie 
è l'attivazione di una matrice stilistica gene-
ratrice di cultura; sotto questa angolatura di 
luce il filosofo Romeno pone e sviluppa, in 
fine, il suo concetto di Spazio Mioritico, tra-
ttandolo in modo sistematico, per la prima 
volta nella storia la cultura Romena, da una 
prospettiva metafisica; Egli integrando questo 
concetto, attraverso la sua ampia visione, alla 
famiglia delle grandi culture del mondo, attri-
buendogli un simbolo spaziale (prolungando 
la tabella morfologica di Frobenius e Spen-
gler) infinito ondulato ed enunciando la sua 
tesi di un “apriori Romeno” attraverso il quale 
ci convince a decifrare nelle personalità spiri-
tuale dell'Uomo Romeno, nelle seduzioni della 
sua natura, nei potenziali struggimenti del suo 
desiderio di immensità nell'inondazione meta-
forica dei suoi canti e delle sue ballate... 

Non per caso la filosofia Blagiana ha 
assorbito qualcosa delle miracolose bellezze 
del nostro linguaggio arcaico, quelle che da-
nno tanta difficoltà ed espressività al pensiero! 
Così intorno alla metà del secolo XX, la 
Scuole di Oxford e l'orientamento di Ludwig 
Wittgenstein e dei suoi discepoli, si è indiri-
zzato con ardore verso lo studio filosofico del 
linguaggio (comune, tanto la poesia che la 
scienza, nel pensiero Oxfordiano, con accenti 
posti sugli aspetti logico-simbolici, nella dire-
zione Wittgensteiniana) tendendo verso un 
analisi di approfondimento dello stesso per 
attenuare e chiarire i tentativi e le confusioni 
innescate dai paradossi metafisici; in più, Lu-
cian Blaga, introduce nel suo sistema filoso-
fico il concetto di metafora, considerando la 
metafora come atemporale, anteriore alla sto-
ria, rappresentante anzi la differenza specifica 

tra la natura umana e quella animale. Parafra-
sando la celebre definizione di Aristotele (zoon 
politikon l'uomo è un animale politico) il filo-
sofo di Lancram ne formula un'altra, inedita, 
sorpendente, scioccante: (l'uomo è un animale 
metaforizzante), attraverso la quale attribuisce 
alla metafora non tanto un ruolo decorativo 
(plasticizzante) nella creazione, quanto uno cog-
nitivo, rivelatore nel rapporto con i misteri. 

La costruzione del sistema filosofico di 
Blaga ha come scopo, secondo le affermazioni 
del suo creatore di un piano architettonico che lo 
differenzi dai sistemi classici conosciuti, artico-
lati, in genere su un'idea sottoponendo e alter-
nando molti “leitmotiv” ripresi poi in ogni stu-
dio con una certa ripetizione, suggerendo come 
una costruzione di una chiesa sul tronco della 
quale si innalzano molte cupole. E' un sistema 
con il numero 3 che rispettando le indicazioni 
testamentarie formulate il 25 agosto del 1959 è 
rimasto fissato nella seguente struttura. 
I. Trilogia della Conoscenza: A. Introduzione 
– Della Conoscenza Filosofica; B. 1. Era dog-
matica, 2. Conoscenza Luciferica, 3. Censura 
trascendente; C. Chiusura Esperienza e spirito 
matematico.  
II. Trilogia della Cultura: A. Orizzonte e Stile; 
B. Spazio Mioritico; C. Genesi della Metafora e 
senso della cultura;  
III. Trilogia dei Valori: A. Scienza e Creazi-
one; B. Pensiero magico e religione: 1. Del pen-
siero magico, 2. Religione e Spirito; C. Arte e 
valore;  
IV. Trilogia cosmogologica: A. Differenze divi-
ne; B. Natura storica; C. Aspetti antropologici.  

Sempre in questa occasione dovremmo ri-
cordare il progetto della quinta trilogia: Trilogia 
Pragmatica che è rimasta, purtroppo solo in 
fase di progetto. 

Come si può dedurre l'aver pensato, elabo-
rato e cesellato questa vasta costruzione filoso-
fica, iniziata proprio con la Sua tesi di Laurea 
(Cultura e Conoscenza Kultur und Erkenntis, 
sostenuta a Vienna nel 1920) ha significato per 
quasi quattro decenni una durissima fatica 
intellettuale, costellata da privazioni, sacrifici di 
ogni genere, polemiche con avversari. 

Costantin Noica richiama l'attenzione al 
fatto che, nella storia della filosofia occidentale, 
si sono imposte due grandi direzioni del pen-
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siero: una del tipo Platone Hegel (che ha me-
sso sotto il cappello delle Idee la scienza, la 
religione e l'arte) e quella di tipo Kantiano 
(nella quale le categorie del cosciente sono 
abbinate a quelle dell'inconscio, e scienza reli-
gione ed arte diventano settori distinti) quindi 
il pensiero di Blaga segue il percorso Kanti-
ano, ma ripensato in una versione moderna, 
con riferimento alla sorgente inconscia gene-
ratrice di cultura, portatrice delle categorie 
filosofiche cognitive. 

L'autore della più ampia, elaborata e mo-
derna architettura filosofica della nostra itera 
cultura, è rimasto nel ricordo di coloro che 
l'hanno conosciuto ed ammirato, ma anche 
nella coscienza dei suoi lettori, con uno spirito 
di grande originalità, pieno di nobiltà e di 
comprensione umana, come una grande perso-
nalità della cultura Romena ed universale. 

 
-------------------------------------------------------- 
 

 
LUCIAN BLAGA: “DISCOBOLUL” 

 
AFORISMA. - Quando formuli un'Aforisma, 
devi portarlo nella condizione di non per-
mettere nessuna aggiunta. Un Aforisma deve 
essere qualcosa di concluso in maniera cano-
nica...come la Bibbia. 
 
FILOSOFARE. - Filosofare significa cercare 
di rispondere con mezzi super- maturi alle do-
mande che fanno i bambini. 
 
GRANDE NOTIZIA. - La gente che ci sta 
intorno, la gente nel suo complesso, sono co-
me notizie del tutto improbabili che, comu-
nque, trovano conferma. 
 
IL POSTO DELLO SPIRITO.- Le parole di 
cui ci serviamo, sono più o meno delle pietre a 
disposizione della coscienza. La sintassi, inve-
ce, è qualcosa di subliminare; Nella gerarchia 
dell'esistenza lo Spirito è situato tra le parole e 
la sintassi: Lui domina le parole ma è do-
minato dalla sintassi. 
 
CONOSCI TE STESSO.- Molto bene, ma, per 
iniziare qualcosa nella vita, non bisogna aspe-

ttare fino a quando si è arrivati a conoscere se 
stessi. Nel caso contrario questo slogan diven-
terà per chiunque un epitaffio. 
 
ISCRIZIONE MITOLOGICA.- Nel frontespizio 
della Stalla dove Pegaso ha il calesse, c'è scritto: 
Non calpestare nessuno con gli zoccoli. 
 
DISTINZIONE.- La goccia di rugiada rinfresca 
piacevolmente il fiore, ma non lo feconda. 
 
RADICI E MERIDIANE.- Le radici che ti le-
gano ad un determinato territorio, Ti legano 
indirettamente, ma inevitabilmente ad un deter-
minato meridiano celeste. 
 
SPECCHIO CHE SI RISPETTA.- “Restare cal-
mo” è lo slogan di ogni specchio, che non vuole 
tradire il suo destino. 
 
POSSIBILITA' DELL'INTELLIGENZA.- Cer-
tamente, alcune volte, l'immaagine ha un potere 
di voler dire qualcosa, ma talvolta si prende 
gioco di noi mostrandoci ciò che non esiste. In 
questo caso l'intelligenza crea molti meno pro-
blemi. 
 
GRAZIA ETICA.- Vivere secondo alcuni prin-
cipi dello Spirito, senza far sembrare che lo si fa 
incondizionatamente, da all'uomo una nota di 
merito. 
 
NEMO CONTRA DEUM NISI DEUS IPSE.-
Niente e nessuno potrebbe sconfiggere Dio se 
non Dio stesso. Questo principio ci sembra va-
lere per quanto riguarda i nostri istinti primari, 
Niente li può sconfiggere se non la loro propria 
energia, convertita in qualcosa d'altro. 
 
NESSUNA ANALOGIA.- L'embrione non è 
più caotico del realizzato, Non c'è nessuna ana-
logia tra l'embrione ed il caos. 
 
CONSOLATIO MEDIOCRITATIS.- Ogni gra-
nello di sabbia crede di essere un seme di mar-
gherita, senza successo. 
 
KARMA OTTIMO.- Per le conseguenze imme-
diate dei nostri fatti, ci sentiamo più responsabili 
di quello che occorra. Per le conseguenze lon-
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tane, che sono numerosissime, si sentiamo 
meno responsabili di quello che occorra. E' 
questa una constatazione di una situazione 
psicologico-morale di fatto, che costituisce 
una condizione ottima affinchè l'Uomo si po-
ssa realizzare in generale senza disperarsi per 
il fatto di essere una creatura etica. 
 
PARADOSSALE STATO DI GRAZIA.-
L'Ignoranza della lingua può essere un talento. 
In questo stato di grazia, i bambini i primitivi 
e perfino i mediocri hanno delle uscite meta-
foriche geniali. 
 
DELLA FRASEOLOGIA.- La Fraseologia di 
un'epoca qualsiasi, non ha nessun collegamen-
to con la sostanza stessa di questa epoca. La 
fraseologia è sempre postuma, ovvero un acci-
dente di una sostanza deceduta. 
 
CRITERI INGENUI.- Coloro che si lasciano 
influenzati da ciò che li circonda, certamente 
molto reale e visibile, che la filosofia non 
offre risposte con garanzie eterne alle diverse 
problematiche, sono ancora degli ingenui della 
filosofia. 
 
NOI E LO SPAZIO.- In uno spazio nel quale i 
suoni hanni un eco, ti senti molto meno solo di 
uno spazio dove i suoni si perdono senza ritor-
nare. 
 
CREDERE.- Credere è un talento. 
 
DECADENZA.- Da quando ha avuto inizio la 
storia dell'uomo, perfino Chronos è diventato 
materialista, Lui rode avidamente il denaro. 
Questo è il suo limite. 
 
CREATURE ED ABITI.- Un centauro vestito 
con una toga, si tratta evidentemente di qual-
cosa che non regge. Un Mefisto in frac, funzi-
ona. 
 
TORMENTO SENZA VIA D'USCITA.- Il 
tormento metafisico è diventato per la ma-
ggior parte dei pensatori odierni, quelli che 
contano, uno scopo in sé. Essi si compia-
cciono in questa condizione che ognuno ali-
menta a modo suo. Eppure il tormento senza 

via d'uscita nella creazione o in una visione 
metafisica è o una debolezza o una perversione 
dello spirito. 
 
L'ESSERE SEVERI DI CUI NON ANDARE 
FIERI.- Il Santo ha i criteri più severi nel 
giudicare la poesia e la letteratura. Secondo il 
suo parere, infatti, la poesia e la letteratura sono 
per loro stessa natura un peccato. Di questa 
santa semplicità si rendono colpevoli tutti coloro 
che applicano ad un oggetto dei criteri di appre-
zzamento che, in principio, desacralizzano 
l'oggetto. 
 
DELLA CRITICA.- l'analisi del contenuto e 
della forma di un'opera d'arte, il rimarcare 
qualità e difetti, significa perdersi nei preli-
minari della critica o compiacersi nelle sue 
periferie. Lo sforzo essenziale della Critica 
tende, dopo aver rimosso l'opera studiata, a 
rifare questa opera su un piano diverso, ciò a 
dire in un pieno esclusivamente di coscienza. 
Un qualsiasi calcolo superiore differenziale ed 
integrale è il compito della Critica. La linea 
curva, con la sua sinuosità nel dominio geo-
metrico ed estetico, questa linea che rappresenta 
in tutta la sua nudità una concreta opera d'arte, 
dovrà essere poi rifatta ed espressa in astratto, in 
termini algebrici assimilabili alla nostra lucidità. 
 
UNA SEMPLICE OSSERVAZIONE.- Quelli 
che sostengono che lo spirito è un prdotto della 
materia, di fatto ci chiedono di credere ad un 
miracolo. 
 
DELLA MALINCONIA.- La malinconia è una 
qualità virtuosa della logica. Infatti gli argo-
menti che trova contro l'esistere, hanno un ma-
ggior grado di legittimazione rispetto a quelli a 
favore dell'esistere. Gli argomenti della malin-
coni trasformerebbero tutti noi in adepti del 
Nulla, se non resistessimo a causa di un'immu-
nità ormonale, che noi di buona salute oppo-
niamo. Come esce umiliata la logica da una dis-
puta con la malinconia!!! Opponiamo soltanto 
qualche argomento. 
 
IL GENIO DELLA STERILITA'.-Il Diavolo 
vuole sapere sempre di più e non rinuncia a 
nessuna esperienza.La sua curiosità eccessiva è 
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trattenuta da una grave mancanza di istinto. Se 
diventasse giardiniere cercherebbe di far nas-
cere i fiori mettendo cenere al posto di polline. 
 
LA FIABA E LA TECNICA.- Le fiabe hanno 
origine arcaiche, molte migliaia di anni fa. Ma 
in esse si comprende, sotto una forma fan-
tastica, l'intero programma della tecnica mo-
derna. La scienza dal Rinascimento ad oggi, 
non ha fatto altro che realizzare l'enorme 
quantità di possibilita' presenti nelle fiabe. 
 
AVVERTIMENTO.- Esperimento artificiale è 
un espressione tautologica. Che bello sarebbe 
se ogni genere di sperimentazione tenesse 
conto di questa considerazione! 
 
COSCIENZA DELLA LIBERTA'.- Un'uomo 
indeciso arriva ad ogni momento della sua vita 
sempre sulla soglia di un'alternativa, ovvero 
nel comprendere sempre di essere una creatura 
libera. Un uomo deciso è sempre risparmiato 
da questa necessità. 
 
MORALE – MORE GEOMETRICO.- Noi, 
moderni non possiamo concepire che la linea 
retta e infinita. Ogni cerchio per noi e un cir-
colo vizioso. 
 
LIRICA ORMONALE.-Se la lirica diretta, 
sincera e passionale fosse una vera poesia, 
allora il bramito dei cervi in determinati mo-
menti dell'autunno sarebbe il culmine di tutte 
le antologie. 
 
IL MATRIMONIO COME L'ARCA DI 
NOE'. -Tutti i giovani che si sposano, Lui e 
Lei, dovrebbero farlo con la sicurezza che, di 
tutta l'umanità, solo i loro discendenti siano i 
depositari della vita per l'eternità. 
 
ANTICIPAZIONI NASCOSTE.- Di solito 
l'autunno si annuncia una mattina di piena 
estate con il risplendere di un cielo più azzurro 
di quelli d'estate. 
 
DELL'INTELLIGENZA.- Per sua natura, 
l'intelligenza si compiace di una serie infinita 
di argomentazioni. Le evidenze ispirano 
avversione. Di fronte alle evidenze l'intelli-

genza si sente non solo disarmata ma anche 
snaturata. 
 
COMMENTO INOFFENSIVO.-Si dice che da 
qualche parte in qualche tempo cinque mila 
uomini furono sfamati da due pani e cinque 
pesci.Esistono non solo anime credenti ma 
anche stomaci credenti. 
 
CHE COSA E' IL GIORNO.- Il raggio di luce 
con il quale il sole copre le sue macchie. 
 
CHE TRISTEZZA! - Si dice che la spirocheta 
facilità la genialità. Se fosse realmente così 
costituirebbe una circostanza attenuante per i 
microbi e aggravante per gli uomini 
 
FEBBRE ESISTENZIALISTA. - Gli esisten-
zialisti mi sembrano degli esseri umani sani che 
si procurano la febbre attraverso degli artifici. 
La loro febbre non serve a niente, neanche a 
sostituire una malattia, poiché come si vuole 
sostenere, l'esistenzialismo non ha nessuna 
malattia da combattere. 
 
UN PUNTO PER OGNI I.- La poesia patriottica 
è un capitolo non certo dell'Estetica, ma 
dell'industria bellica. 
 
LEGARE E SLEGARE.- Una dottrina filosofica 
è una lunga e duratura richiesta, rivolta a coloro 
che la frequentano, di giurare sulle sue formule. 
E' un conforto, invece, la dottrina dove trovi le 
formule che ti permettono di slegarti dal giura-
mento quasi accettato . 
 
MALAFEDE.- Nella prospettiva di uno spetta-
tore in malafede, l'intenzione della seppia e 
quella di trasformare il mare in inchiostro, ma 
lei poverina, non ha altra colpa di potersi 
difendere come può. 
 
AMBIZIOSI AGITATI.- In tempi di veloci 
acca-dimenti o di radicali rivoluzioni hai il 
privilegio di vedere alcuni uomini che si accal-
cano sul palcoscenico della vita pubblica. Sono 
di solito coloro che si sono accalcati anche ieri. 
Sono individui che vengono avvistati in ogni 
situazione e che non sopportano l'idea di stare 
qualche tempo in ombra e neanche in penombra. 
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Un individuo di tal fatta è capace, durante un 
funerale, di invidiare la vedova del morto, 
perchè a Lei e non a Lui è indirizzata la colon-
na di persone che porta le condoglianze. 
 
ASPIRAZIONI.- L'uomo è l'Utopia degli ani-
mali. 
 
ANIMALITA' E SPIRITUALITA'.- Il lupo è 
assetato di sangue come un dogma. 
 
PSICOLOGIA.- Ho avuto sempre l'impressio-
ne che un autoanalisi dell'anima porta sempre 
ad un'autodistruzione dell'anima. L'inclinazi-
one per autoanalisi in forma eccessiva è tipica 
di quelle persone che hanno una segreta incli-
nazione verso il suicidio. 
 
DA QUANDO LA SINCERITA'.- Da quando 
la sincerità incondizionata è vista come una 
virtù rara, anche la brutalità ha trovato una 
maschera virtuosa ed un pretesto morale. 
 
IL NIENTE POPOLATO.- Visto da fuori il 
Niente è vuoto e pace di per se stesso. Ma se 
avessivo la possibilità di attraversarlo, gli dei, 
che lo popolano, rimpiendolo fino all'orlo, sa-
lirebbero di fronte a noi come fanno le locuste 
quando attraversiamo i prati incolti e abban-
donati. 
 
INTORNO AL PARADOSSO.- Si è trovato il 
modo di trovare un mezzo di trasformare in 
virtù dei limiti e delle debolezze del lingua-
ggio umano. Il paradosso in generale. 

CONSIDERAZIONE.- Dalla fisionomia di un 
bambino, che a causa della sua infanzia stessa, 
si mostra proprio come è, non si può intra-
vedere molto. Al contrario, dalla fisionomia di 
un vecchio che per tutta la vita ha praticato 
l'arte della dissimulazione, della reticenza del 
mascherarsi puoi intravedere molto. 

 
 

۩ 

 
-------------------------------------------------------- 

 

 
Ovidiu Constantin  CORNILĂ * 

 

 
 

LUCIAN BLAGA  
ÎN CULTURA SPANIOLĂ 

 
În umbra lui Eminescu este foarte greu de 

văzut şi celebrat alţi poeţi români. Sărbătorirea 
zilei poetului nostru naţional a pus cumva pe 
planul secund poeţi valoroşi ca Blaga, Arghezi, 
Minulescu, Arghezi, Barbu.  

Ceea ce ar fi extrem de interesant şi poate că 
se întâmplă deja este reluarea celebrării acestor 
poeţi într-un mod în care ei prezintă o impor-
tanţă vitală în cultura şi în literatura română şi în 
acelaşi timp să extrapolăm aceste valenţe ale 
culturii româneşti în diasporă. Un bun exemplu 
de răspândire culturală ar fi cunoaşterea şi pro-
pagarea poeziei şi prozei lui Lucian Blaga. 

Ca tendinţă-interes vorbim despre două in-
tenţii: una, în rândul diasporei de români, ar fi 
recunoaşterea valorii şi simbolisticii artei şi cul-
turii româneşti, iar cealaltă tendinţă, de recu-
noaştere şi includere a acestor valori în cadrul 
culturii spaniole.  

La fel ca şi Emil Cioran în Franţa sau Herta 
Müller în Germania, Blaga s-a bucurat şi se 
bucură de o extindere destul de amplă în Spania. 
Există puţine studii cu referire directă la Lucian 
Blaga în limba spaniolă, însă este îmbucurător 
faptul că interesul iubitorilor de cultură univer-
sală este în creştere. 

Există referinţe despre Blaga în teze de doc-
torat, în traduceri, în conferinţe, în activităţi cul-
turale, în programe şcolare. 
                                                
* Poet, prozator, eseist, traducător, care locuieşte la Madid, 
unde este profesor universitar; profund ataşat de opera 
blagiană, el conduce, de mai mulţi ani, Uniunea Scriitorilor 
Români „Lucian Blaga” din capitala Spaniei. 
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Vorbim, aşadar, de o viziune a unei dias-
pore care l-a propagat pe Lucian Blaga în 
epoci diferite ale unei extinderi culturale: 

1. Diaspora anilor ”40-”70, în care perso-
nalităţi precum George Uscătescu, Aureliu 
Răuţă, Alexandru Busuioceanu au promovat 
fenomenul Blaga prin conferinţe şi publicaţii / 
De exemplu, revista El Escorial, care publică 
în anul 1941, în numărul 13 trei poeme: Goru-
nul, Vreau să joc şi Marea trecere.  

O altă revistă literară, intitulată La estafeta 
literaria, publică Meşterul Manole, tradusă in-
tegral de Caetano Aparicia. Apare din linia 
aprilie 1944 până în numărul 31 din 1945.  

2. Diaspora anilor ”70-”90, pe durata că-
reia poetul şi filosoful nostru a fost promovat 
într-un mediu mai concret şi solid, sub formă 
de materie de studiu în programele universi-
tare, aşa cum afirmam mai înainte. Pe urmă, 
vorbim despre studii academice realizate în 
profunzime, analize şi recenzii. Ca reprezen-
tanţi de onoare, o menţionez pe doamna profe-
soară Eugenia Popeangă, care în anul 1977 a 
publicat primul său articol intitulat, simplu, 
Lucian Blaga. Dumneaei are o activitate cultu-
rală extinsă de-a lungul a aproape patru dece-
nii în ţara lui Cervantes, iar în prezent doamna 
este profesor universitar emerit la Universita-
tea Complutense din Madrid. Doamna pro-
fesoară a publicat articole despre Lucian Bla-
ga şi în Cuadernos hispanoamericanos, care 
reprezintă un punct de referinţă în studiul lui 
Blaga în Spania.  

În acest studiu se dezvoltă ideea analizelor 
raportate la coordonatele spaţiu şi timp, în di-
mensiunea filosofică şi poetică, prezentând o 
nouă dimensiune a cercetării operei lui Blaga 
şi făcându-se conexiuni interesante cu poeţii 
spanioli.  

Poetul şi hispanistul Darie Novăceanu a 
selectat şi tradus în spaniolă 100 de poezii ale 
lui Lucian Blaga, alese din opt dintre cărţile 
poetului, de la Poemele luminii până la Mira-
bila sămânţă. Antología poética general, pu-
blicată în 2006, la editura Prensas Universita-
rias din Zaragoza, cuprinde şi un studiu pre-
liminar, cititorul spaniol având oportunitatea 
să descopere pe larg universul liric al lui Bla-
ga. În concepţia domniei sale, obârşia, origi-
nea reprezintă chintesenţa metaforei, izvorul a 

tot şi raportul omului, poetului şi filosofului 
Blaga cu aceasta. Este vorba de un tip de ideal 
transpus într-un illo tempore unde somnul în ca-
litate de cunoaştere, misterul, satul ca încadrare 
în spaţiul mioritic, dragostea ca absolut al cu-
noaşterii, zborul, lumina şi multe alte elemente 
sunt asimilate şi aduse la stadiul de crez poetic 
şi, de ce nu, de existenţă a lui Blaga în universa-
litate. 

3. Diaspora anilor ’90 până în prezent este 
cea care îl reprezintă mai activ pe Blaga prin 
activităţi culturale, traduceri. Este vorba despre 
un act de răspândire şi extindere culturală a uni-
versului blagian în cadrul diasporei din Spania. 

O altă traducere de referinţă în spaniolă a 
câtorva poezii scrise de Blaga a fost realizată de 
poetul, traducătorul şi editorul chilian Omar La-
ra şi de specialista în traducere şi literatură com-
parată Gabriela Căprăroiu. Volumul se intitulea-
ză La piedra habla şi a văzut lumina tiparului în 
anul 1995, la editura Humanitas. 

Pe lângă introducerile la cărţile de poezii, un 
exerciţiu de literatură comparată a fost realizat 
de Javier Helgueta Manso, doctorand la Univer-
sitatea din Alcalá de Henares, specializat în filo-
logie hispanică şi literatură comparată şi intere-
sat de literatura română, şi de foarte tânăra pro-
fesoară Alexandra Cherecheş, El autorretrato 
poético como itinerario ontológico: Lucian Bla-
ga y Antonio Machado, publicat în 2013. Cei 
doi filologi au comparat Portretul poetului An-
tonio Machado cu Autoportretul lui Lucian Bla-
ga: există în ambii un interes comun atunci când 
analizează eul, dar şi o anumită linie cronolo-
gică, mai voalată în cazul lui Blaga, care începe 
prin a defini copilăria şi se termină numind 
moartea, o adâncire sufletească derivând într-o 
creştere ontologică în care apa apare în calitate 
de element vital în relaţie cu misterul poeziei, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, cu sfârşitul exis-
tenţei umane ca ultim moment al vieţii şi al 
poeziei. 

Pe lângă scrierile despre Blaga şi opera sa, 
menţionez şi câteva evenimente prin care s-au 
marcat sărbătoriri privind diferite momente rela-
ţionate cu opera şi viaţa poetului nostru. 

În cadrul evenimentului Săptămâna poeziei, 
pe 23 iulie 2013, tânărul filolog spaniol pasionat 
de literatura noastră Javier Helgueta Manso a 
prezentat studiul Lucian Blaga, o la dulce ero-
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sión del silencio, în care a analizat primii zece 
ani de poezie ai lui Blaga, arătând forţa 
„erozivă” pe care o au singurătatea şi liniştea, 
până la transpunerea poetului şi a poemului în 
muţenie.  

Federaţia Asociaţiilor Româneşti din Spa-
nia (FEDROM) împreună cu Asociaţia Cultu-
rală Juan Ramón Jiménez şi Lucian Blaga şi 
cu Comunitatea Madrid au organizat în sep-
tembrie 2013, în sala Bibliotecii Româneşti 
Lucian Blaga de la sediul FEDROM, un eve-
niment dedicat sărbătoririi a 95 de ani de la 
apariţia volumului de poezii Poemele luminii. 
Cu aceeaşi ocazie a fost dezvelit şi un bust al 
marelui poet român, realizat de sculptorul şi 
ceramistul Cristian Sergio Ianza.  

Români şi spanioli au sărbătorit anul trecut 
120 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga.  

Institutul Cultural Român de la Madrid a 
organizat la sediul său, în data de 26 mai, o 
masă rotundă şi o proiecţie de film dedicate 
lui Lucian Blaga.  

Juan Miguel Ribera Llopis, profesor la 
Universitatea Complutense, a scris un articol 
despre drama lui Blaga, Meşterul Manole, re-
ferindu-se la traducerea publicată de revista 
La Estafeta literaria, în anii’44, ’45.  

Francisco Peña Martín, profesor onorific 
la Universitatea din Alcalá de Henares, a făcut 
o comparaţie între panteismul poeţilor Gene-
raţiei ’27 din Spania şi creaţia lirică a lui Lu-
cian Blaga, în timp ce filologul Javier Helgu-
eta Manso a făcut o analiză pe tema misterului 
şi tăcerii în poezia filosofului român. 

La conferinţă a fost prezentat şi volumul 
bilingv de poeme de Lucian Blaga În marea 
trecere / En el gran paso, în traducerea lui 
Christian Tămaş şi a Mihaelei Petrache (Cluj-
Napoca: Editura Casa Cărţii de ştiinţă; Ma-
drid: JRJ & LB, 2013). 

Cel mai recent eveniment despre Blaga a 
avut loc pe 28 mai anul acesta în municipiul 
madrilen Arganda del Rey, cu ocazia împli-
nirii a 121 de ani de la naşterea poetului. Eve-
nimentul a fost organizat de către Uniunea Lu-
cian Blaga în colaborare cu asociaţia socio-
culturală Dor român. S-au prezentat aspecte 
inedite despre viaţa şi activitatea literară a po-
etului din Lancrăm, s-a vizionat un film docu-
mentar, s-au recitat poezii. 

După cum am exemplificat, Lucian Blaga 
este o referinţă din ce în ce mai avută în vedere 
în cultura universală, şi nu numai. El este acel 
vers sensibil pe care numai inima îl spune, e o 
şoaptă de vânt, e fulger şi mister, cântec şi sin-
gurătate, e acea parte din fiecare unde cheamă şi 
simte atât de mult scânteia din care a plecat şi 
din care am plecat noi toţi, de oriunde am fi – 
sufletul. Fără el, fără poet, fără el, fără suflet am 
fi doar ecouri de cuvinte, niciodată născute şi 
mereu chemate. 
-------------------------------------------------------- 

 
 

Gheorghe VINŢAN * 
 
 

 
 

LUCIAN  BLAGA: 
„TRILOGÍA DE LA CULTURA” - 

HORIZONTE Y ESTILO, 
EL FENÓMENO DEL ESTILO Y LA 

METODOLOGÍA 
 

Las cuestiones tratadas en la obra pre-
sente, por más que disparatadas puedan parecer, 
todas rebosan en una sola. Nos proponemos a 
hablar sobre “la unidad estilística” y sobre los 
factores escondidos que condicionan este fenó-
meno. La parte que hemos elegido para la inves-
tigación la estimamos, si no entre las más áridas 
de la filosofía, sí entre las más complejas y más 
abstractas al mismo tiempo. El tema tiene desde 
luego también aspectos poco más rudos o in-
cluso afinidades y atractivos, que admitiría los 

                                                
* Poet, publicist, traducător, editor, care locuieşte la Madrid 
şi mediază cu succes între două culturi: cultura românească 
şi cultura spaniolă. Este editorul publicaţiei bilingve (româ-
no-spaniolă) – Dacica Latinitas, cu redacţia la Madrid. 



 
64                                                                                                   PAŞII  PROFETULUI         

comentarios y disociaciones de los más 
sutiles, y sobre todo a uno de los prodigios y 
apasio-nantes juegos de la fantasía. A nosotros 
el pro-blema nos atrae pero no por sus 
complica-ciones y por sus aventuras posibles, 
de super-ficie, sino por una parte suya grave y 
más difícil. “La unión estilística” – sea de una 
obra de arte, sea de todas las obras de una 
perso-nalidad, sea de una época en todas sus 
manifestaciones creativas, o de una cultura 
entera – es, entre los fenómenos que pueden 
tener una interpretación filosófica, una de la 
más impresionante. El estilo, atributo en el 
cual florece la substancia espiritual, es el 
factor imponderable por el que se cumple la 
unidad viva en una variedad compleja de 
significados y formas. El estilo, manojo de 
estigmas y de motivos, mitad encubiertos, 
mitad confesados, es el coeficiente por el cual 
un producto de la espiritualidad humana se 
consigue la dignidad suprema a la cual puede 
ambicionarse. Un producto del espíritu hu-
mano deviene para sí satisfactorio, antes de 
cualquier cosa, a través del “estilo”. Comenzar 
a caminar en una investigación sobre más 
planes al mismo tiempo, nos declaramos desde 
el principio fijados sobre una piedra angular: 
el estilo es un fenómeno dominante de la 
cultura humana y entra en una forma u otra en 
su propia definición. “El estilo” es el ámbito 
permanente en el cual respiramos, incluso y 
entonces cuando no pensamos en ello. A veces 
se habla, algo justo, sobre “falta de estilo” de 
una obra, de una cultura. Repiqueteándola más 
de cerca, esta expresión se nos desvela como 
impropia. Ella describe una situación, pero 
agravándola injustificado. Tenemos los sufici-
entes motivos para presuponer que el hombre, 
manifestándose creador, no lo puede hacer de 
otra manera sólo en el cuadro estilístico. En 
verdad, frecuentando con más perseverancia la 
historia de la cultura, la historia de las artes, 
etnografía, puedes lograr la impresión firme 
de que en el dominio de las manifestaciones 
creativas no existe vacío estilístico. Lo que 
parece falta de estilo no es propiamente dicho 
“falta”, sino más bien una mezcla caótica de 
estilos, o superposición, o interferencia. Una 
situación caracterizada a través del término 
“mezcla caótica” es por si misma bastante 

escasa, pero no está contradiciendo nuestra tesis 
sobre la imposibilidad del vacío estilístico.  

En su evolución, el hombre ha necesitado 
un tiempo muy largo hasta que aprendió que 
vive ininterrumpido en el cuadro estilístico. Este 
desengaño tardío se puede explicar porque la 
presencia del estilo, sobre todo en sus estra-
tificaciones más profundas, es para un cierto 
lugar y para un cierto tiempo algo igual e inin-
terrumpido. El estilo es como un yugo supremo, 
en la esclavitud del que vivimos, pero al que 
sentimos raramente su realidad. ¿Quién siente el 
peso de la atmósfera terrestre o el movimiento 
de la Tierra? Los más abrumadores fenómenos 
los olvidamos, nos son imperceptibles una vez 
que somos integrados en ellos. Del mismo modo 
el estilo. Que no se sorprenda nadie de la 
utilización de unos términos tan elevados para 
hacer la comparación. Nos convencemos muy 
pronto, por el camino de nuestras investiga-
ciones, que el estilo es de verdad una fuerza que 
nos supera, que nos mantiene atados, nos 
traspasa y nos está subyugando. De costumbre 
el estilo lo remarcamos en primer lugar en otros, 
así como también el movimiento astronómico es 
percibido en el primer momento en el movi-
miento de otras estrellas y no en la nuestra, en el 
espacio y el movimiento del cual nosotros 
mismos somos transportados. Sacar a la luz una 
unidad del estilo, destacándola, supone antes de 
todo salir del cuadro de esta unidad, es decir 
distanciarse. El distanciamiento respecto del 
fenómeno es una de las condiciones elementales 
para conseguir el sistema de puntos de refe-
rencia necesario para la descripción y el inven-
tario del fenómeno. 

La idea de estilo tiene una amplia diver-
sidad de esferas. Nos movemos en una esfera 
más estrecha cuando hablamos sobre el estilo de 
un cuadro, pero en una esfera más ancha cuando 
hablamos sobre el estilo de una época o sobre el 
estilo de una cultura entera. En cualquiera de 
estas acepciones, el concepto de estilo se queda 
en sí y aproximadamente el mismo, él llega a ser 
más abstracto o más concreto, y aumentándose o 
reduciéndose el número de las concretas que lo 
va subsumir. La presencia hegemónica de un 
estilo es mucho más difícil de establecer, ella 
depende de la amplitud de la esfera. Poner de 
relieve una unidad estilística presupone, aparte 
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de un distanciamiento, y un esfuerzo, un esfu-
erzo de reportamiento del detalle concreto, a 
todos los detalles y no menos la sublimación 
hasta a una visión sintética. Sin el contacto 
sustentado con los detalles y sin el ascenso 
tenaz hacia la unidad dominante, el concepto 
de estilo resulta inabordable. El corte uni-
lateral de nuestras facultades de transponer en 
concreto, o de aquellas de transportarlas en 
abstracto, nos corta cualquiera de las posibili-
dades de acceder al fenómeno “estilo”. Se 
queda sólo la plausibilidad de la hipótesis que 
la sensibilidad estilística, la habilidad especial 
que nos proporciona el comprehendió del 
estilo, no se está constituyendo sólo por las 
gracias de los sentidos, sino también por las 
gracias de las virtudes analíticas y sintéticas 
del espíritu. Se habla en este momento sobre 
la sensibilidad estilística necesaria para con-
statar un estilo, y no sobre la sensibilidad esti-
lística que podría estar probablemente a la 
base de la plasmación de un estilo. La crea-
ción de un estilo, fenómeno escrito sobre 
hondas pentagramas es un deber a los factores 
en gran parte de la inconsciencia, tanto tiempo 
que la constatación de este modo de un estilo 
es un asunto de la conciencia. La producción 
de un estilo es un hecho primario, semejante a 
los hechos de los seis días del Génesis; la 
comprobación de este modo de un estilo es un 
hecho epigonico, de revisión dominical. La 
producción de un estilo es un hecho abismal, 
de proporciones crepusculares; la constatación 
de un estilo es un hecho de orden segundario, 
integrado por los intereses de un sujeto des-
pierto, el cual quiere simplemente conocer. 
Pero entre los problemas que se ponen al co-
nocimiento, este problema que pertenece al 
“estilo” es uno de los más complejos y más 
difíciles.  

En tanto que la esfera de las creaciones, 
considerados en un ángulo estilístico, es más 
rica y más dispersa, así establecer el estilo 
presupone una de las más categóricas inter-
venciones del poder de abstracción, y así una 
más maleable poder de visión. No puede ser 
precisamente difícil obrar para comprender, en 
unas notas característicos, el estilo de Rem-
brandt; pero es incomparablemente más difícil 
poner de relieve, por ejemplo, la unidad 

estilística sobre el signo de la cual se juntan, 
recomponiendo un inmenso, pero secreto orga-
nismo, los miembros reunidos del barroco.  

Las dificultades aumentan cuando, al lado 
de las obras de arte, tomamos en consideración 
las obras del pensamiento metafísico, o incluso 
instituciones y estructuras sociales. Debería 
aprenderse en cierta medida la ciencia de volar y 
planear sobre los detalles, cuando se hablan de 
comprender con la vista, en el mismo ensam-
blaje estilístico, por ejemplo la tragedia clásica 
francesa, la metafísica de Leibniz, la matemática 
infinitesimal y el estado absolutista. Sólo desde 
una grande, dominante altitud, se pueden per-
cibir las notas estilísticas comunes de los diver-
sos momentos históricos, de contenidos apare-
ntemente del todo dispares. (Semejantes notas 
comunes pueden ser; la sed de la perspectiva, la 
pasión frenética hacia lo total, el espíritu del 
orden jerárquico, un crédito excesivo concedido 
para el razonamiento, etc. De estos semejantes 
notas recomponemos “el barroco”.) 

El fenómeno de “la unidad estilística”, no 
es una creación consciente, seguida de este 
modo, programático, de parte del espíritu; en 
fondo la ingeniería espiritual, lucida, es mucho 
más poco productiva como se estima. El plano 
consciente no puede sustituir siempre plena-
mente los ejes de un crecimiento orgánico. El 
fenómeno del estilo, plantón de savia pesada 
como la sangre, tiene sus raíces clavados en 
nidos más allá de luz. El estilo se constituye, 
hablando con propiedad, en proporcionalidad 
con las preocupaciones conscientes del hombre, 
pero las formas que lo toman no tienen sólo 
muy poco con la orden de las determinaciones 
conscientes. Árbol fronterizo, con las raíces en 
otro país, el estilo recoge sus savias de este sitio, 
sin que sea controlado y sin pagar los derechos 
de aduana. El estilo se constituye, sin que lo 
deseemos, sin que lo sepamos: él entra parcial-
mente en el cono de luz de la consciencia, como 
un mensaje del imperio de supra luz, o como 
una criatura mágica del grande y oscuro cuento 
de la vida telúrica. La pregunta: ¿cuál son los 
substratos de un estilo? Nos lleva hasta el 
umbral peligroso y encantador de “la natura 
constituyente”. Nada más fácil, de otro modo, 
sólo mostrar que poco consciente se puede plas-
mar el fenómeno “estilo”. Por mucho que los 
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creadores se enteraran que son los padres de 
unas acciones espirituales, ellos no son cons-
cientes o casi nada, del carácter estilístico más 
profundo de sus productos. En la mayoría de 
los casos, los creadores no llegan hasta la 
conciencia que la obra realizada implican 
acentos y posturas, que lleva un sello aparen-
temente, que les adelanta las intenciones. Bajo 
este aspecto la paternidad deviene proble-
mática. Los autores de unas obras espirituales 
no ignoran, es verdad, del todo las formas y 
las articulaciones estilísticas de sus propias 
obras; ellos se dan cuenta, inevitable es 
decirlo, de los aspectos estilísticos de sus pro-
pias obras, pero estos aspectos son superfi-
ciales. Mas, el estilo no es formado sólo de 
pétalos visibles, el estilo posee líneas-líneas de 
sépalos cubiertos y un pedúnculo de formas en 
cierto modo subterráneo y del todo escondido. 
Los filósofos de la estética/estetas, al encon-
trarse con el estilo como patrimonio unitario, 
de formas, acentos y motivos, de una región u 
época, se sorprendieron de la lógica y la 
consecuencia interior de estos, tanto que cre-
yeron que el fenómeno debería atribuirse 
específicamente a una “voluntad de forma”. 
Con este aspecto se va a instalar en la estética 
un asombroso y desamparado error de inter-
pretación. La interpretación podía satisfacer 
por un momento, pero no permanentemente. 
Con el paso del tiempo nos hemos acostum-
brado a la grandeza, y sin duda a un cálculo 
inadecuado, del fenómeno. El resultado de 
este acostumbramiento es una nueva actitud, 
gracia a ello consentimos a interpretar el estilo 
como un fenómeno que, en su esencia nu-
cleico, se va producir en el exterior de 
cualquier intenciones, y a veces a pesar de 
cualquieras de las intenciones de la conscien-
cia, y no por la base, por del todo inventada, 
de una vigilante sostenible “voluntad de 
forma”. De costumbre sólo los hombres que 
geográficamente o cronológicamente viven y 
respira en el estilo de otra unidad estilística 
son en la situación de recibir información de 
forma consciente sobre “la unidad estilística” 
de las obras que pertenezca de un específica-
mente región o tiempos. Simplemente el 
hecho de ser integrado en un estilo malograría 
la aparición del conocimiento sobre este estilo. 

Es la probabilidad extrema que los antiguos 
griegos, en el más puro periodo estilístico de 
ellos, tampoco sospecharon los correspondientes 
del estilo, que nosotros hoy les establecimos sin 
suplicio, entre el templo de la Acrópolis y la 
matemática euclidiana, o entre la escultura de 
Praxitel y la metafísica platónica. Del mismo 
modo puede ser extremadamente probable que 
los autores anónimos de las catedrales góticas ni 
siquiera soñaron que las formas de estos 
edificios y la tectónica abstracta de la metafísica 
escolástica son hermanas por los sellos de uno y 
el mismo estilo, y que estos diversos productos 
pertenecientes al genio humano poseen en algu-
na parte, en sus fundamentos, un tallo común de 
formas. Los creadores están mucho más, como 
siempre, enraizados en el estilo propio de como 
ellos podrían enterarse. Los creadores tienen de 
costumbre sólo la consciencia periférico sobre el 
estilo que practican. Los primeros que com-
prendieron la idea del estilo gótico, por ejemplo, 
fueron los itálicos; aquellos de ellos de la anti-
gua cultura que permanecían en la tradición del 
románico y que con todo su ser han rechazado a 
ver en el fenómeno gótico algo más que un 
grave insuficiencia y un peligro de salvajez. La 
idea sobre el gótico de estos itálicos se 
equiparaba con una reacción; ellos entendiendo 
el estilo gótico como un haz de negaciones, co-
mo un bosque de fantasmas de la noche todavía 
sin que sean domesticadas, como una desviación 
profundamente condenable a la norma eterna. 
Esta reacción implicaba sin embargo la aper-
cepción de un fenómeno unitario en una masa 
de apariencias caóticas. De una semejante reac-
ción, de una amplia apercepción, pero negativa, 
hasta la idea positiva sobre el estilo gótico, era 
sobre todo un paso enorme que hacer. Hay que 
consignar que el paso decisivo se ha producido, 
sin vacilación, en efecto en el tiempo de los 
románticos. En la oposición múltiple frente con 
la tradición clasicista, los románticos, empuja-
dos de una afinidad secreta, han mirado los 
primeros con los ojos abiertos el fenómeno 
gótico, estimándolo bajo todos sus aspectos y 
hasta la exaltación. Se ve de este único ejemplo 
históricamente controlable cuanto de epigonico 
es “el conocimiento” del estilo frente con “el 
fenómeno” en sí del estilo.  
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La idea de estilo, en general, es una crea-
ción relativamente tardía del espíritu europeo. 
Una idea semejante fue imposible que apare-
ciera en aquel tiempo en que una colectividad 
creadora vivía rodeada de sí misma. O, el 
europeo ha vivido hasta hace unos cien años, 
sucesivo o alternativo, del mismo modo, en 
encadenaduras aislantes. La abstracción de la 
idea de estilo en realidad se fijó en la vida sólo 
cuando los hombres tomaron de modo 
inesperado contacto, sucesivo o puntualmente, 
con más estilos diferentes de los suyos, sea 
teniendo un contacto y con otros regiones, sea 
por vigorizar el espíritu historicista. En 
paralelo con el florecimiento de los estudios 
históricos y con un cierto clasicismo de la 
sensibilidad estilística europea, la misma idea 
de estilo ha evolucionado, ganando paso a 
paso en amplitud y profundidad. No es nece-
sario recordar que al principio se hablaba 
sobre “estilo” sólo en relación con las obras de 
arte. La idea de estilo, una vez compuesta, se 
comprobó que es fructífera; rodeada y de una 
ocasión teórica aprovechadora, más tarde fue 
poco a poco, más profundizada, más ampliada. 
Mucho más tipos de productos de la actividad 
humana comenzaron a ser subsumidos por 
esta idea. De la idea del estilo artístico gra-
dualmente se ha llegado a la idea de “estilo 
cultural”. La idea de estilo cultural, en sentido 
más amplio, es incluso totalmente reciente. 
Ella se ha cristalizado en un periodo de agudo 
criticismo consciente, en una fase de satura-
ción intelectual, cuando el espíritu europeo, 
penetrado del gusto de la descomposición está 
complaciéndose en una fuerte y anárquica 
mezcla de estilos. Apareciendo en una época 
sin un perfil preciso y de un nivelo estilístico 
muy bajo, la idea de “estilo”, en su última 
significación, se asoció también con preocu-
pantes pasiones reformistas. En Nietzsche, la 
idea era acompañada como por una lástima y 
aureolada parecido al sueño: el estilo para él 
era como el vestimento de un pasado román-
tico y motivo de unas actitudes proféticas, con 
un patético sostenimiento. Con la idea de 
estilo Nietzsche condena sobre todo un pre-
sente sin color y sin rostro. Después la idea, 
librándose de cualquier sentimentalismo, se ha 
fortalecido, extendiéndose como una medita-

ción filosófica limpia, amplia y lúcida. En un 
Simmel, Riegl, Worringer, Frobenius, Dvorak, 
Spengler, Keyserling y otros, la idea de estilo 
deviene casi “una categoría” dominante, pura-
mente cognitiva, por el alféizar de lo cual son 
miradas todas las creaciones del espíritu hu-
mano, desde una estatua hasta una concepción 
sobre el mundo, desde un cuadro hasta un 
asentamiento de la importancia de un estado, 
desde un templo hasta la idea intrínseca a una 
completa moral del género humano. Con todo 
esto, la idea de estilo ha conquistado una 
posición categorial. Estamos tan acostumbrados 
a condenar el presente, que no acordamos más 
un favor ni a un solo pensamiento bueno. Pero 
nuestro tiempo tiene también unos lados que 
puede que merecen un cierto elogio. Vivimos en 
una época de entendimiento generoso para todos 
los tiempos y los lugares y de fuerte permisiva 
sensibilidad estilística. He aquí un aspecto del 
cual debería tener cuenta un poco, si queremos 
escapar por ejemplo del complejo de la inferio-
ridad él que nos tiene fijos. En ninguna otra 
época la sensibilidad ha habido modulaciones 
tan universales. Este poder de consciente enten-
dimiento a tomado incluso imponentes propor-
ciones de un record que no sabemos cómo 
puede ser superado. Que nos enseña realidades 
tan extrañas para el continente nuestro, como 
son el espíritu africano, o el espíritu Antiguo, y 
medieval-americano, o el espíritu asiático que si 
fueron el objetivo de una tan comprensible 
simpatías que hoy, encima de esta tierra tardía 
europea! No vamos a pasar con la vista, seguro, 
ni el reverso de la medalla. En la verdad, en el 
mismo tiempo con el progreso sin ninguna 
mesura de entendimiento por todos los estilos de 
dondequiera y de siempre, parece que ha desa-
parecido de entre nosotros “la unidad estilís-
tica”, en su comprender original, de fenómeno 
masivo, haciéndole sitio a la mezcla y a la 
promiscuidades. ¿Será verdad que “el estilo”, 
como aparición real y masiva, y “la sensibilidad 
estilística clásica” – fenómenos alternantes, que 
se disputan, celosas, hasta acaparar en totalidad, 
el alma humano? En un tal modo parece que el 
estilo, como fenómeno del conjunto, y aguda 
conciencia sobre estilo, que sea en la verdad 
sables que no caben en la misma vaina. Pronun-
ciamos con esta, por cierto, sólo un punto de 
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vista en general sobre una relación de 
exclusión probablemente. La relación de 
exclusión no es todavía ni necesaria, ni 
inevitable. Las excep-ciones son posibles, sino 
que estropear un orden dado por exactamente 
el carácter de las cosas. La historia nos sirve 
muchos argu-mentos invertidos con el don de 
atemperar en cierta medida el pesimismo que 
atribuye a la conciencia una función 
demasiado esterili-zante. Leonardo, el 
incontestable genio más creador de todos los 
tiempos y uno de los espíritus los más 
conscientes y despiertos de la humanidad, 
constituye un eterno y decisivo testimonio que 
“el estilo” y “la conciencia” se pueden 
también reconstituirse con innegables ventajas 
por cada parte. El poder de creación y la 
ingeniería estimada se unieron no sólo una vez 
en una alianza de valor, ocasionar mo-mentos 
raros y superiores en la historia de la 
humanidad. El fenómeno es a todas luces 
controlable. Las obras de los creadores en el 
modo lionardesco, las de E.A.Poe, las del 
dramaturgo Hebbel, las de un Paul Valéry, 
reducen al silencio incluso los más bulliciosos 
argumentos que van en contra. 

La historia de las artes y la morfología 
de la cultura se han ganado en las últimas 
décadas, con investigaciones de unos esplén-
didos esfuerzos, consideraciones meritorias, 
sacando a la luz el fenómeno de “la unidad 
estilística”. Los investigadores en esta direc-
ción se han esforzado en primer lugar e 
evidenciar el fenómeno en sí mismo, dándole 
el relieve necesario. Antes que sea explicitado, 
el fenómeno pedía que sea comprobado como 
tal. Pero la misma “comprobación” tenía, 
exactamente en este caso, mucho más que en 
caso de otros fenómenos, dificultades desalen-
tadoras. Gracias a los esfuerzos depositados, 
el fenómeno nos parece hoy mucho más 
natural como sí, podía ser para los que lo 
observaron la primera vez. Esta perspectiva 
pertenece a una fecha muy reciente. Para no 
olvidar que cientos y cientos de años los 
hombres pasaron ciegos al lado de este 
fenómeno omnipresente. Los que consiguieron 
el tallo en la primera vez en la variedad, con la 
cara de anarquía, de las creaciones humanas el 
relieve de unos unidades estilísticas, deberían 

haber sentido una inmensa satisfacción. El 
descubrimiento valoraba casi una creación de la 
nada. Su satisfacción fue de la intensidad de 
aquel resentido de Goethe, cuando ha recibido la 
noticia sobre un naturalista inglés al cual le vino 
la idea de clasificar las nubes en “tipos”. Hay 
que reconocer que no fue poco trabajo para unir 
las apariencias disparatadas y caprichosas de las 
creaciones culturales, en bloques consistentes y 
substanciales. Mirando los conjuntos de las 
diversas épocas o de culturas bajo el ángulo de 
unas unidades estilísticas marca de verdad a 
introducir órdenes en el imperio de las nubes. 
La idea es grandiosa. El trabajo ordenador, 
cometido durante décadas bajo esta seña, no 
desmiente por nada la pretensión de él a este 
título y epíteto. 

Hay que pasar a una cuestión más árida. El 
estilo, como fenómeno, crea unos problemas 
delicados en la metodología filosófica. El estilo 
lo podemos mirar o como un fenómeno que 
sigue a ser contenido como tal y descrito en 
consecuencia; o como un fenómeno que sigue a 
ser aclarado y profundizado en consecuencia. 
Para su simple comprensión y descripción del 
espectáculo nos indican dos métodos: el método 
“fenomenológico” y el método “morfológico”. 
Una obra de arte, una idea matemática, un pre-
cepto moral, una institución social son hechos 
que entran en la posesión plenamente en su 
sentido sólo como momentos en la orden de una 
intencionalidad consciente. “El estilo”, hacién-
dose visible en relación igualmente con acción 
de la consciencia, podemos creer que pretende 
fuera del sentido común de las consideraciones 
bajo un ángulo fenomenológico. Es suficiente 
más comprobar, estimar el estilo, en la misma 
manera con los procedimientos y la técnica 
fenomenológica, como momento integrado, por 
la propia esencia, en una intencionalidad cons-
ciente, para chocar con dificultades muy eno-
josas. En nuestra opinión, el estilo, de una obra 
de arte por ejemplo, está impreso, por supuesto 
que a la obra concomitante con su creación; 
pero este efecto no tiene lugar en el ámbito de 
una intencionalidad consciente. Por mucho que 
sea de intencional bajo unos aspectos, la obra de 
arte es justamente a través de este sello estilís-
tico, más honda, en sí, un producto de unos 
factores en última instancia, inconscientes. Por 
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su parte estilística más profunda, la obra de 
arte se integra de esta manera en una orden 
demiúrgico sin intención, pero no en aquello 
de la conciencia. En general, los hechos de los 
que pueden ser considerados bajo el aspecto 
estilístico y que tienen – por el lugar que se lo 
ocupan en existencia – de la orden del espíritu 
y de la conciencia; por unos de los factores, 
que les determina por debajo, estos hechos 
pertenecen más de una orden más allá de la 
consciencia. Pero, como nos va a desvelar 
después en el tiempo de este estudio, en estos 
factores, más allá de la consciencia, se encu-
entran la expresión integral exactamente “el 
estilo” de las creaciones. Así pues el estilo, 
como fenómeno, nos parece que se sustrae del 
círculo de la luz fenomenológica corriente, 
exactamente por la medida en la cual él no 
puede ser integrado en una orden de intencio-
nalidad consciente.  

Desde este punto de vista “el estilo” se 
nos presenta como un fenómeno, pero para su 
descripción y para poner de relieve lo que se 
hace llamamiento, probablemente con la 
suerte más grande, puede ser el método 
morfológico. Para los dispuestos a confundir 
la fenomenología con morfología, apuntamos 
lo siguiente: morfología, así como se practica, 
no convierte el hecho que se estudia en objeto 
de “la consciencia transcendental”, y no quiere 
descubrir la esencia del hecho en el cuadro de 
una intencionalidad. La morfología estudia 
formas, en su cualidad de formas, escritas por 
un portátil de hechos normales. Morfología 
introduce un orden plástico en este mundo 
dinámico y sin la estabilidad de las formas. 
Morfología no buscan esencias absolutas, 
abstractas e inalterables, así como lo hace la 
fenomenología, ella procura más bien, con 
impresionantes modalidades de modulación, 
establecer formas dominantes, originares, y 
formas secundarias, derivadas. Uno de los 
ejemplos clásicos de morfología: Goethe hace 
una derivación de la forma “hoja” en todas las 
formas parciales de la planta: la raíz, el tallo, 
los pétalos, el estambre etc. En el espíritu de la 
morfología, las formas “derivadas” tienen, así 
como nos enseña este ejemplo, a menudo sólo 
una vaga semejanza con la presupuesta forma 
“primaria”, y a veces casi ninguna semejanza 

exterior. Por la causa de la plasticialidad y 
flexibilidad de sus formas metódicas, la 
morfología ejecuta un rasgo de unión entre las 
formas de aspectos muy diferenciadas (raíz, 
tallo, pétalos, estambres). La fenomenología, 
cuando está en la situación de decidirse sobre 
“esencia” de estos formas (la raíz, el tallo, los 
pétalos, los estambres) es más que seguro que 
no va a parar en esta forma: “hoja”. “Las esen-
cias” a las cual aspira la fenomenología, están 
estáticas y rígidas, tanto tiempo, “los fenómenos 
originarios” o las formas “primarias”, “domi-
nantes”, a las cual aspira la morfología, son 
dinámicas y fluidas. Fenomenología, traída en la 
situación de estudiar los mismos hechos, va a 
fatigarse en diferenciar el esencial de no 
esencial, lo que en el fondo no significa algo 
más, si tenemos cuenta del acontecimiento que 
de esta operación tiene cuidado la inteligencia 
normal por su proprio modo de ser. En el 
estudio de las formas la morfología hace de otro 
modo distinto los esfuerzos. Morfología mira 
entre otras una forma dominante y como un 
“habitus” –morfología– estudia, es decir, esta 
forma también en relación con todas sus 
posibilidades latentes. Porque, “las posibilida-
des” están unas veces, por el aspecto que lo 
tiene, muy lejos de lo que es la forma primaria 
dominante1.La investigación de estas posibilida-
des nos parece de una gran importancia. Por lo 
demás, fenomenología y morfología se están 
diferenciando y bajo otros ángulos. Cuanto ti-
                                                1 El autor, Lucian Blaga, hacía en 1925 una explicación 
sobre El Fenómeno originar por lo cual tenemos que 
añadir esta nota importante por supuesto y hoy:  
“Que el método morfológico no se está reduciendo ni a 
un simple “platonismo” hemos mostrado en el estreno 
nuestro sobre El Fenómeno originar (1925). Hemos dife-
renciado por entonces el método morfológico, dándole un 
carácter más dinámico y más flexible. El platonismo es 
estático. En aquel estudio hemos establecido más que un 
“fenómeno originar” se distingue de una Idea platónica 
por aquello que manifiesta aspectos y momentos “pola-
res”. “La hoja”, El fenómeno original de la vegetación, 
después de Goethe, toma tantas formas y tan diferentes, 
deviniendo raíz, tallo, pétalos, estambres etc., gracia a su 
dinámica polar: “la hoja” se contracta y se dilata, rítmico. 
De otra manera en el estudio sobre El fenómeno originar, 
lejos de la acepción sin ninguna crítica al método morfo-
lógico, hemos mostrado por supuesto, que ella no nos 
parece adecuada los investigaciones en cualquier domi-
nio. El campo más adecuado al método morfológico lo 
hemos encontrado en el dominio de la filosofía de la 
cultura. Con todo esto no hemos deseado por supuesto, 
eliminar de la filosofía de la cultura los otros métodos, 
que pueden conducir a unos resultados efectivos. 
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empo la fenomenología es un método de pura 
descripción, activado sólo en un complicado 
engranaje de artificios teóricos, morfología es 
un método descriptivo más desprendido y de 
una respiración más libre. A la distinción de la 
fenomenología, el método morfológico hace 
va hacer más a continuación y un paso hacía la 
posición explicativo, porque quiere sacar en la 
luz y la parte escéptica del fenómeno que lo 
hemos tomado a estudiar. El estilo se nos 
presenta en parte como una unidad de formas, 
acentos y actitudes dominantes, en una 
variedad formal y de contenidos complejos, 
diversos y muy ricos. Bajo la relación de la 
caracterización, morfología posee, así como 
que somos confiados, en la gran medida la 
facultad de la comunicación con el fenómeno 
“del estilo”. Se podía hacer un lugar sólo unos 
desconciertos si la morfología es de verdad 
fortalecida a decirnos sobre el fenómeno estil 
todo que puede decirse. ¡La nuestra opinión es 
que ni la morfología no agota el fenómeno! El 
fenómeno “estilo” contiene e implica y unos 
factores que superan la capacidad de simpatía 
y las posibilidades de a percibí de la mor-
fología. Estas cosas son así porque el fenó-
meno estilo consta no solo de “formas”, sino y 
de otros elementos, como: horizontes, acentos 
y posturas. En sí, morfología, así como la 
`presenta su nombre, está hecha en primer 
lugar para que nos ponga en contacto con el 
mundo de las formas. Sobre todo bajo el 
ángulo explicativo que sí después, aparecen 
unos cuantos preguntas en relación con el 
fenómeno del estilo a las cual morfología, con 
sus virtudes explicativas poco reducidas, se le 
queda seguramente deudora. Morfología pue-
de describir sólo parcial el fenómeno, pero no 
pudiera por lo menos “explicarlo”. En nuestra 
obra, respondiendo a un interés teórico com-
plejo, vamos a tener la ocasión de pasar al otro 
lado de las barreras morfológicas. En el plano 
descriptivo y analítico, tenemos que recurrir, 
depende de los acontecimientos y de la natu-
raleza de los problemas, a todos los procedi-
mientos, verdaderas, que los tenemos a nues-
tra disposición, y por el plano explicativo 
tenemos que hacer llamamiento sobre todo a 
los procedimientos y construcciones de “la 
psicología abisal” o de la psicología del incon-

sciente, a cual la alargamos por una disciplina 
nueva que la creamos llamándola, “noología 
abisal”. Noología abisal hace referencia a las 
estructuras del espíritu inconsciente (noos, nous) 
porque, junto a un “alma” inconsciente, nosotros 
admitimos también la existencia de “un espíritu” 
inconsciente. Con este aspecto señalamos no 
sólo las modalidades – de cuyas ventajas bus-
camos la posibilidad de utilizarlas – pero cir-
cunscribimos todavía el terreno en el cual va-
mos a perdurar las construcciones retóricas 
necesarias.* 
-------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 
 

Secvenţe cu Lucian Blaga aflat în diplomaţie  

                                                
* ( Pentru că peste doar doi ani se vor împlini 125 de ani 
de la naşterea celui mai mare poet, dramaturg şi filozof, 
cel care a fost Lucian Blaga, şi pentru că nici unul din 
câţi îi datorau, sau îi datorăm încă, un Poem al luminii, nu 
s-a gândit să-l răsplătească într-o formă, spun, mai citeaţă. 
Azi, după un an de la un legământ făcut faţă de doi dintre 
cavalerii Festivalului Blaga, de la Sebeş-Lancrăm-Alba, 
iată că în premieră, aduc în faţa domniilor voastre o primă 
traducere în limba lui Cervantes, sau în cea castiliană, a 
întâiului capitol din imensa operă filozofică Trilogia Cul-
turii.) GH. VINŢAN 
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L’épopée anthropo-culturelle du 
«Mythe du constructeur» jusqu’à son 

adaptation dramaturgique  
par Lucian Blaga 

 
ABSTRACT 
Our study investigates the Balkanic roots and va-
riants of The Manole Handicraftsman Myth and 
their evolution according to the views of Mircea 
Eliade. The next step will make subtle connections 
between the myth heritage that survived in the 
regional popular ballads and the modern drama. 
Even if the study does not directly link the mytho-
logical and the modern mentalities, we try to de-
monstrate that a connection over ages is activated 
when the modern artists (like Lucian Blaga) create 
by regaining the lost paradise of unity between the 
essence and the form. 
 
Mots-clés: L’héritage du «Mythe du construc-
teur», folklore des Balkans, la ballade populaire 
roumaine „Meşterul Manole” [Le Maître Ma-
nole], dramaturgie moderne, Lucian Blaga.  
Words-key: Builder Myth heritage, Balkan fol-
klore, Romanian popular ballad „Meşterul Ma-
nole”, modern drama, Lucian Blaga. 
 

L’esprit collectif a subi l’une des plus 
dramatiques transformations après la deuxi-
ème glaciation, surtout après le quatrième 
millénaire av. J. C. Le phénomène a eu lieu 
dans une zone privilégiée de la civilisation hu-

                                                
* Prof. univ. dr., directeur-fondateur du Centre des 
études et des créations dramaturgiques L’Université des 
Arts de Târgu-Mures, Roumanie cstamatyşuat.ro 

maine de ce temps-là : „Le Croissant fertile”. 
L’espace entre la Côte Est de la Méditerranée et 
les rivières Tigre-Euphrate connaissait alors la 
première grande révolution technologique: l’in-
vention de l’agriculture, avec tout son corollaire 
culturel, suite à la transformation de quelques 
plantes pérennes en les plantes cultivées 
d’aujourd’hui et de quelques animaux sauvages 
«opportunistes» en les animaux domestiques 
actuels. Et à l’intérieur de ce processus Homo 
Sapiens était sur le point de devenir Homo 
Sapiens Sapiens. 

Mais, cette deuxième division sociale du 
travail a impliqué le passage de l’existence 
nomade (à la belle étoile) ou semi-nomade (dans 
les grottes) à celle fixe, liée à la construction et 
à l’occupation existentielle de l’espace d’une 
maison, comprise comme une réalité artificielle. 
Si l’intégration de la symbolique des plantes et 
des animaux domestiques dans l’esprit collectif 
était facilitée par la préexistence d’une pensée 
panthéiste, celle de l’espace habitable construit 
par l’homme même, conduirait à une contorsion 
créatrice de l’imaginaire. L’effort mental im-
pliqué par cette révolution était appréciable, 
parce qu’on devait accommoder les principes 
physiques de la construction, issues de l’expé-
rience pratique, avec les trajets de la pensée 
mythologique. Ensuite, le nouvel espace habita-
ble nécessitait une réévaluation dramatique de 
l’ordre de la vie familiale / du clan et, en fin de 
compte, de toute la vie humaine. Les commu-
nautés humaines archaïques, confrontées avec 
ce nouvel défi produit par leur créativité même, 
ont établi une voie symbolique en ce qui con-
cerne la transmission de cette conquête techno-
logique en utilisant des outils mentaux spécifi-
ques: «l’espace-filet», «la sympathie», «la con-
substantialité, l’analogie formelle ou symboli-
que, les symétries fonctionnelles », etc… (Elia-
de: 2008, 146). En focalisant les visions pan-
théistes et animistes sur l’habitable, on a réalisé 
ainsi une synthèse intégratrice, doublée par une 
action fonctionnelle viable.  

La prémisse de cette démarche couvre 
les éléments primordiaux de la pensée mythique 
qui supposait le redoublement de chaque objet, 
phénomène, ou être par une divinité. Dédiée en 
même temps à chaque exemplaire et à sa caté-
gorie existentielle, cette composante spirituelle 
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venait d’équilibrer l’aspect matériel. En con-
séquence, l’homme archaïque a toujours agi 
en considérant les deux aspects, fait qui lui a 
permis d’intégrer naturellement sa civilisation 
dans l’espace de la nature et qui l’a mis, par 
ailleurs, à l’abri des déséquilibres environne-
mentaux. Et il est déjà allé si loin dans cette 
contamination, qu’on va accorder à l’édifice 
(quelle que soit sa structure, son but et sa 
complexité) même le droit à la vie. 

Situé à la frontière entre le panthéisme 
et le polythéisme structuré par Panthéons, le 
Mythe du constructeur s’est également plié 
aussi sur le Mythe de la Création, en se géné-
rant dans l’universalité des «rituels de la con-
struction» (Ibidem, 122) qui retracent l’(auto) 
sacrifice par lequel le dieu primordial a créé le 
monde dans la vision de chaque civilisation. 
Cela explique pourquoi toute construction 
appliquant empiriquement les principes de la 
résistance des matériaux et de la technologie 
de leur usinage (qui cachaient certainement 
des valeurs scientifiques objectives) acquérait 
naturellement aussi une allure magique. Et ce 
n’est pas par hasard que jusque tard dans le 
Moyen Âge, les principes de la construc-
tion (spécialement des cathédrales gothiques) 
étaient considérés comme des grands secrets 
ésotériques par les confréries des ouvriers 
francmaçons / free masons. 

L’esprit collectif archaïque a fait appel à 
un abus de méthode afin qu’il fasse front au 
miracle de l’existence architectonique, c’est-à-
dire que la construction a été destinée par des 
méthodes « primitives », même « barbares », à 
une vie indépendante. Cet investissement pro-
venait de la vision mythique selon laquelle 
l’homme ne peut pas interactionner avec une 
entité ayant seulement une dimension maté-
rielle. En conséquence, étant un résultat de 
l’action humaine, la construction devait être 
obligatoirement «animée», ce statut lui assu-
rant une solidité et une durabilité que ne le 
faisait la résistance des matériaux (Ibidem, 
209): 

«„L’animation” d’un bâtiment par le 
sacrifice suppose, toutefois, le passage de 
l’âme de l’être sacrifiée aux pierres du bâti-
ment. En d’autres termes, étant une offrande, 
le corps va se métamorphoser par sa mort 

rituelle. Il ne vient pas „habiter” le bâtiment, 
mais va „l’animer” par son spirite cohérent. 
C’est pour cela que le sacrifice parvient à tra-
vers d’une „mort violente”, la seule qui pourrait 
assurer le transfert instantané de sa vie initiale - 
et encore pour plus longtemps que le destin son 
corps de chair ne lui autorisait - vers un nouveau 
corps, architectonique.» (Ibidem, 198-199; notre 
trad.) 

Au fil du temps les rituels de «transfusion 
de pouvoir» (Ibidem, 171) vers les constructions 
ont connu des diverses protocoles, à partir de 
l’acception concrète de l’acte sacrificiel, à une 
gestique abstrait-symbolique. Aux débuts du 
« Croissant fertile » le transfert énergétique était 
transposé ad litteram en praxis, c’est-à-dire les 
êtres humains, généralement issus des rangs des 
prisonniers de guerre, étaient sacrifiés à la fon-
dation des bâtiments. Par la suite, à mesure que 
la civilisation humaine accédait à un niveau 
supérieur, ces rituels appliqués en fonction de 
leur propre sens ont été de plus en plus abstrac-
tifs. Ainsi, ils ont évolué vers l’enterre-ment 
d’un crâne (ou autre os) humain à la fondation, 
ou de l’ombre qui avait été volée initialement à 
un homme (qui allait mourir bientôt à cause de 
cela) suite à un «mesurage» (Idem). Enfin, le 
profil agricole a imposé les sacrifices d’animaux 
domestiques ou de produits céréaliers pour que 
le dépôt des monnaies appartienne à une époque 
tardive, c’est-à-dire ultérieurement au renonce-
ment au troc à la faveur de l’utilisation des 
monnaies. 

C’est approximativement dans ce stade du 
développement de l’humanité dans le «Croissant 
fertile» qu’a commencé la migration de la nou-
velle civilisation sous la pression de l’explosion 
démographique qui dépassait déjà les possibi-
lités locales d’alimentation d’une agriculture 
archaïque: 

«Cette prospérité relative a produit un 
boom démographique au Néolithique, ce qui a 
conduit à la création d’un phénomène naturel de 
migration au long des méridiens qui suivent la 
zone subtropicale et même tempérée où la 
pratique de l’agriculture était possible. C’est 
pourquoi les migrations partant du „Croissant 
fertile” se sont produites vers l’Est (Inde, Tibet, 
l’Extrême-Orient, Australie ou à travers le dé-
troit Béring, vers les deux Amériques) et à 
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l’Ouest (Asie Mineure, la Péninsule Balka-
nique et ensuite le reste de l’Europe). [ ... ] 

Donc, les vestiges culturels archaïques 
de l’Europe Orientale sont plus anciens et plus 
civilisées que ne le sont ceux de l’Europe Oc-
cidentale, simplement parce que la première a 
été conquise plus vite par Homo Sapiens Sa-
piens qui y a apporté premièrement les techno-
logies agricoles révolutionnaires du „Croissant 
fertile”.» (Stamatoiu: 2016, 67; notre trad., ici 
et suiv.) 

Et, c’est exactement sur l’axe de cette 
branche européenne que Mircea Eliade suit la 
propagation de la pensée mythique dans le 
contexte du Mythe du constructeur qui serra 
assimilé naturellement dans le contexte de 
l’affirmation du christianisme qui comprend le 
sacrifice humain comme une offense au 
Créateur. 

«La branche occidentale de la migration 
de la civilisation du «Corne fertile» a connu 
deux chemins vers le Continent européen, en 
fonction des réalités de la géographie et du 
développement des moyens de déplacement 
(lent) : 

Le chemin du nord, qui supposait la tra-
versée des détroits égéens et, aussi, un autre 
trajet, indirect, qui entourait la mer Noire par 
le nord. De nature prépondérante terrestre, elle 
a apporté dans l’espace carpato-danubien et de 
Pontus Euxinus un héritage qui a généré uns 
des plus anciens vestiges de la civilisation 
européenne: l’écriture de Tartaria, puis les ni-
veaux des civilisations Cucuteni / Lepenski et 
Gulmenitza, avec le développement de Ha-
mangia («Le penseur»). [ ... ] 

Le chemin du sud, qui a supposé une 
colonisation maritime partant de l’Asie Mi-
neure vers l’Île de Crète, où l’incroyable civi-
lisation mycénienne est née au III-IIe millé-
naire av. J. C. Mais, elle a été conquise par les 
tribus des Achéens qui sont descendus au sud 
du Danube vers le Péloponnèse. Les des-
cendants des deux peuples fusionnés sont re-
venus, toutefois, sur le continent après l’érup-
tion catastrophique du volcan de l’île Thera 
qui a affecté de manière décisive la Crète - et 
selon les Dialogues de Platon - il aurait sub-
mergé l’Atlantide. Ainsi, les tribus éoliennes 
et ioniennes, répandus dans la Péninsule Bal-

kanique et l’Asie Mineure, ont confronté ensuite 
les tribus doriques barbares descendues du nord, 
comme jadis l’on fait les Achéens. De cette 
nouvelle combustion a vraiment résulté à la fin 
du deuxième millénaire av. J. C. la civilisation 
hellénique. À son intérieur on a développé dans 
le contexte d’un Panthéon (cette fois bien sys-
tématisé) les mythes de la résurrection, de 
l’immortalité et du retour d’Hadès. » (Ibidem, 
156-157) 

Après la chute d’Alexandre le Grand et, 
ensuite, de l’Empire Romain, cet héritage a in-
fusé le folklore des peuples chrétiennes émer-
gents dans les Balkans sur de différentes «fili-
ères»: celle latine ayant subi une influence slave 
tardive (les Roumains), sud-slave (les Serbes, 
les Bulgares...), illyrienne (les Albanais), ou 
hellène (les Néogrecs). Concernant les problè-
mes soulevés encore par les „corps d’architec-
ture” littéraire, on observe, en dépit des nom-
breuses spécificités ethno-folkloriques, l’unité 
de son motif sacrificiel. Destiné à empêcher 
l’écroulement pendant la nuit de tout ce qu’on 
construit pendent la journée, le motif du Mythe 
du constructeur présente un polymorphisme qui 
ne contredit pas du tout son unité balkanique: 
dans l’espace grecque il s’agit de l’édification 
d’un pont sur la rivière d’Arta, dans celui 
bosniaque de celle du pont de Mostar, dans celui 
bulgare et serbe il s’agit de la construction d’une 
cité, pour que dans l’espace roumain on tombe 
sur l’édification du monastère Curtea-de-Argeş.2 
Dans tous ces cas l’objet du sacrifice est tou-
jours un symbole de la fertilité, le seul qui peut 
assurer la durabilité de la construction et l’épa-
nouissement humain à son intérieur. Il s’agit 
généralement d’une entité féminine (ou d’un 
couple frère – sœur) réconciliée avec le sort et 
demandant au sacrificateur / constructeur un 
moyen pour pouvoir continuer sa condition 
materne au delà la mort. 

À ce niveau a eu historiquement lieu la 
confrontation de ce mythe païen avec la morale 
chrétienne à la suite de laquelle on a arrivé fina-
lement à un compromis, reconnu seulement par 
le peuple, et non pas par l’église. Choisissant la 
voie du sacrifice humain pour atteindre son but 
                                                
2 Lieu historique devenu l’un des principaux nécropoles 
pour les rois de la Roumanie – n.n. 
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civilisateur, le Maître se déclasse face au Dé-
calogue et ainsi il s’assume la punition par une 
mort exemplaire.3 Et, comme un peuple civili-
sé ne pourra jamais accepter un tel crime, il 
accepte de le pardonner au révolté promé-
théen, mais seulement à un niveau symbo-
lique. Alors, il ne s’agit plus d’accepter le 
crime sacrificiel, mais de réduire à un absurde 
symbolique la situation existentielle du créa-
teur / de l’artiste: s’il veut que son œuvre soit 
un… chef-d’œuvre, il doit se sacrifier et de 
sacrifier ses relations avec tout ce qui 
l’entoure. 

À remarquer que le mythe du construc-
teur a connu une extension tardive, contami-
nant d’une manière créative le folklore hon-
grois. Le résultat est la ballade populaire 
Komüves Kelemen qui a un intérêt particulier 
parce qu’elle prouve la viabilité de ce mythe 
ancien de plus de cinq millénaires. Face à la 
nécessité historique de quitter la vie nomade et 
de se fixer après le dixième siècle dans la 
plaine Pannonienne, les tribus nomades des 
Hunes ont subi un véritable assaut sur leur 
mental collectif. L’acte d’y vivre dans des 
demeures stables a exercé une telle pression 
dilemmatique, que pour résoudre rapidement 
le problème on a fait appel naturellement à la 
traduction et l’adaptation de l’expérience dans 
le domaine des peuples voisins: les Roumains 
et les Serbes, les plus nordiques des dépo-
sitaires du Mythe de la construction dans les 
Balkans, peuples trouvés à ces temps-là sous 
l’influence du christianisme d’influence «bo-
gomilique». Au même niveau des échanges 
interculturels, mais dans l’autre sens, on peut 
observer que dans la langue roumaine a péné-
tré au Moyen Age le mot hongrois „meşter” 
[maître, artisan], utilisé aujourd’hui en concu-
rrence avec ceux de provenance latine, comme 
«meseriaş» ou «maistor» (celui-ci, très rare-
ment). 

La propagation polymorphe de ce my-
the a franchi le bord de l’universalité, du 

                                                
3Ce geste symbolique contient en noyau une très 
profonde et actuelle méditation : la civilisation maté-
rielle qui détruit la fibre humaine va contribuer à la 
destruction de son bâtisseur même.  
 

Moyen-Orient babylonien, jusqu’au Yucatan 
précolombien, et depuis l’aube du Néolithi-que, 
jusqu’à nos jours, tout simplement parce que 
l’existence dans un ensemble architec-tonique 
soulève d’éternels problèmes. Aux temps 
anciens on les a résolus tout d’abord par un 
myhtos, objectivé ensuite dans la praxis, pour 
qu’aujourd’hui – en pleine explosion démogra-
phique – on tente de l’approcher par... l’urba-
nisme, par les affaires immobilières, co-mme 
par… des légendes urbaines marginales. 

Mais, seulement dans la balade populaire 
roumaine de Meşterul Manole [„La ballade du 
Maître Manole” ou „La Monastère d’Argeş”] on 
voit associé au Mythe du constructeur celui 
d’Icare, fait qui renforce une fois de plus la 
communion culturelle dans l’ancien espace des 
Balkans. Et cette fusion originale 4a eu lieu à 
l’intérieur d’un fil narratif si compact qu’il 
semble de n’y avoir qu’un seul: Ana [Anne], 
l’épouse bien-aimée de Manole, accepte de se 
sacrifier (être sacrifiée) avec le calme olympien 
du mortel qui est convaincu que son geste 
altruiste va lui assurer une nouvelle vie, éter-
nelle cette fois-ci; son état de grâce est doublé 
aussi par le contentement que son sacrifice va 
empêcher l’effondrement de l’église de Curtea-
de-Argeş et, à la fois, la réalisation artistique de 
son mari. On y trouve aussi un accomplissement 
humaniste qui vient de la conscience que le 
peuple va bénéficier pour toujours d’un espace 
privilégié de salut spirituel et de communication 
transcendante. Une telle sérénité est similaire à 
celle du berger devant la possibilité de sa mort 
dans Mioriza, l’autre balade mythologique défi-
nitoire pour l’archétype mental des Roumains. 

Dans ce contexte, il est surprenant que 
l’acte de sacrifice n’entraine pas la fin de la 
balade, parce que le conflit est orienté ensuite 
vers le désespoir existentiel de Manole, vu 
comme un Sisyphe… populaire (!). Il s’agit ici 
en fait de l’anxiété de l’artiste qui cherche 
toujours l’amélioration de soi jusqu’à la solitude 
absolue. Son aliénation l’éloigne également de 
ses maçons (prisonniers d’une mentalité limitée) 

                                                
4 Suite aux études en domaine des savantes : „Sartori, 
Sébillot, şăineanu, Krauss şi Caracostea.”, Mircea Eliade, 
op. cit., p. 153. 
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et le compromet devant le pouvoir politique. 
Le Prince égo-maniaque, intéressé seulement 
d’apparaitre aux yeux des nobles et du peuple 
comme le seul fondateur de l’église, voulait en 
fait limiter la puissance créatrice du Maître et 
de l’empêcher de mettre son génie dans le 
service d’autres possibles mécènes. Mais Ma-
nole s’aliène aussi de soi-même sous la pre-
ssion des remords provoqués par le sacrifice 
de son épouse bien-aimée, qui symbolisait le 
droit au bonheur humain commun atteignable 
par l’intermédiaire de l’érotique féminine et, 
finalement, grâce à sa fécondité. La sortie de 
ce labyrinthe accablant se produira suite à une 
option tragique : abandonné au sommet de sa 
création (représentée au sens propre par le 
clocher de l’église), il se fabrique des ailes en 
bardeaux et s’envole dans un double acte de 
libération de sa condition humaine. Et son 
évasion d’inspiration icarienne (motif non 
seulement hellénique !) va impliquer parado-
xalement deux trajets / significations conco-
mitantes. Celui physique, au long duquel le 
révolté va s’écraser contre la terre, lieu où 
apparaît par miracle une source limpide. Ce 
fait implique, aussi miraculeusement, l’activa-
tion d’une dimension métaphysique: la vic-
toire du Maître au-delà de la mort grâce à son 
œuvre. Semblable à la source qui va éteindre 
physiologiquement la soif de la postérité, son 
église (édifiée aussi sur son sacrifice) va étein-
dre sa soif spirituelle. 

La complicité de cette mythologie fol-
klorique avec la réalité est puissante et ambi-
valente, impliquant des faits de l’histoire mé-
diévale de la Valachie, comme des événe-
ments qui arrivent jusqu’à la Roumanie… 
moderne ! Premièrement, on a intégré dans le 
mythe l’existence indéniable du la Monastère 
d’Arges et de quelques figures historiques 
vivant pendant son édification au début du 
XVIème siècle: le prince Neagoe Basarab 
(assimilée au légendaire Negru Voda), Manole 
(apparemment un maître provenant d’Armé-
nie) et sa femme, Ana - un parent par alliance 
(sœur de lait) du prince Neagoe - qui est morte 
au cours d’une révolte des maçons. 

Ensuite, au long des siècles, le mental 
commun a ressenti une telle pression symbo-
lique du mythe envers la vie quotidienne, que 

le peuple a ressenti l’obligation de plier la réa-
lité sur la fiction. Dans la perspective de la 
balade, la source n’est pas un résultat objectif de 
la sortie de l’eau pressée entre les couches géo-
logiques, mais celui de l’impact fécond du 
Maître Manole avec la terre-mère. Mais il est 
arrivé qu’un jour la vieille source d’eau qui se 
trouvait dans la cour de l’église avait séché. 
Alors, dans la perspective du mythe, l’on a re-
construit (!) quelques centaines de mètres plus 
loin, exactement où les touristes d’aujourd’hui 
peuvent se faire de «selfies» avec.  

* 
Compte tenu du rôle définitoire du mythe 

du constructeur dans le mental collectif roumain 
(Monastère d’Argeş) et celui de la transhumance 
(Mioritza), il n’y a pas étonnant que les échos de 
ces motifs folkloriques soient souvent présents 
dans la littérature roumaine culte. 

En ce qui concerne Le mythe du construc-
teur, il a connu plusieurs valorisations drama-
tiques entre les deux guerres à l’intérieur de 
l’expressionisme et du symbolisme grâce à une 
pléiade d’écrivains comme: Nicolae Iorga, Vic-
tor Eftimiu, Adrian Maniu, Octavian Goga, Ion 
Luca, N. Davidescu ou Victor Papilian. Bien 
sûr, leur chef d’école a été la personnalité com-
plexe de Lucian Blaga, éminent philosophe, 
écrivain, essayiste, journaliste, diplomate… 
Puis, au milieu du XXe siècle le mythe a été 
réinterprété par Horia Lovinescu et Valeriu 
Anania (Ciopraga: 1995, 7). Bien qu’ayant des 
visions antagonistes, l’une laïque et l’autre 
métaphysique, les deux dramaturges restent 
convergents en ce qui concerne le développe-
ment du même esprit humaniste au moment où 
on observe le sort de l’artiste. Malheureusement, 
quelques contemporaines ont cédé aux pressions 
du «proletculte» stalinien (Darie Magheru, Con-
stantin Cuza), en essayant de réduire le mythe à 
une glorification des capacités créatrices du 
peuple, vu comme artificiellement opposé à son 
« ennemi de classe », la noblesse nationale.  

Cependant, quelle que soit l’orientation 
esthétique / idéologique de l’approche de ce 
mythe par la dramaturgie roumaine, on nous a 
proposé chaque fois plus qu’une simple adap-
tation, car dans ce cas il s’agit de réaliser (mieux 
ou pire) un courtcircuit entre le genre épique 
populaire versifié et le genre dramatique culte 
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en prose ou, rarement, en vers (comme dans le 
cas de Valeriu Anania qui a écrit un «poème 
dramatique»… versifié). De la multitude de 
ces «ajustements» on va analyser seulement 
ceux qui ont une pertinence esthétique dans 
une perspective littéraire. Il s’agit ici, en pre-
mière instance, du «cas Blaga», qui sera mis 
en abîme avec ceux de Horia Lovinescu et 
Valeriu Anania, démarche qui va être déve-
loppé dans un de nos proches études.  
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Lucian Blaga, poetul, dramaturgul, filosoful – 
în  plină putere de creaţie 
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VARIA 
 

Zenovie CÂRLUGEA 
 
 

Un binemeritat şi binevenit Omagiu: 
GHEORGHE PAVELESCU – „Ethnos, 8” 

 
 

Numărul 8 al colec-
ţiei „Ethnos – Studii de 
etnografie şi folclor” (Edi-
tura „ASTRA Museum”, 
Sibiu, 2016, 260 p.) este 
dedicat regretatului etno-
folclorist sibian Gheorghe 
Pavelescu (18/31 martie 
1915, Purcăreţi, Valea Se-
beşului – 17 octombrie 

2008, Sibiu), al cărui centenar a fost marcat în 
toamna lui 2015 printr-un simpozion organizat la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Grupajul de „pagini omagiale” editat prin 
grija universitarei sibiene Amalia Pavelescu, fiica 
acestuia, nu face decât să readucă în atenţie figura 
unuia dintre cei mai pasionaţi şi avizaţi specialişti 
în domeniul etnografiei şi folclorului.  

Dorindu-şi încă din timpul vârstei nonage-
nare o asemenea carte, deşi îndeobşte se cunoaşte 
proverbiala modestie a acestuia, Gh. Pavelescu ar 
fi dorit să lase o mărturie exactă legată de „recu-
noaştere, împlinire, satisfacţie şi dreptate morală”.  

Fostul doctorand al lui Lucian Blaga s-a for-
mat sub mentoratul mărturisit al lui Ion Muşlea, 
director al Arhivei de Folclor a Academiei Româ-
ne, căreia tânărul profesor i-a furnizat un bogat 
material etnofolcloristic, o influenţă hotărâtoare 
asupra lui având însă Romulus Vuia, care l-a iniţi-
at în domeniile etnografiei şi muzeologiei româ-
neşti. Numit preparator şi asistent (1943) în mu-
zeologie etnografică, Gh. Pavelescu îşi va susţine 
în 1945 doctoratul în Etnografie şi Folclor, cu o 
lucrare de cercetare a folclorului din sudul judeţu-
lui Bihor, al treilea doctorat după cel susţinut la 
Lucian Blaga la filosofia culturii şi cel de la Bucu-
reşti în sociologie la D. Gusti şi Mihail Ralea.  

Fostul absolvent al Gimnaziului din Sebeş şi 
al Liceului „Aurel Vlaicu” din Orăştie a urmat 
cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie la Uni-
versitatea din Cluj, rămânând în domeniul de 
cercetare preferat. A devenit în 1946 director al 
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Secţiei de Artă Populară a Muzeului „Carol I” 
din Bucureşti, iar în 1947 director al Muzeului 
Etnografic din Cluj (după pensionarea „nedreap-
tă” a lui Romulus Vuia) şi apoi conferenţiar la 
Sibiu.  

Desfiinţându-i-se, după un an, postul, a 
trebuit să lucreze la Direcţia de Statistică din Si-
biu, fiind numit în 1951 inspector pentru muze-
ele etnografice din cadrul Aşezământurilor Cul-
turale (direcţie revenită la Ministerul Culturii), 
cu competenţe de îndrumare pentru regiunile 
Argeş, Braşov şi Sibiu. La 31 mai 1952 postul 
de inspector muzeistic este suprimat şi Gh. Pa-
velescu nu are altă şansă, în obsedantul deceniu 
abătut şi asupra lui, decât să se angajeze în învă-
ţământ. A predat la şcoala Generală din Sebeşul 
de Jos, apoi la Liceele din Sălişte şi Cisnădie şi 
abia după 12 ani a ajuns la Sibiu, obţinând între 
timp definitivatul şi gradele II şi I în învăţământ. 
Deşi în mai multe rânduri Ion Muşlea a încercat 
să-l aducă la Cluj în colectivul de folcloristică, 
totul s-a soldat cu eşec. „Personal, am căutat 
refugiu în natură şi în folclor – va mărturisi 
cărturarul cercetător -, având ca aliat tinereţea”.  

Începând cu anul universitar 1972-1973 a 
fost chemat la Facultatea de Filologie şi Istorie 
din Sibiu să predea cursurile de Literatură uni-
versală şi comparată, Teorie şi estetică literară 
şi un curs de Folclor literar. În 1997 devine pre-
şedintele Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor 
din judeţul Sibiu, primind titlul de „Doctor Ho-
noris Causa” al Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, iar în 1998 „Premiul Naţional Ethnos pen-
tru întreaga activitate referitoare la studiul şi 
valorificarea culturii tradiţionale româneşti”.  

Cetăţean de Onoare al municipiilor Cluj şi 
Sibiu (1998), în 2000 cercetătorului Gheorghe 
Pavelescu i se conferă Ordinul Naţional pentru 
Merit în gradul de cavaler. 

Prezenta culegere de „pagini omagiale” re-
produce unele materiale scrise fie cu prilejul 
semicentenarului (Ion Muşlea), împlinirii a 75 
de ani (Boris Zdrenciuc) sau 80 de ani de viaţă 
(Ilie Moise, Corneliu Bucur). 

Cele mai multe materiale, evocând viaţa şi 
contribuţia la dezvoltarea etnofolcloristicii noas-
tre, sunt prilejuite de sărbătorirea nonagenarului 
în 2005 (Natalia Potolea, Felicia-Maria Cărăuş, 
Adina Irimescu, Corneliu Bucur, Avram Cristea, 
Ion Taloş, Ilie Moise, Petru Ursache, Virginia 
Hodorogea, Ion Popa, Nicolae Constantinescu ş. 
a.). 

De asemenea, cu prilejul conferirii titlului de 
„Cetăţean de onoare” al municipiilor Cluj-Napoca 
şi Sibiu, avem evocările semnate de Ion Onuc 
Nemeş, Maria Spătaru, Adina Irimescu, Dumitru 
Bobină, Doina Blaga, Maria Sass, Maria Bocşe, 
Ligia Mihaiu, Virgiliu Florea…  

Ultimele „pagini omagiale” sunt scrise, cu 
nespusă durere şi profund regret, cu prilejul des-
părţirii de „făuritorul de şcoală etnologică” şi ele 
aparţin lui Ilie Moise, universitar sibian format la 
şcoala lui Gh. Pavelescu, Amaliei Pavelescu, lui 
Nicolae Constantinescu, Gheorghiţă Geană, Zeno-
vie Cârlugea, Anei Grama, lui Avram Cristea ş.a.  

Reperele biografice din finalul culegerii sunt 
semnate de cunoscutul scriitor Ion Mărgineanu, 
sufletul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” 
de la Sebeş-Alba, şi Cornel Comşa. 

Îmbogăţită cu o iconografie parţial color (ce 
reproduce fotografii de familie, portrete de cola-
boratori, ordine, premii, înscrisuri, diplome, co-
perţile cărţilor sale de cercetări etnofolclorice şi de 
eseuri literare despre Mihai Eminescu şi Lucian 
Blaga), prezenta carte realizată de profesoara 
Amalia Pavelescu este cel mai frumos omagiu 
adus vieţii destul de zbuciumate şi operei de ire-
proşabilă metodologie şi acurateţe ştiinţifică în 
domeniu, în preajma împlinirii unui deceniu de la 
înveşnicirea sa.  

Noi înşine, cunoscându-l pe acest cărturar şi 
cercetător de şcoală temeinică, ne-am putut da 
seama atât de uriaşa experienţă de viaţă, bogăţia 
de cunoştinţe şi vocaţia experimentală în domeniu, 
cât şi de fondul uman nealterat al unui autentic 
spirit românesc, graţie căruia a rezistat la tot felul 
de presiuni şi obstacole. De aceea reţinem acest 
final din „spovedania” nonagenarului cu valoare 
emblematică pentru destinul său: 

„În ceea ce priveşte propria-mi viaţă – cu 
traiectoria ei sinusoidală – ajunsă la 90 de ani, n-
aş putea-o caracteriza mai bine şi mai concis, de-
cât prin cuvintele din Jurnalul lui Octavian Goga: 
«Viaţa unui om nu trebuie judecată după avântu-
rile cu care a pornit la drum, ci după obstacolele 
pe care societatea le-a pus de-a curmezişul gându-
rilor lui.» De aceea, de câte ori îmi rememorez 
trecutul, îmi sună ca un ecou versurile aceluiaşi 
poet: Nu câte-au fost îmi vin în minte, 

Ci câte-ar fi putut să fie!”  
 

۩ 
 

-------------------------------------------------------- 
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POEZIA LUMII, LUMEA POEZIEI 
 

Ziua internaţională a poeziei 
 

Ziua mondială a poeziei a fost marcată la 
Târgu-Mureş printr-o întâlnire literară şi o lec-
tură publică, desfăşurate în localul J’ai Bistrot 
(„prieten de nădejde”), în organizarea PEN Clu-
bului România (reprezentat de Mariana Gorczy-
ca), a Filialei Târgu-Mureş a USR şi a Cenaclului 
revistei „Vatra”(Hristina Doroftei), în moderarea 
lui Andrei Vornicu. Conform regulii (nu în tota-
litate respectată), fiecare din cei 14 poeţi parti-
cipanţi ar fi trebuit să lectureze câte un poem 
propriu şi un poem din lirica universală. Între cei 
care au participat şi au citit în această locaţie 
inedită, în ziua de 21 martie 2018, începând cu 
ora 17,00, au fost şi scriitorii: Demény Péter (a 
citit şi din Eugenio Montale), Ion Dumbravă (a 
citit două poeme proprii), Kocsis Francisko (a 
citit şi din József Attila), Soril Miavoe (a citit şi 
din Bulat Okudjava,Georgia), Eugeniu Nistor  (a 
citit şi din Juan Ramón Jiménez, Spania), care au 
avut amabilitatea, fiecare, să ne înmâneze textele 
citite; le publicăm, în continuare, în aceste pagini.  

                                                       (E. N.) 
 

 

 
 

Péter DEMÉNY 
 

Cifre 
 
O doamnă albă m-a vizitat 
adineauri,  
şi oasele mi s-au înzăpezit 
când am văzut-o, dar 
ea mi-a zis cochetă „nu te teme, 
viaţa pe care-o iubeşti încă o mai ai”. 
Şi eu, mare ascultător 
de fraze fără speranţe, 
am crezut-o. 
Anotimpurile s-au cam 
încâlcit, şi oricum, 
ce înseamnă să ai 45? Am 

avut şi 15, şi 38. Şi 
tot n-am învăţat ce înseamnă 
cifrele. 

 
    Eugenio MONTALE 

 
Poate-ntr-o dimineaţă… 

 
Poate-ntr-o dimineaţă, printr-un văzduh sterp 
trecând, 
de sticlă,-ntorcând capul, vedea-voi miracolul 
definitiv: 
nimicul înapoia mea, golul căscându- 
mi-se-n urmă, cu o spaimă de beţiv. 
 
Apoi, deodată, ca pe un ecran s-or re’mbulzi 
arbori case coline ştiuta cacialma. 
Dar va fi prea târziu; şi tăcut voi păşi 
printre oamenii ce nu se-ntorc, cu taina mea. 
 

          Traducere de Dominique Ilea 
-------------------------------------------------------- 
 

 
 
Ion DUMBRAVĂ 
 
vară în trei 
 
Prietenul meu avea ochi albaşti. prietena 
lui avea părul blond şi buric 
cu cercel. vara era aiurea. 
zilele scăpate din frâu. 
 
anii erau încă tineri. prietena 
prietenului meu era fata cu priză 
la prietenii cu fantezii care 
le torturau nopţile. 
 
uneori băteau în trei străzile. 
prin oraşul cu parfum de femeie 
ca prin pagini de romane vechi. 
 
o poveste în care cu greu se putea 
cu care dintre noi e cuplată 
fata mult prea frumoasă 
ca totuşi o prietenie 
între doi tipi să poată dura. 
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gând la gând 
 
gândul la cineva 
în momentul în care 
e cu gândul 
la tine. 
 
la fel ca visarea. 
 
gândul precede 
visul. visul 
precede realitatea. 
 
urmează-ţi visul. 
-------------------------------------------------------- 
 

 
 
KOCSIS Francisko 
 
Horo(r)scop 
 
să nu difere luni de joi. duminica să însemne 
doar că nu se lucrează. să-ţi facă singurătatea  
ca o zi de bobotează. o grotă de frig, nu casă.  
adică locul din care pudoarea s-o dai cu voce 
tare afară. 
să-i facă loc dragostei fără perdea, vorbăreaţă. 
 
femeile citesc ziarul întotdeauna pe sărite. 
modă. bucătărie. horoscop. fiecare zodia 
proprie. 
scorpion. săptămâna aceasta nu vă surâde. fiţi  
de maximă prudenţă, nu vă expuneţi, nu umblaţi  
prin locuri periculoase, nu treceţi spre seară 
prin parcuri, locuri pustii. nu intraţi singure 
în baruri. aţi putea fi acostate. atacate. ba 
chiar şi mai rău. să cădeţi victime. sau, Doamne 
fereşte, 
să fiţi siluite. evitaţi să umblaţi neînsoţite. 
 
ca un scorpion, în ziua aceea şi-a înfruntat 
destinul.  
a luat la rând toate locurile rău famate. a 
întârziat 
în baruri. în locuri periculoase. şi-a căutat-o 
cu lumânarea, cum s-ar zice, dar nu s-a 
întâmplat  

nimic. nimic. nimic. nici bune, nici ponoase. 
 
e clar că nici provocând nu scapi de singurătate. 
iată dovada că horoscoapele sunt mincinoase. 
 
JÓZSEF Attila 
 
Cu inima curată 
 
Nu am tată, mamă n-am, 
nici dumnezeu şi nici neam, 
nici leagăn, nici giulgi nu am, 
nici sărut, nici dragă n-am. 
 
De trei zile n-am mâncat, 
nu-s flămând, nici săturat. 
Am douăzeci de ani-putere, 
îi vând orişicui mi-i cere. 
 
Şi de nimenea nu-i vrea, 
poate dracu’ s-o-ndura. 
Tâlhar cu sufletul curat, 
omor şi om de-s obligat. 
 
M-or prinde, m-or spânzura, 
în drag pământ m-or îngropa, 
din inima-mi minunată 
va creşte iarbă-nveninată. 
 

martie 1925 
Traducere de Kocsis Francisko 

-------------------------------------------------------- 
 

 
 

Soril  MIAVOE 
 
Eminescu 
 
L-am zărit pe Eminescu într-o seară, 
trăgea din pipă, sau mi se părea, 
cu nişte poezii sub subţioară                          
pe vârfuri de ascet parcă plutea 
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era bătrân, abia de mai păşea 
călcând pe dealul de odinioară 
un cârd de generali îl urmărea 
hipnotizaţi de dulcea lui povară 
era total absent, vântul stătea 
să poată el urca în turn diseară 
s-adaste înainte de a întreba                        
unde-i poporul din această ţară 
 

ori e aici  
dar nu îl pot eu vedea 
 
Bulat OKUDJAVA 
 
* * * 
Ba coborând, ba în urcuşuri iară 
corabie pe valul arcuit, 
flaşneta străzii – o tristeţe rară 
din fundul curţii azi mi-a dăruit. 
 
Şi iată, la un pas de plânset doar 
am auzit deodată cum răsună, 
ca nota rătăcită pe o strună, 
un glas subţire, vesel şi sprinţar. 
 
Ci lasă în neliniştea profundă 
ţepene blănuri etalându-şi părul, 
în faţa morţii care ne inundă, 
ce-i viu vrea viaţă. Ăsta-i adevărul. 
 
Tot ce-i făcut să-nşele şi să mintă 
nu dă nimic pe-al dragostei fior. 
...Şi ori de câte ori am tras la ţintă, 
din ţeavă mi-au zburat privighetori. 
 

1964 
Traducere de Passionaria Stoicescu-Ivanov 
-------------------------------------------------------- 
 
Eugeniu NISTOR 
 

Însingurările 
 
Stau singur în faţa 
însingurărilor mele, 
nu alerg înainte 
şi nu mă întorc înapoi, 
nu râd şi nu plâng, 
numai stau aici şi aştept 
cu nostalgia ca o pasăre 
furişată-n privire, 
cu tristeţea ca o lance înfiptă în piept 
şi îmi spun că lacul 
poate fi perfect ca un cerc, 
că cercul poate fi 

tremurător ca un ochi, 
că ochiul poate fi 
nelămurit ca o lume, 
şi pumnii sângelui meu 
se izbesc continuu 
de încremenitele maluri 
şi ochii mei izbiţi sunt mereu 
de nelămuritele raze, 
şi parcă sunt exilat undeva 
pe ţărmul sălbatic al unei insule de nisip, 
sub un crepuscul ne-mai-văzut, 
şi, cu spaima în oase, 
îmi pun palmele la gură şi strig, 
şi aerul e de jur-împrejurul fiinţei mele, 
şi eu nu mai ştiu 
dacă este ziuă sau noapte, 
dacă este cald sau dacă este frig. 
 
Juan Ramón JIMẺNEZ 
 
Culori, idei 
 
Culorile – dau lumină corpurilor,  
mă răscolesc, mă irită, nu mă lasă să mor; 
ideile – dau umbră sufletelor, 
mă tulbură, mă irită, nu mă lasă să trăiesc. 
 
pentru ce aceste idei, pentru ce aceste culori, 
care ne schimbă umbra şi lumina? 
Unde au stat ele? Sau nu au stat? 
Rostul lor e să lucească şi să umbrească moartea? 
Rosul meu e să omor umbra şi strălucirea. 

 

Traducere de Gheorghe Vinţan 
---------------------------------------------------------- 
 

 
 

Poetul spaniol Juan Ramón Jiménez (1881-1958), care în 1956 
a fost principalul contracandidat al lui Lucian Blaga la premiul 
Nobel pentru literatură, în faţa vitrinei unde se afla depus mult 
râvnitul premiu al laureatului. 

  ------------------------------------------------------------- 
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RECENZII 
 

Ioan  GĂBUDEAN 
 

Ion Oltean sau admiraţia  
în “Spaţiul din oglinzi” 

 

       Pentru Ion Oltean Poezia nu 
este o joacă, un lucru neînsemnat, 
ea este pentru poetul mureşean ceva 
legat puternic de fiinţa sa prin fire 
nevăzute, dar simţite de cititorul 
atent care i-a parcurs cele patru vo-

lume de versuri, apărute între 2007 şi 2011: Poeme 
rupestre, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2007, 
Golfurile dimineţii, 2008, Spaţiul din oglinzi, 2009 
şi Neştiutele voci, 2011, toate la Casa de Editură 
“Mureş”, Târgu-Mureş. 
 Ion Oltean şi-a făcut ucenicia în ale poe-
ziei la Cenaclul literar “Liviu Rebreanu” (Târgu-
Mureş) când începe să scrie alături de alţi con-
deieri mureşeni (toată lumea ştie că avea “tone” de 
manuscrise), fiind şi un acerb comentator al tex-
telor confraţilor aspiranţi la glorie literară... N-a 
scris niciodată texte la comandă, laudative, poezia 
lui fiind una nelegată strict de evenimentele so-
ciale, el fiind preocupat de poeme “rupestre”, de 
“golfuri” cu adâncimi ameţitoare, de “spaţiul din 
oglinzi” sau de “neştiutele voci” ale destinului. 
 Lazăr Lădariu, analizând volumul de debut 
“Poeme rupestre”, remarca faptul că Ion Oltean nu 
s-a grăbit să-şi publice cărţile, a tot amânat, pu-
nând acest lucru sub semnul “răbdării poetice”. 
 Sesizăm în “Poeme rupestre” o anume ne-
linişte, o oarecare nesiguranţă în ceea ce priveşte 
receptarea adecvată a demersului său liric: “Pe 
ţărmul acesta am srigat / şi nu mai ştiu / dacă pe 
celălalt ţărm / cuvintele mi-au fost aşteptate”. 
După părerea aceluiaşi Lazăr Lădariu, poetul a 
obţinut cu acest volum de debut “permisul de libe-
ră trecere” spre poezie, poetul având “vocaţie 
lirică”. Cu “Golfurile dimineţii” avem impresia că 
poetul vrea să “dezerteze din oraş în cărţile de 
poeme” lăsându-se cuprins totalmente de trăiri liri-
ce. Poemele lui Ion Oltean sunt pe linia unui er-
metism calculat în aşa fel, încât poetul nu-şi lasă 
sufletul la vedere, ci oferă doar firimituri... 
 În celelalte două volume, spaţiul e cel al 
oglinzilor (al dedublării), al “neştiutelor voci” (al 
misterului voit, al frustrării). Ioan Oltean e un or-
golios închis în sine precum melcul în cochilie, 
poezia fiind o imagine în oglindă (răsfăţ egocen-
tric), e o umbră (existenţă nepalpabilă, dar reală), 
rezultând, astfel o poezie încifrată. 

 Lirica sa e una concentrată, dură, lipsită de 
sentimentalism, el respingând versificările facile 
ştiind să tacă, să aştepte, să spere, să comprime... 
 Cea mai recentă carte a poetului, apărută în 
2011, intitulată “Neştiutele voci”, beneficiază de un 
“Cuvânt înainte” aparţinând criticului literar Iulian 
Boldea care încearcă să decripteze poemele lui Ion 
Oltean. Cităm de la pagina 5: “Atmosfera poeziilor 
lui Ion Oltean este, adesea, una gravă şi solemnă...” 
 În poemul “Neştiutele voci” poetul “evocă, 
în timbru nostalgic, statura eului liric, măcinată de 
melancolii şi cuvinte, de tremurul elegiac al amintirii 
şi de reflexele unei istorii torturante, ce conduce la 
înstrăinarea fiinţei de ea însăşi...” (Iulian Boldea, în 
“Cuvânt înainte, pag. 7).  
 Imaginile poetice ale lui Ion Oltean osci-
lează între rupestru (în basorelief) şi celest (de înăl-
ţare), ca orice poet care se respectă, căci nu e poet 
acela care nu are îndoieli, speranţe şi nu este chinuit 
de întrebări esenţiale... 
 Am impresia că poetul se confesează cu 
zgârcenie şi contemplă un teritoriu al lui pe care n-ar 
vrea să-l dezvăluie în întregime. E o zgârcenie în 
folosul crezului său poetic: cuvinte puţine, sugestie 
mai multă. Poezia lui Ion Oltean seamănă, într-un 
fel, cu alcătuirile rebusistice, unde sinonimia joacă 
un rol important sau cu un puzzle care reface din 
cioburi “spaţiul din oglinzi” (spaţiul liric plin de 
mister). 
 Poetul meditează asupra lucrurilor grave, 
filosofează, visând o lume nouă, o nouă ordine, gata 
să plece să trăiască “zidit între cărţi.” 
 Cărţile lui Ion Oltean au, din când în când, 
discrete secvenţe autobiografice: “copilăria mea n-a 
existat”, conducându-se mereu după dictonul: 
“Nosce te ipsum”. 
 Poetul are uneori accente de melancolie, de 
tristeţe, dar altfel decât la Bacovia, cu toate că şi la 
Ion Oltean poezia se naşte din spaţii lacustre în ape 
limpezi. 
 Întâlnim câteva simboluri care se repetă în 
poemele sale: umbra, vocea, oglinda. Să le luăm pe 
rând: Umbra poate să însemne neant, veşnicie, abis, 
întoarcere în timp, regret, duioşie; Vocea (“voci 
stinse”, neştiute voci”) poate fi acea comunicare ar-
monioasă, dorind să comunice, totuşi, cu semenii, iar 
Oglinda, care apare şi în titlul unei cărţi este spaţiul 
întrebărilor, al dedublării, al iluminării... 
 Muzica pare o alinare pentru poet (vezi poe-
zia Jocul de-a viaţa, din volumul “Neştiutele voci” 
unde e amintit Mozart). 
 Poetul găseşte un sens existenţei sale în a 
scrie, aşa cum trece strada, cum ar respira, creaţia 
fiind muzică divină, care îl ţine în viaţă. A scrie, 
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pentru Ion Oltean, înseamnă a exista, dar nu ori-
cum, ci a trăi întru Frumos şi Adevăr. 
 Condeierul mureşean iubeşte taina aseme-
nea personajelor lui Mateiu I. Caragiale din “Craii 
de Curtea Veche” sau din “Sub pecetea tainei”, iu-
beşte liniştea, tăcerea plină de înţelesuri... 
 La pagina 55 a volumului “Neştiutele 
voci” întâlnim o adevărată Ars poetica semnifica-
tivă pentru cazul poetic al autorului. Poezia se 
intitulează:  Când poetul tace – „Când poetul tace, 
/ nu încercaţi/ să vorbiţi în locul lui; /când el tace, 
înseamnă / că nu a încetat să existe.” 
 Ion Oltean nu caută “imagini frumoase”, 
dar găsim versuri memorabile care, chiar scoase 
din context, percutează: „ca să-mi prăjesc iluziile / 
în tigaia lunii „. 
            Un alt fel de preludiu, din volumul “Spaţiu 
din oglinzi” sau: „Singurătatea o port / ca pe-o me-
lodie” şi: „iar noaptea nu mai încetează / să verse 
turme de stele.” Creaţia îi dă poetului puterea de a 
se înălţa deasupra terestrului, îl face să zboare (îmi 
aud foşnetul din aripi), să spere, poezia lui fiind o 
poezie care te implică emoţional pentru a-i găsi 
sensurile profunde. 
 “Deşi a debutat editorial târziu, Ion Oltean 
vrea să recupereze timpul pierdut”, alăturându-se 
colegilor săi de generaţie, fiind un adevărat aler-
gător de cursă lungă. Îi aşteptăm cu interes urmă-
toarele volume pregătite pentru tipar. 
-------------------------------------------------------- 
 

  Vasile FLUTUREL 
 
 

 
 

 Fântâna poeziei şi alte 
poeme de Ioan Găbudean * 

 
    Mărturisesc dintru început faptul   

că am primit cu nespusă bucurie această nouă 
apariţie editorială a prietenului şi confratelui în ale 
scrisului Ioan Găbudean, care se dovedeşte a fi 
unul dintre cei mai prolifici condeieri din Inima 
Ţării (cum îmi place să numesc mereu frumosul 
oraş Tg. Mureş), autor care nu lasă a se aduna prea 
mult nisip în clepsidră înainte de a apărea pe piaţa 
metaforei româneşti cu un nou semnal al existenţei 
sale poetice. 
    O reală satisfacţie m-a cuprins atunci când, pe la 
mijlocul lui februarie curent, în aşteptarea unor 
reale semne de primăvară, am intrat în posesia 
cărţii la care facem acum referire, organizând, pe 
baza ei, o adevărată şezătoare literară ad-hoc în fa-
milie. Aveam toate motivele s-o fac, ţinând seamă 
de îndelungata „frumoasă prietenie şi colaborare în 

domeniul literaturii” (vorba autorului din autograful 
de pe pagina de gardă) care ne leagă, dar şi pentru că 
am luat-o drept un anticipativ mărţişor venit de de-
parte şi de aproape în acelaşi timp. De departe, pen-
tru că a trebuit să treacă munţii, de aproape, fiindcă 
venea din Ţara Poeziei, de acolo unde poetul-filozof 
/ filozoful-poet Lucian Blaga spusese cândva aşa de 
frumos: „Veşnicia s-a născut la sat.” Şi o îndepărtare 
de sat (lucru ce i s-a întâmplat şi poetului în cauză) 
echivalează, pentru un creator care s-a născut şi a 
copilărit într-un asemenea peisaj binecuvântat, cu o 
alterare serioasă a legăturii cu teluricul, cu primor-
dialitatea firii, cu eternitatea.  
        „Mi-am părăsit / satul natal! / De-atunci privesc 
stelele / ca un dezertor speriat / să nu fie prins / prea 
curând...”, se confesează poetul pe coperta a IV-a. În 
ce mă priveşte, nu este o surpriză această mărtu-
risire, cunoscând destul de bine viaţa şi activitatea 
autorului atât din corespondenţa noastră, cât şi din 
bogata prezentare biobibliografică aflată în volumul 
Ioan Găbudean. Viaţa şi poezia în cuvinte şi ima-
gini, apărut cu un an în urmă, la împlinirea a 65 de 
ani.   
      Cartea e structurată oarecum simetric. Poemelor 
propriu-zise din secţiunea „Fântâna poeziei” şi „Între 
infern şi paradis” li se alătură haiku-urile din „În 
căutarea lui Basho”, sau, mai bine zis, haiku-urile, 
situate spaţial între cele două secvenţe menţionate, 
sunt ocrotite / îmbrăţişate de acestea din urmă, având 
pe unele în avangardă şi pe celelalte în ariergardă. 
      Poemul Fântâna poeziei (care dă, de altfel, şi 
titlul cărţii) e un text ce adăposteşte deopotrivă re-
verberaţii labişiene („ne-am bucurat, avem apă”), 
bacoviene („a apărut o apă de plumb / tulbure şi 
agitată”) şi eminesciene („uitaţi-vă şi voi / ce apă 
clară după plumbul / lui Bacovia / de azi înainte se 
va oglindi / cel mai strălucitor Luceafăr / în nopţi de 
vis”). Un recital de poezie prilejuit de finalizarea cu 
succes a captării unui izvor dătător de viaţă este cu 
adevărat un moment extraordinar, o clipă de ne-
murire. „Am recitat din Radu Stanca / Leonid Di-
mov, Marin Sorescu /... am antologat poezia română 
/ de la origini / până în anul de graţie 2016”, măr-
turiseşte poetul. 
       „Eu sunt Poet / nu sunt manager / nu mă-ntre-
baţi / câte stele sclipesc pe cer...”, declară autorul în 
poezia având ca titlu primul vers, precizând că „mi-e 
de-ajuns o singură stea / o singură floare, un singur 
greier / ca să refac Universul / în cele mai mici 
amănunte!”, stihuri ce ne duc cu gândul la forţa re-
generatoare a poeziei, care se alătură foarte bine ce-
lei a apei, a izvorului, în încercarea de a perpetua 
viaţa pe planeta tot mai ameninţată de auto-dis-
trugere. Poezia este pentru Ioan Găbudean un ele-
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ment fundamental al existenţei sale şi acest lucru îl 
afirmă cu convingere în micul poem fără titlu de la 
pagina 11: „Întrebat ce-mi doresc / cel mai mult de 
la viaţă / răspund fără nicio ezitare: / Mai multă 
Poezie!”(De remarcat în cuprinsul cărţii folosirea 
iniţialei majuscule pentru cuvintele poet şi poezie). 

       Cele 40 de haiku-uri din ciclul ce poartă un 
titlu sugestiv, În căutarea lui Basho, sunt  nişte 
sclipiri poetice specifice genului, domeniu în care 
Ioan Găbudean are o îndelungată şi bogată expe-
rienţă atât în calitate de creator, cât şi în cea de 
antologator (stau mărturie cele câteva antologii 
întocmite de-a lungul anilor), de fondator al unui 
club de haiku („Bucurii efemere”), de organizator 
de colocvii în domeniu şi de editor de revistă 
(„Orfeu”, o adevărată bijuterie în materie).  

    Sunt prezente în haiku-uri teme diverse precum: 
evocarea celor dragi dispăruţi („Crizantemele / pe 
mormântul mamei - / zăpadă în toiul verii”, un 
veritabil recviem menit a aduce în prim-plan ima-
ginea celei ce i-a dat viaţă poetului), regretul pier-
derii pentru totdeauna a casei părinteşti („Casa 
vândută - / fotografiez în grabă / cuibul de bar-
ză...”; „Casa vândută - / fumul nostalgic / risipit pe 
cer..”), viaţa în cele mai nesofisticate ipostaze 
(„Căldură toridă - / un melc se răcoreşte / în stratul 
de mărar”; „Copilărie - / în poză se văd / genunchii 
juliţi”; „Din hornul casei / odată cu cioara / o dâră 
de fum...”), paradoxul („la semafor - / câinele şi 
pisica / studiindu-se...”; „Ciugulind stelele / din lac 
– răţuştele / tot mai flămânde!”), viaţa modernă cu 
aspectele ei nebănuite altădată („Elevii în jeansi / 
cu căştile pe urechi / n-aud primul clopoţel...”), 
curgerea timpului („Aceiaşi greieri / acelaşi ţârâit - 
/ altă toamnă...”), tenta moralizatoare („Păcătuim 
oare / de câte ori rupem  / o floare?”). 

         Cea de-a treia parte, întinsă pe mai mult de 
jumătate din paginile plachetei, poartă un titlu 
antitetic (Între Infern şi Paradis), sugerând însăşi 
esenţa existenţei noastre pământeşti. E abordată 
aici o tematică variată, pornind de la frumuseţea 
naturii („în corola unei magnolii / se poate ascunde 
/ un Paradis provizoriu” - De ce; „Vară fierbinte: / 
în lanul de grâu / apariţia macilor / ca o revoluţie 
de catifea!”; „La Zău de Câmpie / într-o zi însorită 
/ 50000 de bujori / sărbătoresc duminica înflo-
rind...”), la regretul înstrăinării de meleagurile co-
pilăriei şi la însingurarea poetului („Părăsind satul 
/ îmi scald tristeţea / în roua nefardată / a firelor de 
iarbă...”; „Mi-am părăsit / satul natal! / De-atunci 
privesc stelele / ca un dezertor speriat / să nu fie 
prins / prea curând...”- Regret; „Şi eu / tot mai 
străin / de mine / ca un vis / de pe altă planetă...”).  

      Autorul îşi conduce atent cititorii prin patria po-
etică a lui Eminescu („La salutul / lui /Eminescu: / 
„Trăiască naţia!” / ce-am avea acum / de spus / în 
anul de graţie / 2016?”), a lui Bacovia („Casa lui – 
un cavou de plumb / liceul - „cimitir al tinereţii” / 
unde să te duci?”), a lui Labiş („De la moartea / lui 
Labiş / n-ar trebui / să mai circule / niciun tram-
vai...”), a lui Fr. Villon („Zăpezi / ca / altădată / .../ 
n-om mai vedea / curând / şi nici poeţi / ca 
Villon..”), a lui Walt Whitman („Ave, Walt 
Whitman, ave! / Tu ai ridicat firul de iarbă / la rang 
de religie...”). Le oferă apoi posibilitatea de a sesiza 
ce este Poezia („Poezia se poate vedea / se poate 
auzi / se poate mânca / se poate bea / te poţi îndră-
gosti de ea / ca de o femeie fatală...” - Ce e cu 
Poezia...; „Copil fiind / urmăream cu sufletul la gură 
/ aterizarea libelulei / pe firul de iarbă. / Nu vi se 
pare / că această emoţie / poate fi / începutul poe-
ziei?”). Unul dintre poeme poartă chiar titlul Lecţia 
de poezie („Profesorul / intră în clasă / strigă catalo-
gul / ne îndeamnă să spunem  / o rugăciune / şi ne 
pune să udăm / crizantemele ofilite / spunându-ne: / 
„asta este, dragii mei, / prima lecţie / de poezie”...).  
      Convins că, în condiţiile vieţii moderne hiperteh-
nicizate, când şi cu iarba „ceva nu e în regulă” 
(Iarbă, secol XXI), muzele nu sunt dispuse a-şi oferi 
harul oriunde, oricând  şi oricum, poetul ţine să ne 
conştientizeze că „o seară la ţară” este „încă un test 
util / de supravieţuire poetică / la început de mile-
niu...” (Seară la ţară). Iată un real semnal de alarmă, 
menit a salva posibilitatea omului în general, a crea-
torului de poezie în special de a se afla în preajma 
muzelor, pentru a asigura vieţii o importantă parte 
din caratele ei de frumuseţe. 
      Putem spune că, prin prezenta carte, Ioan Găbu-
dean dovedeşte din nou că „e asemenea unui fluture 
/ zburând din floare în floare / experimentând ade-
vărata libertate / de a iubi şi de a crea frumosul” 
(Poetul). Conştient de destinul său de „poet stelar” 
(v. poemul cu acelaşi titlu), acuzat de un anume gen 
de sustragere din avutul Universului („Toată lumea-
mi zice hoţ / c-am fost tânăr şi frumos / şi-am furat 
din galaxii / muzele cu poezii”), poetul nu-şi face 
probleme („dară mie nici că-mi pasă / îmi fac poezia 
mireasă!”- Cântec). Cu alte cuvinte, autorul acestei 
cărţi este un poet adevărat, ai cărui ochi „au văzut 66 
de ierni lirice”, după cum mărturiseşte într-unul din 
poeme. La cât mai multe şi cât mai pline anotimpuri 
lirice! 
   Martie, 2017      
______________________ 

* Ioan Găbudean, Fântâna Poeziei şi alte poeme, Editura 
Ardealul, Tg. Mureş, 2017 
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Ionel POPA 
 

O monografie necesară 
 

Bibliografia “Ioan Alexan-
dru”, mai mult revuistică decât 
academică, s-a completat cu o mo-
nografie doctorală (500 p.), Ioan 
Alexandru – monografie critică 
(Editura Sf. Ierarh Nicolae, Brăila, 
2014) semnată de pr. prof. poet 

Aurel Hancu. Studiul întâmpină a cincisprezecea 
comemorare a poetului “blond şi sfios, frumos ca 
un arhanghel” aducând în actualitate poezia celui 
care în 1964 debuta cu volumul Cum să vă spun. 
În demersul său, monografistul caută felul poetului 
de a-şi răspunde la întrebare. Sunt analizate toate 
domeniile în care Ioan Alexandru s-a manifestat ca 
spirit ceator: poezia, eseul, traducerile, memoria-
listica, conferinţele, activitatea politică (poetul 
participă direct la evenimentele din decembrie ’89; 
a fost parlamentar). Ultimului domeniu autorul 
studiului îi acordă o atenţie oarecum aparte în sen-
sul că pune în evidenţă strădania lui Ioan Alexan-
dru de a da suport creştin (iubire dumnezeiască) 
actului politic. 

Structural, studiul critic are similitudini cu tex-
tul biblic. Biografia poetului e povestită de criticul 
din preot în tipar evanghelic. De exemplu, cap. 
“Obârşia” e echivalentul “Genealogiei lui Iisus 
Hristos” (Evanghelia după Matei, 1-17). Ziua naş-
terii lui Iisus devine în calendarul creştin Sf. Săr-
bătoare a Crăciunului. Ioan Alexandru se naşte în 
noaptea de Crăciun a anului 1941. Această coin-
cidenţă calendaristică să-i fi dat lui Aurel Hancu 
ideia de a-şi construi monografia pe tipar evan-
ghelic? Coincidenţa permite criticului şi alte simi-
litudini. Activitatea de parlamentar şi conferinţele 
prin ţară şi străinătate ne amintesc de activitatea 
Apostolilor de propovăduire a învăţăturii Mântui-
torului (v. Epistolele lui Pavel). 

În paginile consacrate biografiei sunt punctate 
momentele de viaţă care îi descătuşează poetului 
credinţa şi trăirea creştină sedimentate în străfun-
dul sufletului de generaţii şi generaţii de ţărani şi 
dieci. Revelaţia e marcată de însuşi poetul prin 
schimbarea numelui din ION în IOAN. Pornind de 
la această “schimbare la faţă”, urmărindu-i bio-
grafia pământeană, criticul creionează lui Ioan 
Alexandru portretul omului creştin. În acest de-
mers este fructificată memorialistica poetului (Bat 
clopotele în Ardeal — 1991). Este justă observaţia 
că în proza memorialist-autobiografică Ioan 
Alexandru e mai aproape de Lucian Blaga decât de 

Ion Creangă. Ar fi plină de interes o paralelă între 
Bat clopotele în Ardeal şi cartea lui Lucian Blaga, 
Hronicul şi cântecul vârstelor, pornindu-se de la 
premisa: Blaga foloseşte naraţiunea autobiografică 
pentru reconstituirea drumului formativ al persona-
lităţii sale, retrospectiva fiind pusă sub emblema 
folclorului şi culturii; Ioan Alexandru pune evocarea 
autobiografică sub emblema contemplaţiei şi medita-
ţiei ontologic-creştine. 

În demersul său, criticul porneşte de la două 
teze: posibilele conexiuni dintre evoluţia spirituală a 
poetului şi opţiunea pentru anumite forme poetice, 
urmând în acest caz concepţia poetului – “poezia 
este diaconie”, şi relaţia dintre elementul religios 
creştin şi estetic. 

Critica literară, cu suficiente argumente, a sta-
bilit în evoluţia poetului două perioade: cea a volu-
melor Cum să vă spun, Viaţa deocamdată, Infernul 
discutabil, Vămile Pustiei şi cea a Imnelor (şapte la 
număr, al optulea, Imnele lui Constantin Brâncovea-
nu – 1991, în manuscris). Schimbarea la faţă e 
marcată de Vămile Pustiei – 1969. Să dăm cuvântul 
criticului din preot: “Cu Vămile Pustiei, se produce 
schimbarea la faţă a poetului, el va parcurge un 
drum al Damascului, va fi altul: Ioan al Luminii. 
Momentele purificării prin suferinţă «vămile», sunt 
staţiuni ale ascensiunii pe «via dolorosa» - calea pe 
care Iisus a purtat crucea. Odată depăşită suferinţa 
vămilor lasă locul «bucuriei mistice a împlinirii 
absolute»”. Mai afirmă exegetul plin de entuziasm: 
“Dacă poetul şi-a propus să realizeze prin opera sa 
lirică o teologie poetică […] este cât se poate de 
evident că aceasta nu se putea întemeia decât pe 
iubire, care este, de fapt, cheia de boltă a edificiului 
imens al creştinismului, de orice nuanţă, şi care nu 
este decât religia iubirii, revelaţia deplină a Celui 
care s-a numit pe sine Cel care este şi Cel care era 
şi Cel care vine (Apocalipsa 1,4). Nici unul dintre 
poeţii generaţiei sale şi nu ştiu dacă vreunul din 
poeţii români şi, poate, nici din lirica universală, nu 
au avut un asemenea crez, nu doar formulat teoretic, 
ci dus la împlinire printr-o monumentală operă 
poetică.” În textul monografiei mai sunt aprecieri 
superlative, chiar la superlativul absolut. În critica şi 
istoria literară, ca de altfel în oricare domeniu artis-
tic, astfe de judecăţi nu-şi au locul deoarece în do-
meniul artistic există evoluţie nu progres. 

Analizând filonul religios al Imnelor, autorul 
monografiei face trimiteri la strămoşii poetici (Geor-
ge Coşbuc, Octavian Goga, Nichifor Crainic, Vasile 
Voiculescu), dar şi la contemporanii, mai vârstnici 
ori mai tineri (Şt. Aug. Doinaş, George Alboiu, Da-
niel Turcea). De asemenea arată că poezia Imnelor s-
a adăpat din Odele lui Pindar, din Psalmii lui David, 
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Cântarea Cântărilor lui Solomon, din Epistolele 
apostolului Pavel, din Imnele lui Roman Melodul 
şi Efrem Sirul.  

Acceptând sau nu judecata lui Aurel Hancu, 
conform căreia volumele de Imne sunt superioare 
celor anterioare, rămâne totuşi întrebarea: nu exa-
gerează poetul în dimensiunea numerică a poe-
ziilor şi a versurilor acestora? Noi credem că da. 
Cele şapte volume de Imne însumează 1822 de 
poezii cu mii de versuri în 2487 de pagini; cele 
patru volume anterioare însumează 155 de texte cu 
câteva sute de versuri în 475 de pagini. Diferenţa 
este uriaşă. O selecţie absolut riguroasă pe criterii 
strict estetice din poezia imnică ar face din Ioan 
Alexandru unul din poeţii creştini de vază din 
lirica universală a veacului XX. 

Centrul de greutate, nucleul exegetic al cărţii 
este capitolul 2 – OPERA, cu cele două subca-
pitole, POETUL (descrierea diacronică a volu-
melor, de la încadrarea în generaţia ’60 până la 
ultimul, Imnele Maramureşului) şi DIMENSIUNI 
ALE POEZIEI cu cele 9 subcapitole de herme-
neutică teologică a elementului creştin din poezia 
POETULUI. Celelalte capitole, şi ele cu tentă 
exhaustivă, sunt despre eseistica, memorialistica, 
traducerile poetului. Din cap. CONCLUZII reţi-
nem: “Drumul în viaţă a lui Ioan Alexandru este 
cel al apostolului Pavel, pe un drum al Damas-
cului”; “Ioan Alexandru este şi un poet mistic, în 
sensul trăirii directe şi integrale a misterului Divin 
(cognitio Dei experimentalis – Toma d’Aquina), 
amintind de Sf. Niceta de Remesiana (poetul din 
epoca daco-romană, cu a sa capodoperă imnică: Te 
Deum laudamus), de Sf. Ioan al Crucii sau de Sf. 
Tereza de Avila.” Paginile de concluzii conţin, 
inoportun, şi câteva fraze pro domo. Urmează 
Bibliografia şi Dosarul critic. Dosarul critic – bo-
gat – în cazul de faţă are funcţionalitate în sensul 
că este o oglindă în care vedem diacronia recep-
tării poeziei lui Ioan Alexandrescu şi locul pe care 
demersul critic al lui Aurel Hancu îl ocupă în 
această diacronie; criticul a selectat tocmai acele 
pasaje care sugerează poziţionarea lui în peisajul 
receptării operei poetului. În finalul monografiei 
sunt inserate interviurile literare luate lui Nicolae 
Manolescu, Alexandru Cistelecan şi Ion Buzaşi. 
Dintre interviuri merită menţionat cel luat lui 
Nicolae Manolescu deoarece pune faţă în faţă 
două grile de citire: cea laică a criticului literar şi 
cea teologică. Această confruntare de grile de 
lectură e prezentă pe tot parcursul lucrării dând 
condeiului monografistului o adiere polemică. Ca-
pitolul “Aprecieri critice” referitoare la cartea pe 
care am supus-o atenţiei e un apendice care putea 

lipsi din moment ce monografia este recomandată 
elogios de ceea ce scrie pe coperta patru. 

În textul său critic, Aurel Hancu îmbină armoni-
os descrierea generală cu comentariul de text pe po-
ezii exponenţiale şi cu fraze-sinteză. Această elabo-
rare este permanent confruntată cu opiniile criticii 
literare, iar în subsolul paginilor, ca sprijin pentru 
argumentaţia sa, sunt date citate din Biblie, Sf. Pă-
rinţi şi din alţi teologi-filosofi ori poeţi creştini. Au-
torul monografiei consideră poezia Imnelor superi-
oară celeia din volumele anterioare, criteriul fiind 
prezenţa religiosului creştin. Aserţiunea apodictică 
trebuie bemolată, altfel studiul păcătuieşte de ceea ce 
spune sintagma criticului şi istoricului literar Mircea 
Braga, “sensul acoperă semnul”. 

Credem că altcineva n-ar fi putut scrie cu o mai 
mare persuasiune şi empatie despre opera lui Ioan 
Alexandru, decât preotul poet Aurel Hancu. 

Dincolo de valoarea intrinsecă, studiul conţine 
câteva scăpări, e drept puţine, dar care afectează fru-
museţea demersului critic. Ne permitem să le sem-
nalăm. Se apelează cam forţat la ideea că Lucian 
Blaga ar fi un exemplu de poet creştin. Or, problema 
este nerezolvată. La p. 34 scrie negru pe alb: “Ase-
meni lui Nicolae Iorga, Octavian Goga, Lucian Bla-
ga şi a altor spirite luminate, poetul Ioan Alexandru, 
după evenimentele din 22 Decembrie 1989, la care 
participase, asumându-şi riscul total, s-a simţit dator 
să ia parte nemijlocită la viaţa cetăţii, devenind om 
politic, într-un partid cu trecut eroic anticomunist.” 
Ne întrebăm ce caută poetul din Lancrăm pe această 
listă cu scriitori-politicieni. Blaga toată viaţa lui a 
fugit de politică, de înregimentarea în vreun partid 
politic. Subcapitolele despre codul poetic sunt prece-
date de un preambul teoretic şi etimologic pentru 
termeni precum: poetică, profet, simbol, metaforă, 
stil. Acestea puteau lipsi, cei care nu le cunosc sau 
le-au uitat sensul pot consulta o seamă de dicţionare 
lingvistice şi de specialitate. Analizând simbolistica 
celor patru elemente materiale primare, Focul, Apa, 
Pământul, Aerul, prezente în orice mitologie, exe-
getul poeziei lui Ioan Alexandru, caută exagerat, 
unilateral numai semnificaţii creştine fără să men-
ţioneze că semnificaţia creştină a colonizat pe cea 
păgână, precreştină. Şi în fine, în stabilirea celor 
două etape ale creaţiei şi caracterizarea lor, Aurel 
Hancu nu se foloseşte de o nuanţare necesară (nici 
critica literară nu se foloseşte de ea): în prima peri-
oadă Ion Alexandru este un poet născut, în a doua 
perioadă Ioan Alexandru e mai mult un poet făcut. 
Evident că între cei doi poeţi nu există ruptură. 

Până la proba contrarie monografia Ioan Alexan-
dru semnată de Aurel Hancu este una exhaustivă. Ea 
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este o floare pe mormântul poetului plecat la cele 
veşnice spre finele anului 2000. 

Mottoul nescris al monografiei este «Adevă-
rat, adevărat zic vouă, Ioan Alexandru este cel mai 
mare poet creştin român». 

Mediaş, martie, 2016  
-------------------------------------------------------- 
 

Eugeniu NISTOR 
 

Secvenţe dintr-o 
călătorie în căutarea 

sinelui 
 

Aflat în faţa celei de-a 
treia apariţii editoriale, scriito-
rul Ovidiu Constantin Cornilă 
demonstrează o bună asimila-
re şi cunoaştere a literaturii ro-
mâne clasice şi contemporane 

(şi nu numai), revendicând, ca surse inspiratoare 
ale sale, glorioase şi semnificative modele de crea-
ţie de ieri şi de azi, dar şi tulburătoare trăiri, stări, 
percepţii şi experimentări personale. În acest sens 
ne stau la îndemână mărturisirile sale caligrafiate 
frumos în introducerea la volumul de debut – Si-
labe de secundă, Ed. Rafet, Râmnicu-Sărat, 2014 
– unde se confesează astfel: „Muzele mele se nu-
meau Barbu, Blaga, Cărtărescu, Eminescu, Lewis 
Carroll, mitologia greacă, serile mirosind a fân 
proaspăt cosit, râul, marea, fata din vis, pianul, ilu-
zia, timpul, chemarea, toamna...” (vol. cit., p. 5) 
Prima carte a poetului din Roman beneficiază şi de 
o prefaţă (întocmită de Marin Trancă), din care 
aflăm că scrie încă de la vârsta fragedă de cinci-
sprezece ani, aşa explicându-se, probabil, şi pre-
zenţa unor frumoase şi limpezi ecouri adolescen-
tine, ca în versurile: „să-mi las pierdute stolurile 
grăbite / ale singurătăţii...”; „pânda mea e o puşcă 
ruginită şi dezarmată...”; „te-aş ruga să-mi împru-
muţi / puţin din fereastra ta, / să pot inspira aerul 
de pădure / al chemării...”; „hârtia din care am ple-
cat copil / spre marea timpului / va mai compune o 
buclă...” etc. 

Cea de-a doua carte publicată, intitulată 
provocator Turnul în care mă ascund când plouă 
(Ed. Ardealul, Târgu Mureş, 2015), este postfaţată 
de Cornel Drinovan şi prefaţată de un binecunos-
cut scriitor român contemporan, şi anume de Paul 
Eugen Banciu, care remarcă imediat linia post-
modernă a scrierilor lui O. C. Cornilă, situate „la 
limita eseului cu poezia şi proza scurtă”, ele re-
prezentând, în ansamblul lor, drumul magic al 
autorului către sine însuşi, o călătorie însingurată 

în care acesta invocă prezenţa unui însoţitor sau mai 
bine spus a unei însoţitoare (nimeni alta decât Alice 
din Ţara Minunilor), procedând „asemenea unui 
copil părăsit la marginea lumii pe care o descoperă, 
o percepe, dar nu o acceptă dintr-un refuz natural de 
autoapărare a purităţii, luându-şi ca partener sufletul 
pereche al femeii, a uneia când reale, când ideale, 
dar nu de tabloid...”, scrierile sale asemuindu-se, 
întrucâtva, aşa cum pe drept cuvânt remarcă pre-
faţatorul, „acuarelelor sau picturilor impresioniştilor 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea.” (vol. cit., p. 9) 
Reţinem, din precizarea finală a autorului, că o parte 
din prozele volumului au fost citite la Radio Ten-
tación din Madrid, în cursul anului 2015, în cadrul 
emisiunii „Orizonturi româneşti; dintre acestea 
amintim doar câteva, care ne-au plăcut şi nouă mai 
mult: Antarctica umană, Nevăzut, Podul, Şi sfârşitul 
e un început, O lume de dincolo de noi, Turnul în 
care mă ascund când plouă. Ultima proză amintită – 
cea care, de fapt, împrumută şi titlul volumului – stă 
sub semnul confesiunii neliniştite, a căutării propriei 
identităţi în contextul unei lumi zbuciumate, care şi-
a pierdut demult naturaleţea şi suportabilitatea psiho-
socială: „Turnul în care mă ascund numai atunci 
când plouă intră în scenă. Nu e mai înalt de 1,90, are 
90 şi ceva de kilograme şi e făcut din cărămidă arsă. 
Eu, chiriaşul propriei vieţi, îl vizitez atunci când 
toarnă cu găleata...” (p. 119) 

* 
Am insistat în mod special asupra volumului 

anterior de proze eseistice tocmai pentru a sublinia 
că în prezenta carte – Călătorul fără timp – Ovidiu 
C. Cornilă este preocupat să adâncească acest spe-
cific, deja configurat în apariţia anterioară, de aceas-
tă dată luându-şi ca însoţitor nu un personaj consa-
crat de poveste, ci banalul aparat Nikon, prin lentila 
căruia lumea este văzută în fel şi chip iar autorul, 
transpus în postura personajului Dor, devine un atent 
observator, dar şi un fin analist şi comentator al celor 
văzute şi, mai ales, al celor nevăzute!  

Impresionează la autorul nostru imensa can-
titate de reflecţii, surprinzând aproape orice mo-
ment (posibil) al trăirilor şi percepţiilor sale, iar 
acestea conţin, adesea, detalii semnificative, frumos 
ordonate şi analizate prin prisma „obiectivului” său. 
Trebuie să precizăm însă că, în această „construc-
ţie” epică, concretul se poziţionează în forme foarte 
vagi, cu contururi alunecoase, imprecise şi mai de-
grabă vaporoase. Chiar şi acele secvenţe care par a fi 
rupte direct din larma şi viermuirea vieţii cotidiene 
sunt iute îmblânzite prin supunerea lor la tăcerea, la 
încremenirea în cadrul îngheţat al fotografiei. Dar 
tocmai din acest cadru rezultă o captivantă filosofie 
a peisajului, adică a naturii şi a trăirilor exterioare, 
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care, intrând în combinaţie cu frământările lăun-
trice ale fiinţei omeneşti, complică atât de mult 
lucrurile, ducând, în cele din urmă, la un paradox: 
nu se mai ştie dacă peisajul ornează stările lăun-
trice ale autorului sau, dimpotrivă, dacă stările 
lăuntrice ale autorului sunt cele care fac ca peisajul 
caligrafiat să capete o nuanţă de-un anumit fel sau 
de alt fel! Mai ales că diversitatea şi diferenţierea 
este vizibilă de la o proză la alta, ceea ce ţine nu 
doar de pasiunea şi de predispoziţia pentru jocul 
ludic, ci (şi) de talentul autorului. 

Oricum, dincolo de multitudinea secvenţe-
lor statice derulate în aceste proze, ne învăluie 
reflecţia elegantă şi profundă a personajului căruia 
i se substituie autorul, reflecţie prezentă prin pa-
saje sugestive în fiecare construcţie epică, după 
cum vom observa mai departe, în demersul nostru 
analitic. Ne-am propus, în paginile ce urmează, să 
extragem cele mai tari secvenţe (care sunt totodată 
şi esenţe) ale fiecărei „povestiri” din această carte, 
tocmai pentru a le mijloci cititorilor accesul la teh-
nicile şi strategiile literare ale lui Ovidiu C. Cor-
nilă. 

* 
Aşadar, să purcedem la această sumară des-

criere şi antologare a secvenţelor (şi, oarecum, şi a 
„esenţelor”) prezentei cărţi. Să luăm prima poves-
tire-eseu, unde ne sunt furnizate şi unele repere 
despre „personajul” principal: „Dor, un nume din 
alt nume, nearticulat şi parcă ascuţit, fotograf de 
meserie, umbla străzi şi parcuri, pieţe şi tot ce pu-
tea fi umblat în căutarea fotografiei ideale cu nume 
de viaţă şi faţă de azi, secunda perfectă în ochiul 
de sticlă, vânător de senzaţii şi secvenţe inedite, 
netrăite… Ascunse şi aşteptate, misterioase, dese, 
grele, apăsate, fericite cât o miime din ceva, la ale-
gere. Tăcute, persistente. Asemenea unui regret ce 
refuză să plece…” (Primul pas).  

Apoi vom admira itinerariul inedit de obser-
vare şi cunoaştere a lumii, dar mai ales de autocu-
noaştere, în celelalte proze poematice ale volumu-
lui, astfel: „După săptămâni întregi de rătăciri în 
Marele Oraş, Dor reuşi să surprindă câteva mo-
mente de neuitat, desprinse parcă din lumea tre-
cutului şi aduse în forma lor fixă într-un prezent 
care avea să devină mâine foarte curând.” Dar, 
uneori, „fotografiile sunt vii, asemenea unor păreri 
de rău, alb-negru...”, alteori, acestea sunt „întrebări 
copiate în retina lentilei Nikon...” (Mereu nu e de-
cât un cuvânt). 

Dorinţa mistuitoare de a dialoga şi de a nu 
mai fi singur îl îndeamnă pe povestitor să cheme 
speranţa, care este „asemenea unui câine credin-
cios”, însă, în acest fel, „jumătatea mea de singu-

rătate ar fi a ta, iar a ta, mereu a noastră”, căci „trei 
siluete se îndepărtau spre apus. Dor, speranţa şi ome-
nescul Nikon” (Ce a fost înainte de timp?) 

Foamea de peisaje liniştitoare este atât de 
mare că „Dor rămase pe gânduri. Pe urmă, decis, 
porni cu un elan timid, pe jumătate curios spre câm-
pul de la marginea oraşului unde ştia că în fiecare 
vară creşteau maci cu nemiluita.” (Câmpul cu maci) 

Aspiraţiile, ca şi dorinţele, devin tiranice în 
această temerară încercare de apropiere a nuanţelor 
stărilor proprii cu ceea ce rezultă din transcrierea lor: 
„Dacă aş putea scrie ce simt, dacă aş putea ţipa ce 
simt, dacă aş putea trece printr-o singură privire, una 
singură ce apasă adâncul a ceea ce nu mai este, a 
ceea ce a fost, a ceea ce nu se ştie dacă va mai fi. 
Vreodată. Al unei vieţi trăite înainte de timp, înainte 
de a fi trăită, înainte de a se întâmpla. Pur şi simplu. 
Şi nu ştiu de ce.” (Adânc) 

Însă şi întrebările, legate de configurarea stă-
rilor şi a trăirilor viitoare, ca şi determinările proprii, 
sunt însoţite de „o ciudată senzaţie de singurătate” 
care i se pune „ca un nod în gât”. Totul exprimă o 
viaţă trăită sub semnul anxietăţii: „Atunci, o gheară 
ca o întrebare i se încleştă lui Dor într-o secundă de 
tăcere cu el însuşi. Aproape ca o părere de rău...” 
(Când voi fi ce n-am fost niciodată?)  

Dar omul este „acest fenomenal ungher unde 
zei preistorici au ascuns dorinţe arzătoare, pasiuni 
deşarte, vise neterminate, amintiri care nu mor.” El 
mai este şi „asemenea unui vierme ce stă în putrezi-
mea sa, unui cari ce roade încontinuu lemnul în care 
se ascunde, tot aşa şi ideea, ideile, sunetele care 
refuză să dispară… “ (Eu şi liniştea) 

Însă nici din acest context dezolant, marcat de 
note pesimiste, nu lipsesc meditaţiile adânci; deloc 
încurajatoare, acestea bat departe, tocmai până pe 
ţărmurile nălucitoare ale transcendentului, unde ero-
ul: „auzise şi văzuse lucruri despre moarte şi umbra 
ei, despre păsări cu aripi de foc, despre el, dor şi 
Dor, om înlănţuit într-o închisoare de lut, acum câte-
va zeci de mii de ani în urmă, cuvinte cu litere inver-
sate, rostite a blestem, rugi mute în urletele lor de 
linişte spartă şi aruncată la groapa de gunoi a tre-
cutului.” (Biserica) Sau: „Omul, fiinţa creată din 
pământ, omul, acest aşteptând fără sfârşit, veşnicul 
călător al propriului destin atinge cerul cu bolta frun-
ţii ochilor săi curioşi şi doritori de noi şi noi ade-
văruri. Mesajul conceput de creator într-o zi de luni, 
poate, înfundat într-o sticlă goală şi aruncat în ocea-
nul fără de sfârşit al acestui univers deschis întot-
deauna ca o gură largă şi neagră.” (Ziua în care 
Dumnezeu a tăcut) 

Nemişcarea, încremenirea, cristalizarea la ca-
re sunt supuse, în cele din urmă, atât lucrurile cât şi 
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fiinţele – toate acestea dau imaginea unui imobi-
lism universal: „Acasă, în micul laborator de deve-
lopat, Dor descoperi că toate fotografiile pe care le 
făcuse erau din piatră. Un tip de bazalt de o duri-
tate considerabilă. Forme noi şi mereu altele um-
pleau tăviţa unde, în mod normal, fotografiile 
trebuiau să prindă forma lor normală. Da, toate 
erau din piatră. Braţe, picioare, capete, degete şi 
haine. Buze, ochi, aer, gânduri de piatră. Un întreg 
oraş din piatră. Cu copii din piatră, tineri de piatră, 
biciclete şi chiar nori de piatră. O lume a nemiş-
cării ...” (Lacrima din piatră)  

La antipodul încremenirii, autorul se amă-
geşte singur şi aşează, ca soluţie de avarie, mişca-
rea trucată, care sfidează realitatea prin bizarele 
iluzii ale magiei: „Omul din faţa lui, de fapt din 
faţa celor câtorva mii de spectatori, nu făcea decât 
să mintă, să îi facă pe cei ce-l urmăreau să creadă 
că ceea ce făcea era o iluzie studiată pentru a da o 
formă diferită a realităţii. Un truc conceput cu 
mulţi ani în urmă de un individ pus pe rele.” (Ma-
gicianul). 

Nevoia imperioasă de a rămâne în realitate 
şi de a percepe totul fără intermediere îl face pe 
autor să renunţe la Nikon, căci „singurul aparat va-
labil în astfel de cazuri este ochiul. Cel din orice 
fiinţă. Ochiul deschis sau adormit. Cel cu care te 
naşti şi cel de care nu vrei să te mai desparţi. Nici 
măcar atunci când totul pleacă (...) Ochiul lui Dor 
are miros, gust, auz. Are chiar şi intuiţie. Poate ad-
mira, însă nu poate vedea. Dor e orb. De destin. 
De singurul căruia nu îi poate cere socoteală…” 
(Numele meu este Da).  

Dar tot fără aparatură se întâmplă şi reveria, 
atunci când se întâmplă: „Un vis. Da. Cu creatorul 
său. De nopţi şi zile pline de ele şi ele de noi, de 
el. Un concert al culorilor, o sonată a reflecţiei. 
Anotimpul dimineţilor, al înserărilor şi al nopţilor 
cu regatul lor de sentiment veşnic tânăr. Universul 
lui „da” şi „nu”, atunci când se vrea a fi da-nu şi 
nu-da. Jocul. Jocul timpului într-o lume care se 
vrea a nu se mai termina niciodată.” (A visa, un 
altfel de infinit).  

Iar apoi, dincolo de stridenţele realităţii şi 
de dulcea blândeţe a reveriei, aventura imaginii 
continuă în mutele căutări din biblioteca universi-
tară, când ţinta este un album foto de artă urbană 
din veacul XX, ceva editat în Franţa anilor ’60: 
„Totul cu specific alb-negru. Păsări, imagini beli-
ce, peisaje cu cadre suprarealiste, petreceri deşăn-
ţate”, şi chiar dacă şi acolo se izbeşte de opacitatea 
şi de prefăcătoria umană: „Dor avu impresia unui 
impact violent, ca de un zid. Oamenii se prefac. Că 
mănâncă, că vorbesc, că citesc, că dau atenţie, că 

privesc… Minciuni care mai de care mai închipuite, 
trase de păr, un spectacol imberb al unei scârbe uni-
versale, fără nici o limită...” (Acelaşi zid invizibil) 

Moara veche, din spatele casei părinteşti, îi 
aminteşte de copilărie şi de trăiri scufundate în timp, 
pricinuindu-i stări dintre cele mai dureroase, căci 
amintirile îi pârjolesc sufletul şi-l întristează: „moara 
seamănă cu o cutie de chibrituri. Are multe ferestre, 
e plină de praf alb, e părăsită şi nimeni nu ştie cărui 
fapt i se datorează încă existenţa ei… Dor o priveşte 
ca pentru ultima oară. Nu vrea să se mai întoarcă 
aici. Cuţitul trecutului i se înfige de fiecare dată în 
inimă atunci când o vede, când îi vine în gând.” 
(Apus de surâs)  

Oboseala, înnorările şi ploile de primăvară îi 
imprimă în gând stări şi imagini nuanţate pe mă-
sură, aducând a fotograme lirice bacoviene: „În de-
părtare, norii scriau poezii cu maro închis, cu alb şi 
cu bej… Nişte culori ciudate, împrumutate parcă de 
la cineva cu puteri magice. Un viu al unor oceane 
întinse pe cer, un infinit al ochilor într-unul al min-
ţii…” (Fii tu) 

Ratarea proiectului imagistic cu natură moartă 
prin dispariţia, la developare, a copacilor surprinşi în 
obiectiv, îi pricinuieşte personajului o sleială dezo-
lantă: „Le privi pe toate, pe rând, dar nu găsi niciuna 
în care să apară copacii. Făcuse vreo opt, dar nu era 
nici urmă de copaci. Era doar el acolo, înconjurat de 
miliarde de picături-cuvinte goale, în genunchi, cu 
faţa ridicată spre cer, cu ochii închişi, singur.” (Ploa-
ia cuvintelor goale) 

Meditaţiile de la ora mesei se regăsesc şi ele 
în câteva însemnări triste, scrise cu cerneală de con-
trast, în alb-negru: „Ideile îşi înşiruiau umbrele, şer-
puind dansuri cu zbateri de eu-ri şi tu-uri prin mo-
tive de timp trecut, fugărindu-se prin aerul rece al 
dimineţii amintirii, cea ai cărei copii erau şi care nu 
se mai terminau de născut (…) În tot acest amal-
gam, mişcarea este sentiment, a simţi. Şi asta pentru 
că nimic din ce poate însemna „a simţi” înseamnă „a 
simţi”. A simţi, a simţi. A simţi este sau ar trebui să 
fie singurul verb care contează, care ar face dife-
renţa. Persoana întâi. Eul din golurile între şi în care 
ne numim oameni. Spaţii şi puncte de suspensie… 
Lumi în care cerul e atât de aproape, că se poate 
atinge cu mâna, finit, pierdut, mic, temător, opac, 
stins, uitat…” (Eu de singur) 

O curiozitate bizară îi stârneşte pădurea de 
stejari, situată în vecinătatea oraşului, care-l ispiteş-
te la o plimbare nocturnă; urmează apoi somnul, 
când corpul lui Dor devine un „arbore fără cuvinte.” 
(Lumea copacilor uitaţi) 

Mai vechiul motiv literar-intelectualist al 
cărţilor înzestrate cu suflet este reluat acum, Dor 
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însoţindu-şi acţiunea cu gesturi şi reflecţii potrivite 
acestui subiect: „E o carte cu coperţile maronii, 
cartonate şi groase. O mai citise cu ceva ani în 
urmă… Se spune că orice lucru are suflet. Viaţă 
din altă viaţă, singura fiinţă care nu-l minţise ni-
ciodată. În ea trăiau lumi imaginare, universuri 
unde vânătorii de sentimente nu puteau ajunge, 
nici visa. Unde miracolele erau dese ca secundele 
unei ere şi unde copiii se puteau juca şi noaptea… 
Jocul printre copaci, printre pleoapele ochilor, într-
o bătaie de aripă dintr-un fulg de nea, vara, la lu-
mina soarelui orb de lumină, la umbra umbrei lui 
sau a tale, tu sau ţie, ce aşezi, urmezi, încerci, 
vrei… Răspuns şi nu întrebare, neîncredere, pier-
dere…” (Vânătorii de sentimente) 

Tot în absenţa Nikon-ului, dar în compania 
unei foste prietene de demult, stau şi reflecţiile sa-
cadate ale personajului, când se referă la aspectele 
de reţinere şi timiditate în vecinătatea feminităţii: 
„...a vorbi însemna a tăcea, a scrie cu tăcerea în 
golul pe care oamenii îl inventează pentru a se as-
cunde, dacă s-ar putea, în spatele propriei umbre, 
un fel de apărare inutilă, de nu ştii cine sau ce… 
De ei înşişi…” (Tăcerea privirilor noastre) 

Sub acelaşi sumbru spectru al singurătăţii 
de decembrie este şi plimbarea nocturnă pe stradă, 
care este „ca un fel de ritual. Merge pentru că nu 
poate vorbi. Nu are cu cine. Paşii lui sunt ca nişte 
săruturi pe pământul alb pe care lasă urme, singu-
rele cuvinte pe care le poate scrie, pe care le poate 
rosti...” (Atunci când nu înţeleg) 

Cu totul atipic este microeseul De ce doare 
a iubi, în care undele reflexive par a-şi sincroniza 
curgerea, spre a fi în ton cu muzica lui Beethoven: 
„A iubi înseamnă a căuta, a chema, a arăta şi a îm-
părţi, a visa şi a ascunde, a face şi a împlini. În-
seamnă ce lasă simţul celui care scrie să scrie, în-
seamnă un milion de cuvinte pentru un singur sen-
timent, înseamnă singura armă cu care timpul nu 
se poate confrunta, niciodată, oricât de mult ar în-
cerca… Altă dimensiune, spre tot, mereu spre tot. 
Iubirea, cuvântul imposibil de îmbunătăţit, aseme-
nea muzicii lui Beethoven...” 

Dar magia fotografiilor nu reprezintă nimic 
în comparaţie cu povestea călătorului, cu stările 
paradoxale, pe care acesta le acumulează şi le fră-
mântă continuu în subconştient: „Dor e numele 
unde trăieşte cel ce face fotografii, casa unde te 
întorci şi unde se întoarce, zidul şi scăparea, viul şi 
neînsufleţitul, Dor înseamnă mereu mai mult decât 
ai lăsa să se înţeleagă că poate să însemne, poate 
de o mie de ori mai intens, scrie cu albastru pe el 
însuşi, păşeşte peste poduri, te ţine de mână pe 
tine, copacule! (...) Ceea ce nu se poate spune nu 

poate începe ca o poveste. Acum e un moment în 
care povestea călătorului a prins viaţă. Chiar dacă la 
final. Cel ce merge prin mine şi prin tine. Care a 
făcut-o şi o va face.” (Povestea unui paradox) 

În cele din urmă este descrisă aventura con-
ştiinţei călătorului fără timp, autorul folosind cam 
aceeaşi recuzită de termeni reflexivi ca şi în prozele 
eseistice anterioare, dar în această felie epică temele 
abordate sunt în mod special esenţializate, cu o evi-
dentă intenţie rezumativă: „Tu începi orice, trans-
formi şi devii obsesie. Existenţei tale nu i-a găsit 
încă nimeni soluţie. Nimeni nu se întreabă cum e 
fără tine. Şi, deşi nu te cunosc, toţi te caută. Îţi pro-
nunţă numele cu buzele sufletului, iar corpul lor tră-
ieşte prin al tău (...) Ai murit, ai înviat, ai coborât de 
pe munte ca mai apoi să cobori şi mai mult, pe fund 
de mare şi mai jos, până la capăt. Nimic nu  te-a 
speriat. Tu ştii simţind, iar atunci când plângi timpul 
tace... Tu ai pe tâmple amintiri fără de care nici 
măcar nu încercai să fii dor. Tu fotografiezi anii şi îi 
iei cu tine ca pe un trofeu pe care nu vrei să îl 
împarţi cu nimeni. Nu vrei pentru că ştii că nu se 
poate…” (Drumul meu începe aici). 

* 
Deşi impresiile şi comentariile stârnite de fo-

togramele lirico-epicizate ale lui Ovidiu Constantin 
Cornilă nu au, aparent, o noimă anume, care să fie 
perceptibilă încă de la începutul lecturii, la o analiză 
mai atentă poate fi descoperit, totuşi, un desfăşu-
rător logic al acestora, croit pe obsesia existenţei în 
singurătate, pe care autorul nu o pierde nici o clipă 
din vedere şi din care rezultă de altfel şi frumuseţea 
şi diversitatea scrierilor sale. Avem aici, aşadar, un 
textualist ingenios şi versat şi, totodată, un reflexiv 
autentic, care nu ezită să folosească nici un proce-
deu cunoscut, specific postmodernităţii, spre a ajun-
ge la efectele literare dorite. Şi, după cum se pare, 
toate îi (cam) ies! 
---------------------------------------------------------- 
 

Daniela FLOROIAN 
 

   Antologie de texte  
  literare pentru copii 
 

       Pornind de la realitatea 
că literatura pentru copii 
este primul pas înspre for-
marea gustului pentru lectu-
ră şi că lumea minunată a 

poveştilor este o filă importantă din cartea civiliza-
ţiei omenirii şi de asemenea ţinând cont că educaţia 
se formează în primii şapte ani de viaţă şi că tot 
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atunci se acumulează primele valori cultural – 
educative, Biblioteca Judeţeană ,,Lucian Blaga” 
Alba şi-a luat în serios rolul de instituţie ce are ca 
principal scop formarea la copii şi tineri a gustului 
pentru lectură şi pentru cultura de bună calitate şi a 
introdus în planul editorial propriu tipărirea unei 
antologii cu texte adecvate pentru copiii cu vârste 
cuprinse între 3 şi 14 ani, texte scrise de autori 
care s-au inspirat fie din necesităţile literare gene-
rate de creşterea şi educarea propriului copil sau 
nepot, fie din nevoia de a veni mereu cu poveşti 
noi la cererea micuţilor care le-au făcut viaţa mai 
frumoasă şi mai plină de bucurie. Adunând la un 
loc aceste poveşti a rezultat o antologie de litera-
tură pentru copii care răspunde multor preferinţe şi 
în care copii, părinţi şi bunici regăsesc plăcerea de 
a citi, de a asculta şi de a visa la lumea minunantă 
a copilăriei. 

Antologia se adresează preşcolarilor şi 
elevilor din ciclurile primare şi gimnaziale, cadre-
lor didactice, părinţilor şi bunicilor precum şi celor 
care îndrăgesc lumea minunată a poveştilor şi a 
copilăriei. Ea cuprinde texte literare scrise într-un 
limbaj accesibil şi purtând titluri dintre cele mai 
atractive cum ar fi: Povestea lui Vuvu, Vacanţa cu 
pitici, Cristalinda şi Vrăjitorul cel Malefic, Copi-
lul florilor, Spânul cel Frumos şi Făt Spânos, 
Povestea lui Ţiriboc-Soc etc. 

De-a lungul lecturii veţi face cunoştinţă cu 
personaje ca Vuvu, Ţiriboc, Sofia, Dalinuşa, Cris-
talinda, Nerone, toate participând la cele mai di-
verse şi năstrujnice întâmplări, la lupte între bine 
şi rău în care întotdeauna binele învinge, la fră-
mântări şi nedumeriri ale personajelor, toate rezol-
vate în final de nimeni altul decât de personajul 
pozitiv ce se întrupează fie în Făt Frumos, fie în 
Zâna Bună, fie în personajul înţelept, fie chiar în 
părintele personajului principal. Ceea ce rămâne 
important în urma lecturii este imensa stare de 
bine a copilului care învaţă încă din copilărie nor-
mele de conduită şi viaţă luând exemplul persona-
jelor ce li se perindă prin faţa ochilor în timpul lec-
turii, pentru că dincolo de subiectele deosebit de 
interesante şi minunat prezentate, poveştile rămân 
şi o inepuizabilă sursă de înţelepciune prezentată 
într-o formă accesibilă pentru această vârstă. 

Fiind o culegere de texte cu autor colectiv, 
antologia cuprinde o varietate de stiluri şi teme, 
expuse în cele mai neaşteptate moduri, în aşa fel 

încât fiecare text pune în evidenţă personalitatea 
autorului şi preferinţa lui pentru un anumit tip de 
acţiune sau personaj. În această bogăţie de perso-
naje şi întâmplări este imposibil să nu găseşti măcar 
o poveste care să fie pe gustul propriilor copii sau 
nepoţi sau care să nu trezească în fiecare dintre noi 
adulţii, copilul care eram cândva. Personaje care vin 
din lumea reală sau din lumea imaginară se perindă 
prin faţa noastră într-un carusel vesel şi colorat 
făcându-ne părtaşi la întâmplări imaginare sau apa-
rent reale, de o frumuseţe aparte. Fiecare cititor se 
regăseşte în măcar o întâmplare din cele relatate, 
fiecare părinte retrăieşte măcar un crâmpei de copi-
lărie lecturând copilului său aceste întâmplări şi fie-
care bunic îşi reaminteşte pagini din copilăria pro-
priului copil, acum adult, lecturând pentru nepoţii 
săi. Este aproape ireal câtă bucurie poate aduce un 
text scris de autori ce au trăit experienţa de a fi 
părinţi şi mai ales bunici! Este minunat că aceste 
texte îşi găsesc locul într-o antologie realizată de o 
instituţie publică de cultură capabilă să o aducă la 
lumina ochilor celor care cu siguranţă o vor citi pe 
nerăsuflate şi vor îndrăgi fiecare personaj în parte. 

De ce această antologie? Pentru că Bibliote-
ca Judeţeană ,,Lucian Blaga” Alba a pornit de la 
realitatea de necontestat că poveştile reprezintă o filă 
importantă în ,,cartea” educaţiei omenirii şi că gustul 
pentru lectură trebuie să înceapă de la cele mai fra-
gede vârste. Prin textele acestor poveşti, spuse la 
vârsta potrivită, copilul poate învăţa să discearnă 
binele de rău, adevărul de minciună, va înţelege că 
întotdeauna personajele pozitive înving pe cele ne-
gative şi că visele pot deveni realitate. Prin textele 
prezentate, această antologie va contribui, sperăm, la 
formarea unei imaginaţii bogate a copiilor, a unor 
deprinderi sănătoase, a unui vocabular bogat care 
mai apoi se va lărgi cu cunoştinţe temeinice şi îl 
transforma pe micul cititor într-un intelectual desă-
vârşit. Povestirile prezentate propun copiilor cele 
mai diverse teme începând de la cele legate de na-
tură, animale şi om şi până la cele legate de mersul 
anotimpurilor şi de fenomenele ce se petrec în na-
tură. 

Prin publicarea acestei antologii Biblioteca 
Judeţeană ,,Lucian Blaga” Alba îşi îndeplineşte şi un 
al doilea rol important, acela de a susţine cultura 
scrisă, mai cu seamă cultura scrisă de autori locali. 
Prezenta antologie însumează o serie de poveşti 
semnate de scriitori din judeţul Alba, membri ai Uni-
unii Scriitorilor din România cum ar fi Ion Mărgi-
neanu, Cornel Nistea, Ioan Popa, Daniela Ghigeanu 
sau autori aflaţi la început de drum. Toţi aceştia însă 
au avut un singur scop – acela de a aduce în sufletul 
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copiilor o fărâmă de bucurie, un gram de imagi-
naţie şi o lume minunată despre care cu siguranţă 
vor povesti mult timp şi vor dori să o împărtă-
şească altor copii de vârsta lor. 

Nu putem să încheiem decât cu mulţumiri 
adresate Consiliului Judeţean Alba şi Bibliotecii 
Judeţene ,,Lucian Blaga” Alba care prin tipărirea 
acestei lucrări nu numai că îmbogăţeşte patrimo-
niul cultural al judeţului Alba dar contribuie în 
mod semnificativ la protejarea uneia dintre cele 
mai vulnerabile creaţii din sfera literară – literatura 
pentru copii. Această antologie de literatură pentru 
copii va produce cu siguranţă bucurie în mijlocul 
copiilor care frecventează deja biblioteca dar va şi 
forma gustul pentru lectură şi va contribui semnifi-
cativ la atragerea înspre lectură şi bibliotecă a 
copiilor care încă nu sunt utilizatorii bibliotecii. 
Deasemenea, în încheiere, se cuvin mulţumiri tutu-
ror autorilor care au semnat textele şi care au con-
tribuit în acest fel la realizarea unei lucrări ce va 
stârni mult interes. Aceştia sunt: Daniela Barb 
Floroian, Lucian-Dragoş Bogdan, Mircea Borcan, 
Viorica Cazan, Elena Cristea, Daniela Ghigeanu, 
Ion Mărgineanu, Cornel Nistea, Lorena Oprean, 
Veronica Oşorheian, Ioan Popa, Silvan Stâncel şi 
Angela Târziu. 

 

-------------------------------------------------------- 
 

 

ATITUDINI 
 

Demolarea spirituală a lui Lucian Blaga 
 

După ce au demolat fabrici şi combinate, 
transformându-le în parcuri industriale şi blocuri 
de birouri din sticlă şi beton, inchizitorii globalişti 
au început detronarea de pe socluri a persona-
lităţilor româneşti, socluri pe care aceste perso-
nalităţi şi le ridicaseră singuri prin prin contribuţia 
proprie la cultura benefică neamului şi întregii 
umanităţi. Dar, mai bine să-l cităm, pentru edifica-
re, pe dl. Gheorghe Grigurcu, un cunoscător în 
profunzime a operei blagiene, care în articolul ,,Un 
poet naivist’’ (Cuvinte din umbră ieşind, vol II, de 
Ion Mărgineanu) scrie: 

,,Un distins eseist a fost recent de părere că 
Eminescu însuşi a cam ieşit din circulaţie, fiind 
atât de jenant incompatibil cu prezentul context 
geopolitic, în care UE, NATO, presantul pragma-
tism, prevalenţa valorilor anglo-saxone etc. impun 

un soi de aggiomamento. N-ar putea fi privit cu mai 
multă benevolenţă nici Blaga. Ce să facem acum cu 
,,spaţiul mioritic”, cu ,,veşnicia de sorginte scan-
dalos rurală”, cu folclorul decât să le găsim rapid un 
loc mai puţin frecventat în incinta unui muzeu? Dar 
creaţia populară se îndărătniceşte a supravieţui şi 
chiar a insufla stihurile unor barzi”.  

Alţi inchizitori, în slujba ,,internaţionalismului 
proletar” au făcut pe ilustrul poet, filozof, diplomat, 
profesor universitar, bibliotecar la Biblioteca Acade-
miei Române din Cluj, până la sfârşitul vieţii. Azi, 
creatorul esenţei filozofice ,,veşnicia s-a născut la 
sat”, priveşte din Lancrăm tulnicele săpate de dum-
nezeire în piatra din Râpa Roşie, încrezător în ,,se-
minţele mirabile” care vor da alte personalităţi ro-
mânităţii, în pofida demolării spirituale, iar tulnicele 
vor suna o nouă Unire pentru români. Să mai amin-
tim că ,,omul mort care nu este uitat şi-a dobândit 
nemurirea” (Lao Tzi), şi deci, Lucian Blaga şi-a înăl-
ţat singur nemurirea în împărăţia ,,impenetrabilului 
mister”.    

                                              (Ion Herdea) 

۩ 

------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Lucian Blaga şi Mircea Eliade, alături de soţiile lor, 
Cornelia Blaga şi Nina Eliade (Switerland, în 1937) 

-------------------------------------------------------------- 
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COMUNICAT 
 

 

Asociaţia Culturală “Juan Ramón Jiménez şi 
Lucian Blaga”, împreună cu Asociaţia 

Culturală „Salva” din Comunitatea 
Madridului –  
organizează: 

 
CONCURSUL 

de poezie şi proză scurtă: 
„O patrie, un grai, un singur simţământ” 

Centenarul UNIRII 
1918 -2018 

 
Înscrierile de la 1 august şi până la 1 septembrie 

2018. 
 

SCURT ISTORIC 1918 
 

Lupta anticilor locuitori din spaţiul numit, 
Carpato – Danubiano – Pontic, la rându-i denu-
mirea fiind şi ea de factură antică, a cunoscut de-a 
lungul frământatei lui istorii mai multe feluri de 
uniuni statale. Prima cunoscută şi atestată de Ana-
lele istorice ale vremii a fost cea de la anul 50 Î.de 
H., când viteazul şi destoinicul rege geto-dac, Bu-
rebista, reuşeşte să unească triburile traco-geto-
dace în jurul unui nucleu statal care avea să-şi 
aşeze capitala în Munţii Orăştiei din Transilvania 
de azi, locul numindu-se până în zilele noastre 
Sarmizegetusa Regia. Din nefericire acea unitate 
de triburi nu a durat prea mult pentru că la fel cum 
Cezar al Romei a fost ucis de pumnalele conspi-
ratorilor în propriu-i Senat, tot aşa şi viaţa regelui 
Burebista se sfârşise sub cuţitele trădării.  

O altă unitate statală care pare să fie mai 
mult o continuitate a celei dintâi, timp în care Ea 
s-a descompus la început în cinci apoi în patru 
mari părţi sau regate însă, cea mai importantă avea 
să rămână cea din jurul primei capitale, cunoscută 
sub numele de Dacia, care a fost de fapt cea de sub 
domnia regelui dac Decebal, cel care a menţinut 
unitatea dacică încă treizeci de ani, adică din 87 
d.H. şi până la cucerirea ei de Traian, împăratul 
Romei. Acea parte, ceva mai bine de jumătate din 
teritoriul dacilor, a fost apoi transformat în Pro-
vincie Romană, populaţia trecând desigur de la 
obiceiurile geto-dace la o viaţă de tip roman, deci 
romanizarea ţinuturilor ce acum făceau parte din 
Imperiul Roman. Şi dacă am sta să judecăm cu 
claritate conţinutul istoric al acelor vremi ne-am 

da seama cu destulă uşurinţă de existenţa unei alte 
uniuni statale de astă dată: daco-romană. 

De la părăsirea Daciei de către romani, prin 
acea hotărâre de la 271 d.H., luată de împăratul Au-
relian, când legiunile romane au fost retrase la sudul 
Dunării şi până la primele şi ultimele invazii ale po-
poarelor barbare, teritoriul şi populaţiile băştinaşe, 
deci cele Carpato – Danubiano – Pontice, au rămas 
să înfrunte şi să lupte pentru glia, obiceiurile şi limba 
lor străveche, care cu timpul în vâltoarea vicisitu-
dinilor a devenit limba română, limba noastră de azi. 
Aceste trei elemente care stau la baza formării 
Naţiunii Noastre şi a Statului Unitar Român, au 
izbucnit cu forţă de mai multe ori, în veacurile care 
au urmat. Deşi învinşi şi cucerite acele cnezate şi 
voievodate ale lui Gelu, Vlad şi Menumorut ele au 
fost şi vor rămâne nu doar o pagină din istoria unui 
popor în devenire, ci un însemn al dorinţei de liber-
tate şi unitate între fraţii unei singure seminţii.  

Iată cum de la acele prime formaţiuni statale 
ajungem la o altă unitate, cea a Principatului. Aici 
suntem deja mult mai aproape de unitatea statală de 
azi, la care visau nu doar principii ci, întregul popor 
cuprins în luptele lui de veacuri pentru o singură şi 
unită naţiune, dar şi ţară. La această idee ţin să adaug 
doar marele eveniment de la 1600, când Principele 
Valachiei, acel neînfricat Mihai căruia i s-a spus pe 
drep, Viteazul, a reuşit pentru scurt timp o Unire a 
celor trei principate româneşti: Moldova, Transilva-
nia şi Ţara Românească. Deşi de scurtă durată, 
această uniune s-a văzut reflectată tot mai dânc în 
conştiinţa neamului nostru care mereu şi fără între-
rupere şi-a continuat lupta în dorinţa desăvârşirii 
fiinţei lui istorice. Iată că, aşa cum Mihai Viteazul a 
unit trei provincii româneşti, tot aşa şi marii cărturari 
ai neamului, din cele două principate, Moldova şi 
Valachia, aveau să desăvârşească Unirea de la 1859, 
ca apoi să fie declarată şi Independeţa lor teritorială 
după acel crunt război de la 1877. 

De aici şi până la ALBA IULIA, la acel în-
ceput de nemurire, 1 DECEMBRIE 1918, când ziua 
visului împlinit a început să-şi reverse lumina peste 
miile de suflete venite aici cu gândul şi fapta că 
Unirea şi întregirea întregului neam românesc este 
aproape şi că aceste istorice dorinţi trebuiesc în-
făptuite, timpul nu a zburat, dar nici nu a stat în loc, 
au venit peste noi alte multitudini păcătoase ce-
rându-ne „pământ şi apă”, numai că, după lungi su-
ferinţe şi aprige confruntări, libertatea, unitatea şi 
limba noastră cea străbună şi-au deschis larg braţele 
cuprinzându-l în veşnicie românească pe acest po-
por, ale cărui umbre daco-romane încă mai dăinuie 
prin vechile dave. La ALBA IULIA, a fost pecetluită 
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o istorie de unitate, dorinţi nemuritoare şi tot atât 
de aprige suferinţi. 

* * * 
Trecând de acest, poate excesiv „SCURT 

ISTORIC 1918”, organizatorii vin să precizeze că 
acest Concurs de poezie şi proză scurtă, „O patrie, 
un grai, un singur simţământ”, are ca scop im-
pulsionarea activităţii literare, în mod special a 
poeziei şi a nuvelei în rândul cetăţenilor români 
aflaţi în afara graniţelor ţării, tendinţa Concursului 
este de a îmbogăţi atât relaţiile cât şi ideile care 
stau la baza acestui noian de spiritualitate în care 
trăim cu toţii azi. 

 
REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE: 
 
OBIECTUL NORMELE CONCURSULUI. 

Asociaţia Culturală „Juan Ramón Jiménez şi Lu-
cian Blaga” din Comunitatea Madridului, împre-
ună cu Asociaţia Hispano-Română „Salva” care îşi 
extinde activitatea pe întreg teritoriul Spaniei, sta-
bilesc organizarea unui Concurs de Poezie şi Proză 
Scurtă „CENTENARUL UNIRII, 1918 – 2018”, 
în regim de concurenţă competitivă de acord cu ce 
este stabilit în articolul 17 din Legea 38/2003 din 
17 noiembrie, cu obiectivul de a premia poezia şi 
proza scurtă considerate de un distinct merit, ra-
portate la tema: „O PATRIE, UN GRAI, UN SIN-
GUR SIMŢĂMÂNT”. Concursul se subordonează 
legilor: 38 / 2003 şi Decretului Regal 887/2006/21 
iulie. 

CONDIŢIILE CARE TREBUIESC ÎNDE-
PLINITE DE CONCURENŢI. Poate opta pentru 
obţinerea premiilor orice persoană fizică de la 
vârsta de 14 ani şi până la inclusiv 90 împliniţi, 
dar hotărârea de principiu a organizatorilor elimină 
de fapt o anume limită de vârstă. Nu pot participa 
în Concurs membri care fac parte din Juriul con-
statator, precum şi persoanele care se fac vinovate 
de anumite delicte prevăzute de articolul 13 din 
legea 38/2003 din 17 noiembrie. Vârsta trebuie să 
fi fost împlinită în momentul prezentării operei. 

NORMELE CARE TREBUIESC ÎNDE-
PLINITE DE FIECARE OPERĂ PREZENTA-
TĂ. Fiecare operă trebuie să respecte indicativele 
temei date să aibă originalitate şi să fie inedite. 
Conţinutul unei lucrări: 

 în cazul poeziilor, ele nu trebuie să depă-
şească un număr de 10 poeme; 

 în cazul prozei scurte între 2 şi 6 pagini 
cel mult, scrise în limba română, pe coală de for-
mat DIN A4, pe o singură faţă la dublu spaţiu, me-

canografiate sau scrise la calculator în Times New 
Roman, 12. 

PARTICIPAREA. Prezentarea operelor începe 
la data de 1 august 2018 şi se încheie la 1 septembrie 
2018, orele 20:00.  

Pentru a putea opta pentru un premiu, lucrările 
trebuiesc trimise la următoarea adresă: AS. CULT. 
„J.R.J. y L.B”, cu adăugirea CONCURS, în C/tera 
de Alcalá, nr. 6 pbj; Camarma de Esteruelas; C. P. – 
28 816; Comunidad de Madrid, ESPAÑA. În cazul 
unor nelămuriri se poate apela şi la telefoanele: 0034 
642 930 858 – Spania sau 004 0754 493 519 – Ro-
mânia. Nu este recomandabil utilizarea internetului 
pentru a trimite lucrarea chiar dacă noi vi-l punem la 
dispoziţie: jimenezblaga@ gmail.com, el poate fi 
întrebuinţat în acelaşi mod cu telefoanele respective. 

Prezentarea lucrărilor trebuie să se conformeze 
cu următoarele condiţii: 

 Lucrările trebuiesc prezentate în triplu ex-
emplar în format A4 pe coală de hârtie. Fiecare 
exemplar trebuie să fie semnat cu pseudonimul auto-
rului şi titlul lucrării; 

 Se mai adaugă alături de lucrare un plic în-
chis pe care să se scrie: „Pentru Concursul de poezie 
şi proză scurtă: Madrid – Alba Iulia, Centenarul 
Unirii 1918 – 2018”, cu pseudonimul autorului şi 
titlul operei. În interiorul plicului se vor introduce 
datele celui care participă, adică: nume şi prenume, 
vârsta, domiciliul, e.mail-ul şi telefonul de contact; 

 O fotocopie a documentului naţional de 
identitate: DNI, NIE sau paşaport; 

 O scurtă prezentare bibliografică; 
 O declaraţie pe propria răspundere că nu se 

află sub incidenţa articolului 13 din Legea care pri-
veşte Subvenţiile Generale. (La finalul normativului 
este prezentat un model pentru a fi completat în ca-
zul participării la Concurs). 

Participarea la acest Concurs presupune accep-
tarea în totalitate a regulamentului de faţă, precum şi 
hotărârile necondiţionate ale Juriului. Pentru păstra-
rea anonimatului participanţilor, plicurile vor fi date 
sub păstrare Comisiei de Activităţi Culturale, sta-
bilită în forumul organizator, care va verifica auten-
ticitatea conţinutului fiecărui plic, găsind timpul 
necesar pentru a informa concurentul dacă au fost 
întâlnite unele nereguli, în aşa fel ca acesta în termen 
de 10 (zece) zile să poată reglementa neregulile, în 
caz contrar va fi respins de la participarea în Con-
curs. 

PREMIILE. Organizatorii împreună cu sub-
venţiatorii acestui Concurs au stabilit acordarea ur-
mătoarelor premii: 
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 Un premiu I pentru poezie şi totodată un 
alt premiu I pentru proză scurtă; 

 Un premiu II pentru poezie şi totodată un 
alt premiu II pentru proză scurtă; 

 Un premiu III pentru poezie şi totodată un 
alt premiu III pentru proză scurtă; 

 Au mai fost stabilite şi câte 5 (cinci) men-
ţiuni pentru fiecare specie literară. 

În decernarea premiilor se va ţine seama de le-
gea privind impozitul pe venit, iar cuantumul pre-
miului are să fie făcut prin intermediul unei bănci 
în contul particular al concurentului. 

 

ORGANUL COMPETENT PENTRU 
EVALUAREA LUCRĂRILOR. Se constituie un 
comitet de preselecţionare a lucrărilor, desemnat 
de Preşedinţii celor două asociaţii organizatoare. 
Lucrările preselecţionate vor fi valorificate de un 
Juriu condus la rându-i de un Preşedinte, cu precă-
dere din lumea criticii literare, iar membri acestui 
complet vor fi în număr de 5 (cinci) la care se 
adaugă o altă persoană care va îndeplini funcţia de 
secretar ce vine în sprijinul bunei funcţionări a 
lucrărilor, având însă şi drept de vot. 

Juriul va funcţiona în conformitate cu Legea 
30/92 din 26 noiembrie, iar criteriile care vor fi 
luate în seamă la preselecţie şi valorificarea lucră-
rilor selecţionate vor fi (Maxim 20 de puncte): 

a. Pentru valoarea artistică a lucrării până la 
10 puncte; 

b. Creativitate, calitate tehnică şi artistică pâ-
nă la 10 puncte. 

Juriul, odată finalizată valorizarea lucrărilor 
poate emite hotărârea lui cu privire la acordarea 
premiilor sau neacordarea în cazul în care nu au 
existat lucrări premiate. 

Se va trece la deschiderea plicurilor pentru 
verificarea autenticităţii datelor celor care au ob-
ţinut unul din premiile prevăzute în concurs. Ho-
tărârea Juriului este inapelabilă şi va avea loc între 
15 şi 20 noiembrie 2018, fiind comunicat premian-
ţilor şi menţionaţilor de manieră individuală în 
conformitate cu articolul 59 al legii 30/1992, din 
26 noiembrie. Operele originale nepremiate vor fi 
distruse. Juriul este responsabil de interpretarea 
normelor precum şi de rezolvarea oricărei nelă-
muriri. 

INSTRUCŢIUNI ŞI REZOLUŢII. Întreaga 
activitate cade în sarcina celor doi preşedinţi ai 
asociaţiilor organizatoare, care au obligaţia de a 
menţine şi garantează anonimatul participanţilor la 
Concurs. 

ÎNMÂNAREA PREMIILOR. Premianţii tre-
buie să prezinte datele care sunt cerute pentru 
identificarea lor personală, precum şi declaraţia pe 
propria răspundere asupra obligaţiilor faţă de servi-
ciile sociale atât din România cât şi din Spania, în 
conformitate cu articolul 13 al Legii privind Sub-
venţiile Generale. 

CEDĂRI DE DREPTURI ŞI PROTECŢIA 
DATELOR. În cazul în care Organizatorii au pla-
nificat să realizeze o ediţie antologică în care pot fi 
cuprinse nu doar operele premiate ci şi unele din 
cele selecţionate anterior, autorii pot să cedeze drep-
turile asupra operelor sau a unei părţi din ele pe o 
durată minimă de 5 (cinci) ani. Cedarea unor drep-
turi de autor se vor utiliza numai în scopul promo-
vării Concursului dar şi al operelor celor care au 
participat în el. Datele personale ale concurenţilor 
vor fi protejate în conformitate cu Legea Organică 
15/1999 din 13 decembrie. 

DATA FINALIZĂRII. Finalul Concursului va 
avea loc între 15 şi 20 noiembrie în Alcalá de Hena-
res, cu ocazia inaugurării Momentului jubiliar 1918 
– 2018. 

PUBLICAREA CONCURSULUI. Publicarea 
Concursului se va face conform legislaţiei în vi-
goare: Buletinul Oficial, pe cale electronică şi-n pre-
sa scrisă din ambele ţări. 

 

Preşedinte As. Cult. „J.R.J. şi L.B.”  
Preşedinte As. Cult. „Salva” 
Gheorghe Vinţan, Ica Tomi 
 

Alcala de Henares, la 18 ianuarie 2018 
 

ANEXĂ 
 
D-l / a de vârstă majoră, cu Nr. şi seria de B.I., 

(NIE,Paşaport) 
.....................................................................................
....................................................................................
domiciliat..în............................................................... 
................................strada...........................................
...................................................................................., 
declar sub propria răspundere că nu sunt inclus în 
niciuna din cauzele care sunt prevăzute de articolul 
13 din Legea 38/2003 din 17 noiembrie. 
     (Localitatea)..................................................... 
din.......................................................................2018 

 

Semnătura: 
 --------------------------------------------------------------- 






