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Cuvânt introductiv 
 
 Sub  titlul sugestiv „Metafore ce ţin de mână ideile să nu rătăcească”, Al. Florin 
Ţene oferă cititorilor un nou şi bogat grupaj de eseuri, cu o mare diversitate de teme: 
creaţie literară, filozofie, sociologie, istorie, politică etc. 
 Titlul volumului este, aparent, derutant, deoarece analizele nu  se bazează 
necondiţionat pe efecte metaforice; trebuie perceput  ca o provocare , ca o invitaţie la 
lectură, la stârnirea curiozităţii. In numărul  mare de eseuri ( peste 30) se află totuşi două 
cu titulatura următoare: „Metafora ca ritm al gândirii poetice” şi „Metafora – ca mod de 
exprimare a vibraţiilor eului”, ceea ce ar justifica  prezenţa unui astfel de titlu ales de 
autor 

Fără datare şi cronologizarea apariţiei  acestei suite de eseuri, în presa de profil 
(radio difuzate sau încă inedite), volumul se deschide  cu titlul „Universul lui Bergson”, 
în care se sintetizează trăsăturile gândirii filosofului francez. Astfel, intuiţionismul, 
accentul pus pe trăirile subiective, epicureismul, văzut ca o justă reglementare a plăcerilor 
sufletului este o  replica dată lui Descartes, care punea accent pe supremaţia raţiunii, sunt 
câteva din particularităţile filosofiei bergsoniene. 

De observat că în literatura română, Camil Petrescu este un adept al 
intuiţionismului bergsonian, argumentând şi prin creaţia sa epică faptul că literatura este 
mijloc de cunoaştere, iar autenticitatea este realitatea trecută prin propria noastră 
conştiinţă. De aceea  el va opta pentru relatare la persoana I, adevărul fiind perceput 
numai pe cale directă, nu prin intermediari. 

Suita eseurilor  dedicate  şi altor  fiolosofi se continuă cu „Seneca,(…) robul 
destinului” un gânditor  roman care desfide bogăţia materială şi crede în forţa destinului. 
Senaca a reprezentat curentul stoic roman alături de Epictet şi Marc Aureliu 

„Inţeleptul trebuie să trăiască, potrivit concepţiei stoicilor, în conformitate  cu 
raţiunea, să stăpânească pasiunile (durerea, frica, plăcerea, pofta), să considere virtutea 
ca un singur bun adevărat, iar bogăţia, gloria, sănătatea etc. ca lucruri neimportante şi 
indiferente” 

Într-un alt eseu se pune în evidenţă preferinţa filosofului Martin Heidegger pentru 
analizarea poemelor lui Hőderlin,  motivul fiind că acesta stăpânea arta translării 
poeticului în poematic, avea capacitatea de a crea „poezie gânditoare” 

Blaise Pascal, matematician, fizician şi filosof francez, adversar al raţionalismului 
cartezian este prezentat ca spirit pozitivist, cu mari merite pentru contribuţia sa în 
domeniile ştiinţifice, dar şi pentru ipostaza sa de gânditor, care a optat pentru o cale 
mediană între apologia religiei şi apologia raţiunii. Este o navigare între raţiune şi 
sentiment. Alungarea somnului raţiunii duce la sporirea luminii cunoaşterii! 

Personalitatea complexă a filosofului german Martin Heidegger mai este ilustrată  
şi în eseul intitulat „Nostalgia lui Martin Heidegger după esenţa  anistorică a omului”- 
din care se desprinde concluzia că  filosoful aspira  spre întoarcere în frumuseţea 
idilică/bucoloică.  

În eseul dedicat lui Nietzsche, intitulat „Nietzsche între răsăritul zeilor şi amurgul 
lor”, se trece în revistă evoluţia gândirii acestuia de la  apoteozarea la abolirea zeilor, 
pendularea între adoraţie şi respingere. In partea finală a acestui eseu se trage concluzia 



următoare: „Nietzsche a considerat că de la natură omul posedă o fire demonică, 
predestinată pentru tragism.” Simbolul lui Prometeu, învingătorul zeilor este expresia 
unei imagini a zădărniciei condiţiei umane, care impune totdeauna un tragic sacrificiu. 

Trăsăturile  esenţiale ale gândirii filosofice a lui Arthur Schopenhauer sunt 
analizate în eseul „Masca lui Schopenhauer- paradisul pierdut al nefiinţei”Fondator al 
pesimismului modern, cum  a fost calificat  filosoful, avea să influenţeze, în cazul culturii 
noastre, pe Eminescu. 

Totuşi, sub această mască, gânditorul a meditat asupra unor trăsături complet 
opuse pesimismului: despre fericire, bucurie, veselie, despre optimism şi despre 
privilegiul de a trăi, surâzând el însuşi când masca cea tristă îi cade. 

Despre Hegel se  vorbeşte în eseul intitulat „Conştiinţa nefericită a lui Hegel, 
trăită prin gândirea epocii lui B. Fundoianu”. Benjamin Fondane (pseudonimul literar al 
lui Benjamin Wexler, născut la Iaşi în 1898 -m. la 2 oct. 1944 în lagărul nazist de 
exterminare de la Auschvitz), a fost  critic, eseist, poet, teoretician literar franco-român  
de etnie evreiască. 

In 1936 a publicat în Franţa, unde se stabilise încă din 1923, împreună cu Tristan 
Tzara şi Ilarie Voronca, lucrarea intitulată „La concience malheureuse”, în care zugrăvea 
epoca sfâşiată de conflicte, cangrenată  de criză. După concepţia sa, omul nu trebuie  să 
rămână închis în chinga nefericirii, deoarece fiinţa umană este, prin vocaţie, demiurgică, 
cu capacitate de autodepăşire, cu puterea de a transforma o clipă a suferinţei într-un timp 
al bucuriei, în timp ce conştiinţa nefericirii hegeliene rămâne pe un fond idealist o 
„trăire” veşnică pentru B. Fundoianu.  

Gândirea nietzsceniană este sintetizată în lucrarea „Aşa gândit-a Zarathustra”, 
carte despre care  filosoful avea să afirme în „Amurgul zeilor”:  „Am dat umanităţii cea  
mai profundă carte pe care o are  al meu Zarathustra” Eroul său  era văzut ca un nou 
Mesia, iar cartea  şi-a caracterizat-o drept scriere filosofică , poem, carte sfântă, simfonie, 
în stilul primei părţi a creaţiei bethoveniene. 

In afară de consideraţiile  privitoare la  operele filosofilor, autorul eseurilor  
abordează şi alte teme de interes imediat, cu referire, de data aceasta, la anumite creaţii  
literare, care au intrat în conştiinţa umanităţii şi despre autorii  acestor opere. Astfel, 
noutatea romanului „Jean Barois” al lui Roger Marin du Gard, publicat în urmă cu 
aproape un secol, consta în îmbinarea elementulor genului epic cu ale celui dramatic. 
Aprecierile personale ale autorului eseurilor de faţă sunt  adesea însoţite şi sprijinite de 
consideraţiile altor critici  şi comentatori notorii şi avizaţi ( în cazul de faţă Albert Camus, 
Andre Daspre) iar eseul cuprinde şi o sumară istorie a existenţei  acestui roman.(anul şi 
locul apariţiei - !913 în Belgia), la care se adaugă şi consemnarea calităţilor artistice, pe 
lângă cele de natură documentară. (afacerea Dreyfus), iar eroul principal, care dă şi 
numele romanului, este prezentat ca o victimă a contradicţiei dintre religie şi ştiinţă.  

* 
Al. Fl. Ţene  emite  opinia cu nuanţă polemică despre faptul că istoriile literare nu  

trebuie să omită vreun scriitor şi să nu fie realizate după criterii partizane. Poate şi dintr-
un motiv de precauţie, un critic şi istoric litarar de factura lui N. Manolescu, pentru a 
justifica  subiectivismul în aprecierea şi erarhizarea valorică a creaţiilor literare analizate ,  
a numit cartea sa „Istoria critică a literaturii române”,. Tot aşa, Ion Rotaru şi-a intitulat 
cele patru volume „O istorie a literaturii române”,dând de înţeles că sunt posibile şi alte 
variante. Şi N. Manolescu, precum  şi alţi mari autori de istorii literare, (Lovinescu, 



Călinescu ş. a.,) pe lângă trăsăturile  subiective, au ţinut seama de criteriul valoric dat de 
latura estetică  a creaţiilor. De altfel,  toţi aceştia au făcut departajare între conglometatul  
de istorie literară al lui N. Iorga şi  literatura propriu zisă. Pentru a nu se considera, totuşi,  
că scriitorii mai puţin valoroşi sunt ignoraţi, autorii de istorii literare , ca cei citaţi mai sus 
au trecut  astfel de scriitori  la un capitol numit „Scriitori de dicţionar” 

În articolul „Toleranţa deosebirilor - baza constituirii solidarităţii” se face 
referire  la noţiunea de pluralism cultural şi la nevoia de înţelegere şi cumpătare, precum 
şi la solidaritate, ca expresii ale democraţiei şi chiar la iertare, ca trăsătură a spiritului 
religios creştin, neîntâlnită, de exemplu, la fundamentaliştii islamici. Credem, totuşi, că 
toleranţa trebuie să funcţioneze  reciproc. 

 Se ştie ca după al doilea război mondial şi după instaurarea regimului comunist la 
putere, a existat o „regiune autonomă maghiară” care cuprindea  judetele Covasna, 
Harghita şi Tg. Mures, iar după 1989 UDMR a  făcut parte totdeauna din componenţa 
parlamentului şi a guvernelor  postdecembriste. Nu acelaşi tratament îl au românii din 
Ucraina, din fosta Jugoslavie ( Banatul sârbesc, respectiv Valea Timocului), românii sud-
dunăreni din peninsula balcanica. La noi s-a depăşit cu mult sfera toleranţei şi a egalităţii 
de drepturi şi s-a ajuns la ceea ce se numeşte privilegii. 

O paralelă interesantă, vizând atât asemănări  cât şi deosebiri , este realizată între 
creaţia bacoviană şi a lui Mircea Ciobanu. Asemănările sunt date  de „substanţa 
materiei”, adică de aspectele  concrete, materiale ale  universului înconjurător, ca sursă de 
inspiraţie. Gânditorii antici rezumau  substanţa materiei în cele patru elemente: focul, 
apa, aerul, pământul, iar G. Călinescu într-un studiu dens alcătuit  după principiile 
dialogurilor platoniciene, intitulat „Universul poeziei”, demonstrează şi el că există 
elemente ale universului înconjurător, printre care şi cele semnalate  de gânditorii antici,  
unele elemente care au capacitate poetică, pe când altele nu. 

Deosebirile dintre cei doi poeţi stau, desigur, în stil, procedeele de structurare a 
creaţiei artistice precum şi  în capacitatea metaforică cu care este dotat un autor. 
(Maiorescu vorbea de haina  nouă, personală cu care se „îmbracă” un conţinut; forma 
artistică asigurând originalitatea, deoarece temele pot fi vechi de când lumea!) 

* 
Un spaţiu generos, în economia lucrării , a acordat autorul geniului eminescian, 

raportat la spiritul naţional-patriotic  al publicisticii şi prozei, autorului „Geniului pustiu” 
Spiritul naţional, se ştie că a capătat avânt şi consistenţă în epoca constituirii naţiunilor 
(jumătatea secolului al XIX-lea) pe întreg cuprinsul continentului european. 

În eseul intitulat „Spiritul naţional în publicistica şi proza eminesciană” se 
consemnează, pe lângă cunoscutele sentimente patriotice ale poetului, exprimate prin 
elogierea frumuseţii şi bogăţiei limbii(„fagurele de miere”), a tradiţiilor, istoriei 
glorioase, naturii patriei, dar şi spiritului naţional-ortodox şi al rolului bisericii în 
dezvoltarea limbii literare („limba vechilor cazanii / care-o zic  şi care-o cântă / pe la casa 
lor ţăranii”) 

Un al doilea  eseu dedicat marelui poet naţional „Mihai Eminescu şi dragostea de 
ţară”, amplifică şi completează tezele abordate în primul articol „Pe parcursul vieţii sale 
scurte, poetul  va rătăci ani întregi de-a lungul ţării, trecând prin Ardeal, ajungând şi la 
Floreştii de Gorj…va petrece o parte din tinereţe studiind la universităţi străine, va 
schimba locuri, dar nu sufletul” 



Binecunoscutul  Mugur Isărescu, concitadin al  lui Al. Fl. Ţene, ( oraşul podgoriei  
Drăgăşani şi al prozatorului Gib. I. Mihăescu), întrebat de acesta cum explica  desele 
reveniri în urbea natală, a dat un răspuns magistral:  

-„Prima înghiţitură de aer  pe care o inspiră copilul când se naşte, rămâne veşnic 
în plămânul omului. Aceasta face  să ne întoarcem mereu pe locurile natale, pentru a o 
împrospăta” Mitologia greacă ne aminteşte de gigantul Anteu care a rămas neînvins cât 
timp atingea pământul. Sfârşitul  său a fost provocat de  Hercule care  a reuşit să-l salte in 
aer, izolându-l de pământul care-i dădea forţă. Spiritul patriotic eminescian rămâne  
exemplu grăitor pentru noi, cei de azi: „Cine are dragoste de naţiune, nu-i cere nimic 
acesteia, dar îi dă totul !”( spunea poetul) 

Din nefericire, în zilele noastre s-a ajuns la demonizarea  noţiunii de naţionalism, 
acreditându-se ideea  că ar fi expresie a xenofobiei. 

* 
„Rolul literaturii de după Marea Unire în  europenizarea României” este titlul 

unui alt comentariu de istorie literară. (caracteristici, reprezentanţi, creaţii cu preeminenţa 
prozei de analiză. (cf. G. Ibrăileanu cu studiul „Creaţie şi analiză” în care face  diferenţa 
între  proza de acţiune exterioară ( de creaţie) şi proza  modernă de analiză psihologică,  
şi cu tematică urbană, aceasta din urmă devenind dominantă în  perioada interbelică) 

Observaţii corecte şi o luare de poziţie obiectivă ne  oferă eseul intitulat „Revolta 
eroilor din oglinda răufăcătorilor”, în care se analizează atitudinea duală, subiectivă  şi 
percepţia obiectivă  a istoricilor şi criticilor literari ( observaţie făcută după 1989 şi de 
istoricul Lucian Boia în lucrarea „Istorie şi mit în conştiinţa românească”), scoţând în 
evidenţă doar laturi pozitive, nu şi aspectele umbrite.  

Autorul optează pentru o viziune duală în care să se aşeze ca într-o oglindă 
aspectele contrastante ( spre exemplu:Vlad Ţepeş – Avram Iancu; biruinţa istorică a lui 
Ştefan cel Mare de la Vaslui, dar si jenantul jurământ al aceluiaşi, de la Colomeea, depus 
în faţa regelui polonez.) 

Eseul „Relativitatea succesului în literatură”pune în lumină efemeritatea 
succcesului şi a modelor, ca şi a mentalităţilor, concepţiilor şi gustului unei epoci. După 
Voltaire, succesul este „beţie de moment”Există şi multe pseudosuccese, care pot fi 
descurajate prin dezvoltarea spiritului critic demistificator. Timpul validează valorile 
perene, contrar părerii lui E. Lovinescu a cărui credinţă era că valorile estetice se 
perimează odată cu trecerea timpului. Numai actualitatea  comediilor caragealiene  poate 
servi ca dovadă şi dezic opinia lovinesciană. 

Într-un alt articol dedicat scriitorului american Theodore Dreiser, autor al  
romanului „O tragedie americană” se evidenţiază interpretările contrastante, pro şi contra,  
ale  cărţii sale (negative în America şi pozitive în lumea comunistă  de la noi) Vederile de 
stânga ale acestui autor sunt amendate sever de criticii conaţionali, pe când la noi se 
admiră şi se dau ca exemplu. Geo Bogza a fost unul dintre autorii români care a practicat, 
în perioada interbelica  şi o literatură de stânga, în vestitele sale  reportaje, ridicate, graţie 
talentului, la nivel literar. 

Despre problemele presei, după ce se face un excurs istoric în articolul „Presa, 
„câinele  de pază” al democraţiei sau „haitele de câini” care „muşcă’ democraţia”, se 
reiterează acest adevăr de către Al. Fl. Ţene; se aduce apoi, în prim plan situaţia actuală a 
presei noastre (scrisă, audio sau video) Din nefericire, la ora actuală, presa, - o mare parte 
a ei - cea politică, s-a radicalizat, a devenit partizană, chiar agresivă, aparţinătoare unor 



grupuri de interese şi patroni, nemaiţinând seama de normele deontologice, transformată, 
practic în armă de atac împotriva adversarilor. 

Este lamentabilă pirueta jenantă, subiectivă pe care o fac mulţi ziarişti, onorabili  
cu puţin înainte, care au lăsat steagul onoarei în bernă şi s-au înregimentat  patronatelor 
lipsite de scrupule şi de omenie. 

* 
Tinâd seama de adevărul biblic, precum că toate sunt trecătoare ( panta rei- soartă 

alunecoasă!) şi potrivit concepţiei dialectice a lui Heraclit asupra mişcării ca schimbare 
neîncetată a universului, se reiterează acest adevăr de  către Al. Fl. Ţene, într-un eseu 
intitulat: „Poeţii întemeiază dăinuirea prin cuvânt” 

Eminescu a consemnat acest aspect prin celebrele versuri  din poezia „Numai 
poetul” din 1968: 

„Lumea toată-i trecătoare,           Numai poetul. 
Oamenii se trec şi mor,                  Ca păsări ce zboară 
Ca şi miile de unde ,                      Deasupra valurilor 
Ce un suflet le pătrunde,               Trece peste nemărginirea timpului 
Treierând necontenit                      În ramurile gândului, 
Sânul mărei infinit                         În sfintele lunci, 
                                                       Unde păsări ca el 
                                                       Se-ntrec în cântări” 
Dăinuirea prin cuvânt, sau ceea ce rămâne, se  asigură prin creaţie, prin artă . 

Legătura dintre epoci şi generaţii se  face prin artiştii creatori, aşa cum  o spune atât de 
plastic şi poetul Al. Philippide în poezia  „Ausoniuis”( poet cu dulce nume !): 

„C-un fir pe care-l trag din stele,  
Poeţii leagă vremile-ntre ele” 
……………………………. 
Sunt şaisprezece veacuri de la tine, 
Mai ard şi-acum făcliile latine” 
Articolul acesta face elogiul puterii   poeziei, ca arta de a supravieţui, în pofida 

împrejurărilor neprielnice, când crizele  şi războaiele ciclice  fac  să amuţească artele. 
În eseul  cu titlul „Metafora - ca ritm al gândirii poetice”se face afirmaţia că 

metafora este de sorginte filosofică. De fapt, metafora este poezia însăşi şi este rezultatul 
exprimat  al unei comparaţii subînţelese, unul din termenii comparaţiei fiind eludat 
(Tudor Vianu: Problemele metaforei şi alte studii de stilistică”, ESPLA, 1957) Vianu dă 
un exemplu banal: leul= regele pustiei, arătând mai apoi că originile metaforei sunt vechi 
şi au străbătut o evoluţie istorică, începând cu faza poetică a spiritului omenesc, faza 
metaforelor primitive, care sunt, de fapt, personificări : creştetul sau piciorul unui munte,  
braţul unui fluviu, măruntaiele pământului, coşul pieptului etc. 

Poezia lipsită de metaforă este un nonsens, deoarece cunoaşterea artistică se 
bazează pe cunoaşterea metaforică (comparaţii prescurtate) şi metonimică (transfer de 
însuşiri) 

În următorul eseu, dedicat tot metaforei,  se exemplifică  prin analiza creaţiei 
lirice a poetei Melania Cuc (Tablete şotron şi Vânătoare de şoim) 

* 
O temă în care se îmbină analiza cultural/literară cu cea  sociologică, a relaţiei 

dintre democraţie şi literatură, pune în discuţie aportul diacronic şi sincronic al culturii la 



dezvoltarea democraţiei  în ţara noastră („Literatura în folosul democraţiei şi democraţia 
în slujba culturii la români şi in folosul dictaturii comuniste”) 

Un  paradox surprins şi analizat de autor este cel oferit de epoca paşoptistă când 
boierii, mulţi dintre ei, (dacă nu  majoritatea , precum Dinicu Golescu, Iancu Văcărescu, 
Alecsandri, Kogălniceanu ş. a. ) manifestă comportament democratic. Dinicu Golescu a 
înfiinţat o şcoală  la Goleşti unde aveau acces  copii din toate categoriile sociale şi tot este 
cel care deplânge  starea  de rămânere în urmă de factură feudală a românilor în cartea 
„Însemnare a călătoriei mele..” Boierii  noştri  din această epocă sunt patrioţi şi promotori 
al culturii (Asachi, Eliade, Bălcescu) 

Tot aşa, în descursul istoriei noastre, în etapa interbelică, democraţia învinsese şi 
se instalase definitiv – subliniază analistul. După al doilea  război mondial, literatura 
română devine unealtă de propagandă a partidului comunist, se produc epurări masive de 
autori şi opere, democraţia intră într-un  întristător con de umbră. 

Momentul intrării trupelor „eliberatoare” ruseşti în ţară şi apoi neinspirata reformă 
a învăţământului, înfăptuită la ordin şi după model sovietic, în vara anului 1948, au 
condus la gâtuirea democraţiei. Faptul a fost posibil şi datorită unor intelectuali convertiţi 
la colaboraţionism ( de voie sau de nevoie, precum Sadoveanu, G. Călinescu, T. Arghezi) 
S-a instaurat teza realismului socialist, susţinută şi lăudată de  unii critici literari ca Paul 
Georgescu, Mihai Gafiţa, Mihai Novicov şi alţii. De reţinut că, totuşi, au mai fost posibile 
apariţii ale unor cărţi de memorii (Vintilă Rusu Şirianu –„Vinurile lor”; Demostene 
Botez-„Memorii” etc.) Scriitorii români din diaspora au fost ignoraţi  şi marginalizaţi, iar 
concluzia eseistului este că democraţia a  avut de suferit din cauza imaginii deformate  de 
literatura de după război a vietii noastre publice. 

O plăcută surpriză oferă lectorului debutul eseului „Liantul ideilor 
contradictorii”, unde  stilul deconspiră pe poetul care este autorul eseurilor, făcând o 
descriere lirică  a peisajului Feleacului clujean, intr-o dimineaţa de toamnă aurie. Se trece 
apoi la comunicarea şi demonstrarea ideii  că interferenţele  culturale, cu caracter  
regional-geografic şi  tematic sunt realităţi care nu trebuie ignorate ( un exemplu  
concludent este  al temei  jertfei pentru creaţie din „Meşterul Manole” care are  mare 
circulaţie  şi în sudul Dunării  (cu variante; jertfă pentru construcţia de poduri) În eseu se 
face  şi afirmaţia că adepţii conservatorismului cultural-artistic sunt naţionalişti, aceştia  
manifestând  dorinţa păstrării valorilor de patrimoniu spiritual şi artistic în stare pură, 
neschimbată.  Considerăm că nu este un păcat dacă se  susţine conservarea specificului 
naţional şi nu este  nici o ruşine să dovedim spirit patriotic şi naţional. 

Ca om şi tribun al Cetăţii, Al. Fl. Ţene  manifestă atitudine justiţiară, numind şi 
cauzele şubrezirii democraţiei  de la noi cât şi pe unii autori-vinovaţi  ai acestui proces. 

Ideea de egalitate, se ştie  că este clamată  încă din secolul al XIX lea (vezi 
paşoptiştii, după modelul  revoluţiei franceze ), dar va fi ignorată , fapt  creionat artistic 
de un Gr. Alexandrescu în fabula „Câinele şi căţelul” Tot  aşa  se va întâmpla şi cu ideea 
de libertate, care, la noi, după 1989  a fost interpretată  cu totul  fals, ajungându-se la 
devalidări  ale valorilor materiale, la fraude, la domnia bunului plac. 

O altă temă sociologică o găsim într-o analiză  cu titlul „Fericirea de a fi 
condamnat de confraţi”, în care se evocă persecuţiile  la care au fost supuşi  o mulţime de 
intelectuali înainte de 1989 (invidii, delaţiuni, trădări, colaboraţionism, plagiatori, 
piraterie intelectuală etc.) 



Abordând  problema simbolicului  visător, căutător al împlinirii speranţelor, 
Cavalerul Nebuniei care este Don Quijote, autorul  trage  concluzia că  „scriitorii şi-au 
dorit şi îşi doresc  să descopere în lume  şi altceva decât „repetabila povară”, un  fel de 
elice a „morilor de vânt” 

Unul din studiile eseistice din acest volum  surprinde prin francheţea cu care 
autorul amendează  o eroare morală şi estetică aflată în creaţiile folclorice ale literaturii 
noastre: „Mioriţa”şi „Meşterul Manole”, creaţii în care se acceptă crima ca răzbunare şi 
resemnarea în faţa destinului implacabil. Printre argumentele cu care se combate  o atare 
eroare, se aminteşte una din cele zece porunci creştine: „să nu ucizi”, sau după cum se 
prevede în  cunoscuta rugăciune Tatăl nostru „şi ne iartă greşalele noastre precum şi noi 
iertăm greşiţilor noştri” 

* 
Cartea de faţă, complexă ca tematică, ilustrează preocupările de  analiză şi 

apreciere o unui amplu domeniu  al culturii naţionale şi universale  de către  Al. Fl. Tene 
care  se află  la  deplina maturitate creatoare ca poet, prozator, dramaturg, eseist. Nu mai 
puţin valoroasă este iniţiativă de acum câţiva ani în urmă, când a înfiinţat „Liga 
scriitorilor români din ţară şi de peste hotare” ca variată alternativă la Uniunea 
Scriitorilor. Tenacitatea şi perseverenţa cu care abordează   o aşa de diversă şi 
pretenţioasă paletă tematică îi  fac cinste şi  ne dau speranţa că şi pe viitor  ritmul şi 
calitatea  apariţiilor sale editoriale vor fi tot aşa de intense şi interesante  ca şi până acum. 

 
Emil Istocescu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Universul lui Bergson 
 
 Întreaga filosofie a lui Henri Bergson încearcă să ofere, peste timp, o replică la 
concepţiile lui Descartes. Filosoful pune viaţa, în diversitatea ei infinită şi ubicuă, în locul 
presiunii cogito-ului şi a dictaturii pretenţiei raţiunii de a controla despotic “pasiunile 
sufletului”. Direcţia gândirii lui Bergson urmăreşte, aproape fidel, un crez formulat în ani 
tinereţii:”A şti să te bucuri de prezent, să stăvileşti neliniştea şi teama, iată adevărata 
înţelepciune şi scopul ultim al oricărei filosofii”(Henri Bergson “Ecrits et paroles,”Paris, 
1957-1959, volum de debut, p.29). Influienţa lui Epicur, pe care îl citise din scoarţă 
scoaţă, i-a conturat aceste gânduri. Louis Lavelle în “La philosophie francaise entre les 
deux guerres”, volum apărut la Paris în 1942, scria la pagina 91 că  Bergson este “unul 
din rarii filosofi pe care gloria i-a vizitat”, atrăgând cititorii şi auditoriul cu magia 
verbului sclipitor, obişnuit să ducă din tinereţe frumoasa imagine ţesută de exaltările 
apologeţilor. Opera sa , multiplu diversificată, totuşi pare unitară şi organizată insistent în 
preajma idei direcţionare-trăirea subiectivă a duratei. O scrisoare către Harald Hoffding 
scrisă de Bergson avertiza categoric că miezul operei sale este “intuiţia duratei”, 
scrisoare semnalată de exegetul danez Vladimir Jankelevitch în “Henri Bergson”,Paris, 
1959,p.4, şi orice altă perspectivă închide nesupusului calea spre ea. “Curentul vieţii”  
filosoful încearcă să-l pătrundă, să-l ducă în chinga disciplinată, să-l pună sub 
direcţionarea înţelegătoare  a sufletului.  Acest context Bergson îl face pe filosof să 
semneze pactul cu iraţionalul. Însă părerile comentatorilor săi sunt contrazise de lucrările 
principale ale lui Bergson care refuză să poarte numitorul comun favorit-durată, fiecare 
adduce o primenire revelatory de accent.”Eseu despre datele imediate ale 
conştiinţei”(1889), se axează indubitabil asupra libertăţii eului şi al cogitoului, “Materie 
şi memoria”(1896), în care se face referire asupra raportului şi confluienţei dintre spirit şi 
corp, “Evoluţia creatoare”(1907), unde se insistă asupra dinamicii vieţii în univers, 
iar”Cele două surse ale moralei şi religiei”(1932) părăseşte direcţia iniţială şi se 
îndreaptă spre apologia creştină. Fiecare dintre aceste lucrări orchestrează diferit 
experienţa eului din gândirea lui Bergson- dar niciodată cu final de imn al bucuriei, în 
paginile fiecăreia revin insistent sunetele joase ale unui sentiment tragic al timpului, cu 
accente de doină, ca în cântecele de jale româneşti, sau tânguitoare ca un clopot al 
destinului, al cărui sunet vibrează altfel pe timp noros. Filosoful spunea în al doilea 
volum al său “Ecrits et paroles” că marii gânditori şi-au pus problema sensului vieţii, dar 
mai puţini ne-au făcut să înţelegem  că purtăm în noi cheia enigmei. Viaţa constituie 
existenţa privilegiată a universului şi angajamentul cel mai serios, însă dificil, pe care şi-l 
poate asuma o filosofie să-i explice sensul. Însă, gândind ca Fr.Schlegel, că filosofia se 
dezinteresează de orice propedeutică, Bergson urmăreşte să capteze ritmul vieţii, să redea 
plasticitatea ei impunătoare printr-o gândire la fel de maleabilă şi plastică, neobligată de 
arhetipurile ne fructuase ale metafizicii. Filosofia lui este departe de a concepe viaţa ca o 
abstracţie, ”ca o simplă rubrică sub care se înscriu toate fiinţele vii”,(Euvres, ediţie 
apărută la centenar, Paris 1959,p.493), doreşte să-i statuieze vieţii intactă prospeţimea, să 
plonjeze în abisurile ei insondabile, să se implice în vâltorile fluxului vital şi să urce până 
la rangul de conştiinţă de sine a acestuia. La început rigoarea ştiinţifică nu prea o găsim 
în lucrările lui, predomină înclinarea spre poezie, în “Evoluţia creatoare” , la pagina 578, 



filosoful asimilează traiectoria vieţii cu un obuz explodat într-o jerbă de fărâme 
sclipitoare, pentru ca la sfârşit să cedeze loc religiei ,în “Cele două surse ale moralei şi 
religiei”, unde  îşi face loc providenţa, universul fiind imaginat ca “o maşină de făurit 
zei”. El descoperă că forţa explozivă a vieţii înfrânge rezistenţa materiei brute, pe care o 
echivalează cu “inerţie, geometrie, necesitate” şi deschide   drumul pavat cu certitudini al 
evoluţiei, al dinamicii imprevizibilă şi spontană al “elanului vital”, asimilat cu energia 
ocultă, răspunzătoare de promovarea vieţii de la ameobă la om. El compară ,oarecum 
entuziast, natura, tulburătoare prin imensa eflorescenţă de forme, prin jocul aleator şi 
arbitrar al forţelor ei, cu “o mare operă  de artă“ şi preia de la romantism motive pentru a 
o descrie. Cum ar fi mobilitatea infinită  care desfide legea, muzicalitatea care suspendă 
haosul, emoţia artistică intensă care revelează nemărginirea. Conceperea vieţii 
instinctului şi a dorinţei ca reactive pentru înţelegerea omului, convertirea penumbrelor 
psihice în echivalent spiritual, “desenarea” cu o fineţe de filigram a stărilor afective, 
analizarea perseverentă a memoriei, acea indiscretă fiică a plictiseli, cum o numea 
Ungaretti, sunt elemente cu care bergsonismul doreşte să recucerească ogoarele pierdute 
ale perceptului Socratic. Acesta folosit de Bergson devine solidar cu elanul vital şi 
insurgent faţă de raţiune, fapt ce- l face pe Leon Brunschvicg să spună în “La vie 
interieure de l`intuition” că teoria bergsoniană “ignoră imperativul moral al lui Socrate”. 
 A ne  cunoaşte  spunea Bergson înseamnă a descifra în efervescenţa adâncurilor 
aritmiile şi euritmiile elanului vital, a acorda puterile sufletului la tumultul răscolitor prin 
care viaţa cosmică irumpe iraţional în om. El susţine că elanul vital produce şi indivizi de 
excepţie- eroii, profeţii, sfinţii-ctitori ai unei ai unei “morale deschise”, care îndrumă 
oamenii către “societatea deschisă“, prin care se înţelege umanitatea. Sub imboldul lor 
înmugureşte în om dorinţa de identificare cu principiul iubirii şi creaţiei emanate de 
divinitate şi să se contopească cu ea. Prins în capcana timpului, în chinga lui haină, omul 
trece necurmat prin un nesfârşit şir de metamorfoze, devine mereu altul; niciodată fiinţa 
lui intimă nu se îmbăiază de două ori în valurile aceluiaşi râu sufletesc. 
 Filosofia lui Bergson nu construieşte o strategie a victoriei omului asupra timpului 
şi nici nu luminează vocaţia unică a omului de a dura valori nepieritoare, de a căuta, în 
zborul infinitului minimal(clipa), ,, mirabila sămânţă”,cum spunea Blaga, a eternului 
înţeles ca maşină de făurit zei. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un secol de la scrierea romanului-dramă ”Jean Barois “ de 
Roger Martin du Gard 

 
 
 Apărut pentru prima oară la noi în 1966, în traducerea Iuliei Soare, romanul 
dramă şi de idei ” Jean Barois “ de Roger Martin du Gard este o combinaţie sui-generis 
între dramă şi roman. Autorul a început să-l scrie în Berry, la o proprietate a părinţilor săi 
din La Verger d`Augy, lucrând la el trei ani, dar aducând fapte, idei, extrase din presa 
timpului mai bine de zece ani. 
 La aproape o jumătate de an după ce începuse romanul ”Jean Barois “ îi scrie lui 
J.R.Bloch ”Lucrez la o bucată mare, mare. Mai am încă treabă pentru multe luni. Un 
subiect foarte frumos, materie frumoasă. Dar e aşa de greu să nu-l strici! Conflictul între 
ereditatea mai mult sau mai puţin mistică a generaţiei noastre şi educaţia pozitivă, foarte 
încărcată de ştiinţă contemporană, de biologie. Vezi ce bloc enorm am de ridicat! “ 
Scrisoarea este datată 2 noiembrie 1910. 
 Conflictul din acest roman, dincolo de câteva scăderi, este perfect plauzibil în 
cazul personajului principal, deoarece punctual culminant ideatic ce există între religie şi 
ştiinţă, inclusiv datele despre Afacerea Dreyfus au paternitatea obiectivă a unui “nerv 
tragic “. În acest context Albert Camus scria că romanul “Jean Barois “ de Roger Martin 
du Gard “rupe cu toate tradiţiile genului şi nimic nu-i poate fi comparat, în literatura 
care va urma. Autorul său pare să fi căutat în mod sistematic mijloacele cele mai puţin 
romaneşti. Cartea se compune din dialoguri (însoţite de scurte indicaţii de punere în 
scenă ) şi din documente înfăţişate - pentru unii - în stare brută. Şi cu toate acestea, 
interesul nu slăbeşte niciodată şi cartea se citeşte dintr-o răsuflare. Aceasta provine 
poate din faptul că subiectul însuşi se împacă foarte binecu o stare tehnică  “.( Vol. I, 
pag.XV ). Şi critical Andre` Daspre în “Sur le realisme de “Jean Barois “, publicat în 
revista Europe, nr.412/ 1963, pag.46, are aceaşi convingere despre această construcţie 
armonioasă, echilibrată şi cu dialoguri scurte. Eroul Jean Barois trăieşte drama existenţei 
intelectualului de la finele veacului XIX şi începutul celui de-al XX-lea. 
 Romanul are doi poli uniţi de un fir roşu, pe care îl numim axă, primul este efortul 
de descătuşare a eroului din chingile dogmelor religioase şi al doilea pol este  ataşarea sa 
la o încercare colectivă de a rupe “cătuşele “ justiţiei. Scris în stil impresionist ce 
simplifică legăturile între scene şi tablouri face ca acesta  să îndemne la o colaborare din 
partea celui ce citeşte- vizionează  romanul . 
 Între “Familia Thibault “ şi romanul de care facem vorbire există o interferenţă şi 
continuitate, fiindcă “Jean Barois “ este cheia care deschide uşa înţelegerii frumuseţii 
boltei romanului “Les Thibault “ . 
 Autorul acestor romane a trăit între 1881 şi 1958, evitând toată viaţa de a fi o 
prezenţă publică, făcând apologia izolării complete a omului de creatorul de artă. 
 “Jean Barois “ a fost tipărit în timpul verii anului 1913 în Belgia şi a apărut pe 
piaţă în noiembrie, la trei ani de la începerea scrieri lui. Era anul când producţia literară 
aducea în vitrinele librăriilor ”Du cote` de chez Swann “ a lui Marcel Proust, “Alcools “ 
de G. Apollinaire, “Le grand Meaulnes “ a lui Blain Fournier, “Barnabooth “ al lui 
Valery şi multe altele. 



 

Un anumit egoism al istoricilor literari şi de artă 
 
 
 Pentru început e bine să definim ,conform Dicţionarului Limbii Române editat de 
Academia Română,ce înseamnă istorie (literaturii,artelor), aceasta este.Ştiinţa care 
studiază dezvoltarea şi schimbările succesive într-un anumit domeniu: istoria literaturii, 
istoria artelor. 
 Se cunoaşte faptul că istoria naţiunilor consemnează cu amănunţime victoriile,dar 
şi înfrângerile.Arheologia,o ramură a ştiinţei istoriei studiază şi consemnează  în 
amănunţime cea mai mică religvă descoperită.Toate acestea fac parte din patrimoniu 
cultural şi istoric al umanităţii.O adevărată armată, de cercetători, nu-şi permite să treacă 
cu vederea cea mai mică înfrîngere,cea mai mică victorie,un semn heroglific,o relicvă 
antropologică sau arheologică din lanţul nesfârşit al evoluţiei societăţii 
omeneşti.Patrimoniu ce face parte din istoria naţiunilor.Singurii care şterg cu buretele 
indiferenţei,al intoleranţei, pagini întregi din istoria artelor şi literaturii române sunt 
istoricii  artelor,dar mai ales criticii literari din spaţiul spiritual românesc.Francezii nu-şi 
permit să omită nici un autor,chiar dacă a scris şi publicat un singur vers. 
 “Istoriile” Literaturii Române,apărute până în prezent (impropriu denumite 
istorii),mă gândesc la încercările lui Titu Maioresc, E.Lovinescu, G.Călinescu, Cartojan, 
Al.Piru,Laurenţiu Ulici,Eugen Negrici,Marian Popa , Mircea Zaciu,Marian 
Papahagii,Aurel Sasu,sunt scrise cu prejudecăţi ,eliminând din start sute de autori cu cărţi 
publicate şi prezenţi în presa culturală.Nicolea Manolescu,scria undeva că:O istorie care 
pune opera în paranteză(fie din unghiul procedurii,fie din unghiul receptării)nu-şi atinge 
în definitiv scopul care este acela de a fi o istorie a literaturii. 
 Aproape toate “istoriile” artelor,şi în special cele ale literaturii române,şi chiar 
dicţionarele de profil,sunt concepute pe criterii partizane,(vezi:Istoria literaturii 
contemporane, de Alex. Ştefănescu),cuprinzând aceeiaşi autori care au scris în spiritul 
realismului socialist,omiţând cu bună ştiinţă autori de expresie română din diasporă şi 
chiar din ţară(Radu Gyr,N.Crevedia,Nică Petre,Vizirescu, Aron Cotruş,Baciu,şi chiar 
Pamfil Şeicaru,activitatea lui literară ,şi mulţi alţii),a căror opere nu sunt scrise cu 
mentalitatea implementată de propaganda aparatului P.C.R.Dar, ce să pretinzi de la un  
Alex.Ştefănescu care ,după mazilirea lui O.Paler din funcţia de redactor şef al României 
Libere,înainte de 1989,a fost trecut  de către Secţia de propaganda PCR pe postul de 
redactor şef adjunct.În condiţiile când ştim că  se numeau pe astfel de funcţii persoane 
care făceau pactul cu diavolul 

Se cunoaşte faptul că nimic nu se poate construi fără  o bază.Această bază  sunt 
autorii şi operele lor care nu au dat din coate,nu şi-au conturat o notorietate,prin simplul 
fapt că ei îşi scriu operele.Aceştia sunt personalităţile din România profundă,ignorate de 
criticii şi istoricii literari.Aceştia nu înţeleg,sau nu doresc, sau mai grav,nu pricep, că 
vârful piramidei nu ar respira aerul înălţimii dacă nu ar exista baza pe care se suţine.Fără 
aceasta, vârful zace impersonal la limita banalului.Aşa cum au” reuşit” autorii:Al.Piru în 

Istoria literaturii române ,ediţie revăzută,apărută postum în 1993,Eugen Negrici 
în Iluziile literaturii române,( totuşi,remarc Istoria literaturii române sub comunism-
Poezia şi Proza,de acelaşi autor),şi toţi ceilalţi amintiţi mai sus,etc. 



Noroc  cu micile istorii literare editate pe plan local,care ,una lângă alta, se 
constitue,întradevăr,în marea Istorie a literaturii române.Enumăr câteva, aici,Profiluri şi 
structure literare,vol.1 şi 2,de Florea Firan,Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor 
teleormăneni,de Stan V.Cristea,Dicţionarul scriitorilor din vale de 
I.Barbu,etc.Majoritatea regiunilor ţării au publicat asemenea Istorii.Scriitorii din aceste 
Istorii sunt adevărata bază a literaturii române ,pe care se sprijină vârfurile propuse(să 
vedem dacă timpul le şi acceptă ) de Al.Piru,Alex.Ştefănescu,Eugen Negrici ,Marian 
Popa,etc.Cărţile celor enumeraţi nu sunt istorii,sunt nişte compendii esclusiviste ce 
cuprind scriitori preferaţi de aceştia. 

Inainte de a vorbi despre dicţionarele apărute,să vedem conotaţia acestui 
cuvânt.Dicţionar înseamnă :Lucrare lexicografică cuprinzând cuvintele unei limbi,ale 
unui domeniu de activitate etc,aranjate într-o anumită ordine,de obicei alfabetică,şi 
explicate în aceeaşi limbă sau traduse într-o limbă străină.Deci,s-a adoptat  eronat 
formula DICŢIONAR pentru lucrări istoriografice.Acestea sunt tot istorii de autori în 
ordine alfabetică. 

Ce să mai vorbesc de dicţionarele:DICŢIONAR de literatură română 
contemporană,de Marian Popa,ediţia a doua,Editura Albatros,1977,Dicţionarul 
artiştilor români contemporaani,de Octavian Barbosa,Editura 
Meridiane,Bucureşti,1976.Ceva mai complet  este Dicţionarul scriitorilor români de  
Mircea Zaciu,Marian Papahagii şi Aurel Sasu,însă, şi acesta are multe omisiuni. 

Am constatat în,aşa zise,dicţionare sunt prezenţi,în totalitatea lor toţi scriitorii 
,artiştii,care lucrau în sistem: adică erau redactori la reviste,ziare,edituri,salariaţi ai 
Consiliului Culturii,ai propagandei de partid,etc.Lipsesc cu desăvârşire scriitorii 
,artiştii,liberi profesionişti ,sau cei care lucrau în alte domenii.Fapt ce mă face să afirm că 
erau cuprinşi în paginile lor scriitorii şi artiştii verificaţi de partid,chiar de securitate,şi că 
autorii  dicţionarelor acţionau la comandamentul partidului communist. 

Mai complet se pare  este Dicţionarul literaturii române de Aurel Sasu,apărut în 
2006. 

Istoria literaturii este ştiinţa care studiază,consemnează toate operele scrise în 
acest domeniu şi autorii lor,dezvoltarea şi schimbările succesive .Aceasta nu se face pe 
sărite,după preferinţe,sau opţiuni politice.Istoria Literaturii trebuie să consemneze toţi 
autorii,răi sau buni ,cu eşecurile şi victoriile lor.Dacă este altfel,nu este istorie,în cel mai 
bun caz o putem denumii extrase din istorie,sau compendiu.Istoria Literaturii Române nu 
se scrie după bunul plac al unuia sau altuia.Ea se scrie aşa cum este,fără omisiuni şi fără 
aprecieri personale ale celui care o scrie.Se consemnează viaţa,opera,evenimentele ce au 
influenţat opera şi se citează aprecierile criticilor din vremea sa,de toate orientările.Aşa 
cum se procedează la scrierea istoriei neamului românesc. 

M.Kogălniceanu scria :Istoria trebuie să fie cartea de căpetenie a 
popoarelor.Parafrazândul pe acesta,întreb,Istoria Literaturii Române pe când v-a ajunge 
cartea de căpătâi a neamului nostru?Având în vedere că în condiţiile intrării în Europa şi 
a fenomenului globalizării este necesar să ne păstrăm toată zestrea agonisită de-alungul 
secolelor în domeniul istoriografiei,literaturii şi artei.Prin acestea Europa va cunoaşte 
adevăratul suflet românesc. 

     
   

 



 
 

Toleranţa deosebirilor baza  constituiri solidarităţii   
 
 
 În orizontul lumi de astăzi,după căderea comunismului în Europa de 
Est,oamenii  îşi afirmă identităţile etnice,religioase şi naţionale.Forţele de stânga în 
numele unor false unităţi nu au înţeles niciodată grupurile etnice care se străduiau să-şi 
păstreze identitatea,limba,tradiţiile,cântecele populare,cântecele de leagăn.În situaţia 
actuală când în ţara noastră se reafirmă pregnant minorităţile în cadrul statului unitar 
naţional toleranţa faţă de comunităţile de minoritari este impusă,încă,de la început în 
Constituţia României.Abordând principiul unitate prin diversitate. 
 Un specific al poporului român din timpurile cele mai vechi a fost 
toleranţa.Aşa se explică adăstarea pe acest teritoriu carpato-danubiano-pontic a unor 
popoare migratoare care au găsit aici înţelegere,toleranţă şi condiţii de a rămâne definitiv. 
 Prin dezrobirea ţiganilor survenită la mijlocul secolului 19 s-a făcut un prim 
pas în respectarea unui drept fundamental al omului:libertatea. 
 În condiţiile actuale,când unitatea vestului Europei este ea însăşi un produs-
sau cel puţin un succesor istoric-al separării,realizarea Comunităţii Europene a fost 
precedată de secole de  separatism,de state suverane,şi de guverne democratice.Practica 
democraţiei.chiar şi în stadiile ei de început,a relevat ineluctabil faptul că nu există un 
singur demos,şi că separarea era necesară dacă era ca democraţia să poată fi 
menţinută.Astfel,şi în ţara noastră întâlnim aceaşi situaţie,multinaţionalismul este o 
funcţie a vieţii politice.Acesta se reflectă în viaţa de zi cu zi,când minorităţile au şcoli în 
limba lor,îşi pot etala în mass-media,în cotidian amintirile 
istorice,obiceiurile,convingerile,ideile şi devotamentul.După evenimentele din 1989 
confesiunile religioase şi-au putut construi lăcaşuri de cult în care se oficiază în limbile 
minorităţilor naţionale şi în tradiţia religiei respective. Se obsearvă că membrii unor 
minorităţi etnice de la noi sunt caracterizaţaţi de o conştiinţă politică mai pregnantă.Un  
indiciu al sporirii conştiinţei politice a minorităţilor etnice este cerinţa acestora  de lărgire 
a programei didactice pentru a o face să reflecte rolurile jucate de minorităţi în istoria 
România.În acest sens s-au deschis clase şi şcoli în limba acestora.Politica României este 
aceea de a promova unitatea,solidaritatea în diversitate prin toleranţă şi drepturi 
individuale,egale pentru toţi locuitorii ţării.În acest proces de  promovare a grupurilor 
etnice,România ar trebui să includă minorităţile etnice în procesul politicii externe 
statului nostru,în felul acesta ar spori capacitatea ţării de a juca un rol important în lume-
deşi între minorităţi există deosebiri considerabile în privinţa trecutului,intereselor şi 
agendelor lor. 
 Există o tendinţă de diversitate în educaţie.Adepţii pluralismului au drept 
obiectiv o cultură comună mai bogată,în vreme ce promotorii particularismului susţin că 
o cultură comună nu este nici posibilă,nici dezirabilă.În prezent,ne dăm seama că 
pluralismul cultural este una dintre normele unei societăţi libere,că deosebirile dintre 
categoriile etnice constituie o resursă,mai curând decât o problemă care se cere 
rezolvată.O caracteristică distinctivă a României este faptul că cultura noastră este 
rezultatul dintre subculturile care convieţuiesc pe teritoriul ţări.Să ne gândim la rolul 



armenilor,ungurilor,bulgarilor,aromânilor,slavonilor(în scrierea bisericească şi 
dezvoltarea tiparului) şi chiar al ţiganilor(mai ales în muzică), în dezvoltarea 
culturii,ştiinţelor,arhitecturi ,de-alungul istoriei noastre.   
 Existenţa unei comunităţi multietnice autentice necesită însă mai mult decât 
ţeluri comune şi nobile predomiante de toleranţă.Ea trebuie să concentreze totodată 
activităţi cotidiene comune,ce ţin cont de necesităţile tuturor componentelor etnice ale 
acestei comunităţi. 
 În acest sens la noi mai sunt de făcut câţiva paşi ,printre care ar fi predarea 
religiei în şcoală acolo unde elevii unei minorităţi etnice,sau români, sunt de altă 
confesiune religioasă.Dar şi creearea de drepturi egale cu celelalte minorităţi şi  etnia 
majoritară pentru ţigani,iar ei să înţeleagă că au  obligaţii faţă de statul din care fac 
parte.Trebuie evitată discriminarea pozitivă. 
 În Convenţa europeană privind drepturile omului este stipulată libertatea 
cuvântului,dar şi a religiei,libertatea de a publica,libertatea de asociere,excluderea 
autoânvinuirii impuse,a percheziţiei sau detenţiei arbitrare şi a pedepselor crude sau 
neobişnuite,dreptul la tratament egal conform legilor şi la proceduri juridice echitabile 
pentru impunerea unor sancţiuni sau acordarea unor beneficii legale.România a armonizat 
legislaţia în direcţia Convenţiei europene,dar din păcate mai sunt neajunsuri în aplicarea  
practică a acestora,inclusiv continuarea armonizării legislaţiei noastre cu cea 
europeană.Ar fi necesar să adoptăm şi noi o Cartă a Drepturilor care v-a poseda mai 
multă autoritate decât legislaţiile obişnuite.Aceasta este pur şi simplu o formă rezonabilă 
de cumpătare colectivă pe care chiar şi românii cu opinia lor majoritară privind 
problemele care îi interesează în cea mai mare măsură o pot sprijini fără rezerve.Se spune 
în popor că toleranţa se află în  distanţa dintre obrazul meu şi obrazul vecinului.Nici 
Legea nici organele coercitive nu fac pe oameni să se înţeleagă ,să fie toleranţi ,să fie 
solodari unii cu alţii,ci numai înţelepciunea şi cumpătarea.Pentru liniştea noastră, 
creativă,a poporului,e necesar să iertăm greşelile trecutului şi chiar ale prezentului.Dacă 
menţinem răzbunarea pentru nu ştiu ce eveniment din istoria comună a neamurilor 
noastre de pe teritoriul ţării ne facem egali cu „adversarul”, dar iertându-l ne arătăm 
superior lui.În comunitatea în care trăim dacă ne ocupăm prea mult de defectele etniei de 
alături n-avem timp să le îndreptăm pe ale noastre.Cu cât comunitatea în care trăim este 
mai democratică, solidară şi tolerantă cu atât mediul din România este mai ospitalier 
pentru investitorii străini. 
 Toleranţa şi solidaritatea ca elemente principale a instalării democraţiei nu 
trebuie să fie precedată de existenţa unor adepţi autentici ai democraţiei.Întrucât 
constituie un mijloc de facilitare a unei coezistenţe care altfel este greu de 
menţinut,normale democraţiei pot fi îmbrăţişate pur şi simplu ca expedient 
necesar.Politologuil Andrew Janos spunea că noile regimuri internaţionale pot contribui 
la ocrotirea sistemelor democratice din Estul Europei şi fragile împotriva efectelor 
intemperiilor economice(vezi criza de acum) şi politice internaţionale şi la ferirea lor de 
capcanele înapoierii.Aşa s-au petrecut lucrurile în Europa Occidentală în perioada 
postbelică şi în sudul Europei în anii `80.Dacă este plasată în contextul de ansamblul al 
Europei,s-ar putea ca noua cultură civică a Europei Răsăritene să elimine chiar 
ameninţarea naţionalismului şovin,care altminteri ar putea fi aprins de conflictele politice 
pe care le zămisleşte înapoierea. 



 În demersul nostru de armonizarea deosebirilor dintre noi şi etniile 
conlocuitoare trebuie să ţinem seama şi de aceste apofteme:Dacă s-ar clădi CASA 
SOLIDARITĂŢII ŞI TOLERANŢEI,cea mai mare încăpere ar fi SALA DE 
AŞTEPTARE.În comunitate nu ar trebui să fie ca la balul mascat;când toată lumea îşi 
scoate masca,se pierde toleranţa şi solidaritatea.Cu banii poţi cumpăra o locuinţă,chiar un 
oraş,dar nu poţi cumăra armonia şi toleranţa comunităţii.Cu bani poţi cumpăra o carte,un 
spectacol a unor etni,dar nu poţi cumpăra cultura acesteia. 
 Şcolile trebuie să păstreze un echilibru între cerinţele individului şi cele ale 
totalităţii indivizilor.Este important să fie perpetuată o conştiinţă a comunităţii naţionale-
o societate şi o cultură care definesc identitatea tuturor cetăţenilor. 
 În şcoli şi facultăţile de la noi ,tinerii ar trebui să înveţe că pluralismul cultural 
este una dintre normele unei societăţi libere,că deosebirile dintre categoriile etnice 
constituie o resursă naţională,mai curând decât o problemă care se cere rezolvată.O 
caracteristică distinctivă a româniei este faptul că cultura ei este rezultatul interacţiunii 
istorice dintre subculturile care convieţuiesc pe teritoriul nostru. 
 O populaţie cu mai multe etnii posedă căi diferite de abordare a problemelor şi 
de exploatare a şanselor, un mozaic bogat de talente şi strategii de adaptare, de 
promovare şi o gamă amplă de moduri de a comunica şi a intra în interacţiune cu restul 
lumii. 
         
  
 

“Substanţa materiei” ca epifenomen în poezia lui G.Bacovia şi 
Mircea Ciobanu - apropieri şi deosebiri. 

 
      
 
 Identificarea unei scheme care să apropie poezia lui George Bacovia  de cea a lui 
Mircea Ciobanu prin analiza “substanţei materiei” ca element definitoriu în conturarea 
imaginarului ne-a condus la unele elemente ce se tangenţiază reciproc,prin asemănări în 
percepţia materiei,dar şi deosebiri în construcţia textului care a devenit o asumare a 
destinului poetic:folosirea materiei(apă,pământ,aer,foc)ce transferă imprevizibilul în 
materia interpretată. 
 Incă de la presocratici încoace cele patru elemente, amintite mai sus,stau la 
temelia substanţei.Aceste elemente reprezintă sămânţa,numenalitatea în miezul căruia 
cele ce sunt îşi coagulează formele printr-o efervescenţă de esenţializare lentă,avându-şi 
reversul în dezagregare:Copacii albi,copacii negri.\\În parc regretele plâng iar\...//Cu 
pene albe,pene negre//In parc fantomele apar…//Şi frunze albe,frunze negre;copacii 
albi,copacii negri;/Şi pene albe,pene negre,/Decor de doliu,funerar...//În parc ninsoarea 
cade rar...(G.Bacovia,Décor),iar la Mircea Ciobanu,primul element apa(râul de preţ) 
este liantul,pe când la Bacovia  copacii şi  penele cu alternanţa alb şi negru sunt 
esenţa:Cele ce sunt şi la malul ovar(unde lemnu tufelor seacă la vânt)se arată ca 
pietre,/cele ce sunt se deşteaptă-n amaiază şi cântă./Umede-au fost şi hrănite cu var 
altădată,/râul de preţ le-mbină după chip şi măsură,/trăinice-au fost şi,cum ard li se-
aude unimea/parte cu parte vibrând sub ţestoasele feţe.(M.Ciobanu,Cele ce sunt). 



 La amândoi poeţii cuvântul este ca un tipar gol în care au încăput multe sensuri,cu 
toate că înăuntru acestui tipar se află,de multe ori,un sens iniţial.Dacă la Bacovia se aude 
materia plângând,sau cad stele albe de cristal,la Mircea Ciobanu  substanţa materiei este 
profundă şi cere fum de jertfă,pe când la autorul volumului Plumb aceasta este 
glacială:Şi ninge-n miezul nopţii glacial.../Şi tu iar tremuri,suflet singuratic,/Pe vatră-n 
para slabă,în jărate,-/Încet,cad lacrimi roze,de cristal.(G.Bacovia,Singur).Materia la 
autorul volumului Scântei galbene  este transparentă,de cristal, frisonată,pe când la 
autorul volumului Vântul Ahab(1979-1983) apa e pură,lustrală şi o descoperă în universul 
fenomenal din om,aflându-se în el ca unime:N-am plâns de mult,e timpul,şi se-
ntâmplă/un semn de sus c-ar trebui să plâng,/dar degetele duse pân-la pleoapă/se-ntorc 
uscate:(Mircea Ciobanu,E timpul). 
 Dacă la Mircea Ciobanu apa infernală este opusul apei întemeietoare,la George 
Bacovia,aceasta are rol de utilitate,de mijloc de a produce reveria:Mai spune s-aducă şi 
ceaiul,/Şi vino şi tu mai aproape-/Citeşte-mi ceva de la poluri,/Şi ningă...zăpada ne-
ngroape.(G.Bacovia,Decembrie).Apa ceaiului produce o atmosferă de visare ,pe când la 
Mircea Ciobanu apa infernală din poezia  Vechimi  înfundă canale fetide,macină 
temeliile,ca substanţă a pedepsei şi sfârşitului,sau este o epifanie a morţii, ca în poezia 
Zonă:- şi dintre unde,învelit cu zgură/un om din mare iese;şi alerg/ţinut de mâini;şi nu e 
decât cerc/şi nici un unghi când ţip cu somn în gură. 
 La Bacovia există o ardere strâns legată de procesul textual,obiectele intră în 
izotopia focului:Te uită cum ninge decembre,/Spre geamuri,iubito,priveşte-/Mai spune s-
aducă jeratec/Şi focul s-aud cum trosneşte.(Decembre), pe când la Mircea Ciobanu 
ofranda sinelui aspiră să se unească cu focul veşnic,considerat centrul 
universului,ecranând(acoperind)emanaţia soarelui infernal,însă neobţinând dovada,dar 
sporind rolul umbrei ce reprezintă îndoiala şi bezna:Flacăra dreaptă-n amiază aruncă o 
umbră,/Ea,născătoarea luminii,/stă împotriva luminii soarele însuşi/nu poate să treacă 
prin ea,prin desimile ei(Plata lucrării). 

Potopul e omnipotent şi omniprezent la Bacovia,ferestrele devin opace cu ajutorul 
substanţei materiei şi oglindesc un  cosmos secat de lumină transferat textului,iar 
cuptorul este spaţiul incandescent al oraşului de provincie:Sunt câţiva morţi în 
oraş,iubito,/Chiar pentru asta am venit sa-ţi spun;Pe catafalc de căldură-n 
oraş,/Incet,cadavrele se descompun.(Cuptor).. 
  Substanţa materiei ca epifenomen o găsim în Catafalc,în Căldură,în 
Cadavre,etc,în timp ce la Mircea Ciobanu o descoperim în olfactivul putrefacţiei care 
pune în primejdie chiar existenţa umană:Duhoarea lucrurilor moarte/pătrunde-n 
vis(Impresurat),amintindu-ne de pictura metafizică a lui Chirco,în cazul autorului 
volumului Suită pentru ieşirea din noapte,şi asociaţiile onirice ale lui Dali în cazul lui 
Bacovia.La Amândoi poeţii analizaţi visrarea a stat aproape de realitate şi s-a 
amalgamat,corupând-o.Ei nu au mai privito obiectiv,ci prin prisma închipuirilor.Şi cu cât 
aceste   închipuiri au semănat cu realitatea cu atât mai greu au distinso de ele.Realitatea i-
a dezamăgit şi,apoi,au dispreţuit-o în subconştient.Oglinda la Bacovia semnifică o 
încorporare a lumii şi a materiei,având şi un rol de metaforă textuală:În salonul plin  de 
vise,/În oglinda larg-ovală încadrată în argint,/Bate toamna/Şi grădina cangrenată,/În 
oglinda larg-ovală încadrată în argint.(G.Bacovia,Poemă în oglindă,din volumul 
Plumb).La Mircea Ciobanu imaginea lumii se oglindeşte în lumea megta-fizică,însă nu 
văzută şi înţeleasă ca un model al ei,aşa cum o vedea Aristotel,un fel de schemă 



cinematică a realităţii,unde reacţiile micro-universului sau macro-universului devin 
înţelese şi vizibile (…) pe cartea mea-şi pun degetel,dreapta/oglinda mi-o acoperă.Să 
caut/o vină şi s-o strig,dar bobi de gheaţă/îmi umplu ochii şi-mi sfărâmă 
dinţii.(M.Ciobanu.Apa şi pâinea,vol.Etica-1971).Simbolic,la amândoi poeţii,în oglindă se 
reflectă,practic,eul acestora,imaginea sinelui oglindit în sinele perceput.Şi la Bacovia,dar 
mai ales la Mircea Ciobanu,gândul ţâşneşte din oglindă,mai mult sau mai puţin 
purificator.La Bacovia substanţa şi materia este timpul ce include în el 
ritm,nostalgie,muzicalitate romantică,un orizont liric plin de tragism,fie că este vorba de 
timpul poetului subiectiv,fie că este vorba de timpul istoric.In schimb la Mircea Ciobanu 
substanţa materiei este bezna destinului omului,de aici obsedanta tortură a spectrelor 
care invadează somnul. 
 La amândoi emoţia estetică declanşează eternul, întrezărind, prin fereastra 
deschisă spre substanţa materiei, epifenomenul.Această coagulare poetică este văzută ca 
un diluviu şi simţită printr-o criză exprimată prin starea textuală a subiectului. 
 Şi la Bacovia şi la Mircea Ciobanu materia curge,plânge,se dezagreghează,se 
lichefiază într-o substanţă a receptacolului textual.Materia şi substanţa acestuia este 
reflectată în gând,în sentimente,toate fiind corpuri poliedrice,fiecare suprafaţă a lor este 
redată respectându-se proporţiile,nu numai în raport cu celelalte suprafeţe,ci şi în raport 
cu lumea.Numai astfel poezia acestora a putut fi desăvârşită. 
 
   
   
 

Spiritul naţional în publicistica şi proza eminesciană 
 
 În perioada anilor 1870 când spiritual naţional românesc începuse să prindă 
rădăcini în urma unirii Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, mulţi 
scriitori au militat pentru promovarea naţionalismului ca fenomen al iubirii de glia 
strămoşească, a limbii române, a credinţei creştine în spiritual ortodoxiei şi a tradiţiilor 
poporului din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. 
 În acest context a început Mihai Eminescu să publice articole în care a promovat 
spiritual naţional românesc.Primele articole publicate de poet, în număr de trei, au apărut 
la Buda-Pesta, în ziarul “Federaţiunea “ sub conducerea lui Alexandru Roman, membru 
al Academiei Române din 1870, în care expunea situaţia politică a românilor şi a 
celorlalte naţiuni  din imperiul Austro-Ungar. 
 După o perioadă de întrerupere, în anul 1876 Eminescu începe să publice articole 
în care promovează spiritual naţional în publicaţia Curierul de Iaşi, unde văd lumina 
tiparului interesante cronici teatrale, dar mai ales analize privind situaţia românilor de 
pretutindeni.Scria pe atunci:”Şi când strănepoţii vor citi odată despre luptele naţionale, 
reflectate nu în lumina nouă a teoriei, care o preface într-o luptă de interese, ci în lumina 
viorie a simţământului cu toată bogăţia de culori, de pasiune, de înamorare specifică în 
fetişurile naţionalismului,-citirea acestor fapte va face asupra lor impresia romantică, 
care asupra noastră o face răzbelul Cruciaţilor şi cavalerismul de atuncea. “( Despre 
luptele naţionale). 



 Activitatea sa de la Timpul  din Bucureşti începută la 1877, chemat fiind de la Iaşi 
de către Ion Slavici, este foarte intensă.Îşi începe campania cu articolul “Dorobanţii” , în 
care evidenţiază  eroismul ostaşilor români în Războiul de Independenţă, şi dragostea de 
glia străbună.În 1880, Eminescu este numit redactor şef la Timpul în care continuă să 
publice “ Studii asupra situaţiei“.În acea perioadă scrie articolul “Adevăratul naţionalism 
“, din care cităm:”Dar Domnilor; mi-e ruşine să fiu Român! Dar ce fel de roman!Român 
care vrea a-şi fi însuşit monopolul, privilegiul patriotismului şi-al naţionalităţii-aşa 
Român de paradă mi-e ruşine să fiu.Naţionalitatea trebue să fie simţită cu inima şi nu 
vorbită numai cu gura. Ceea-ce se simte şi se respectă adânc, se pronunţă arareori! 
Hebreii cei vechi n-aveau boe să pronunţe numele Dumnezeului lor! Iubesc poporul 
românesc, fără a iubi pe semidocţii şi superficialităţile sale“.( Adevăratul naţionalism). 
  La 1 ianuarie 1882 este schimbat din funcţia de redactor şef de către Grigore 
C.Paucescu, însă rămâne redactor pentru secţia politică. Se înscrie în “Societatea 
Carpaţi”, înfiinţată la 24 ianuarie 1882 cu intenţia de a sprijini lupta naţională a românilor 
de către stăpâniri străine. În această perioadă publică articolul ”Naţionalii şi Cosmopoliţii 
“, în care scrie: “Dacă Domnii Internaţionali, în loc de a se lăsa purtaţi de spiritual 
timpului, ar avea bunătatea de-a atinge pământul cu picioarele şi ar ajuta pionirilor 
germani ai progresului de a adduce mai departe panerul cu cele câştigate de ei, poate că 
în cursul acestei lucrări cam rare ar reveni la ideia lor, la a cărei realisare nu servă 
înfrăţirea ilusorie a unor naţiuni egal-îndreptăţite( aşa ceva nu există, ci domnia unei 
naţiuni cu civilitatea şi limba ei ) “. În noiembrie 1888 îşi reia activitatea publicistică, 
prin colaborarea la “România liberă “, în care, pe lângă articole, unde promovează 
spiritual naţional, pledează pentru schimbarea relaţilor de muncă. 
 Războiul de Independenţă naţională de la 1877 îl face pe Eminescu să scrie 
articole ce impresionează prin vibraţia patriotică. 
 Trebuie să spunem că Mihai Eminescu a fost un creştin autentic. Poeziile, proza şi 
publicistica exprimă  spiritul naţional-ortodox. Consideraţii de ansamblu asupra 
creştinismului găsim în manuscrisul 2285 care reprezintă traducerea din germană a 
studiului lui M.Lazarus şi N.Stendhal “Gânduri introductive privind psihologia 
popoarelor “, apărut în 1860. Despre acest manuscris a scris D.Vatamaniuc”Pagini 
germane “, în revista ”Manuscriptul, an XVII, 1986 “.Manuscrisul 2261 la paginile 192-
194 cuprinde următoarele cugetări ale lui Eminescu referitoare la Dumnezeu:”Fără eu nu 
există timp, nu există spaţiu, nu există Dumnezeu, fără ochi nu e lumină, fără auz nu e 
cântecul; ochiul e lumina, auzul e cântecul, eu e Dumnezeu “.În Timpul din 10 octombrie 
1881 Eminescu scria: “ biserica a creat limba literară, au sfinţit-o, au ridicato la rangul 
unei limbi hieratice şi de stat. Din acel moment trăsătura de unitate a devenit şi a rămas 
limba şi naţionalitatea, pe când înainte românul înclina a confunda naţionalitatea cu 
religia“. În articolul ”Ştim prea bine… “, publicat în Timpul nr.170, 4 august 1878, pag.1, 
Eminescu scria:”Cine ne alungă limba din biserică şi din instrucţia educativă (a 
şcoalelor elementare şi secundare ), cine nu ne lasă să fim ceea ce suntem a rupt-o cu 
conştiinţa noastră naţională şi cu simpatiile noastre intime, oricât de bun ar fi relaţiile 
lui internaţionale cu statul nostru “. 
 Deşi poezia şi articolele publicate în presă au promovat spiritual naţional, inclusiv 
românismul, Mihai Eminescu fiind unul din marii gazetari ai secolului XIX, a promovat 
spiritual naţional şi în proza literară. Prozele antume cele mai cunoscute sunt “Sărmanul 
Dionis “ şi “Cezara “. Dar mai putem aminti drama istorică în trei acte, în versuri, 



”Bogdan-Dragoş “, din care răzbate spiritual iubirii de glia strămoşească, în timp ce în 
cele două proze amintite la început descoperim un filon romantic al basmelor şi 
poveştilor româneşti, la fel descoperim în “Mira “, fragment dramatic; şi” Emmi“, dramă 
într-un act, dar mai ales tabloul dramatic” Mureşianu“, din care răzbate dragostea de 
popor şi istoria sa, lucru ce-l descoperim şi în “Alexandru Lăpuşneanu “ şi “ Alexandru 
Vodă“, fragment dramatic.Din postume remarcăm romanul ne terminat din tinereţe “ 
Geniu pustiu“ şi alte lucrări ne terminate, descoperite de Titus Maiorescu, printre 
manuscrisele poetului, după moarte.În multe cugetări, filosofice, sociale, istorice, literare, 
Eminescu a fost preocupat de spiritual naţional.Ex:Organele conştiinţii naţionale puţine 
fiind la număr, silite a deveni universaliste. Despre literatura naţională spune:Fie-care 
literatură naţională formează focarul spiritului naţional, unde concurg toate razele din 
toate direcţiunile vieţii spirituale, ea arată nivelul vieţii publice spirituale. În articolul 
”Despre naţionalism şi cosmopolitism “ sublinia:”Oamenii  cari au început regenerarea 
naţională, ni-au dat ideea întregului, ce noi avem a o realisa“.Eminescu duce campanii 
de presă dedicate chiestiunii Basarabiei, critică aspru Parlamentul pentru înstrăinarea 
Basarabiei.Este intransigent cu politica de opresiune ţaristă din Rusia( o ad\nc[ barbarie 
), cât şi faţă de cea a Imperiului Austro-Ungar. Situaţia sa de la ziarul Timpul devine 
critică în 1880, mai ales după ce critică proiectul de program al partidului Conservator, 
lansat de Maiorescu, în care acesta pleda pentru subordonarea intereselor României şi 
sacrifice românii din imperiul Austro-Ungar. 
 Petre Ţuţea spunea despre Eminescu că este “Românul absolut, “ întrucât pentru 
poet primează naţiunea, omul nu poate aparţine omenirii decât aparţinând unei 
naţiuni.Spunând despre om că acesta”În zadar ar încerca chiar de a lucra deodată pentru 
toată omenirea, el e legat prin lanţuri nedesfăcute de grupa de oameni în care s-a născut  
“. Mai mult de cât atât Eminescu 
Susţine ideile naţionaliste în Sărmanul Dionis.Scriitorul, pe această cale, existenţa 
sentimentului naţional chiar pe metempsihoză, spunând prin glasul lui Ruben:” …oameni 
au o simţire întunecată pentru păstrarea şi mărirea neamului lor.Sunt tot ei, cei care 
renasc în strănepoţi“. Pentru Eminescu naţiunea reprezintă, indubitabil, o sumă de voinţe 
vii care merg în direcţia hotărâtă de propria lor natură. Adevărata unitate, pentru 
Eminescu nu este statul, ci naţiunea, criticând politicianismul, considerat o plagă a 
naţiunii, având în vedere situaţia dezastroasă din ţară la acea vreme. Nu poate exista 
organizare serioasă cu oameni fără ştiinţă, fără avere, fără pregătire temeinicăcu 
oameni”a căror inteligenţă este o sofisticărie, a căror ştiinţă nu ajuge nici la 
corectitudinea gramaticală. “ C.Rădulesc –Motru subliniază adevăratul sens al 
naţionalismului, aşa cum trebuie înţeles, şi anume că “la civilizaţie nu se ajungedecât 
prin muncă “, iar Eminescu, în acest sens, spune:”…vina cea mare a generaţiei trecute, 
orbită de civilizaţia străină, a crezut că, introducând formele exterioare ale ei,i-a 
introdus totodată şi cuprinsul.Acest cuprins nu se realizeazădecât prin muncă.  “ 
 Se tot vorbeşte despre naţionalism, dar ce înseamnă acesta? Naţiunea  reprezintă 
stadiul superioral noţiunii de popor, este chitesenţa poporului, sumusul valoric recunoscut 
şi acceptat pe plan internaţional. Iar a fi naţionalist înseamnă să iubeşti tot ce a dat mai 
bun poporul în sânul căruia te-ai născut, valorile lui realizate de-alungul sutelor de ani, 
cel care protejează naţiunea din care face parte.Naţionalismul este conştiinţa apartenenţei 
la un popor.Conştiinţă pe care Eminescu avea. Dovadă scrierile sale, atât cele poetice, dar 
mai ales publicistica şi întro oarecare măsură proza. 



 
  
 

Seneca sau homo sapiens ( erectus) robul destinului 
 
 
 Lucinus Annaeus Seneca  a trăit ( c.4 î.Ch.-65 d.Ch.),şi a scris sub efectele unui 
sistem politic şi social instaurat la Roma după anul 27 î.ch., inclusiv fiind influienţate de 
schimbările survenite în comportamentul şi mentalitatea locuitorilor acestei metropole. 
Era perioada când Octavian August instaurase regimul monarchic absolut asuns sub falsa 
mască a principatului. Acest regim se caracteriza prin faptul că monarhii dispuneau de 
imperium proconsulare maius,conform lui Eugen Cizek în Epoca lui Traian. Împrejurări 
istorice şi probleme ideologice, ( Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 
pp.124-125. ) , ce garanta conducerea armatei, controlul tuturor teritorilor din afara 
Romei. Discuţiile având idei originale se dezbăteau in arto, adică în grupuri restrânse, 
căci absolutismul interzicea exprimarea liberă a opiniilor în faţa ascultătorilor, în piaţa 
publică sau în for. 
 În perioada de care facem vorbire Seneca era homo nouus, adică om nou în senat, 
un fel de consiliu suprem aristocratic al “foştilor magistraţi tradiţionali “ ce venea de pe 
vremea Republicii. Însă Seneca nu şi-a exercitat activitatea numai în domeniul politicii, ci 
şi în domeniul scrisului. Fiind un scriitor de o fertilitate considerabilă, alcătuind o operă 
deosebită şi amplă în literatura latină. Din păcate, numeroase lucrări ale sale s-au pierdut, 
mai ales acele tratate  ce abordau ştiinţele naturii sau cele ce studiau instituţiile altor 
popoare, aplecându-se cu osârdie asupra istoriei egiptenilor, acestea fiind “opuscule de 
etică “, cum era Moralis philosophiae liber ( Carte de filozofie morală ). Se pare că 
aceasta este cea mai închegată şi sistematică dintre scrierile sale. Prin temperament 
Seneca n-a fost un filozof, ci scriitor preocupat de filozofie. Aşa cum şi Traian 
Diaconescu îl aprecia în studiu introductiv la Lucius Annaeus Seneca, Tragedii, vol.I, ( 
Editura Univers, Bucureşti, 1979.). Seneca , pe lângă epigrame şi tragedii, a scris o amplă 
corespondenţă filoziofică expediată prietenului său Lucilius, ce s-a constituit în opera sa 
ce mai importantă, Apokolokyntosis, un opuscul care ironiza memoria împăratului 
Claudiu, după ce acesta a decedat, inclusiv şi un număr însemnat de lucrări în proză, 
dialogi, închinaţi unui grup de prieteni ai săi. Quintilian , la începutul secolului I d.Ch., 
teoreticianul retoricii, semnalează paleta diversă a preocupărilor şi scrierilor lui Seneca , 
amintind şi de succesul acestor dialogi.(Quintilian, Institutio Oratoria, 10, 1, 128:” a 
scris aproape în toate genurile literare, căci avem de la el discursuri, poeme, epistole şi 
dialoguri”-traducere de Maria Hetco, Editura Minerva. B.P.T., Bucureşti, 1974, vol.3, 
pg.190. ). 
  Ca reprezentant al stoicismului târziu Seneca , potrivit eticii sale, susţinea că 
omul trebuie să se supună destinului în viaţa exterioară, dar poate visa la o independenţă 
interioară, a eului, păstrând  distanţă spirituală faţă de evenimentele care-l târăsc şi 
dispreţuind bunurile materiale. Concepţiile sale etice au influienţat creştinismul timpuriu. 
Împotriva stoicismului lui  Seneca şi a altor filozofi a scris Sextus Empiricus, ce a trăit în 
secolul al II d. Ch., medic şi filozof grec. În scrierile sale “Schiţe pyrrhoniene “ şi 
“Contra învăţaţilor “ şi mai ales în “Contra dogmaticilor “ îşi îndreaptă critica împotriva 



stoicismului şi epicurismului, reprezentând o sinteză a scepticismului antic şi o preţioasă 
sursă de informaţii asupra filozofiei greceşti în general, dar şi latine. În opera sa se găsesc 
germeni ai logicii propoziţiilor.  
 Stoicismul roman a fost reprezentat de Seneca, Epictet, marc Aureliu. Acest 
current a promovat o concepţie predominant materialistă în filozofia naturii şi o 
bnoseologie senzualistă. În logică, stoicii au fost precursorii calculului propoziţional. 
Etica  stoică reflectă criza sistemului social al epocii,( sclavagismul), exprimând refugiul 
într-un ideal iluzoriu.”Înţeleptul “ trebuie să trăiască, susţineau stoicii, “potrivit raţiunii “, 
să stârpească “pasiunile “( durerea, frica, pofta şi plăcerea), să considere virtutea ca un 
singur bun adevărat, iar bogăţia, Gloria, sănătatea, etc. ca lucruri neimportanmte şi 
“indiferente “. Omul ( sapiens ) trebuie să se supună destinului. Exaltarea datoriei, 
promovarea în sociatate a fermităţii în faţa vicisitudinilor vieţii constituie moştenirea 
pozitivă a moralei stoice, idei promovate şi de Seneca. În stoicismul târziu ( perioadă în 
care a trăit şi Seneca) s-a accentuat latura idealistă, fatalistă şi religioasă a doctrinei, care, 
sub această formă, a influenţat începuturile creştinismului. 
 Seneca crede într-un dialog între corp şi suflet, în care sufletul ar răspunde  prin 
judecata  conştientă, aceasta fiind esenţa vieţii. 
Logica lui include şi gnoseologia. La naşterea individului tabula rasa, conştiinţa umană 
ar cunoaşte prin percepţii moştenite cu putinţa reflectării fidele a mediului înconjurător. 
Raţiunea omenească ar controla şi disciplina  viaţa afectivă pe baza reprezentărilor 
comprehensive, percepţiile ce poartă germenii adevărului.  
 Seneca are o preocupare deosebită faţă de conexiunile dintre noţiuni şi de notele 
particulare care “exprimă proprietăţile conceptelor “. În “De beneficis “( 2, 34-35) Seneca 
afirmă că conceptele n-ar reprezenta corpuri, cum susţineau stoicii de dinaintea lui. 
Faptul că apreciază conceptele drept cuvinte şi ordonări ale sufletului, se preocupă de 
departajarea sensurilor, de lămurirea procedeelor şi categoriilor logice, cum subliniază 
P.Grimal în “Place et role du temps dans le philosophie de Seneque “ în “ Revue des 
Etudes Anciennes, 7o, 1968, pp. 92-100“. 
 La Seneca însuşi timpul se structurează în raport de moravuri, iar durata internă a 
perceperii evenimentelor se prezintă cea mai importantă faţă de cea exterioară. El explică 
detailat că timpul rău consumat se comprimă până la aneantizare, cum reliefează în “De 
bruitale uitae “. Timpul este incorporal, dar se corporalizează prin trăirea intensă a 
prezentului. Gândirea lui Seneca asupra timpului se stratifică pe două niveluri. Primul 
implică o inspiraţie epicureică şi este refuzul trecutului, aşteptării anxioase a viitorului şi 
scurgerii inutile a prezentului. La cel de-al doilea nivel, scriitorul-filozof elimină idealul 
epicureic al plăcerii şi propune acţiunea continuă, care să se contrapună timpului 
neantizat al inacţiunii, acţiune de obârşie stoică şi menită să conducă spre echilibrul 
interior authentic. 
 Seneca aderă la fatalismul stoic, însă susţine că omul poate deveni liber şi 
controla soarta, dacă o acceptă cu seninătate.(De breuitate uitae- Despre viaţa scurtă, 15, 
5. ). Astfel libertatea există numai fiindcă există necesitatea. El preconizează nu atât 
“extirparea pasiunilo “- cum ar fi:  plăcerea, mânia, ambianţa, durerea, gelozia,- cât 
controlarea lor foarte fermă.(De ira-Despre mânie, 1, 7, 2 ). În mod sigur el consideră 
virtutea ca unică valoare a vieţii fericite, ne evitând hedonismul (gr.hedone-plăcere )  
grecului Epicur. Dar Seneca nu-şi limitează sfaturile la abţineri, la ataraxie, la 
tanquillitas, ci obţinerea liniştei  prin practicarea virtuţilor. 



 În operele de la bătrâneţe Seneca în scrisorile către prietenul Lucilius combate cu 
stăruinţă teama de moarte şi de orice fel de boli şi dureri. În sine moartea n-ar constitui 
nici un bine nici un rău. El nu admite supravieţuirea sufletelor decât cu ezitări şi 
exclusive pentru spirite de elite. 
 În “Epistole “spune:”Adevăratul înţelept, nu e supus nici unei vătămări, întrucât 
nu are însemnătate câte săgeţi îl ţintesc, de vreme ce el rămâne de-a pururi neclintit “. 
Iar în “De constantia sapients-Despre constanţa înţeleptului, 3, 5 “ spune că” sufletul 
înţeleptului este dârz şi adună în el putere, încât nici o vătămare nu-l clinteşte”. Spre 
deosebire de alţi stoici, cum demonstrează P. Grimal în “Seneque “, Seneca nu consideră 
că înţeleptul ar reprezenta un mit al raţiunii, ci ar constitui doar o normă stimulativă, şi îl 
apeciază ca realitate istorică. Nicolae Mircea Năstase în “Conceptul de libertate la 
Seneca “ publicat în “Culegere de studio de  civilizaţie română “( Bucureşti, 1979, pp.77-
93) precizează că libertas dobândeşte la Seneca mai multe sensuri şi echivalează nu 
numai cu libertatea interioară, ci şi cu judecarea corectă a defectelor prietenilor, chiar 
cu o cunoaştere solidă a tainelor naturii. 
 Seneca nu a fost un un clasic, ci, mai degrabă un non-clasic, dacă nu un anticlasic, 
cum îl recomandă stilul prozei sale. El a fost un spirit romantic ca temperament şi a 
aparţinut curentului stilistic numit stilul nou. Acesta se caracteriza prin asimetrie, 
culoarea poetică, concizia, patetismul, prelungind vechiul asianism literar şi ilustra 
constituirea unui neoasionism. 
 Scriitorul-filozof roman prin concepţia sa despre viaţă a promovat rolul destinului 
în viaţa homo erectus, acesta fiind robul întâmplării şi trăind într-un ”însemnat izvor de 
nelinişti: grija de a-ţi alcătui o mască, spre a nu arăta nimănui chipul tău adevărat “. ( 
“Să trăim cu simplitate; să alternăm întâlnirile cu singurătatea “). 
 
      
 
 

Rolul literaturii de după Marea Unire în europenizarea României 
 
 După Marea Unire din 1918 , aşa cum se cunoaşte, au început să se dezvolte mai 
toate ramurile economiei naţionale. Prin acest act înfăptuit la Alba Iulia la 1 Decembrie s-
a realizat unitatea naţională şi integrarea în ritmul european de modernizare. 
 Un rol important în europenizarea României l-a avut  presa literară şi literatura 
care cunoaşte o efervescenţă deosebită din care nu lipsesc polemicile,uneori violente.În 
acest context se impugn personalităţi ca Mihai Sadoveanu, Camil Petrescu, Liviu 
Rebreanu, Tudor Arghezi, Mateiu Caragiale, Ion Barbu, Lucian Blaga, Gib Mihăescu, 
Eugen Lovinescu, Tudor Vianu şi alţii care prin lucrările lor publicate în ţară şi 
străinătate au avut un rol deosebit în cunoaşterea realităţilor din România pe drumul 
modernizării. 
 După Marea Unire numărul ziarelor cu pagină literară şi reviste literare  se 
înmulţesc. O parte din ele, prin rezumate traduse în limbi de circulaţie internaţională ,fac 
cunoscute operele scriitorilor români. Revista Viaţa românească(apărută la 6 martie 
1906, dar care îşi încetează activitatea în timpul Primului Război Mondial) ,reapare în 
1920 sub conducerea lui Garabet Ibrăileanu, tot la Iaşi.Dar din 1930 se mută la Bucureşti, 



conducerea fiind preluată de Mihai Ralea şi George Călinescu. În acea perioadă Viaţa 
românească pune accentul pe autenticitate şi specificul naţional înţeles ca dimensiune 
socială  şi europenizarea ca asimilare a spiritului naţional. În jurul acestei reviste se 
dezvoltă curentul literar cunoscut sub numele de poporanism. În cadrul redacţiei s-au 
dezvoltat mulţi scriitori, printre care amintim pe Spiridon Popescu, Calistrat Hogaş, Jean 
Bart, Pătrăşcanu, Mironescu, Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Topârceanu şi alţii. 
 În perioada abordată disputele literare se duceau în jurul modernismului şi al 
tradiţionalismului. Modernismul denumeşte tendinţa inovatoare într-o anumită etapă a 
unei literaturi.El apare în literatura secolului XX-lea opunându-se tradiţionalismului 
proclamând noi principii creaţiei.Acest curent susţinea europenizarea(sincronizarea) 
literaturii naţionale cu literatura Europei, promovarea scriitorilor tineri, teoria imitaţiei, 
eliminarea decalajului în cultură, trecerea de la o literatură cu tematică rurală la una de 
inspiraţie urbană. Cultivarea prozei obiective şi evoluţia poeziei de la epic la liric şi a 
prozei de la liric la epic. 
 Eugen Lovinescu ,în literatura noastră, teoretizează asupra modernismului în 
revista Sburătorul şi în cenaclul pe care-l conducea. Revista lui Lovinescu apare la 
Bucureşti între anii 1919-1922 şi apoi între 1926-1927. Cenaclul Sburătorul are o 
existenţă mai îndelungată, funcţionând între 1919-1947, când a fost interzis de 
comunişti.Obiectivele acestei grupări erau: promovarea tinerilor scriitori şi  imprimarea 
tendinţei moderniste în evoluţia literaturii române. Primul obiectiv s-a realizat prin 
promovarea unor nume ca: Camil Petrescu, Ion Barbu, Ilarie Voronca, Pompiliu 
Constantinescu, George Călinescu, etc. Un proces mai îndelungat a cunoscut cel de-al 
doilea obiectiv. Eugen Lovinescu îşi dezvolta concepţiile sale moderniste în  Istoria 
civilizaţiei române moderne  şi în Istoria literaturii române contemporane. În aceste 
ample lucrări modernismul lovinescian porneşte de la ideea că există un spirit al veacului 
XX explicat prin factori materiali şi morali, care cuprinde un proces de o modernizare a 
civilizaţiilor de integrare într-un ritm de dezvoltare sincronică, teoria imitaţiei care 
explică viaţa socială prin interacţiunea reacţiilor sufleteşti, principiul sincronismului care 
în literatură înseamnă acceptarea schimbului de valori a elementelor care conferă noutate 
şi modernitate fenomenului literar. La revista Sburătorul colaborau, printre alţii, Ilarie 
Voronca, Ion Barbu, Tristian Tzara şi alţii. 
 În acea perioadă era promovat şi curentul denumit tradiţionalism, prin care se 
înţelege, continuarea vechilor valori tradiţionale,  insistându-se pe ideea că istoria şi 
folclorul sunt cele două domenii relevante ce definesc specificul unui popor. Nichifor 
Crainc ,la aceste două domenii, mai adaugă factorul spiritual, credinţa religioasă ortodoxă 
care ar fi, spunea scriitorul, elementul esenţial de structură a sufletului ţărănesc din 
România. Consecinţa acestei teze era că opera de cultură cu adevărat românească trebuia 
să includă în substanţa ei ideea de religiozitate. Revista tradiţionalistă este Gândirea care 
apare la Cluj în 1921 sub conducerea lui Cezar Petrescu şi Cucu, din redacţia căreia făcea 
parte şi Gib I.Mihăescu. În 1929 revista se mută la Bucureşti şi conducerea ei este luată 
de Nichifor Crainic. Această publicaţie apare până în 1944. Scriitorii care se înscriau în 
curentul tradiţionalist au căutat să surprindă în operele lor particularităţile sufletului 
naţional prin valorile miturilor autohtone a situaţiilor şi credinţelor străvechi. La acest 
curent au aderat Lucian Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, iar dintre prozatori Cezar 
Petrescu, Mateiu Caragiale şi dramaturgii Adrian Maniu şi Lucian Blaga. Aici intră 
Revista fundaţiilor regale care apare lunar la Bucureşti în două serii.Această publicaţie 



îşi propune să fie cu rădăcini în toate domeniile activităţii naţionale. Primul redactor şef 
al revistei  Paul Zarfipol,  îi dă direcţia maioresciană. După 1934 conducerea revistei o ia  
Camil Petrescu şi apoi Dumitru Caracostea. În această revistă au publicat:gala galaction,, 
Tudor Arghezi, Ion Barbu, Hortensia Papadat Bengescu, etc.  
 În perioada interbelică apar şi publicaţii care promovează avangarda. 
Avangardismul european are ca punct de plecare curentul non-conformist numit 
dadaism.Acesta a fost iniţiat la Zurich de Tristian Tzara, originar din România. Scriitorii 
care scriau în spiritul dadaismuluii îşi exprimau dispreţul faţă de o lume incapabilă să 
stăvilească barbaria şi crima. Ei cultivau antiliteratura, antimuzica, antipictura, 
tangenţiind cu absurdul. Din acest curent s-au desprins constructivismul şi 
suprarealismul.Constructivismul de la noi s-a grupat în jurul revistei Contemporanul la 
conducerea căruia se aflşa Ion Vinea. Constructiviştii promovau ideea necesităţii unei 
corespondenţe între artă şi spiritul contemporan al tehnicii moderne care inventează 
forme noi, conturând natura. La solicitarea lui Ion Vinea au colaborat la revistă Ion 
Barbu,T. Arghezi, Camil Petrescu, dar şi pictori şi sculptori, printre care şi C.Brâncuşi. În 
acea vreme au mai apărut reviste constructiviste ca: Integral şi Punct. Tot în acea 
perioadă, aşa cum spuneam mai sus, a apărut şi curentul suprarealismului ce a fost 
teoretizat şi promovat de revistele Alge şi Urmuz. Acest curent urmărea prin programul 
său pătrunderea artei în planul inconştientului, al visului, al oniricului, al delirului în care 
spaţiile umane scapă controlul conştiinţei. Dintre reprezentanţii suprarealismului români 
amintim pe Aurel Baranga, Saşa Pană şi chiar Arghezi, iar pe plan european Louis 
Aragon, dintre pictori Picasso. După cum se observă literatura, arta română rezonează cu 
spiritul european. 
 În perioada interbelică, după actul Marii Unirii de la Alba Iulia romanul românesc 
atinge nivelul valoric european. Romanul românesc îşi extinde evantaiul tematic, el 
cuprinzând medii sociale diferite şi problematici mai bogate şi complexe ce interesează şi 
cititorul european.Fiindcă multe din aceste romane sunt traduse în limbi europene.Sunt 
publicate în aceste limbi romane semnate de Gib I.Mihăescu, Cezar Petrescu, Camil 
Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu şi alţii. 
 
 Apariţa romanului Ion de Liviu Rebreanu în anul 1920 a fost un eveniment 
editorial. Acesta fiind primul roman românesc comparabil cu capodoperele universale 
prin impresia copleşitoare de viaţă pe care o degaja . Romanele apărute în perioada 
interbelică continuă inspiraţia rurală prin operele lui M.Sadoveanu, şi L.Rebreanu, dar 
având valori cu totul superioare şi cu modalităţi specifice. Era  vremea ca romanul 
românesc să devină afluient al fluviului romanului european. Acum apar romanele cu 
subiecte citadine în care cadrul de desfăşurare al acţiunii fiind oraşul ce se modernizează 
împrumutând arhitecura franceză sau germană. Atunci apar creaţiile lui Călinescu, Camil 
Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu. În acest context se dezvoltă şi problematica 
intelectualului inegalabil ilustrată de romanele lui Camil Petrescu. Garabet Ibrăileanu este 
unul dintre acei care intensifică dezbaterile cu caracter teoretic în legătură cu 
romanul.Aici fiind vorba de romanul de creaţii, care prezintă personajele în deosebi prin 
comportamentul lor, şi romanul de analiză care este  interesat de viaţa interioară de 
psihic.În acest domeniu teoretic o mare importanţă  conferiunţa lui Camil Petrescu, 
intitulată “Noua structură“ şi opera lui Marcellu Prust. Din acest studiu s-a desprins o 



nouă viziune a supraposibilităţilor de cunoaşterte a fiinţei umane în accord cu evoluţia 
filosofiei şi ştiinţelor. 
 În perioada interbelică romancierii ,asemeni confraţilor din Europa, 
experimentează tehnici multiple ale romanului modern. Astfel exista tendinţa de 
întoarcere la modele tradiţionale precum cel balzacian pe care George Călinescu îl 
foloseşte în “Enigma Otiliei”. El considera necesitatea dezvoltării romanului românesc pe 
linia studiului caracterului. Romanul interbelic cunoaşte şi alte orientări cum este lirica în 
opera lui Ionel teodoreanu, estetizanta şi simbolistica la Mateiu Caragiale, Memorialistica 
la Constantin Stere şi fantastica la Mircea Eliade.  
 În perioada aceea s-au format marile personalităţi ca Cioran, Mircea Eliade, 
Eugen Ionescu, Brâncuşi. Proza interbelică se dezvoltă prin nuvelistica lui Gib Mihăescu, 
reportajul prin Geo Bogza şi proza originală a absurdului prin Urmuz deschizătoare de 
drumuri pentru literatura deceniilor următoare. 
 În urma acestei sumare analize putem afirma că Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918 a avut un rol important şi de netăgăduit în dezvoltarea literaturii române şi 
integrarea ei în marea literatură europeană. 
        
   
  
 
 

Revolta eroilor din oglinda răufăcătorilor 
(Cele două valenţe ale eroilor) 

     
 
 Se cunoaşte faptul că esenţa istoriei, spunea Gertrude Himmelfarb, constă în 
consemnarea marilor evenimente ale vieţii publice şi a influenţei lor asupra oamenilor de 
rând, dar şi, adaug eu, eroul din tabăra adversă este perceput criminal pentru cealaltă 
parte.Tot în acest context mai există o zicală românească care spune că nimeni nu este 
profet în satul lui.Toate aceste idei converg spre ceea ce spunea Ducele de 
Conde,contemporan al Regelui Louis XIV că :Nici un om nu este un erou în ochii 
valetului său,fapt ce l-a făcut pe Hegel să-i amplifice sensul :Nici un om nu este un erou 
în ochii valetului său,nu deoarece primul nu este un erou,ci deoarece celălalt este valet. 
 Hegel în Fenomenologia minţii subliniază faptul că eroii sunt indivizii universal-
istorici,considerându-i ca fiind instrumente decisive ale evoluţiei istorice.Din 
păcate,trebuie să aduc o mică rectificare le ce scria Hegel,eroii sunt instrumente decisive 
în evoluţia părţii din care fac parte şi sunt percepuţi de adversari ca instrumente 
involutive .Decebal,eroul nostru legendar,a fost pentru romani  un duşman care,printre 
altele,a fost o frână în civilizarea barbarilor din Dacia. 
 Eroilor,pe care îi proslăvim şi unii au ajuns chiar sfinţi în Calendarul ortodox,nu 
putem să le acordăm imunitate în privinţa capacităţii de comportament imoral.Unii dintre 
ei au călcat în picioare”multe flori inocente”,cum scria Hegel,au zdrobit multe lucruri în 
drumul lor ,pentru aşi ajunge ţelul. Să nu uităm grozăviile făcute de Ştefan cel Mare, care 
alături de luptele sale antiotomane(Vaslui,Podul Înalt,Valea Albă,Războieni,etc),a tăiat 
capete nevinovate după un judeţ superficial şi hotărâri luate la mânie.Pentru noi 



domnitorul Moldovei anilor 1470 este un erou naţional,dar pentru  ungurii care stăpâneau 
cetatea Chilia cucerită de Ştefan la 23-25 ianuarie 1465 este un criminal care a tăiat multe 
capete.La fel a fost socotit şi de locuitorii oraşului Baia care ,în urma focului pus de 
Ştefan şi oastea sa,au pierit în foc odată cu casele lor.Există un proverb românesc:Scopul 
scuză mijloacele.Scopul lui Ştefan cel Mare era independenţa Moldovei şi suzeranitatea 
ei. 
 În aceaşi situaţie a fost Vlad Ţepeş, dar şi Avram Iancu care deşi stăruia pentru 
împăcarea dintre revoluţionarii români şi cei maghiari a luptat,totuşi împotriva trupelor 
revoluţionare maghiare.Dacă pentru românii din Transilvania el a fost un luptător 
revoluţionar democrat,pentru nobilii maghiari şi,chiar printre revoluţionarii maghiari,a 
fost considerat un trădător şi chiar criminal.Lenin , Stalin,Ana Pauker, Dej, Luca, 
Chişinevski, Ceauşescu şi majoritatea liderilor comunişti au fost criminali în adevăratul 
sens al cuvântului, dar în timpul vieţii au fost consideraţi eroi datorită politicii de 
inversare a valorilor. 
 Despre eroi Hegel spunea că ei sunt vulnerabili la năpastele care se abat asupra 
lor. Ei mor în tinereţe, ca Alexandru,  Avram Iancu, sau sunt ucişi, ca Cezar,  Tudor 
Vladimirescu,ca Lăpuşneanu, Codreanu , etc. 
 Se pare că acest tip de erou,individual universal-istoric,aparţine trecutului.Ei apar 
,în condiţiile statului modern şi al Uniunii Europene,în condiţii necivilizate.Aceştia sunt 
consideraţi terorişti.Situaţia aceasta o întâlnim în Anglia,în Palestina,dar şi în 
Spania.Luptătorii basci sunt eroi pentru o parte din populaţia Ţării Bascilor,dar criminali 
pentru restul Europei unite şi civilizate.Aceştia sunt antieroi care posedă un oarecare 
atribut vag care ţine de eroism.Ei sunt,cel puţin,individualităţi anonime apărute din masa 
de oameni obişnuiţi.Astăzi ,termenul de om obişnuit poate fi un termen contestabil-
termenii corecţi în sens strict politic sunt poporul de rând şi masele anonime.Se observă, 
în contextual europenizării şi al fenomenului globalizării,că aceşti oameni de 
rând,anonimi ameninţă să disloce nu numai indivizi universali ca Napoleon, să zicem,ci 
toate figurile elitiste, termen care în conotaţia sa actuală, include regi, preşedinţi, 
aristocraţi, cât şi lideri ai clasei muncitoare-toţi cei care se desprind de masele anonime 
pur şi simplu datorită faptului că nu sunt anonimi,că posedă identităţi pregnante, care pot 
fi lesne recunoscute ca aparţinând numai fiecăruia dintre ei. Se observă că nu numai 
figurile de elită sunt înfierate, ci şi temele elitiste-marile evenimente ale istoriei în care 
eroii joacă în  mod necesar roluri proeminente,şi faptele şi ideile şi cărţile geniale(vezi 
situaţia lui Eminescu). Istoria văzută de sus este înlocuită treptat de istoria văzută de jos, 
o istorie a oamenilor obişnuiţi angrenaţi în activităţi cotidiene.În locul eroilor neamurilor 
apar neamurile pe post de fapte eroice.Tratarea cu suspiciune a istoriei elitiste duce la 
excluderea unor figuri, evenimente şi idei de seamă care au determinat de facto cursul 
istoriei, pentru a nu leza spiritul şi mândria naţională a celeilalte părţi ,azi inclusă în 
Uniunea Europeană.În lipsa voinţei,în lipsa indivizilor, eroii lipsesc şi ei.dar lipsesc 
totodată şi răufăcătorii.După ce am trăit afirmarea libertăţii în decembrie 1989, mi-am dat 
seama că în evenimente adevărat mari nu lipsesc nici eroii, nici răufăcătorii, nici 
criminalii, nici valeţii şi nici profeţi. 
 În lipsa libertăţii şi a voinţei,virtutea,eroismul şi viciul nu pot exista.Iar în lipsa 
virtuţii şi a viciului,nu poate fi vorba de eroii din oglinda răufăcătorilor din tabăra 
adversă.Nu poate exista decât poporul de rând care nu recunoaşte eroi şi răufăcători-doar 
marile evenimente istorice. 



 În concluzie, istoricii trebuie să accepte ideea că măreţia, geniul,eroii, unicitatea 
există cu adevărat,că este de dorit ca oamenii să preţuiască aceste calităţi şi să şi le 
dorească, iar naţiunile să respecte valorile istoriei popoarelor chiar dacă ,uneori,le-a fost 
potrivnice.Să accepte că există adevăruri care nu ţin seamă de deosebirile dintre rase, 
clase, sexe, şi că toţi oamenii pot cunoaşte aceste adevăruri şi pot fi edificaţi de ele. 
   
      
  
 

Relativitatea succesului în literatura română. 
 
 
 De-alungul istoriei noţiunea de succes a avut diferite sinonime, apropiate ca sens 
sau chiar identice. Astfel cuvintele ”faimă “, “ renume “, “reputaţie “, “popularitate “, “ 
glorie “,”prestigiu “, “ autoritate “ sau  “ celebritate“, au definit consacrarea publică 
conferită de un anumit grup social unei personalităţi remarcate într-un domeniu. 
Observaţiile pe această temă datează chiar din antichitate, dar dezvoltate în secolul 18. În 
acest domeniu au fost şi câteva contribuţii româneşti, cum ar fi Mihai ralea, T.Herseni, 
Tudor Vianu, şi nu în ultimul rând Paul Cornea. 
 Prin deceniul trei din secolul trecut N. Davidescu vorbea despre “Norocul literar 
“, în care este subliniată nuanţa sceptică şi relativistă, chiar dacă se avea în vedere doar 
succesul literar. Acesta este imprevizibil, efemer şi în final relative prin definiţie.În 
istoria literară de la noi se cunos destule cazuri de “ succese“ efemere. În secolul XIX 
versurile lui Nicolae Dimache erau citite şi memorate în saloanele vremii. Mai înaintea 
lui, pe la 1790,  versurile din “Psaltirea “ lui Ioan Prale, poreclit ”musicos “, originar din 
Basarabia, erau citite şi amintite pe vremea lui, Gh.din Moldova ( pe numele lui adevărat 
Gh.Kernbach ), care a trăit în perioada 1859-1909, care a scris un soi de ”anacreontice 
dulcege şi romanţe muzicabile a fost salutat cu entuziasm de Haşdeu şi Vlahuţă, şi 
cultivat de “Viaţa Românească “, sau Dimitrie Teleor ale cărei ” poezii în vărful peniţei “ 
erau citite şi cultivate la începutul secolului XX. 
 Iată câteva exemple care, în parte, confirmă efemeritatea succesului. Acesta ţine şi 
de gustul oamenilor vremii. Filozofuil grec Constanti Tsatos spunea că e bine să scri în 
spiritual timpului tău, dar vai de acei scriitori care au scris numai în spiritul vremii lor. 
După Helvetius ”întâmplarea este aproape unicul zeu al succesului “.( De l` Esprit, IV, 
ch.XIII). În acest sens butada englezului Robert Southey trebuie amintită ”Publicul ( 
succesul de public, n.n.) şi euharistia ( transubstantiation) sunt cele mai mari 
mistere…ale naturii “. De fapt, este greu să explicit apariţia “succesului “ într-un caz sau 
altul. Exemplu ni-l poate oferi Augustin Buzura ale cărui romane înainte de 1989 erau 
căutate de cititori pentru a descoperii ”şopârliţele “ ce ocoleau cenzura, azi, aceleaşi 
romane nu mai sunt citite de nimeni.Chiar dacă au fost traduse în nenumărate limbi pe 
bani publici pe când era director la Centrul Cultural Român. Nicolae Bălcescu, într-o 
scrisoare din 1851, observa:”Nu ştii ce lesne se face şi se desface o popularitate în vreme 
de revoluţie dar nu numai atunci  “.În această” capcană” a succesului efemer a căzut 
Zaharia Stancu cu romanele lui ”Desculţii “( despre care se spunea că a făcut înconjurul 
lumii în “sandale de aur “), “Rădăcinile sunt amare “, publicate tot pe bani publici în 



foarte multe limbi datorită faptului că era preşedintele Uniunii Scriitorilor şi agreat de 
conducerea P.C.R. 
 Întorcându-ne la ce spunea Bălcescu, să ne amintim de “revoluţia “ noastră de la 
1989, cu exhibiţionismul televizat al acelei perioade, cu nelipsita prezenţă de pe ecranele 
TV a lui Ion Iliescu, Dinescu, Blandiana, etc.Urmat în prezent de un…altfel 
de…reuşită.Talk-show-uri, unerle , de o mare incultură şi vulgaritate. 
 Duşmanul cel mai redutabil al ”succesului “, care de multe ori se confundă cu 
“pseudo-succesul “, este spiritual critic, luciditatea şi demistificarea. Adversarii 
“succesului “ sunt, în general, spiritele sceptice, satirice, polemice, ironice. Din această 
cauză ele n-au fost şi nu pot fi decât antipatice.Succesul presupune totdeauna şi o” doză 
“de imprevizibil, hazard, aleatoriu şi variabil. Acest fapt mă duce la o singură concluzie, 
directă, simplă şi esenţială. Succesul nu trebuie luat, în esenţă, foarte”în serios “,este, de 
fapt, doar o “iluzie “, o “himeră “, cum se spune în popor, “ un foc de paie “, reacţia 
spontană a unui “public capricios “, sau a unui critic ce-şi laudă simpatiile( vezi: Alex 
Ştefănescu ), pe care nu se poate pune nici o bază, chiar dacă ne intoxică cu emisiunile 
sale pe mai toate canalele de radio şi televiziune. Într-un pasaj dintr-o scrisoare a lui 
Voltaire, din 15 iulie 1768, se defineşte cu claritate şi luciditate întreg mecanismul 
succeselor false, efemere şi inconsistente:” …La Paris( domină    ) succesele prodigioase, 
susţinute de coterie, de spiritual de partid, de modă, de protecţia trecătoare a unor 
personae de prestigiu.Este o beţie de moment, dar după puţini ani iluzia se risipeşte “. 
Aşa este, dar ce ne facem că aceşti beneficiari ai “succesului “efemer beneficiază, până 
una alta, de burse, premii, publicări de cărţi, toate pe bani publici, şi chiar de medalii 
oferite de preşedinţii statului român. Mai întotdeauna aceiaşi scriitori care se află în 
conducerea Uniunii Scriitorilor sau ale filialelor , prin autopropunere. Perspectiva 
istorică, sistematizarea şi verificarea pe texte au şi ele, mai ales în literatura română, 
rostul lor.Unele cărţi premiate de U.S şi Ministerul Culturii sunt de un diletantism 
înduioşător. Iar unii din aceşti autori, din punct de vedere moral, sunt sub orice critică. Pe 
deasupra şi foşti colaboratori ai odioasei Securităţi. La noi nu există o “ critică de idei 
“.Poate datorită faptului că o parte din critici au simpatii politice şi ideologice. 
 Fenomen social şi istoric prin definiţie, succesul reflectă ceea ce s-a numit 
“spiritual veacului “, “gustul timpului “ sau “epoca actuală “. Istoricii literari şi criticii 
declară că nu se mai poate scrie în secolul XXI precum în timpul lui Homer, Eminescu 
sau Goethe.Criticii sunt teoreticieni  ai “adapt[rii la obiceiurile curente “ , cum scria 
Marino. Ei recomandă ceea ce spunea B.Gracian să fii “om al secolului tău “, în caz 
contrar rişti să fii ignorat. Totul depinde de timp, loc, ţară, formă de guvernămând, stare 
de spirit, nivel cultural. Operele scriitorilor de la noi scrise în spiritual realismului 
socialist  nu mai sunt gustate de cititori. Au rămas ”trifoi uscat “ în paginile unei istorii 
triste.  
 Pentru a confirma că succesul este de multe ori efemer şi nedrept, dau exemplu 
din muzică. Primele două acte din opera Carmen  
n-au avut nici un succes, Bizet, disperat, vroia să se arunce în Sena. Premiera a fost 
salvată la limită de aria toreadorului din actul III. Azi, această operă este cea mai cântată 
de pe mapamond. 
 Succesul se creează într-un mediu social. Acesta trebuie privit cu oarecare 
scepticizm. El este o cauză, în sensul contaminării, dar şi un effect al succesului. 
Scriitorul, compozitorul, pictorul, toţi creatorii de artă trebuie să se adapteze publicului 



pe care- în acelaşi timp-îl şi formează. Chiar dacă în mod superficial şi tranzitoriu. Dar 
vai de acel creator care creează numai în spiritual publicului, deoarece gustul acestuia 
este schimbător. Butadele “Nimic nu reuşeşte mai bine decât succesul “ sau “ scriitorul 
propune şi cititorul dispune “ elimină ipoteza valorii absolute, înlocuită doar prin 
valoarea de circulaţie. O valoare perenă există totuşi. O spune un sceptic profund ca 
Voltaire într-o scrisoare din 15 avril, 1745:” Numai timpul poate să fixeze preţul fiecărui 
lucru; publicul începe totdeauna prin a fi uimit“. În concluzie, publicul este derutat, 
mistificat, sedus, şi cum se mai spune pe la noi:”dus de nas “. 
 Pentru cei obsedaţi de succes- literar în speţă şi cu orice preţ-, cei din jurul 
autorilor celor două Istorii ale Literaturii Române, un mic duş rece analitic şi metodic le 
poate fi cum nu se poate mai util. ceea ce nu înseamnă că succesul nu are şi unele aspecte 
pozitive, obiective şi legitime.Succesul poate fi privit simultan din două direcţii diametral 
opuse.Fapt ce-l relativizează fără drept de apel. 
 Psihologia literară ne confirmă faptul că autorii au nevoie vitală de succes, 
precum hrana, aerul şi apa. Pentru muritorii de rând.Succesul satisface orgoliul 
scriitorilor, amorul propriu, ambiţia şi nu în ultimul rând gloria. Scriitorul este mereu în 
goană după superlative.Succesul este deosebit şi fecund în următoarele împrejurări: 
modernitatea, noutatea şi surpriza.Acestea sunt instrumente infailibie ale succesului. Fără 
acest tip de succes literatura, arta în general, nu s-ar fi regenerat. Dante începe scrierea 
Divinei Comedii în latineşte şi o continuă în volgare pentru a fi citită şi pentru a avea 
succes.În Vita di Dante, Boccacio a observat acest fapt. 
 Succesul are şi o dimensiune europeană, inclusiv internaţională eficientă. Fără 
difuzare şi consacrare, curentele moderne, inclusiv proglobmodernul, sesizat de Al.Florin 
Ţene, de la simbolism la avangardă, n-ar fi avut o circulaţie mondială. Titu Maiorescu a 
observat acest fenomen, încă din anul 1882, în articolul Literatura română şi 
străinătatea. Să amintim şi de eficacitatea publicitară a premiilor Nobel pentru literatură, 
care atrag atenţia şi asupra unor literaturi mai mici, încă, necunoscute: nigeriană, 
australiană, israeliană, etc. Goethe visa la o “Literatură universală “, iată că în zilele 
noastre este posibilă. 
 În acest context nu putem omite calamitatea succeselor “oficiale “, specifice 
regimurile totalitare. În aceste regimuri, inclusiv în regimul comunist-criminal de la noi 
succesele erau programate, dirijate, impuse.Erau agreaţi scriitorii care scriau în spiritual 
realismului-socialist şi care făceau jocul Partidului Comunist, cum ar fi: D.R.Popescu, 
Zaharia Stancu, M.Beniuc, Dan Deşliu, Nina Cassian, Maria Banuş, Veronica 
Porumbacu, Ştefan Bănuţă, şi mulţi alţii.În încheiere trebuie spus un etern adevăr 
exprimat de Rivarol:”O carte pe care o susţii este o carte care cade “. Se prăbuşeşte de la 
sine prin propria sa impostură şi inconsistenţă. Cărţilede succes teleghidat sunt ratate de 
la început şi prin definiţie. 
 
            
 
 
 
 
 
 



 
 

Realismul operei lui Theodore Dreiser promovează idei de 
stânga şi încălcă morala? 

   
     
 
 Încă de la apariţie cărţile lui Theodore Dreiser Sister Carrie, în 1900 şi An 
American Tragedy,publicat mult mai târziu,în 1925,(romane traduse şi în limba 
română),au produs controverse în literatura americană,în timp ce la noi, sub regimul 
comunist, au fost considerate ca fiind opere ce promovează autenticul realism-
socialist.Propaganda PCR s-a folosit de aceste roamne pentru a lovi 
în”putredul”capitalism american. 
 Într-un eseu publicat prin anii 1980 de Justin Kaplan autorul se întreba retoric 
cum se putea împăca stilul necizelat al lui Dreiser,cu puterea sa indiscutabilă de a 
impresiona şi convinge,capacitatea sa uimitoare de a zugrăvi substraturile vieţii 
americane,viziunea sa sofocleană?  
 Theodore Dreiser mai este încă un romancier controversat,atât de criticii literari 
moralişti,dar şi de o parte din cititorii cărţilor sale.Fenomen ce nu s-a stins în Statele 
Unite şi care ,sper să se producă şi în rândul istoricilor şi criticilor literari de la noi.În 
timp ce în spaţiul literaturii române romanele sale erau elogiate pe considerente politice 
]n regimul trecut,în America erau înfierate de o parte din critici şi cititori pe motiv că 
erau drept asalturi împotriva valorilor morale şi responsabilităţii individuale (Nathan 
Glick,fost redactor şef al revisteiDialogue,apărută şi noi.).În lumea literară 
americană,după moartea scriitorului survenită în 1945, predomină întrebarea dacă Dreiser  
să fie considerat autor de proză scrisă cu stângăcie,ce a creionat personaje mânate de 
impulsuri violente şi necontrolate ce le duc spre starea incapabilităţii judecăţii morale,sau 
un mare  romancier asemeni lui Balzac,Zola sau Tolstoi.Nu există nici-o îndoială că 
opera romanicierului a contribuit la lărgirea orizontului tematic al prozei literare 
americane,dar şi la noi.Dreiser a explorat aspecte semnificative şi cruciale ale vieţii reale 
care nu au fost abordate niciodată,sau chiar ignorate în literatura americană.Manipulaţiile 
complexe ale industriei în expansiune,ale băncilor,raporturile neconvenţionale între 
sexe,sunt doar câteva din temele predilecte din subiectele acestui romancier.Sunt idei 
foarte mult exploatate în favoarea propagandei de partid de la noi.Faptul că autorul 
romanului O tragedie americană  a plătit ca ţintă a unor atacuri calomnioase în America 
se datorează şi faptului că propaganda comunistă din estul Europei s-a folosit de opera 
sa.Atributul de artă nemuritoare i se poate atribui romanelor lui Dreiser şi prin faptul 
,cum scria H.L.Mencken, că promova gustul de compasiune,nota de veneraţie,profundul 
sentiment de fascinaţie. 
 În romanele acestui mare prozator descoperim o anumită inocenţă a spiritului,o 
curiozitate permanentă şi profundă,de multe ori emanată de uimire,privind motivul şi 
comportamentul personajelor sale.Există o fascinaţie permanentă faţă de interferenţele 
neaşteptate şi ciudate ale realităţii,un contrapunct dintre masa realităţii concrete , crudă şi 
cumpănirea filozofică.O apreciere destul de măgulitoare o făcea Alfred Kazin care 
spunea că lui Dreiser îi lipseau toate calităţile în afară de genialitate.Romanele sale au 



un stil ziaristic şi nu oferă o filozofie închegată,coerentă,sau nici măcar o teză insistentă 
de critică socială,ci doar o portretizare a societăţii,cu greşelile ei primitiviste,confuze pe 
care o cunoştea destul de bine,deoarece ca tânăr reporter la Chicago şi apoi 
redactor,remunerat generos ,la New York,a avut ocazia s-o cunoască în aspectele ei 
multiple.Dacă în romanul Sister Carrie autorul reflectă pasiunea trezită de marele oraş 
Chicago filtrată prin personalitatea pasivă a eroinei sale Caroline(Carrie)Meeber,în vârstă 
de 18 ani,inteligentă,timidă şi plină de iluzii, în cel de-al doilea roman Jennie Gerhardt 
este povestea unei alte femei tinere aparţinând clasei muncitoare şi a cărei viaţă este 
caracterizată de pasivitate dominată de două episoade de concubinaj.Spre deosebire de 
Carrie,Jennie se sacrifică fără preget bărbaţilor cu care trăieşte,fiind chiar capabilă de a-şi 
îndemna amantul înstărit să ia drept soţie o femeie mai potrivită în sensul poziţiei 
sociale.Romanul Jennie Gerhardt a fost interpretat de criticii literari politruci ,de la noi 
,care făceau jocul propagandei de partid ,ca un roman “ce oglindeşte soarta femeii 
muncitoare în cruda societate capitalistă.”. 
 Chiar dacă Theodore Dreiser în romanele The Financier,apărut în 1912 şi The 
Titan care a văzut lumina tiparului în 1914,a părăsit eroinele aparţinând clasei 
muncitoare,de condiţie pauperă,decăzute,purtate în voie de curentele vieţii,(mult 
exploatate şi interpretate de propaganda comunistă), a abordat personaje din lumea 
finaciară,puternici,vicleni şi imorali,autorul face” jocul „,şi în acest caz,celor care le-au 
interpretat în spiritul stângii din Statele Unite,dar mai ales de propaganda societăţilor 
comuniste din estul Europei. 
 Dreiser ,venind din spaţiul ziarişticii americane,cunoştea foarte bine şi folosea 
scrierile aşa-numiţilor muckrakers,ziarişi contemporani cu el care demascau aspectele 
sordide ale vieţii economice şi politice.Dar spre deosebire de aceştia ,el nu-şi considera 
scrierile drept instrumente ale eforturilor reformatoare,în ciuda faptului că cei interesaţi 
din stânga americană şi apoi din Europa răsăriteană s-au folosit de opera sa ca 
„argument”în propaganda politică. 
 O parte din cititori şi criticii americani resping argumentele implicite ale autorului 
împotriva noţiunii că persoana, luată ca individ parte componentă a societăţii,este 
răspunzător de acţiunine sale,întrucât asemenea argumente neagă existenţa voinţei libere 
şi o ignoră pe cea a multor indivizi dezavantajaţi care nu cumpănesc o asemenea acţiune-
omorul-ca mod de împlinire a visurilor lor.În ciuda faptului că aceştia apreciază “An 
American Tragedy”pentru multitudinea bogăţie de detalii cu care imortalizează viaţa 
oamenilor aparţinân straturilor de jos ale piramidei sociale,precum şi pentru o rară 
combinaţie de obiectivitate şi fervoare emoţională ce caracterizează vocea narativă. 
 După descătuşarea estului Europei din chingile comunismului criticii literari şi 
dezbaterile lor cu privire la meritele literare ale acestui scriitor nu mai sunt axate pe 
teoriile sau atitudinile sociale exprimate în opera lui Dreiser.Chiar şi stângăciile stilistice 
din romanele acestui prozator sunt considerate drept un defect tolerabil.Spre deosebire de 
perioada comunistă din ţara noastră stângăciile acestea nu erau amintite din teama de a nu 
scădea în ochii cititorilor ideile şi mesajul politic evidenţiat de propaganda aparatului de 
partid.Criticii literari americani ca H.L.Mencken se referea la scrisul predominant vîscos 
al lui Dreiser,Saul Bellow descria proza acestuia drept mase de cuvinte,aproximaţii 
verbale.Cea mai elocventă critică a operei lui Dreiser a fost făcută de criticul cu vederi de 
dreapta Lionel Trilling,care plasa defectele fatale ale lui Dreiser în sfera ideilor de 
stânga.Inconsecvenţa primitivă a acestor idei,argumenta Trilling,i-a permis autorului 



romanului An American Tragedy să treacă,fără o luptă interioară detectabilă,de la un 
nihilism moral vag în anii tinereţii şi vârstei mijlocii(nihilism exploatat de regimurile 
comuniste din Europa)la un pietism religios la fel de vag cristalizat la bătrâneţe,despre 
care activiştii culturali din redacţiile revistelor literare din perioada comunistă de la noi 
tăceau mâlc.Saul Bellow admitea că Dreiser scria cu stângăcie şi,în anumite privinţe,nu 
era nicidecum un mare gânditor,(spre deosebire de criticii politruci de la noi care îl 
considerau un mare gânditor al clasei muncitoare din America),dar subliniind că 
poticnirile şi dibuirile sale îl purtau în general în direcţia adevărului. 
 Se pare că Dreiser a scris conform convingerii că lumea era doar un mecanism 
indiferent,că viaţa nu avea nici o semnificaţie profundă.Însă,în roamnele sale,asemeni 
vieţii  personale el a reacţionat printr-o participare emoţională  directă ,sinceră şi 
copleşitoare pe care scriitorii mai rafinaţi din vremea sa  ar fi considerat-o jenantă,dar în 
care cititorii de pretutindeni au văzut oglindirea trăirilor şi a  simţirii lor. 
 
        
 
    

Presa, ”câinele de pază „  a democraţiei-sau „haitele  de câini” 
care muşcă democraţia 

    
 
 
 Atitudinea consecvent critică a unor trusturi de presă,scrisă ,dar mai ales TV,de la 
noi,au subminat consensul politic,mai ales în ultimii patru ani,făcând,astfel, guvernarea 
să fie bulversată.Se cunoaşte faptul că presa,în ţara noastră,şi-a avut începutul în secolul 
XIX.(În 1829 la Bucureşti-Ion Eliade Rădulescu cu sprijinul lui Kisseleff scoate Curierul 
Românesc,primul ziar din Muntenia,iar la Iaşi apare Albina Românească a lui Gheorghe 
Asachi),care după 1989 a cunoscut un avânt deosebit,căpătând şi sintacma de”câinele de 
pază”al democraţiei.Însă,după o perioadă gri şi aservită unei dictaturi criminale. 
 Există în presa noastră două tendinţe:una de stânga(vezi Antena 1,2,etc.)ce 
propovăduieşte idei de stânga în folosul patronilor îmbogăţiţi prin practici  ne ortodoxe 
,ce” plâng “ pe umerii celor cu pensii de 3 lei, şi cealaltă de dreapta(vezi postul Realitatea 
TV).Criticii,totuşi de stânga se plâng că produsele presei sunt covârşitor de conservatoare 
în sensul că ele consolidează status quoul.Ei îi acuză pe ziarişti că nu au o atitudine 
suficient de critică faţă de politica preşedintelui şi a premierului,care sunt de 
dreapta.Dar,să spunem şi adevărul ,aceştia  nu sunt atât de bogaţi ca o parte din 
conducerea partidelor ce se autodefinesc de stânga.Când presa de dreapta critică 
alunecarea spre stânga a presei se afirmă că, astfel se fac jocurile unor interese ale 
grupurilor  de presiune,în spatele cărora se află patronii ce conduc trusturi din mass-
media.În acest context se încalcă deontologia profesională.dar,oare,se mai respectă 
aceasta?În condiţiile în care majoritatea ziariştilor refuză adoptarea unui Statut al acestei 
breasle?De ce oare!?Este o întrebare retorică.Însă,pot da un răspuns sunccint:un astfel de 
Statut le-ar impune respectarea deontologiei profesionale,de care vorbeam,le-ar impune 
un echilibru în judecăţile de valoare,un bun simţ,inclusiv respectul faţă de cuvântul scris. 
Pentru majoritatea ziariştilor acestea sunt condiţii greu de respectat,dar mai ales pentru 



patronii lor.Aşa că,ne rămâne doar să constatăm că această breaslă,din care fac parte şi 
eu,este oglinda clasei politice care ne conduce,iar ea este expresia voinţei poporului 
rezultat prin vot.Realitate ce o explicăm prin teorema din geometrie : două paralele fiind 
paralele cu a treia sunt paralele între ele.Astfel, se eludează rolul adevărat al presei,acela 
de a servi societatea românească prin furnizarea unor relatări corecte privind conflictul 
dintre idei.Rolul de câine de pază,ce este considerat ca având un caracter de 
remediu,devine astfel primordial,din păcate la noi din acest câine s-a născut o haită care 
muşcă democraţia. 
 Din păcate,sunt televiziuni care au impus o dictatură a poziţiei politice şi 
economice a patronatului şi al partidului înfiinţat şi coordonat de acesta.Iar ziarişti fără 
coloană vertebrală,şi fără prinţipii,vorba lui Nenea Iancu,încălcând orice morală şi 
deontologie profesională,fac jocul murdar al unui grup de interese.Mai grav este că în 
acest joc au intrat şi ziarişti  remarcabili,cum ar fi Ion Cristoiu.Vorba din popor”au dat 
cinstea pe ruşine”. Se pare că aceştia  au uitat principala datorie a ziaristului de a focaliza 
atenţia publicului asupra problemelor şi diferenţelor,eşecurilor şi ameninţărilor,  adoptând 
poziţia unui critic obiectiv şi nepărtinitor.Atitudinea  ziariştilor din această categorie a 
dus spre negativismul cinic,uneori apocaliptic.(Vezi România Mare care cu ani în urmă 
scria că va izbucni război civil dacă vine în ţară Regele Mihai).Tot odată laşitatea unor 
ziarişti ce se ascund în spatele unor pamflete face ca aceştia să nu fie judecaţi de către 
justiţie pentru infraţiunea unor injurii şi propaganda unor neadevăruri.În sfera vastă a 
dezacordului dintre oameni,ziaristul nu oferă adevăr. El oferă o aproximaţie a 
adevărului:o imagine corectă,completă şi echitabilă.Aşa ar trebui să fie. 
 Cititorii,o parte din ei ,care digeră mai greu informaţiile,se întreabă de ce se dau 
,sau se publică ştiri proaste şi negative.Unele televiziuni chiar în exces,cum este PRO-
TV-ul.Dacă acest gen de ştiri  nu sunt comunicate,este de aşteptat ca consecinţele lor să 
dispară?Din păcate,răspunsul este”nu”.Ziariştii acţionează pe baza unor supoziţii 
esenţiale,anume,că,în măsura posibilului,toate ştirile trebuie să fie făcute cunoscute,că 
ştirile au consecinţe care nu dispar de la sine şi că aceste consecinţe trebuie să fie date în 
vileag dacă e să existe o şansă de corectare,îmbunătăţire sau progres.Dar,din păcate după 
aproximativ 20 de ani de presă liberă,acest fenomen de îndreptare nu s-a arătat.De 
ce?Fiindcă oamenii nevoiaşi ,mai ales cei din Moldova,nu citesc presa şi nici nu privesc 
la televizor.Din două motive.La sat nu au bani să cumpere ziare ,iar la televizor nu se uită 
din lipsă de timp sau de receptor tv. 
 Concluzionând,atâta timp cât există în spatele ziariştilor trustuiri de presă cu 
patroni implicaţi în politică,sau în interese economice,sintacma  câinele de pază a 
democraţiei este improprie întrucât colectivele de redacţie s-au transformat în haite de 
câini care muşcă democraţia prin impunerea dorinţelo,intereselor,mereu ascendente,ale 
stăpânilor. 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 

Poezia românească, un climat al Visării sau împăcarea cu 
veşnicia metaforei 

     
     
 
 Poezia românească este, mai  înainte de toate, un climat al Visării, prin aceasta 
înţelegându-se meditaţia, reveria, şi  apoi un climat  al Spiritului, al Inteligenţei al 
cuvântului, prin Cuvânt. Această caracteristică provine de la poezia populară care, apoi, 
s-a transferat şi poeziei culte. Meditaţia din cântecele populare româneşti,  în special din 
Doine, este o frondă la raţiunea veacurilor, o mai puţină aplecare smerită de creştin 
extaziat de martirul lui Crist, cu toate că în fiecare cătun exista o bisericuţă. În poezia 
populară românească descoperim şi duioşie, înţelepciune, dar şi violenţă şi crimă.( 
Baladele” Toma Alimoş”,” Mioriţa,” “Meşterul Manole”, etc.). Ele, aceste balade şi  
altele, au servit raţiunea şi mai puţin meditaţia, artătând că dreptatea se poate face şi cu 
forţa, că societatea este incapabilă să reflecteze asupra propriilor margini.Pascal , arăta 
într-o sugestivă parabolă- dacă cel mai mare filosof se află pe o scândură deasupra unei 
prăpăstii, se lasă în voia imaginaţiei, oricâtă siguranţă liniştitoare i-ar oferi raţiunea. Or, 
ţăranul roman în secolele trecute a balansat necontenit şi până astăzi, deasupra prăpastiei, 
viaţa lui este, încă, clipa permanetizată a saltului la antipozi. Forţele abisale ale “inimii” 
clocotesc în creatorul anonim- păcătuieşte oare faţă de raţiune? În subteranele sufletului 
creatorului popular dar şi al celui cult sălăsluieşte un eu Socratic. Creatorul transformat în 
Gânditorul de la Hamangia colindă ţărmurile interzise, gustă din fructul oprit al 
cunoaşterii şi desfăşoară aici, cu virtuozitate, exerciţiul liberei cugetări. Atât meditaţia cât 
şi raţiunea, dar mai ales deschiderea spre nu-încă-ştiut sunt vase comunicante, înlăuntrul 
cărora gândirea circulă liberă, chiar dacă uneori imaginea ascunsă  a lui Deus stă la 
răscruce de gând. Pe care o numim conştiinţă. 
 Poezia populară românească desfide o lectură monosemică: nu descoperim multe 
elemente religioase şi nici multă raţiune .Între apologia religiozităţii şi apologia raţiunii, 
creatorul popular a ales calea mediană. 
 Această caracteristică s-a transferat şi la poezia cultă. Noutatea, în ritualul 
aceluiaşi zeu al Luminii şi Cântecului, este nu numai permisă fără reticenţe, dar aşteaptă. 
Şi nu numai aşteaptă, ci incită să fie.De aceea , poeţii din literatura noastră cultă îşi 
permit şi devin astfel deschizători de drumuri al cărui început îl regăsim în poezia   
Pitarului Hristache, poeţii Văcăreşti, Ion Budai-Deleanu, în general în poezia din 
Literatura Română din secolele  XVII, XVIII şi următorul. Poeziile lui Ienăchiţă, Alecu şi 
Nicolae Văcărescu nu îşi au rădăcinile în filonul religiozităţii, sunt laice şi au vibraţiile 
visării. Odobescu în studiul său “Poeţii Văcăreşti”vorbeşte cu admiraţie despre aceştia , 
dar mai ales despre Testamentul lui Ienăchiţă. 
 Poeziile lui Grigore Alexandrescu sunt frisonate de un filon al Visării, chiar dacă 
sunt patriotice, închinate trecutului de vitejie al poporului. Elementul Visării îl regăsim şi 
în cunoascuta poezie “Umbra lui Mircea la Cozia” scrisă după ce a vizitat Mănăstirea 
Cozia în 1842.”Poema Aprodul Purice” de Costache Negruzzi, concepută ca o epopee 



naţională , evocă lupta lui Ştefan cel Mare în care descoperim o bogată fantezie a poetului 
ce îşi are provenienţa în imaginativa Visare.Acelaşi lirism având originea în Visare îl 
descoperim şi la Alecu Russo. În lirismul acestuia se resimte influenţa doinei, a 
cântecului liric popular. Cunoscutul poem “Cântarea României “ este o operă cu un 
pronunţat caracter liric, cu accente de reverie şi alunecare spre visare. 
 Acest filon al Visării se constituie în”coloana vertebrală “ a poeziei eminesciene:” 
Vom visa un vis ferice,/ Îngâna-ne-vor c-un cânt/ Singuratece izvoare,/ Blândă batere de 
vânt ;“(“Dorină”).Până şi poeziile satirice au un filon al Visării. Fiindcă aceasta 
atenuează înfumurarea certitudinii absolute, ea realizează detaşarea de 
adevărurile”definitive”, desenate pompos cu majuscule. Ironia socratică pregăteşte 
spiritul pentru ceremonia cunoaşterii de sine, înzestrându-l cu supleţea şi relativitatea 
cerută de întâlnirea  cu infinitul subiectivităţii. În acest context se înscrie o parte din 
poezia optzecistă de la noi. 
 Dar, înainte de aceştie, Al.Macedonski până în 1890 scrie ample poeme , de 
factură romantică cu rădăcini în Visare, având un pronunţat caracter ironico-satiric. Apoi 
,din 19882,  poezia acestuia este ancorată cu totul în Visare:”Pustie şi albă e camera 
moartă…/ Şi focul sub vatră se stinge scrumit...-/ Poetul, alături, trăsnit stă de soartă,/ Cu 
nici o schinteie în ochiu- adormit…/ iar geniu-i mare e-aproape un mit... “( Noapte de 
decembrie). 
 Visarea în contextual poeziei româneşti, mai ales la Clasici, este purtătoarea 
“conştiinţei nefericite”, Kierkegaard considera că Adam a fost primul purtător  al 
acesteia. Scripturile Sfinte , în aceste condiţii, îl aşează pe Adam în afara istoriei, ca să-I 
atribuie numai lui o stare de beatitudine, pierdută apoi prin păcatul său, muşcând din măr, 
alături de Eva.S-ar contura  atunci contrastul dintre fericirea primului om- întâmplată ca 
excepţie, şi nefericirea umanităţii- manifestată ca regulă. 
 Mai în toate poeziile lui Marin Sorescu frisonate de o ironie fină se află şi 
“rădăcina “ Visării de la care pornesc toate ideile soresciene:”Cu toate că se afla în rai,/ 
Adam se plimba pe alei preocupat şi trist/ Pentru că nu ştia ce-i lipseşte./ Atunci 
Dumnezeu a confecţionat-o pe Eva/ Dintr-o coastă a lui Adam.(Adam ) “. Poeziile 
acestui poet trezesc în cititor sentimental ludic al Visării. 
 La Virgil Mazilescu Visarea face legătura dintre avangarda interbelică şi poezia 
optzecistă, începând cu volumul de debut”Versuri “(1968) şi terminând cu volumul 
postum”Întoarcerea  lui Immanuel”(1991):”apă v-am dat sufletul unde v-a fost/ unde 
pâlpâi tu sufletul meu şi în care/ parte a lumii vânează acum vânătorii// dacă privesc- 
haina mea este chiar frica/ dacă privesc dealuri şi văi şi câmpii”(Dealui şi Văi şi Câmpii). 
  O beatitudine ce depăşeşte Visarea o regăsim în poezia lui Nichita 
Stănescu:”Firile contemplative iubesc raţiunea./ Raţiunea a mutat pământul/ din mijlocul 
existenţei/ şi l-a făcut să se rotească/ în jurul soarelui etc. “ Perpetuarea 
abstracţionismului mai în toate poeziile lui Nichita Stănescu “construieşte “ şi schiţează o 
anumită atmosferă poetizantă, ce declanşează armoniile zilelor ce vin. 
 Prin exemplele date am încercat să subliniez principala caracteristică a poeziei 
româneşti ce se caracterizează , în general, prin climatul Visării, ce nu este altceva decât 
împăcarea cu veşnicia metaforei.     
       
 
       



 
 

Poezia ca supunere a Fiinţei la Heidegger şi gânditoare la 
Holderlin 

 
 
 Motivul pentru care Heidegger l-a ales pe Holderlin să-i analizeze poemele a fost 
că acesta din urmă stăpâneşte foarte bine arta de a translata poeticul în poematic,se 
confesa filosoful în”Holzwage”(Frankfurt am Main,Vittorio Klostermann,Funfte 
Auflage,1972,”Der Urspung des Kunstwerkes”,p.60).Heidegger în scopul de a nu se 
depoetiza gândirea, socoate că aceasta şi “poezia gînditoare” sunt un tot unitar şi le 
consideră ca mod autentic de a filosofa. Prin studierea poeziei lui Holderlin, cercetarea 
asupra Fiinţei capătă o nouă turnură. Filosoful spera să capete de la poezie sprijin în 
anularea indecisei împingere spre trecut şi să desţelenească o cale de  pătrundere la 
Fiinţă. Prin conferinţele din 1932 până în 1942 el se străduieşte să deschidă o cale poetică 
de acces. Exemplifica de câte ori avea prilejul expunerile sale în acest sens cu un stih-
întrebare al lui Holderlin:”…und wozu Dichter in durftiger Zeit?”din elegia cunoscută 
Brod und Wein. Spre sfârşitul vieţii Heidegger paralel cu pasiunea faţă de Holderlin 
abordează cu aceeaşi meticulozitate şi pe Nietzche. Filosoful începe cercetarea sensului 
Fiinţei amintind că de la Platon şi chiar de mai înaintea lui, de la Socrate, această analiză 
nu a progresat de loc.Ba mai mult a bătut pasul pe loc. Gânditorii greci au descoperit cu 
surprindere o încleştare armonioasă a fiinţărilor aparent disipate în Fiinţă, o aparţinere 
normală a multiplelor de marele Tot. Ei au apreciat cu uimire această ordine a întrupării 
Unului înTot şi au echivalato ca Logos. Despre această abordare Heidegger spunea, 
“Fiinţa este strângerea laolaltă”(Martin Heidegger,Kant et le probleme de la 
metaphysique,Gallimard, 1953, 2-e edition,p.295). Spre Parmenide şi Heraclit se îndrepta 
în special aprecierea lui Heidegger, deoarece aceştia au reuşit mult mai bine sa asculte 
chemarea Fiinţei şi să-i redea exact cuprinsul ca totalitate de fiinţări. Continuând cursul 
nostalgiei heideggeriene, Jean Beaufret scria:”Dacă lumea zisă presocratică este bogată 
în figuri originale, Heraclit şi Parmenide sunt figurile centrale cele mai radioase ale 
acestei lumi. Căci, cu heraclit şi Parmenide, s-a produs însăşi întemeierea gândirii .La ei 
se întoarce, ca la o taină a obârşei, ceea ce e încă viu şi  pururi vivace în fondul gândirii 
noastre.”(Jean Beaufret, Dialogue avec Heidegger, Philosophie grecque,Paris, Les 
Edition de Minuit, 1973,p. 38.). Cu Socrate gândirea ia o altă turnură, ea interpretează 
meditative inscripţia de pe oracolul din Delfi ”cunoaşte-te pe tine însuţi” , meditaţia 
liniştită asupra Fiinţei este tulburată de meditaţia neliniştită asupra omului. De aici 
porneşte desprinderea Fiinţei de fiinţări, retragerea acesteia şi , în acelaşi timp, neputinţa 
gândului de a cuprinde în totalitatea sa fiindul, evidenţiată de Platon în dialogul 
Sofistul.Heidegger observă că desluşirea Fiinţei este anevoioasă şi nesigură, şi, că însăşi 
întrebarea asupra ei este altfel pusă. Se cunoaşte faptul că presocraticii căutau să 
lumineze moduil cum”orice fiinţare este în Fiinţă“, fiind convinşi de prezenţa ei cuprinsă 
şi de propria lor putere de a o pătrunde.În continuare se caută Fiinţa ca Fiinţă sau Fiinţa 
fiinţărilor.Astfel Fiinţa nu se mai impune ca prezenţă, ci ca absenţă.În acest caz 
înţelegerea obişnuită nu dovedeşte decât o neînţelegere. Heidegger scria în Sein und Zeit 
că înţelegerea”...vădeşte că o enigmă se află a priori inclusă în orice comportament şi în 



orice Fiinţă a fiindului ca fiind.”El înţelegea faptul că eul coexistă în lume cu celelalte 
euri. Pătrunderea  eului în lumea celorlalţi duce la anihilarea lui. Viaţa cotidiană şi 
banalitatea ei spoliază individual de fiinţa sa intimă, îl obligă să nu mai fie el însuşi.Orice 
semn de personalizare provoacă alertă şi represaliile celorlalţi. Radiografia făcută de 
Heidegger insului anonim  reprezintă o analiză neiertătoare prin demascarea alienării. 
Filosoful extrage concluzia că neantul nu este numai o negaţie radicală a existenţei, ci şi 
determinarea ei afirmativă: fiinţa-aici se află în capcana neantului. În neant se află 
premisa autenticităţii.”Fără manifestarea originară a neantului, n-ar exista nici fiinţă 
personală, nici libertate”(Martin Heidegger, Wegmarken,ed.cit.,”Was ist 
Metaphysik”).Angoasa nu e frică de un pericol concret. Heidegger descalifică spaima ca 
fenomen empiric, lipsit de relevanţă metafizică, ci o răscolitoare stare indeterminată care 
îi aminteşte mereu omului că lumea înconjurată de neant nu este aliată ci vrăşmaşa 
sa.Omul începe să iasă din carcasa mulţumiri de sine prin angoasă, el renunţă la 
disimulare, începe să-şi cunoască micimea, să inventarieze durerile şi  oportunităţile 
ratate. Prin angoasă el coboară la o treaptă şi mai gravă a conştientizării de sine- la grijă. 
 În comentarile  nenumerate făcute de filosof poemelor lui Holderlin, Heidegger 
desprinde, din diverse  locuri cheie ale lecturii, naraţiunea unui început al speranţelor 
pentru o nouă cunoaştere a Fiinţei. Pierre Trotignon  scria:”În semestrul de iarnă 1934-
1935 , Hedegger a ţinut un curs despre imnurile Germanica şi Der Rhein(Rinul) ale lui 
Holderlin;Holderlin devine pentru Heidegger poetul care, în epoca zeilor dispăruţi, 
aşteaptă ca din nou zeii să vină spre noi. Vorbirea poetică a lui Holderlin devine punct 
de sprijin pentru o gândire care caută să cunoască adevărul Fiinţei.” Întâlnirea cu 
poeyia lui Holderlin apare când Heidegger căuta”un alt început”.Pierre Trotignon susţine 
că interpretarea filosofilor presocratici şi analiza lui Holderlin sunt drumuri care se 
intersectează în gândirea lui Heidegger. Holderlin este pentru Heidegger poetul care , în 
secolele zeilor dispăruţi, speră ca zeii să vină din noi spre noi.Exprimarea poetică a lui 
Holderlin devine punctual de sprijin pentru interpretare care caută să descopere adevărul 
Fiinţei. Otto Poggeler sublinia acest fapt în La pensee de Martin Heidegger.Un 
cheminement vers l’etre, Paris,Aubier-Montaigne, 1967,p.294. Tangenţierea cu poezia lui 
Holderlin apare când Heidegger studia “un alt început”. Sau mai degrabă că însăşi 
tangenţierea l-a orientat către el. Pierre Trotignon spunea că Holderlin este originea 
omului, el este Hesiod al nostru sau Homer al oamenilor, cel de la care pornind este 
posibilă o nouă plecare a gândirii spre o nouă formă de existenţă,iar noi suntem destul 
de aproape de această nouă origine pentru a putea nădăjdui să prindem ceva din 
vechea origine grecească. Tot acest filosof spunea că noi suntem şi ultimii în stare să 
înţelegem ceea ce este original în poezia fondatoare a lui Holderlin. Iar Heidegger, scria  
Pierre Trotignon în volumul Heidegger.Sa vie,son oeuvre, avec un expose de sa 
philosophie, Paris, P.U.F.,1965, p.6o., că societatea omenească a venit prea târziu pentru 
a-i înţelege pe zeii greci, şi prea devreme pentru a-l înţelege pe noul zeu cântat de 
Holderlin. Tot el mai preciza  că oamenii între două vârste, destinul nostru stă în acest 
interval dintre ceea ce dispare şi ceea ce se anunţă. 
 Martin Heidegger în Erlauterungen zu Holderlins Dichtung,Frankfurt am Main, 
1951,p.32 , scria că Holderlin este pentru noi ,în eclusivitate, poetul poeţilor. Iar poezia 
lui nu este simplă poezie, străfulgerare lirică a sentimentului, ci poem, străfulgerare lirică 
a gândului. Heidegger face distincţie între poezia în sens restrâns , die Poesie, şi poezia în 
sens larg die Dichtung. În acest al doilea sens ea iese în întîmpinarea Fiinţei. Cu 



Holderlin, trecerea poeziei în poem s-a desăvârşit. Ea a devenit poezie gânditoare, s-a 
ridicat la apogeul ei, punct unde se indentifică cu gândirea poetică. În eseul Holderlin 
und das Wesen der Dichtung (Holderlin şi esenţa poeziei) filosoful predă lecţii 
filosofului-rătăcitor ce revine, pe poteca poeziei, la Fiinţă. Cel care îl călăuzeşte nu este 
alcineva decât Holderlin poetul poeţilor. În acest eseu, care este model de interpretare 
filosofică a poeziei, Heidegger nu face un comentariu abstract şi rece şi nici un tur 
complet al stilului holderlirian. Ci allege doar cinci cuvinte ale poetului, cinci pronuţări 
ale sale despre opera poetică, devenite cinci laitmotive ale poematizării şi, cinci linii9 de 
putere ale esenţei poeziei.Cele cinci expresii compun, împreună, o sinfonie lirică a 
Fiinţei. Filosoful le analizează în ordine, în cele cinci părţi ale eseului său: 1-A 
poematiza-această ocupaţie cea mai nevinovată dintre toate;2-...iată de ce limbajul, cel 
mai primejdios dintre toate bunurile, i-a fost dat omului...pentru ca să depună mărturie 
de ceea ce este...;3-Omul a trăit multe experienţe./ Mult i-a numit pe cei Cereşti,/ De 
când noi suntem un dialog/  Şi ne putem asculta unii pe alţii.4-Ce dăinuie însă,poeţii-
ntemeiază. Şi 5-Plin de merite, însă poetic locuieşte omul pe acest pământ. 
 Şi Wilhelin Dilthey a evidenţiat comuniunea lui Holderlin cu spiritualitatea grecă, 
în Trăire şi poezie, Bucureşti, Editura Univers, 1977, capitolul Friedrich Holderlin, 
p.347. Recitindu-l pe Holderlin, Heidegger se convinge că diferenţa ontologică dintre 
Fiinţă(Sein) şi fiinţa-aici(Dasein) se poate atenua sau chiar şterge. 
 Filosoful Heidegger aprecia  ce scrisese poetul Holderlin , că noi locuim poetic pe 
acest pământ. Avea convingerea că poezia trebuie să sprijine filosofia şi invers pentru a 
readuce pe pământ acel Eden ,echivalent cu a fi acasă al oamenilor. 
 
    
 

Poeţii întemeiază dăinuirea prin cuvânt 
 
 
 Un prinos de recunoştiinţă ce-l aducem poeţilor este atunci când spunem că ei  
întemeiază dăinuirea prin cuvânt. Se pare că aceasta este esenţa poeziei. Putem spune că 
actul fondator al poeziei este a instaura fondarea prin cuvânt. Deoarece nu orice durează 
pe lume. Năruirea, pieirea, dispariţia, moartea, semantica acestor cuvinte a fost adoptată 
de însuşi cursul trecător şi nestatornic al lumii. A impune haosului o secvenţă de veşnicie, 
a extrage din minutul fugitiv rădăcina eternităţii- iată menirea poetului. Numai el poate 
desluşi promisiunea nemuririi în lumea pieritoare. Acesta , prin poezia sa , pune bazele a 
ceea ce rămâne, salvând fiinţarea omenească de disoluţie şi neant. A.de Waelhens spunea, 
despre eseul lui Heidegger”Amintire “ ( Andenken ), că versurile creează existenţa şi 
recunoaşte totodată inteligibilitatea acestora.”Rolul creator, cuvenit limbajului în general, 
revine exclusive vorbirii poetice, căci conversaţia obişnuită nu este decât o vorbărie 
inconsistentă care a rupt contactul cu existentul “.( A. de Waelhens, Laphilosophie de 
Martin Heidegger, Louvain, Publication Universitaires de Louvain, 1955, quatrieme 
edition, p. 281  ). În continuare la pagina 282 acelaşi autor scrie: “Poezia instaurează 
veritabila inteligibilitate, căci ea spune existenţa aşa cum judecătorul spune dreptul “. 
Aşadar poezia nu este doar exprimarea Fiinţei, ci şi fondarea ei. Realizarea fiondării se 
realizează printr-o “numire originară “. În căutarea veşniciei poetul concentrează în 



esenţă. El nu se limitează numai la fenomene şi lucruri bine cunoscute. El defineşte 
“originar “, inaugural, adică exprimă cuvinte esenţiale care au forţa misterioasă de a face 
ca fenomenele şi lucrurile să fie ceea ce sunt, să intre în fiinţă. În inspiraţia lor creatoare, 
poeţii nu săvârşesc ” donarea liberă “ doar faţă de fenomene şi lucruri, ci şi faţă de om. În 
“locul “ unde prin cuvântul poetic încep să se nască fenomenele şi să lucească lucrurile, 
încep totodată să stră-lucească şi realitatea din existenţa umană. Creaţia poetică rostuieşte 
omul pe adevăratul său postament. Poezia clădeşte pentru om o existenţă autentică întru 
adevăr. Pot spune că esenţa tuturor artelor este poezia. Esenţa acesteia  este instaurtarea 
adevărului. Prin instaurarte înţelegem o triadă: instaurare ca începere, instaurare ca 
fondare şi instaurare ca donare. Geniul poetic, precum  Homer, Goethe, Holderlin, 
Eminescu, etc. Sunt geniile mântuitoare ale omenirii, ei revarsă ceva din harul lor asupra 
tuturor oamenilor, dându-le imboldul trăirii măreţiei poeziei. 
 Heidegger afirmă că poezia fondează existentul prin limbaj. Dar mai ales pune 
bazele percepţiei lumii prin metaforă, spun eu. La baza poeziei se află istoria şi cultura, 
ea începe prin a face posibil limbajul.Filozoful german spune că ”Poezia este limbajul 
originar al unui popor istoric. Trebuie deci ca , invers, esenţa limbajului să fie înţeleasă 
din esenţa poeziei “. Deci, poezia precede limbajul.în sensul acesta, limbajul rămâne o 
necunoscută, iar originea poeziei o taină.Limba dacilor, precum oricare limbă, fiind 
primitivă şi originară, nu-i altceva decât poezie primordială girată de Fiinţă. În Doina 
noastră s-a întrupat genuine glasul firii oamenilor din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. 
Doina şi extrapolând la poezie, este dictare inaugurală a Fiinţei dacilor. Precuvântarea ei. 
Deoarece prin Doină, Fiinţa a devenit cuvânt, limba dintâi a fost Doină, generalizând, o 
poezie în care un popor a pus şi ce-a spus fiinţa.De aceea marea poezie, cea prin care un 
neam, un popor intră în cultura universală, e necesară să dea formă acelei limbi originare 
care a intrat în istorie. Grecii, cu Homer şi cu Hesiod, şi-au meşteşugit şi au cunoscut 
marea poezie deoarece au purces de la limba déjà prezentă în proximitatea Fiinţei. 
Aceasta fiind prima care le-a şoptit, ca un zvon, despre oameni, despre lucruri şi despre 
zei. Holderlin a sesizat  sensul cel mai adânc al concepţiei despre lume a grecilor. El a 
subliniat conştiinţa înrudirii dintre natură, oameni, eroi şi zei. 
 Grecii reprezintă pentru mine trăirea consubstanţialităţii noastre lăuntrice cu 
natura. Aceasta fiind o artă ce glorifică frumusul lumii, fundamentat pe această unitate a 
existenţei şi care respectă marile pasiuni, considerându-le sacre, cum ar fi: cultul 
eroismului, al prietenine, şi al visului către o existenţă eroică, primejdioasă şi măreaţă. 
 Poetul se apropie de un timp propriu şi-l cheamă, fiind numai de el ştiut. Prin 
această chemare a sa şi numai a sa, îl aduce în existenţă. Timpul acesta nu este sincronic 
cu fenomenele şi lucrurile obişnuite, nu se lasă măsurat în clipe, luni sau ani, sau decupat 
în secole. Acesta este un timp special al unei istorii decisive şi esenţiale, pe care îl indică 
numai venirea sacrului.” Sacrul „ este originea eterică a zeilor.Acesta a venit intervenind 
odată cu structura Fiinţei şi va mai veni intervenind.Sacrul este mai vechi decât timpul şi 
este superior zeilor. El pune bazele în venirea sa unui alt început al unei alte etapizări a 
istoriei lumii. Poeţii cântând sacrul, cum au facuto la noi  Ion Pillat, Pan M.Vizirescu, 
Eminescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Voiculescu, Ionuţ Ţene, etc.reînvie pe 
Dumnezeu. Dar pentru a fi numit, Dumnezeu, din Înălţimea sa, trebuie să-i facă semn. 
Poezia receptează semnele şi le trasmite la rândul ei. Misiunea poetului constă în a 
recepta semnele ca apoi să facă semn neamului nostru, de a cărei voce ascultă. Poezia se 
redescoperă în dubla mişcare- de convergenţă şi de divergenţă- între Dumnezeu şi 



oameni. Poetul a fost întotdeauna la răspântie, ca un “punct de sprijin “ ce uneşte două 
vremi: vremea lui Dumnezeu cu vremea oamenilor. În această ecuaţie inima poetului bate 
în ritmul vremii oamenilor.De pe tărâmul lui aflat la “punctual de sprijin “, dintre cele 
două vremi, poetul le vesteşte oamenilor destinul lor uni şi singular, nepereche, cum ar fi 
spus Nichita, de a locui poetic pe Terra. Fiinţarea esenţial poetică înlătură frustrarea lor 
de plenitudinea lumii şi le dă drept să participle la marea bogăţie a fiirii.În acest sens 
Heidegger scria că “Poezia este indicarea ne-învăluirii fiinţării “. 
 Dacă timpurile sunt sărace, aşa cum a fost mai în toate timpurile la noi, poeţii au 
fost şi sunt bogaţi sufleteşte. Chiar Maiorescu spunea că datorită sărăciei Eminescu a fost 
aşa de bogat în geniu.  
 Cântecul lor de “preoţi sacri “ se inspiră din taina “nopţii sacre “. Să ne aducem 
aminte de poemele eminesciene cu “Trece luna peste ape “.Copleşit de prea marea-i 
bogăţie, aedul-muritor ar vrea poate şi el să adoarmă în “vacuitatea aparentă “ din 
punctual de sprijin dintre două vremi. Dar, nu o face însă, ci rămâne treaz, să privegheze 
“ cu ochiul din dreapta asfinţit “, cum spune Mircea Ciobanu în “Chip “, în ciclul “ 
Requiem“. Cântecul poetului se înalţă şi mai maiestru în timpul secetos. Poezia sad ă sens 
şi identitate istoriei anonime, de tranziţie.El pune în vers cântecul inimii, întreţinându-şi 
veghea, nesomnul, scrutând întunericul, precum Nichita Stănescu, ca să zărească cel 
dintâi zorile adevărului Fiinţei şi să le vestească poporului său din interiorul limbii în care 
convieţuiesc. 
 Vrând ne vrând oamenii trăiesc poetic pe acest pământ hărăzit de Dumnezeu. Şi 
am credinţa că poezia va instaura aievea pe Terra 
acest nesperat “a fi acasă “ al oamenilor, indiferent unde s-ar afla. 
            
           
 

Peripeţiile eului în metafizic şi paradoxurile acestora 
 
 Autoevaloarea concretă, lucidă şi pertinentă a omului este necesară  în 
umanizarea şi emanciparea  acestuia. O măsură reală a potenţelor şi resurselor  fiecare 
fiinţă omenească le poate oferi atunci când cunoaşterea de sine duce spre perfecţionare şi 
desăvârşire. 
 În acest context, căutând căi de depăşire a însingurării omului, când acesta 
este tot mai singur în atât de mulţi concitadini, Jaspers  a început o examinare a „situaţiei 
spirituale a epocii noastre” , iar Sartre, la o analiză a „raţiunii dialectice” a istoriei 
omenirii. Unii filosofi care  au abordat labirintul suferinţei umane n-au izbutit să releve  
uriaşele tarii cu care este înzestrat omul pentru a înfrânge suferinţa, le sunt foarte greu, să 
descopere drumul către autenticitate umană; de aici pornesc  şi speculaţiile 
existenţialismului, cu cele trei ramuri ale lui: ateu, pesimist demobilizant şi cel credincios 
(aici intrând mai toate religiile lumii care cred într-o forţă 
divină).Desigur,obsesiile,frământările şi neliniştile sunt specifice fiinţei umane, dar la fel 
de proprii îi sunt şi visurile ca planuri de viitor, aspiraţiile , vocaţia către ordine şi 
armonie; iar peste toate acestea se află măreţia sufletului uman care rezidă şi în 
capacitatea de a duce sub semnul echilibrului şi ordonării dinamica vieţii sale interioare, 
acesta suprapunânduse eului. În aceste condiţii o parte din filosofie concepe omul ca 



martor tăcut şi descumpănit al sfârşirii sale lăuntrice. Presiunea specifică universului 
axiologic al omului, conflictele de început în privinţa alegerii şi obţiunii sale pentru 
idealuri şi valori care sunt capabile să-i înnobileze fiinţa, au fost analizate şi interpretate 
ca limită implacabilă a felului său de a fi şi nu ca moment al depăşirii de sine .Camus 
spunea despre răspunderea omului faţă de devenirea lui că:”Omul nu-i nimic de la 
sine.Nu-i decât o şansă infinită.dar este responsabil al acestei şanse” şi mai spunea în 
acest context”Fiecare dintre noi are datoria să cultive în el însuşi maxima şansă de om, 
virtutea lui definitivă”. La capătul contemplativităţii gânditorii existenţialişti au 
concluzionat că întoarcerea omului spre sine nu înseamnă deschidere către colectivitate, 
ci o piedică etanşă înăuntru, o implozie a eului refractar faţă de o lume considerată ca 
invariabil ostilă. Angajat pe acest drum, existenţialismul  a înţeles mai profund omul, 
dincolo de sentimentalismul marxist. Privirea scrutătoare a unor gânditori existenţialişti 
au dorit să surprindă în adâncul omului şi să înţeleagă  sclipirea independenţei, licărul 
aspiraţiei spre identitate, ( fii tu însuţi), să întemeieze în om resursele sufleteşti ale 
responsabilităţi , pentru proiectul şi destinul său.Adevăratele accederi a omului la 
cunoaşterea eului său impun restituirea universului sinelui într-un adevăr şi echilibrată 
măsură, demers care să ţină neapărat cont că omul a construit o istorie milenară, a făcut 
să rezoneze pe bătrâna Terra imnurile faustice ale inspiraţiei şi creaţiei, şi nici decum 
doar meditând defetist şi melancolic oracolele suferinţei, ci acţionând de-a lungul 
veacurilor pentru a-şi dovedi şi argumenta puterile creative şi constructive, demiurgice 
ale fiinţei sale dotate de Creator, pentru a-şi apropia seninele calmului autenticităţii, 
idealul împlinirii şi fericirii ca fruct al creaţiei sale. Putem să ne orientăm curiozitatea 
cunoaşterii nu numai în spaţiul infinit al cosmosului, ci şi în spaţiul infinit al interiorului 
fiinţei omului. Cunoaşterea adâncimilor cugetului, cercetarea atentă a propriei fiinţe, 
condiţie necesară a perpetuei modelări a omului, condiţie necesară a afirmării libere a 
personalităţii lui .În acest context Sartre îşi propusese să regândească orizonturile 
concret-lăuntrice ale fiinţei în mecanismul societăţii şi istoriei, specificând că”posibilul 
cel mai individual nu este decât interiorizarea şi îmbogăţirea unui posibil 
social”(J.P.Sartre,Critique de la raison dialectique,tome 1,Paris,Gallimard, 1960.p.65.) 
Tot acesta spunea  că nu-i place să vorbească despre existenţialism.Pe parcursul evoluţiei 
acestuia dezvăluie speranţa de a transcende aporiile, capcanele şi dilemele spre care l-a 
condus viziunea subiectivistă a existenţialismului.Sartre înzestra tăcerea cu o funcţie 
metafizică:”...tăcerea este ea însăşi un act verbal, o ascunzătoare săpată în limbaj şi 
care, astfel, nu poate fi menţinută decât ca numire virtuală al cărei sens este definit de 
totalitatea Verbului.” (J.P.Sartre, L’Idiot de la famille.Gustave Flaubert de 1821 a 1857, 
tome 1, Paris, Gallimard, 1971, p. 41.). 
 Existenţialiştii,pentru a evita iminenţa solipsismului,au creiat punţi deasupra 
prăpastiei între om şi lume; sunt fetişizate tangenţele spontane, „întâlnirea” dintre eu şi 
tu, încărcată cu o fastă „misterioasă” de către Gabriel Marcel.Tot aceştia atribuie 
cuvintelor o funcţie dirijorală asupra lumii.Iar Sartre sublinia că universul însuşi poate fi 
subjugat ca adjectiv al vocabulelor:”A exista înseamnă să posezi o denumire controlată, 
undeva, într-un loc, pe Tabelele infinite ale Verbului...(J.P.Sartre, L’Etre et le 
Neant.Essai d’ontologie phenomenologique, Paris. Gallimard. 1943, p.561.).Acesta fiind 
sedus de rolul verbului a dat naştere iluziei ce a tranchilizat abolirea  dualităţii eu-lume, 
dând impresia că restituie fiinţei finite o înşelătoare putere de a lua în stăpânire lumea. 
Heidegger „haşura” în negru existenţa cu stările de grijă şi teamă, concretizând 



adevărul omului în faptul de a fi „ fiinţă-pentru-moarte”, iar Gabriel Marcel exagera 
slăbiciunea şi limitele omului,  condiţia lui traseistă, în rută, caracterizarea lui imagistică 
de Homo Viator  care rătăceşte fără ţintă şi sens prin meandrele vieţii, filosoful 
premisa:”...nu poate fi instaurată o ordine terestră stabilă decât omul păstrează o 
conştiinţă acută a ceea  ce s-ar putea numi condiţia sa intinerantă”(Gabriel Marcel, 
Homo Viator, Prolegomenes a une metaphysique de l’esperance ,Aubier, Edition 
Montaigne, 1944, p. 213.).Kierkegaard suprapunea asupra interiorităţii starea angoasei, 
selecta din ciclul vieţii doar amurgurile şi prepara cugetul pentru jubileul straniu al 
păcatului şi scandalului, astfel înnegura existenţa cu stările de grijă şi teamă, 
esenţializând adevărul omului în faptul de a fi “fiinţă-pentru-moarte”. Plonjarea socratică 
în abisurile lăuntrice ale fiinţei, în acele fascinante interioare mări –aşa cum o denumea 
în metaforă Ion Barbu- se acoperă în existenţialism, cu o sărbătoare de program filosofic.. 
El absoarbe elanuri din experienţa reflexivă a unor conducători de geniu ai sufletului 
uman- Pascal, cu povaţa lui de a sonda şi cerceta” raţiunile inimii”,  iar  Dostoievski ne 
invita de a pătrunte în subterană şi de a surmonta palatul de cleştar al raţiunii, dând drept 
de burg suferinţei şi tumultului pasiunilor.Heidegger dezvăluia sensul ascuns şi contura 
structurile existenţei care mocneşte ascuns şi latent în matricea fiinţei  parcurgând în 
existenţialism fenomenologia treptelor divizate în etape, pe când Gabriel Marcel aborda 
metafizica invocării, ajungând până tragismul absurdului camusian-surprins ca moment 
într-un flux al subiectivităţii care traversează întreg curentul. 
 Concluzionând, putem spune că existenţialismul s-a instituit şi ca o reacţie 
faţă de neopozitivism, dorind să prevină că acesta, cu discursul său pur scientist, punea 
între false paranteze sondarea omului.Predilecţia existenţialismului pentru zonele cele 
mai subtile şi fluide ale vieţii sufleteşti şi ale trăirilor interioare, luate ca aventură ale 
eului are ca preambul respingerea intelectualismului exclusivist, care, reducând omul la 
funcţia de “subiect cunoscător”, rămânea intransparent la arderile consumate înăuntrul 
subiectivităţii.Existenţialismul a dorit să îndepărteze cortina convenţionalismului idilic şi 
romanţios,inclusiv simetria artificială a structurii psihice.A vrut să ofere, prin proiectul 
filosofic al unui periplu interior, o şansă de regăsire a omului, prilejul pentru individ de a-
şi recuceri, cu arma lucidităţii, teritoriul exact al fiinţei. 
     
        
 

Hypnos şi  Morfeu în luptă cu Pascal 
 

 Trăind în veacul al şaptesprezecelea ( 1623-1662) Blaise Pascal  a fost 
perceput ca adversar al raţionalismului lui Descartes, ca exaltat şi obsedat să 
strecoare un cal troian în “ Cetatea raţiunii “, ca herald al unei neiertătoare 
cruciade pentru umilirea judecăţii lucide şi raţionale. Imaginea lui Pascal se 
reducea la “ fotografia “ falsă de “apostol al raţiunii”, aşa cum susţine Unamuno,  
“pionier de intuiţie “( Bergson), “campion al credinţei “, cum spun neotomişti, 
explorator al “ raţiunii inimii “( existenţialism), “ vestitor al eşecului “( 
personalism) şi “ aventurier în luptă cu Hipnos şi Morfeu, zeii adormirii 
simţurilor “, (n.n. ). 



 Mulţi din comentatori îi atribuia lui Pascal gestul funest al lui Macbeth de 
a ucide somnul. Pe motiv că acesta deplângea ursita jalnică a omului de aşi 
petrece jumătate din viaţă dormind, fără a fi convins dacă cealaltă jumătate nu 
este un somn, cum susţine Leon Brunschvicg în “Blaise Pascal, oeuvres, tome I-
XIV, Paris 1904-1914 “, şi mai ales existenţialiştii, care  concluzionează că fapta 
cea mai de seamă a lui Pascal este lupta cu Hipnos şi Morfeu, zeii somnului şi 
viselor. 
 Retrăgându-se , în 1654, la mănăstirea jansenistă Port-Royal, renunţă la 
cercetările ştiinţifice de fizică şi matematică şi se preocupă cu precădere de 
problemele moralei şi ale filozofiei. Gândirea sa oscilează între raţionalism şi 
scepticism, între ştiinţă şi religie, încercând să le împletească armonizându-le. În 
acest context  Pascal dă în vileag neputinţa  raţiunii omului de a călăuzii existenţa 
abulică, lunatecă a omului, toropită de letargia somnului, acest prolog al morţii. 
Însă adevărul este că Pascal alături de Descartes au luptat pe aceaşi baricadă a 
raţiunii, fiecare cu ideile lui. Cei doi au “ asediat “ pe Hipnos şi Morfeu şi această 
poziţie a lor este comparabilă, prin tonus regenerator, cu îndoiala  carteziană şi 
ilustrează, în pofida interpretărilor mistificatoare, o inedită strategie raţionalistă; 
aventura omului, fragilă “trestie cugetătoare “, înseamnă o insistentă împotrivire 
faţă de acel periculos somn, somnul raţiunii. 
 El proclamă superioritatea omului ca fiinţă gânditoare asupra universului: 
“Omul nu este decât o trestie, cea mai fragilă, dar este o trestie gânditoare “. 
 Pascal ”geniu înfricoşător “ are iluminări deosebite şi uimeşte 
contemporanii cu harul său inventiv, aducând contribuţii orizontului ştiinţei şi 
artei timpului- fizica, geometria, matematica, morala şi metafizica. Maşina 
asimetrică, tratatul despre vid, încercarea asupra conicelor şi experienţele de 
hidrostatică reprezintă doar popasuri în descoperirea omului.  
 În celebrele sale “Scrisori provinciale “(  1656-1657), el denunţă cu 
vigoare logică impresionantă cazuistica iezuiţilor. Totodată a opus speculaţiilor 
scolastice o serie de condiţii logice-metodologice severe ale cercetării ştiinţifice, 
iar în ”Cugetări “,  apărute postum în 1670,  descoperim la Pascal un părofund şi 
fin pshiolog. El a invocat pretinsul avantaj al opţiunii pentru credinţă, formulând 
vestitul său “pariu “, potrivit căruia, “dacă dumnezeu nu există, nu pierdem nimic, 
iar dacă există, câştigăm totul. “ 
 Năzuia să făptuiască o grandioasă “pictură a omului “, cum remarcă 
nepotul său Etienne Perier(Felix Gazier, tom 13, 1914 ).Etalarea narcisiacă a eului 
de către Montaigne nu-i stârneşte admiraţie lui Pascal. A păstrat totodată 
efuziunea renascentistă faţă de om, sobrietatea lui Descartes şi introspecţia lui 
Montaigne, combinându-le într-o originală sinteză umanistă. 
 Pascal este gânditorul care, într-o analiză raţionalistă, propunea ca viaţa 
fiecărui om să fie socotită nu de la naştere ci de la deşteptarea raţiunii şi mai 
ales”de când omul începe să fie zguduit de raţiune “( Blaise Pascal, Oeuvres, 
publicată de Leon Brunschvicg, Pierre Boutroux şi Felix Gazier, tomul III, Paris 
1904-1914 ). 
 Opera lui filosofică este documentul metafizic al biografiei; ea explică 
imaginea tabloului complicat plin de contrastele culorilor “pictat  “ de destinul 
său. Viaţa lui curmată nemilos de repede, la numai treizeci şi nouă de ani, datorită 



anxietăţii şi destrămată de aporii, ne relevează un suflet deschis din stirpa 
hamletiană. 
 Gândirea profundă îi exenţializează şi canalizează viaţa, conferind o 
brumă de ordine acelei fenomenologii a dezordinii- existenţa sa. 
 Cugetările, editate postum , în 1669 şi 1670, cuprinde o uriaşă 
încrengătură de maxime, monolog chinuitor al întrebărilor fără răspuns şi al 
răspunsurilor pârjolite de întrebări, vin, parcă, să întărească ideea că “logica inimii 
“ este “ celălalt tărâm “, opus aceluia al raţiunii şi refractar intrării în conul de 
lumină al raţionalităţii. Meditaţia lui nu este fronda unui fanatic hotărât să dea 
lecţii de iraţiune veacului fascinat de idolul raţiunii, şi nici smerenia obtuză a unui 
creştin habotnic, extaziat de martirul lui Crist şi dornic să prosterne omul în faţa 
crucifixului. Pascal a servit raţiunea astfel, avertizând prevenitor că zeificată, ea 
se degradează şi devine incapabilă să reflecteze asupra propriilor  margini. Între 
apologia religiei şi apologia raţiunii, el a ales calea mediană, a înţelege fiinţa 
umană; exactitatea observaţiei, sentinţa judicioasă şi severă, reabilitarea 
preceptului antic per aspera ad astra, trasformă cugetările sale într-o veritabilă 
apologie raţionalistă a omului. Fiecare om repetă destinul lui Odiseu, navigând 
descumpănit între Scylla raţiunii şi Charybda inimii. Gândirea sa respectă 
modelul echilibrului grec, vegheat de Nemesis, zeiţa măsurii, înţelegând aceasta  
ca echilibru veşnic neliniştit al antitezelor, ca armonie ce încă păstrează ecoul 
vrajbei între contrarii; el salvează idealul măsurii, îl absolvă de rigorism, îi dedică 
o logică suplă şi mlădioasă. El face o delimitare- cine se ocupă de sum, nu mai are 
timp de cogito. Şi invers. Anticipându-l pe Kant, Pascal face o demarcaţie între  
raţiune şi “inimă “, argumentând că existenţa lui Dumnezeu nu poate fi 
demonstrată raţional, ci este  un postulat al inimii. 
 Anatole France a cedat tentaţiei de a da o explicaţie patologică ardorii 
sufleteşti a lui Pascal.”Trebuie în primul rând să ţinem seama că omul acesta 
prodigios e un bolnav şi un halucinant “ scria el în 1892.”Mereu i se părea că 
vede o prăpastie la stânga lui şi după ciudata amuletă care i s-a găsit cusută pe 
haină, se pare că vedea uneori dansând flăcări înaintea ochilor “.( Viaţa literară, 
Editura Univers, Colecţia “Eseuri “, Bucureşti, 1978,p. 328 şi 329). De asemenea 
Aldous Huxley împărtăşeşte ideea experienţei mistice a lui Pascal, mărturisite de 
celebrul “Memento“. Primul cuvânt Foc, exprimă extazul mistic pe viu, susţine 
acesta în studiu consacrat lui Pascal. 
 Prin creaţie, renăscătoare flacără, filozoful are certitudinea nemuririi-non 
omnios moriar. Iradiind în neodihna nopţii, această purificare pune avanposturi 
faţă de orice noapte a spiritului.Viziunea focului atestă înflăcărarea lui Pascal în 
lupta cu Hypnos şi Morfeu, titanica sforţare să mântuie sufletul uman de oroarea 
nopţii, de volbura abisurilor şi bezna necunoaşterii. 
 În opera lui Pascal, aventura trestiei cugetătoare are un sens unic, 
ireversibil, de a aprinde focul sacru pe culmile spiritului, pentru a alunga somnul 
raţiunii şi să sporească lumina cunoaşterii. 
        

 
 
 



 
 
 
 

Nostalgia lui Heidegger după esenţa anistorică a omului 
 
 
 Cu toate întorsăturile  şi meandrele ei ,gândirea lui Hedegger a căutat sensul 
existenţei omului.Încă de la apariţia cărţii sale principale ,în anul 1927,Sein und Zeit şi 
până la ultimile sale scrieri,el şi-a dezvoltat excursul sondând sensul existenţei .Aceasta 
printr-o perpetuă căutare  şi perseverenţă pentru receptarea “apelului Fiinţei”.Filozoful  
de la Freiburg a dorit să reediteze o încercare mai veche în filozofia omenirii de a înţelege 
o esenţă abstractă,anistorică a omului.În acest sens îl ia ca martor pe poetul romantic 
Holderlin,iubitori amândoi ai filozofiei greceşti,astfel îşi exprimă Heidegger nostalgia 
după ancestralitatea armoniei fiinţei umane cu pulsaţiile cosmice,a unei osmoze între 
existenţă şi”logos”.El exprimă,printre altele,”anxietatea omului într-o lume a noilor 
dimensiuni satanice”(Martin Heidegger,The Question of Being, text dedicat lui Ernst 
Junger,ediţie bilingvă,New York,1958,p.10).Gândirea presocraticilor,Heraclit şi 
Parmenide, au fost predecesorii poziţiei,în acest sens ,al lui Heidegger. În gândirea 
acestora se oglindea sensul adânc al Fiinţei,al fuziunii dintre ea şi fiinţările ei 
concrete,fuziune ordonată de „logos”.Spre deosebire de sofişti,mai ales cu  Platon şi 
Aristotel , filozofia se îndepărtează de baza fundamentală a originei sale,aşa cum 
subliniază Heidegger în What is Philsophy(New haven,1956,p.48 şi 49),Orice fiinţare 
este în Fiinţă.Autorul  lucrări subliniază că Platon prin disjuncţia între lumea ideilor şi 
lumea lucrurilor a sucombat ireductibilitatea bazei ontologice a Fiinţei ca totalitate de 
fiinţări şi inseparabilitatea lor de  acestea.Sciziunea irecuperabilă între spirit şi mediu 
natural,dualitatea dintre subiect şi obiect,fenomen argumentat de cogito-ul cartezian,a 
propulsat,după Heidegger,starea psihică şi dezolantă a părăsirii Fiinţei ,sau uitarea ei,care 
în epoca actuală a internetului are drept corolar nihilismul.Plonjarea lui Heidegger în 
filtrarea vieţii cotidiene , privind-o cu ochiul critic şi exigenţa analistului cu conştiinţă 
adversă faţă de” inerţia spirituală”,faţă de stereotipia lozincară intrată în vocabularul 
oamenilor fără o judecată prealabilă , faţă de precaritatea vieţuirii terne ,are sensul unui 
avertisment şi al unui denunţ.Parcurgerea lui Heidegger prin acest labirint social nu uită 
să sacncţioneze simtomele reificării,ale uniformizării materiale, psihice şi spirituale care 
confirmă depersonalizarea omului într-un mediu social ajuns la alienare,ostil speranţelor  
împlinirii lui. Trecând peste denumirea abstractă de „păstor al fiinţei”pe care a dato 
omului,filozoful  din Freiburg  a accentuat asupra unicităţii şi originalităţii fiinţei 
umane,asupra necesităţii eliberării omului din chingile facticităţii creeate tot de el şi 
înălţării lui către orizontul libertăţii;Heidegger aşează în conul de lumină legitimitatea 
aspiraţiei autenticităţii fiinţei umane şi propune angajarea filosofiei la  realizarea acestui 
imperativ.Polemizând cu Sartre,el afirmă, că umanismul filosofic nu porneşte de la 
oameni,ci de la Fiinţă,(Martin Heidegger-Brief uber den Humanismus în 
Wegmarken,Frankfurt am Main,1967,p.160),în pofida elanului umanist care îl inspiră 
aprioric.Nostalgia după esenţa anistorică a omului provinde şi din sentimentul de teamă 
pe care filosoful îl ridică,învăluindu-l în coaja angoasei,la rangul de stare metafizică 



esenţială.Frica nu este un sentiment elementar,empiric,limitat,care intervine la apariţia 
unui pericol concret,ci,spune filosoful,este o tulburătoare stare sufletească 
indeterminată,care semnalizează omului,la nivel metafizic,că în societatea creată de el nu 
se simte în siguranţă,că fiinţa lui se află în permanenţă ameninţată de pericolul 
desfinţării.”temeiul angoasei este însuşi faptul de a-fi-în-lume”,scria Martin Heidegger în 
Sein und Zeit,Eraste Halfte,Dritte Auflage,Max Niemeyer Verlag,1931,p.186. 
Prin angoasa, de care vorbea , ce se străduieşte să străpungă carcasa mulţumirii de sikne,a 
banalităţii cotidiene, omul are revelaţia că trăirea lui este încadrată şi mărginită de neant. 
Ceea ce spunea Montaigne  că a „filosofa înseamnă a învăţa să murim”se insinuează 
imperceptibil şi persuasive în menirea pe care Heidegger o dă filosofiei sale.În trăirea 
neautentică omul disimulează sfârşitul său,i se sustrage,se calmează prin cufundarea în 
viaţa de zi cu zi;trăirea în faţa morţii îl readuce în ineditul autenticităţii,îl face să  trăiască 
ritmurile Fiinţei care ţâşneşte ca o fântână arteziană în existenţa lui. Filosoful spunea 
că:În măsura în care este,moartea este în esenţă totdeauna a mea.(Sein und 
Zeit,p.230).În continuare filosoful urmărind drumul spre autenticitate ajunge la concluzia 
unui paradox:conştientizăm ceea ce suntem în momentul în care nu mai putem 
exista,ascultăm cum ni se spovedeşte din străfunduri vocea Fiinţei în momentul în care 
încetăm s-o mai auzim. 
 Rentoarcerea la paradisul pierdut,cu nuanţe şi implicaţi teologice, ( dezvoltată 
în gândirea lui Heidegger,în ultima perioadă a vieţii sale), este „construită“ din nostalgia 
după întoarcerea idilică şi bucolică la natură şi impulsul spre trezire a surpinzătroarei 
forţe secrete a limbajului supus receptării Fiinţei.Filosoful ridică esenţa şi funcţia 
cuvântului până la mistica pitagoreică a numerelor.El substituie apologia limbajului prin 
apologia tăcerii , lansându-se într-un paradox în interpretarea limbajului:nu prin 
exprimarea coerentă a frazelor construite din cuvinte ,ce au o logică şi coerenţă în 
trasmiterea gândului,ci prin ascultarea lor,prin capacitatea de „a-se-lăsa-
supus”(Unterwegs zur Sprache-Pfullingen,Gunter Neske Verlag,1965,p.255),poate acesta 
recepţiona tensiunea abisală unde încolţeşte tainic sensul;atunci când exprimarea acceptă 
pietatea solemnă a spusei tăcute se deschid graniţile spaţiului sacru al Fiinţei care 
îngăduie percepţiei umane să intre către arhe ,către origini,să-şi înţeleagă „nedesluşitul 
rost al Firii”(Rilke),sau,să străpungă ca un fulger prăpastia Fiinţei,cum spunea Nietzsche. 
 Opera lui Heidegger în care găsim convingerea acestuia potrivit căreia 
cunoaşterea umană va izbuti cândva să găsească un luminiş în semi-zeitatea Fiinţei 
întreţine acele irizări care îi înstelează  nostalgia după esenţa anistorică a omului. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

Nietzsche între răsăritul zeilor şi amurgul lor 
 
 
 
 Pornind de la finitudinea condiţiei umane,Nietzsche caută să redescopere 
„cărarea pierdută” către empireu.În lucrarea Werke filozoful caută un simbol prin care 
să înţeleagă „sensul religios” ca un reazem supranatural.Reânodând firul din prima 
perioadă a creaţiei sale,în care zeii greci îşi găsiseră loc în omagiile sale, Nietzsche 
consemnează în „Amurgul idolilor” dorinţa de întoarcere a lui Dionysos,aceasta 
constituindu-se ca un testament:”Nu cunosc un simbolism mai înalt decât acest simbolism 
grec,cel al cultului dionisian” .Filozoful abandonează armele revoltei sale contra zeilor la 
poalele miticului Olimp.Aura de “teologie negativă” (cum scria Heidegger în 
“Nietzsche” Gunter Neske Verlag,Pfullingen,1961,Zweiter Band,p.348,),pentru gândirea 
nietzscheană, a însoţit tot timpul mersul gândirii sale.Acesta prin lucrările lui din anul 
1888 a pregătit preschimbarea „teologiei negative” în “teologia pozitivă“, ce ne aduce în 
plin plan contradicţia nietzscheniană,ce trece de la „asfinţitul zeilor” la pregătirea 
spaţiului pentru “apoteoza” lor.Perceput ca demolator de idoli,ca oponent faţă de tradiţia 
culturală,ca iconoclast faţă de orice autoritate spirituală în afară de aceea a spiritului 
propriu ,Nietzsche ridică statui în opera sa altor idoli noi. Karl Jaspers în lucrarea sa 
„Nietysche.Einfuhrung in des Verstandnis seines Philosophierens”(Berlin und 
Leipzing,1936) preciza că trăsătura fundamentală a gândirii lui Nietzsche  
„autocontrazicerea”, a îndepărtat de multe ori din logica multitudinilor exegeze ideea că, 
în numele pasiunii pentru contradicţii şi antiteze,autorul „Naşterii tragediei” va căuta să-
şi imagineze,după “amurgul zeilor”, cum va arăta “răsăritul zeilor”noi. Stefan Zweig 
vedea în fostul profesor de filologie clasică de la Universitatea din Basel”un geniu al 
întorsăturilor, al contrazicerilor violente”(Tolstoi.Nietysche, Bucureşti,Editura 
Cugetarea,f.a.,p.182) , pe motivul că acesta se complace, în jocul instabil al negaţiei şi 
afirmaţiei,dar şi în luxurianta proliferare de antinomii. Autorul volumului“Clipe astrale 
ale omenirii” explica evoluţia gândirii lui Nietzsche de la contestarea zeilor la nostalgia 
lor. Evoluţia gândirii acestuia a fost sinuasă, bogată în neaşteptate fiorduri, cu drumul 
secmentat de mai multe etape. Trăsătura etapelor lui Nietzsche a stârnit dispute în rândul 
comentatorilor săi. Karl Jaspers, în monografia dedicată lui Nietzsche ,împarte  evoluţia 
cugetării lui în trei perioade:1-perioada încrederii în cultură şi genii(până la 1876),2-
perioada încrederii pozitiviste în ştiinţă(până la 1881), şi 3-perioada elaborării unei 
„noi”filosofii impregnate de viziunea profetică a filosofului (până la sfârşitul lui 
1888).Dincolo de latitudinea capricioasă a paradoxurilor şi aforismelor proteice, gândirea 
lui Nietzsche, în esenţa şi configuraţia ei intimă, ascunde disponibilităţi aparent nebănuite 
de conformism, de blândă regrupare a motivaţiilor în jurul unor noi centre de autoritate 
după ce, cu obstinaţie, le contestase, rând pe rând, pe cele dinaintea sa. Acest joc al 
contrastelor îşi face prezenţa printr-un ritm constant în opera sa. În prima perioadă a 
creaţiei sale, Nietzsche se evidenţiază prin devoţiunea şi extazul faţă de „genii”şi 
„idoli”.Trecând de la o extremă la alta,Nietzsche nu aboleşte definitiv perspectiva 
credinţei în zei, ci doreşte să spulbere numai credinţa în anumiţi zei, cei cărora el le-a 
declarat „război”.În „Amurgul zeilor”,după încântarea produsă de priveliştea idolilor 



dărâmaţi, Nietzsche înserează capitolul Ce le datorez anticilor, în care apelează la un zeu, 
străpvechiul Dionysos, chemându-l să protejeze viaţa, să simbolizeze voinţa de viaţă 
printr-o „doctrină a misterelor” în care „durerea este sanctificată . „(Friedrich 
Nietzsche,Werke.Klassiker Ausgabe, Band I-VIII, Alfred Kroner 
Verlag,Leipzig,f.a.p.198).El susţine în”Anticrist”că civilizaţia a decăzut pentru că s-a 
lăsat subjugată într-o perioadă îndelungată de religia creştină şi în acest interval de timp 
n-a mai creat un alt Dumnezeu: „Aproape două mii de ani şi nici un alt dumnezeu nou.” 
Imaginea unei civilizaţii secătuită de o religie bolnavă reprezintă ,după Nietzsche, un 
„spectacol pentru zei”.Dar pentru care zei? Pentru cei care „apun”, sau pentru cei care 
„răsar”? Evident, pentru cei care răsar, deoarece subliniază mai departe Nietzsche, 
„steluţa mică, jalnic de mică, care se numeşte Pământ, merită poate singură, din pricina 
acestui caz ciudat, un interes divin, o privire dumnezeiască”...(F.Nietzsche,Werke,p.257). 
Această”metafizică de artist” are în centrul ei un Dumnezeu învestit cu acele trăsături pe 
care filosoful le rezervă zeilor “adevăraţi”, meniţi să le ia locul celor „falşi”: “un 
dumnezeu-artist, total lipsit de scrupule şi amoral, pentru care creaţia sau distrugerea , 
binele sau răul,sunt manifestări ale capriciului şi suveranităţii sale, care se descarcă, în 
crearea lumilor, de zbuciumul plenitudinii sale şi de prisosul ei, de durerea contrastelor 
acumulate în el însusşi”.(Ibidem,Band I,p.36).Acest zeu evocat nu este altul decât 
Dionysos, zeul grec pa care în faza finală a lucrării Ecce homo Nietzsche îl va opune 
divinităţii creştine., căruia îi va închina stihuri ,Ditirambi către Dionysos,şi cu al cărui 
nume filosoful însuşi îşi va semna scrisorile în anii de eclipsă mintală. Revolta lui contra 
miturilor până când a văzut o posibilă instaurare a unei mitologii noi, în care zeii nu se 
mai nasc pe înaltele olimpuri, ci pe postamentul propriei lui filosofii, împrumutând chiar 
aura biografiei lui spirituale.Aşa cum sugerează,fără modestie, în lucrarea sa Ecce homo, 
devorat de optica megalomană a ultimilor ani ai vieţii, ani cruzi de boală, filosoful dorea 
să se erijeze el însuşi în idol, în profet, care să vestească o nouă eră a culturii umanităţii. 
Precum, mai târziu la noi, M.Beniuc ce se erija în toboşarul vremurilor noi. În Amurgul 
idolilor, scria despre sine:am dat umanităţii cea mai profundă carte pe care o are, al meu 
Zarathustra, şi se consideră,fără nici o ezitare, ultimul discipol al filosofului Dionysos şi 
dascălul eternei reîntoarceri.(F.Nietzsche,Werke,Band VII,p.14.).În timp ce demolează 
pe Socrate,acest despotic logician care destramă înţelepciunea instinctivă, uşe unică prin 
care filosofia greacă de până la Nietzsche privise lumea; paradisul fanteziei, pedepsit de 
biciul silogismelor, îngheaţăsub veghea nemiloasă a raţiunii.”Dialectica optimistă„ a lui 
Socrate distruge muzica tragediei.Combătându-l pe Rousseau , Nietzsche consideră că, 
de la natură, omul posedă o fire demonică, predestinată pentru tragic, că el este 
implacabil sortit să interpreteze veşnic pe scena lumii rolul personajului tragic.Simbolul 
lui Prometeu, învingătorul zeilor,exprimă la filosof sensul etic al pesimismului, o 
justificare a eternei suferinţe, o imagine a zădărniciei condiţiei umane, faţă de orice 
speranţă sau dorinţă de ameliorare este fără rost şi care impune întotdeauna un tragic 
sacrificiu. 
    
        
 
 
 
 



 
 
    

Muniţie pentru denigratorii lui Hemingway 
    
 
 Cu siguranţă Ernest Hemingway este ,probabil,cel mai renumit scriitor american 
al secolului trecut.Decedat în 1961 el a lăsat moştenire zece cărţi postume,printre care şi 
romanul The Garden of Eden,care este rezultatul redactării celor câteva versiuni ale 
manuscrisului original publicat în 1986.O parte din criticii literari de peste ocean 
consideră că acest roman dezvăluie un aspect ,până la publicarea acestuia,necunoscut al 
personalităţii lui Hemingway,personalitate complexă care a suscitat întotdeauna cel puţin 
la fel de mult interes ca scrierile lui.Despre acest mare scriitor a cărui operă a intrat în 
patrimoniu universal Ward Just scria:”îmi dădea impresia că era un fizician care 
prelucra elementele vieţii americane,orânduindu-le într-o teorie generală la fel de 
radicală ca oricare dintre postulatele lui Albert Einstein”. 
 A zecea operă postumă a acestui mare scriitor,”The Garden of Eden”,este cu 
certitudine ultimul său roman,la care a lucrat intermitent din 1946 până în preziua morţii 
sale.Manuscrisul totalizând 1500 de pagini.Cei care au văzut manuscrisul ,cum stipulează 
Peter S.Prescott în Newsweek,credeau că acest material haotic nu putea fi 
salvat.Dar,totuşi, s-a găsit un redactor talentat,Tom Jenks,care a salvat conţinutul acestui 
amplu manuscris şi astfel a apărut această a zecea carte postumă a lui 
Hemingway.Romanul oferă numeroase proiectile denigratorilor acestui mare scriitor:ea 
conţine inedite mostre de formalism extrem şi recitări agasante ale băuturilor şi 
mâncărilor servite într-un anonim hotel.Felul cum prezintă autorul esenţa situaţiei sale se 
apropie foarte mult de ridicol.Aceasta este părerea unanimă a denigratorilor săi.Intenţia 
lui Hemingway este categoric mai mult de decât onorabilă.O considerăm temerară,iar 
dificultăţile pe care le întâmpină în redactarea acestei cărţi ,în mod cert,poate să decurgă 
în parte din îndoiala sa că,acum 65 de ani,lumea era dispusă să citească o asemenea 
relatare romanescă.Putem defini tema romanului ,pe care autorul o explorează pe drumuri 
paralele,sau mai degrabă între două oglinzi paralele,astfel:Cât de util şi cât de mult 
trebuie să ofere sau să cedeze un scriitor din identitatea sa pentru a face ca viaţa sa să 
funcţioneze,ca scrierea sa să funcţioneze? 
 Acest roman postum ,atât de controversat,este o operă importantă în întregul 
context al OPEREI sale,demn de atenţie în aceeaşi măsură ca scrierea memorialistică “A 
Moveable Feast”,apărută în 1964.”The Garden of Eden” este o carte care se cere a fi 
apreciată pentru ceea ce dezvăluie,şi implică,în legătură cu eroul ei care,evident,este 
Hemingway.Stilul scrierii fluctuează într-o măsură considerabilă.Ambianţa 
descrisă,episoadele de acţiune relevează acea luciditate declarativă plină de forţă 
evocatoare pe care o descoperim în romanele şi povestirile publicate de autor la începutul 
carierei sale de scriitor.Nu lipsesc pasajele introspective şi argumentative care,din 
păcate,îmbâcsesc cu pompozităţi sentimentale care au ajuns să-l caracterizeze pe autor 
odată ce a încetat să fie Hemingway şi a început să pozeze drept” Tata”.Subiectul 
romanului este axat pe dezintegrarea unei căsătorii şi o criză manifestată în viaţa 



particulară şi cariera unui scriitor tânăr destul de cunoscut.Povestirea se termină destul de 
rău cum ne aşteptam. 
 E.L.Doctorow în The New York Times scria ,aducând câteva critici la opera 
comentată în acest eseu,că problema redactării  operei unui mare scriitor după moartea 
lu ite face…în asemenea situaţii că nu poţi să tai pentru a confirma strategiile stilistice 
specifice scrierilor publicate de el,în vreme ce s-ar putea ca autorul însuşi să fi scris 
opera respectivă pentru a le depăşi.Acest critic nu face decât să afirme că ceea ce 
contează este că era gata să încerce,ceea ce în cazul lui Hemingway denotă cu adevărat 
bravură,necesitând mai mult curaj decât înfruntarea atacului unui elefant cu o puşcă 
Mannlicher de calibru 303. 
 Hemingway scria odată:”Toate lucrurile cu adevărat rele pornesc de la 
inocenţă”.Adam şi Eva au descoperit acest adevăr prea târziu,la fel ca David şi 
Catherine,personajele lui Hemingway,din romanul “The Garden of Eden”.Jocurile de 
pisicuţă a protagonistei devin în cele din urmă atitudini ale unei tigroaice.Ea împinge pe 
David,personajul principal,şi pe Marta într-o aventură cu consecinţe previzibile şi apoi îi 
pedepseşte pe amândoi.Se poate face similitudini dintre situaţia lui Hemingway cu prima 
sa soţie Hadley,când au locuit o vară împreună cu Pauline Pfeiffer,o redactoare a revistei 
Vogue din Paris,care avea să devină a doua soţie a celebrului scriitor.Povestirea 
romanului se poate esenţializa la ce spunea Edmund Wilson:fericirea prea prefectă este 
visul erotic din tinereţe.Cel de-al doilea mesaj decurge dintr-o noţiune străveche:femeia 
este cauza păcatului original.Catherine,personajul  principal al romanului ,este o 
spoliatoare a cărei poftă de fruct oprit ameninţă raiul intim al artei lui David.Acesta este 
locul unde el se luptă cu propria sa inocenţă pierdută. 
 Un alt critic al ultimului roman al scriitorului american este Rhoda Koenig în New 
York care scria că trebuie să fim pesimişti citind” The Garden of Eden”pentru că autorul 
să poată folosi propria slăbiciune o plasează asupra altuia,în afara persoanei 
lui.Laşitatea aceasta nu este străină  lui Hemingway,pe care a folosito şi în alte povestiri 
ale sale. 
 The Garden of Eden conţine unele motive caracteristice,dar nici un cititor capabil 
de discernământ nu poate împăca acest roman cu noţiunile critice convenţionale privind 
opera lui Hemingway,scria în The New Leader Alfred Bendixen.Romanul acesta este 
important prin capacitatea de stimulare a reexaminării prozei lui Hemingway care să ne 
conducă la o înţelegere mai completă,mai exactă a unuia dintre marii maeştri ai literaturii 
universale.Trebuie să remarcăm faptul că fragmente din povestirea lui David ce apar în 
textul romanului sunt imitaţii puerile şi destul de slabe ale celor mai bune scrieri ale lui 
Hemingwai a căror acţiune se desfăşoară  pe Continentul Negru,dar ele constituie totuşi 
pasaje relevante ale acestei cărţi.Renumitul stil al autorului -a cărui austeritate şi precizie 
implicau odată o concepţie morală,un mod de a percepe lumea postbelică-este folosit în 
slujba unui fel de viziune.Romanul acesta la fel ca şi alte cărţi ale lui Hemingway are un 
aspect psihopatologic,această simtomatologie este înglobată într-un concept artistic destul 
de măiestrit.Autorul este convins profund că sursa tuturor relelor este femeia,aceasta 
consolidând şi vitalizând alegoria. 
 Manuscrisul a avut mult balast scria Anthony Burgess în Life.El cuprindea 1500 
de pagini,iar redactorii de la Scribner’s s-au trudit să scoată mult material,aşa cum era 
necesar. 



 Un alt critic al lui Hemingway a foat Ward Just,care,printre altele,l-a acuzat că a 
avut prieten pe Fidel Castro,care în accepţiunae actuală a fost un terorist cu idei 
comuniste. 
 
 Părerea noastră este că această carte nu a fost publicată la timpul scrierii ei pe 
motivul că gustul publicului cititor nu era încă proprice publicării ei.Biograful lui 
Hemingway,profesorul Carlos Baker,considera că această carte nu era destul de 
bună.Marele scriitor avea concepţia că autorul trebuie să decidă singur.Lungimea 
manuscrisului,timpul consacrat screrii acestei cărţi,dovedeşte că autorul acesteia îi acorda 
o mare importanţă.Există în acest roman destule indicii ale unei prelucrări ale primelor 
scrieri hemingway-ene,către mai puţin sentimentalism,mai puţin bigotism literar şi 
adevăruri mai mari. 
 Concluzionând,viaţa unui om de litere este o viaţă interioară.Asta-i esenţa 
problemei. 
 
       
   

Mihai Eminescu -dragostea de neam şi ţară 
 
 
 În condiţiile europenizări noastre şi al fenomenului de globalizare este necesar să 
punctăm unele repere  importante din istoria noastră, dar şi din tezaurul etnofolcloric, 
inclusive din istoria literaturii române, în scopul perenizării lor ca zestre specifică şi 
multiculturală într-o Europă unită. 
 De data aceasta am ales pe Eminescu  ca promotor al dragostei de neam şi ţară, în 
scopul de a sublinia faptul că  sentiment acesta  nu trebuie să ne părăsească, el fiind aceea 
vibraţie specifică şi singulară pe care o simţim faţă de limba şi ţara în care ne-am născut. 
 Nu demult într-o convorbire pe care am avut-o la Drăgăşani cu Guvernatorul 
Bancii Naţionale,Mugurel Isărescu, întrebându-l de ce vine , aproape lunar , în oraşul 
natal de la poalele Delului Viilor, în care a existat castrul roman Rusidava , mi-a răspuns 
textual: Dragă Florine, prima înghiţitură de aer pe care o respiră copilul când se naşte 
rămâne veşnic în plămânul omului. Aceasta ne face să ne întoarcem ,mereu, pe locurile 
natale, pentru a o înprospăta. Lărgind aria, acest fenomen se întâmplă şi la nivelul ţării. 
 În acest context, este necesar s-o spunem, că încă de la primele poezii Eminescu 
şi-a manifestat sentimentele de dragoste pentru ţară şi neamul nostru daco-român, cum l-a 
denumit , renumitul dacolog, părintele Dumitru Bălaşa. 
 În poezia Din străinătate, pe care-o scrie în 1865 şi o publică în 1866 în revista 
Familia, Eminescu exprimă nostalgia ţinutului natal. Această nostalgia provine tocmai de 
la acea primă înghiţitură de aer absorbită de plămâni la naştere. În jurul său poetul vede 
numai veselie, oamenii se lasă cuprinşi de încântările şi plăcerile  vieţii. Însă, dintre toţi 
numai un om este nemângâiat-Poetul Eminescu:”Un suflet numai plânge, în doru-i se 
avântă/ L`a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.” Eminescu ar vrea să se afle din 
nou în satul său natal, să rătăcească în labirintul pădurii pe care a iubit-o din copilărie, să 
salute colibele liniştite, respiratoare de viaţă simplă, capabile să deştepte vizări poetice. 
Într-o poezie din copilărie, scrisă la vârsta de 17 ani” Ce-ţi doresc eu ţie,dulce 



Românie”,în versuri entruziaste urează patriei sale un viitor mare, biruinţă asupra 
duşmanilor, glorie, dragoste de pace şi frăţie între fii ţării. 
 Pe parcursul vieţii sale scurte , poetul va rătăcii ani întregi de-alungul ţării, 
trecând prin Ardeal, ajungând şi la Floreşti de Gorj, ne mai vorbind de Bucureşti, va 
petrece o parte din tinereţe studiind la universităţi străine; va schimba locuri, dar nu 
sufletul. Acelaşi cald patriotism îl va însoţi pe Eminescu tot timpul vieţii sale. Numai 
experienţa şi adâncirea problemelor naţionale îl va face să alieze sentimentul-gândirea, cu 
entuziasmul- prudenţa. În 1876, într-o conferinţă ţinută la Iaşi, el ne arată ce înţelege prin 
adevăratul patriotism. Cu cât ne iubim mai mult ţara, cu atât mai mult mintea noastră 
trebuie să fie nepărtinitoare, cu atât cugetarea trebuie să rămână mai rece, pentru ca  ea să 
ne fie o bună călăuză şi să ne împiedice de la agitaţii în întuneric şi lupte cu fantasme. 
Numai o astfel de ţară poate fi îndreptată pe căi bune, zbuciumările deşarte pot fi ferite, 
relele pot fi stârpite, conchide Eminescu. Va păstra Eminescu acest calm în manifestarea 
patriotismului său? Este o întrebare retorică. Eminescu era prea poet ca să nu se lase 
vrăjit de fantezie, prea aprins la suflet ca versul ori fraza să nu devină uneori pana sa o 
explozie de indignare şi revoltă. În momentul când ţara se apropia de punctul 
independenţei, Mihai Eminescu scrie cu înflăcărare aceste rânduri încărcate de duioşie şi 
dragoste:”E mică ţărişoara noastră, îi sunt strâmte hotarele, greutăţile vremurilor au 
ştirbit-o;dar această ţară mică şi ştirbită e ţara noastră, e ţara românească, e patria 
iubită a oricărui suflet românesc.” 
 O indignare împotriva acelora care nu  îndrăznesc până şi să rostească numele 
ţării o găsim în “Scrisoarea a lll-a”; totuşi , într-o anexă la aceeaşi poezie, duioşia 
triumfă şi Eminescu scrie cuvinte simple, dar pline de cuprins şi mesaj:”O maică ţarină 
dulce!” 
 Acelaşi sentiment de dragoste îl găsim la Eminescu şi pentru neamul său în ciclul 
“Cântâri patriotice”, ediţia l-a, apărută în 1883.Poetul face distincţie între popor şi 
conducători, iubind poporul fără noroc care a ajuns să servească de “calici” celor ce se 
înalţă la putere:”Ce să vă spun! Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia 
diplomaţii croiesc charte şi resbele, zugrăveşte împărăţii despre care lui nici prin gând 
nu-i trece;iubesc acest popor, care nu serveşte decât de calici acelora ce se înnalţă la 
putere-popor nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor de gheaţă ce i le aşezăm 
pe umeri”.Am citat din una din scrierile sale politice cuprinse în volumul “Opere 
complete” , ediţia A.C.Cuza, 1914. 
 Cuvântul naţiune are pentru Eminescu măreţia unei expresii sfinte. A-l pronunţa 
fără rost, spune Eminescu, şi numai pe vârful buzelor e a face doar paradă de 
naţionalism:”Naţionalitatea trebuie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu gura.Ceea ce 
se simte şi respectă adânc, se pronunţă arareori! Hebreii cei vechi n-aveau voie să 
pronunţe numele Dumnezeului lor! Iubesc poporul românesc fără a iubi pe semidocţii şi 
superficialităţile sale.”Poetul ne învaţă şi cum trebuie iubită naţia. Nu este nevoie de 
manifestaţii de uliţă şi nici de fraze, naţia trebuie iubită aşa cum e şi cum ne-a lăsat 
Dumnezeu:”Nu cu fraze şi cu măguliri, nu cu garde naţionale de florile-mărului se 
iubeşte şi se creşte naţia adevărată.” În alt articol Eminescu spune:”Noi o iubim aşa cum 
este, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferinţele secularte până în zilele 
noastre.O iubim sans phrase”. Din textele  Poetului Naţional reiese că cine are dragoste 
de naţiune, nu-I cere acesteia nimic, dar îi dă totul: nu-i cere nici chiar încredere, nici 
chiar iubire:”o iubim fără a-i cere nimic în schimb, nici chiar încrederea ei, atât de lesne 



de indus în eroare, nici chiar iubirea , înnădită azi la lucruri străine şi la oameni 
străini.” Era o perioadă când se forma ideea statului unitar care în epocă stârnise o 
exaltare naţionalistă. Românismul ca principiu călăuzitor e reprezentat de diferiţi fruntaşi 
ai vieţii noastre publice. Ideea că românismul trebuie pretutindeni să triumfe- în limbă, în 
legi, în credinţe, în comerţ şi industrie-străbate toată activitatea lui  Simion Bărnuţiu ,mai 
ales prin opera sa “Dreptul public al românilor”, apărută la Iaşi, în 1867.În lumina 
acestei idei a mai scris Bogdan Petriceicu Haşdeu care spunea”Să fim români mai pe sus 
de toate. Ca Români să nu uitâm că suntem Latini. Numai Români şi numai Latini”,în 
cuvântarea sa  având ca titlu”Cosmopolitism şi  Naţionalism”,ţinută la Societatea 
Românismul, la 26 septembrie 1870.Şi Eminescu a fost însufleţit de ideea românismului. 
El dorea ca geniul naţional să fie scos din amorţire. El simte că Românii nu vor produce 
nimic de seamă, decât când vor renunţa la vorbe mari dar sterpe, pentru a fi Români 
înainte de orice.Toma Nour din “Geniul pustiu” subliniază mijloacele de mântuire a  
neamului:”Schimbaţi opiniunea publică, daţi-i o altă direcţiune, răscoliţi geniul naţional- 
spiritual propriu şi characteristic al poporului, din adâncurile în care doarme-faceţi o 
uriaşă reacţiune morală, o revoluţiune de idei în care ideia românească să fie mai mare 
decât uman, genial, frumos, în fine fiţi Români şi iar Români…”.Dragostea de neam îl 
face pe Eminescu să exagereze calităţile Românilor. El ajunge uneori să fie foarte violent 
faţă de duşmanii ţării şi sensiblitatea sinceră şi năvalnică se revarsă în textele poetului. 
Voind să cânte epocile de bărbăţie ale străbunilor, Eminescu descrie astfel poporul 
românesc:”Popor de fală/ Cap de geniu, piept de foc/ Cu gândirea de proroc/ Dar cu 
inima regală/ Şi cu flamuri cu noroc.”.Poetul doreşte ca neamul său să aibă un destin fără 
seamăn:”Popoare să mai fie c`al meu- nu merit ele/ Să-i semene.Poporu-mi menitu-i ca 
să fie/ Astfe de cumu-s alte.Eu nu cer fericirea/ Pentru-a lui viaţă-O naţie iubită!” 
 Limba poporului român, după Eminescu, e bogată în figuri poetice, sufletul 
poporului freamătă de adânc simţământ pentru frumuseţile naturii, prietenul poporului e 
codru, e calul frumos, e turma de oi. Poporul nostru, scrie Eminescu, e “plin de 
originalitate şi de-o feciorească putere, formată prin o muncă plăcută, fără trudă”.Dintr-
o asemenea viaţă răsare, spune Eminescu mai departe,”nepăsarea lui pentru forme de 
civilizaţie, care nu i se lipesc de suflet şi n-au răsărit din inima lui.” După cum se vede, 
din dragoste de neamul său, poetul este şi critic, nu numai laudativ.El scrie că ceea ce 
caracterizează pe Români este adevărul.” Rău sau bun, Românul e adevărat. El e 
inteligent, dar nu viclean, nici făţarnic;e lipsit de cocoaşa intelectuală ori fizică.”Nu 
odată, laudă Eminescu puterea intelectuală a poporului nostrum şi inteligenţa lui. 
Vorbeşte cu mândrie de craniul “în adevăr daco-romanic”omparaţie cu scorburiel 
găunoase ale păturii dominante! Chiar dă sfatuir tineretului de la facultatea de Medicină 
să facă studii cranioscopice în această direcţie. 
 Prin scrierile lui în care se exprimă dragostea de poporul său, Eminescu se apropie 
de Bărnuţiu şi de Haşdeu. Din tinereţe el îşi arată şi sila de frazeologia patriotardă, 
privind critic manifestările celor ce vorbesc în numele naţiunii şi, prin aceasta poetul e un 
reprezentant al curentului de la Junimea.Este un precursor al promovării europenismului 
în cultura română. Pe când era la Viena, la studii,  scrie într-o notiţă că i-i ruşine să fie 
român în felul celora care şi-au însuşit monopolul patriotismului şi naţionalismului, că-i 
ruşine să fie român de paradă:”măsura patriotismului nostru va fi dată de faptele pe care 
vom avea ocaziunea de-a le împlini în viitor, iar nu de profesarea nimic costisitoare a 
unor idei pe care individul şi le alege după plac.” 



 Concluzionând naţionalismul lui Eminescu ia multe forme de manifestare, 
izvorâte din sufletul unui poet entuziast şi aprins aliat . Fiind şi un ideolog serios şi un 
ziarist care nu iartă şi spune lucrurile pe nume.Atât poetica lui Eminescu ,dar şi 
publicistica lui, emană idei ce exprimă dragostea de neam , de ţară şi tradiţii româneşti ce 
trebuiesc păstrate într-o Europă în plină expansiune.Acestea fiind zestrea cu care ne-am 
afirmat, încă de pe atunci, într-o Europă a naţiunilor, Şi astăzi tezaur al neamului 
românesc în Europa unită şi multiculturală. 
 
 

Metafora ca ritm al gândirii poetice 
 
 
 Poezia este „timpul” izvorât din spaţiul unui impuls ritmic de existenţă .În 
acelaş moment este un loc al metaforei . Fiindcă ,în aceste condiţii , metafora 
caracterizează gândirea poetică , fiind fundamentul acesteia  Câmpul magnetic creeat de 
metaforă are propietatea de a coordona semnificaţiile . Astfel ,prin metaforă se realizează 
inspiraţia poetică ca expresie a gândirii . Poeţii de mare anvergură au intuiţia de a 
organiza metaforele într-un sistem ,creeînd o profundă gândire poetică , cu un bogat fond 
metaforic .Când abordăm universul unei opere poetice , scriem de fapt despre forţa cu 
care poetul a ştiut să-şi construiască paleta sa de înţelesuri , subânţelesuri înglobate într-
un sistem de semnificaţii ,de specificitatea sa  , deci despre metafora sa . Esenţa filozofică 
,la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic . Când poetul este el însuşi , adică în 
metaforă , se realizează o apartenenţă intimă , de profunzime la Idee ,într-un univers al 
conştienţei şi inconştienţei . Metafora este de sorginte filozofică .Un tot filozofic şi liric , 
inseparabil , se realizează .O impresie de atemporalitate se realizează prin metaforă când 
realitatea imediată este aparent respinsă de aceasta .Gândirea poetizantă este dată de 
metafora întâmplătoare , când nu se constituie într-un sistem metaforic.În poezie 
metafora este o necesitate ,dar şi semnul conştiinţei creatoare . Un ritm metaforic există la 
fiecare poet autentic , specific fiecăruia .Şi Eminescu îşi are ritmul său metaforic , însă , 
diferit de cel al lui Alecsandri , Blaga , Stănescu , Virgil Mazilescu . Universul poeziei 
este creeat de sistemul metaforic .Prin poezia lui Eminescu ,  sau a lui Blaga ,  a lui 
Nichita Stănescu , se creează impresia că se evidenţiază o disjuncţie metaforică ,adică o 
mobilitate a polilor în câmpul metaforic , o glisare de sensuri .Prin metafore Lucian Blaga 
a recompus Spaţiul şi Timpul .Blaga efectuează însă o dublă lucrare : el nu numai că 
pune în evidenţă metafora ca o celulă poetică sensibilă ,ci şi ca o celulă sensibilizatoare , 
prin incantaţia de cuvinte . Însă nu abundenţa de metafore imprimă forţă unei opere 
poetice , ci organizarea metaforelor , atâtea câte sunt , într-un spaţiu de semnificaţii .Prin 
metafore se esenţializează o realitate , se realizează un  o glisare dintr-un spaţiu şi timp 
determinat , spre o zonă  a tangenţei imaginarului şi realului . Am putea spune că acest 
transport se duce spre mit , căci acesta are în sine raţionalul ca domeniu filozofic şi 
imaginarul ca domeniu poetic .Astfel , prin această structură a metaforei ,poemul se 
încarcă cu semnificaţii de memorie a existenţei , aşa cum orice mit este o 
istorie(memorie) despre sine a umanităţii . 
 Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii 
care ,în final , îl defineşte . Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său iniţial . Din păcate 



, rareori judecăţile de valoare făcute de criticii de poezie  se fac din sistemul metaforic 
respectiv asupra acelui sistem . Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei 
culturi , cum şi al maturităţii sale ,aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte , de existenţă 
iniţiate şi fundamentale . Poetul aparţine poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a 
contopit existenţa sa cu opera poetică .Chiar dacă prin aceasta nu descoperim întocmai 
Omul , însă ,descoperim şi înţelegem o esenţialitate umană răsfrântă în destinul 
creatorului . Actul creţiei poetice este o angajare la Infinit , iar poetul ,conştient de 
lucrarea sa , nu va putea niciodată să fie suspendat într-un punct imobil , ori în zona 
confortului intelectual , adică în spaţiul trăirilor dobândite pe calea ideilor recepţionate 
.Marea autenticitate eminesciană îşi are aici una dintre rădăcinile sale .  
 Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut , o sinfonie ce vibrează în 
spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi timp infinite ,ea este , în fiecare Timp al său ,o 
structurare ce tangenţiază filozofia  implicată ,a noţiunilor fundamentale ale existenţei .În 
măsura în care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă ,avem clar ritmul interior 
al operei sale . Acesta,adică ritmul , nu este cadenţare , ci o esenţă ,un ritm ce exprimă o 
intimitate spirituală cu poetul ,prin care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce 
rămâne inefabil ,adică esenţă . Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate 
necesare. Dacă pentru Mazilescu ,poezia este un fel de expulzare a eului ,pentru Stănescu 
ea este o adâncire a sinelui .Dar,pentru amândoi sistemul gândirii poetice disimulează 
realitatea , câtă vreme gândirea poetizantă a poeţilor din secolul XIX numeşte o realitate 
.Dar nu se poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi înţeles esenţele , de a o fi trăit 
printr-o experienţă proprie .O profundă şi puternică experienţă de viaţă naşte un sistem 
poetic. Nu întâmplător că Eminescu , O.Goga , Nichita Stănescu , Virgil Mazilescu ,Radu 
Gyr , etc.care au trăit mari experienţe de viaţă ,au căutat un nou limbaj poetic . 
 Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân mult 
timp printre noi , şi apoi trec în ecou ,ca un sistem de citate.Ele sunt  ,şi devin şi ale 
noastre , pentru că cuprind şi exprimă esenţa umană .Deoarece este revelat eternul uman 
.O chemare lansată , o invitaţie disimulată ,spre Întrebare ,spre Nelinişte este opera 
poetică.Aceasta trezeşte latenţe spirituale . Ea se identifică uneori cu speranţa ,deoarece 
este şi ea o tensiune spirituală spre viitor . 
 Poetul este locuitorul operei sale şi  cel care încearcă o reaşezare de lumi .El 
este propria sa poezie . Iar Poezia este Poetul . 
 
    

Metafora ca mod de exprimare a vibraţiilor eului 
 
 
Autoare a două zeci şi patru de cărţi de poezie, eseu şi proză, având o experienţă 

îndelungată în domeniul creaţiei literare, Melania Cuc, prin noul volum de “Tablete şotron “, 
intitulat symptomatic ”Vânătoare cu şoim “, apărut la Editura ”Dacia “, Cluj-Napoca, 2010, 
evidenţiază viziunea personală asupra stărilor eului, exprimată prin originalitatea metaforei, 
în diferite ipostaze. 

Tabletele cuprinse în acest volum sunt adevărate poeme în proză în care metafora joacă 
rolul de conciliator între pulsiunile tumultoase ale existenţei noastre şi viziunea personală a 
autoarei prin felul de a se raporta la realitate. Aceste poeme”tablete “ cuprind declaraţiile 



patetic-orgolioasă a autoarei, în care resemnarea virilă se închide ca într-o carapace, e 
produsul unei mizantropii vizionare, al impulsului frenetic de a sălta fiinţa în 
metafizic:”Lâmgă noi, oceanul galactic este plin de trunchiuri din arbori-gingobiloba şi 
delfinii ce se sinucid înghiţind pahare după pahare pline cu aer “.( Prin ochii mei speriaţi). 
E aici un filon-rămăşiţă a titanismului romantic, melancolic, neliniştit, dar şi trufaş, deşi 
experienţa pare mai degrabă rimbaldiană. Autoarea uzând de dezechilibru sistematic al 
simţurilor, exacerbate până la inflamarea lor, forţează limitele realului, pulverizându-le, 
depăşindu-le progresiv. Experienţa este o epuizare completă a trăirii, prin élan vizionar şi 
înstrăinare metodică, prinm exaltarea resorturilor vitale:”Îmi şterg pe furiş lentila ochelarilor 
şi mă mint că te văd din nou frumos şi deştept pe sub masca ce muşcă din carnea ta vegetală 
“.(Este calmă, trândavă ). 

La capătul exaltărilor, autoarea e o altă fiinţă, un animal superior îmbogăţit cu carnaţia 
metaforei aşezată cu grijă peste scheletul lui abstract, un arheu elibert în carnea cuvântului şi 
fugit din măduva scheletului realităţii. Aceste poeme-tablete sunt o formă de purificare, dar şi 
o povară ontologică, o boală congenitală, tradusă prin viziuni ale splendorii malefice, 
îmbibate de profetism:”Sălbatic este şi dansul de nuntă şi mătcile nu ştiu mai nimic din 
somnul în care zace războinicul ca într-o cămaşă de zale zornăitoare “.( Vremuieşte 
vremea).Extazul e o formă de supliciu, iar durerea un mijloc de aşi exprima bucuria, un fel 
de voluptate dureroasă. Frisonul e starea obişnuită de tensiune.Prin percepţia aproape 
delirantă a simţurilor, autaorea se înalţă în zonele oculte ale spiritului, precum într-un impuls 
magic. Melania Cuc priveşte lumea printr-un ochian al simţului ocular, un fel de aranjament 
de oglinzi într-un tub cu cioburi colorate, care prin rotaţie crează ochiului inedite 
imagini.Alchimia verbului declanşează viziuni spagirice, iluminări fantaste ale fiinţei: “La 
liziera cu rezervaţia de vânătoare în carantină, lichienii cresc ca solzii Leviathanului de-a 
lungul şirii spinării unui domn singur “.( Navigăm în derivă). Întreg vizionarismul Melaniei 
Cuc are un sens moral şi metafizic. 

În proza-poem ”În secundele acestea “, precum în majoritatea tabletelor, autoarea ne 
aminteşte de proiecţiile sarcastice ale lui Ted Huhes împletite cu lirismul ascetic al lui Eliot. 
Melania Cuc denunţă perversitatea conştiinţei obnubilate de norme şi convenţii, într-o 
expresie rafinată, ajungând, uneori, până la măiestria calofilă.  Într-un alt text e proclamată 
vocaţia pentru libertatea pentru esenţial, pentru cazza primă, închipuită ca un exorcism 
terifiant,(Libertatea mea va fi despuiată de toate veşmintele inutiule!...Urlă lupoaica şi 
cositoarea cea strălucitoare şi întruna flămândămerge înainte, mereu înainte… ), ca un 
paroxism sensorial. Ecroşeul e o imagine a exploziei numenale. E multă imaginaţie în aceste 
proze, îndulcită adesea prin inflexiuni psalmice, multă secreţie patetică trasă prin filtrul 
romanticului. Metafora şi incantaţia sunt procedee predilecte prin care discursul prosodic-
liric se încarcă de o priză magică, de sonorităţi oraculare. 

Acest volum al Melaniei Cuc topeşte în discursul său, rafinat până la eclatanţă, o 
imaginaţie copleşitoare, în care încap, deopotrivă, viziunile mitologice şi exploziile 
luminiscente, reprezentările sardonice şi desfăşurările beatitudinale. Autoarea cărţii e o poetă 
de înaltă vibraţie prozodică şi o prozatoare frisonată de metaforă, convingătoare în toate 
privinţele. 

 
        
 
 



 

 “Masca” lui Schopenhauer-paradisul pierdut al nefiinţei 
 
 Întreaga filosofie a lui Schopenhauer se învârte în jurul unui pardox pe care  îl ia  
drept teză: ”nostalgia nemărginiă către paradisul pierdut al fiinţei”(Arthur 
Schopenhauer,Sammtliche Werke in sechs Banden. ). Filosoful se închipuie un neobosit 
călător în spaţiul virtual al moralităţii purtând masca pesimistului fără leac şi, precum 
Hamlet cu craniul lui Yorick în palmă, gândeşte amurgit asupra inutilităţi vieţii şi 
infinitului morţii. Însă în cugetările lui Schopenhauer descoperim o flagrantă nepotrivire 
contradictorie: înclinarea sa de a sfredeli genunile înspăimântătoare ale durerilor vine, 
asemeni unei măşi puse pe faţa unui om, în contrazicere cu sfaturile lui echilibrate şi 
filistine, adică făţarnice, vesel împrăştiate în întreaga-i operă, ca semenii să nu-şi 
răscolească situaţia chinuitoare şi dureroasă a norocului, căci asemenea gândurilor 
alimentează durerea şi îi prefac în proprii lor călăi, „heautontimorumenos”( ibidem,Band 
lV,p.484). Însă, cercetând mai adânc ne dăm seama că nu este singura “mască“ a 
filosofului, el folosid multe astfel de accesorii în gândirea lui. Între acestea, dezarmonia 
dintre traiul său îmbelşugat, excentric, şi propovăduirea , să-i zicem ipocrită , a ascezei,  
nu este o “mască” rar întâlnită, a folosito şi moralizatorii: Seneca , Marx şi Engels. 
Această mască interpusă între biografie şi operă, exterioară , a deformat profilul esenţial 
al operei filosofice, care mai aşteaptă să fie aduse din tainiţele textului original în conul 
de lumină. Schopenhauer prin această mască a dorit să convingă că meditaţia sa, fals 
pesimistă,  vibrează de un patos al sincerităţii provenit din nefericirea sa, dar tot filosoful 
a dorit să convingă că în  existenţa tuturor oamenilor se desfăşoară o comedie ipocrită, 
incifrată în” hieroglifa bucuriei”, un fel de bal mascat jucat pe scena lumii ce se încheie 
la teribilul sfârşit prin scoaterea măşti. Sub această zodie burlescă de carnaval filosoful se 
simte în apele lui. Pentru el toţi oamenii spun neadevăruri şi disimulează. Dar se pune 
fireasca întrebare: dacă toţi semenii lui poartă „masca arlechinului,”atunci, prin logică, 
oare numai el alesul, face excepţie de la regulă, să fie marele mag al supremului adevăr 
care predică zadarnic în pustiul minciunii? Acest paradox îl prinde în cursa sa. De fapt cu 
el trebuie să înceapă diferenţierea ceea ce este cineva şi ceea ce reprezintă 
cineva,(disjuncţie operată de filosof în Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă, ca aplicare 
în câmpul moralei a tezei sale fundamentale lumea este reprezentarea mea.) În această 
situaţie ,de la mai bine de un veac de la dispariţia sa, filosoful ne apare ca un gânditor în 
faţa oglinzii, obsedat să se reprezinte într-un fel în ochii posterităţii- adică să-şi picteze un 
autoportret cu o mască schimonosită de o durere eternă.O mulţime de comentatori- 
apologeţi din veacul al XIX-lea l-au decretat pe Schopenhauer”fondatorul pesimismului 
modern”(James Sully, Pessimism.A History and A Criticism, second edition, 1891,p.74), 
găsind în ecuaţia lui neobijnuită”a trăi înseamnă a voi iar a voi înseamnă a suferi” 
psihologia pesimismului , spunând că este “pesimistul cel mai sincer şi cel mai hotărât pe 
care lumea l-a văzut după Timon din Atena”, fapt ce l-a influenţat şi pe M.Eminescu. 
Descoperind o descendenţă spirituală din Mefisto.(Friedrich Paulsen, Schopenhauer, 
Hamlet,Mephistopheles.Drei zur Naturgeschichte des Pessimismus.Dritte Auflage, 
Stuttgart und Berlin, 1911).Sub această mască şi în ciuda ei, filosoful a meditat în voie, 
cu o exuberanţă descătuşată, despre fericire, despre veselie, despre optimism şi bucuria 
de atrăi, despre hedonism. Despre acesta a scris mai mult punându-i o etichetă 



eudemonistă. În acest context, contradicţiile din opera lui Schopenhauer ascunde şi o 
întorsătură de gând, cheia sufletului său.Opera lui ascunde un travestit romantic, aplecată 
cu o exagerare orientală asupra răului, şi se ascunde într-un sofism al fericirii. Dincolo de 
jocul teatral al maledicţiunii, transpare optimismul blând al filosofului care, gândeşte 
mereu pentru a căuta fericirii un cosmos luminos, şi surâde când masca cea tristă îi cade... 
 
        
 
 

LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI ŞI DEMOCRAŢIA ÎN 
SLUJBA CULTURII LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL 

DICTATURII COMUNISTE 
  

 
 I-FIRAVE IDEI DE DEMOCRAŢIE LA ÎNCEPUTURILE LITERATURII 
ROMÂNE. 
 
 În istoria Ţărilor Române democraţia prin cultură a apărut mult mai înainte decât  
democraţia promovată de politic. 
 Însăşi cuvântul  grec demoskratos înseamnând: demos “ popor“ şi kratos  ” putere 
“,  ne duce cu gândul la faptul că această formă de guvernare este menită să asigure 
egalitatea cetăţenilor în faţa legii, libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, 
partriciparea la guvernare prin instituţile democratice, ca parlamentul, votul universal, 
etc. 
 Aspiraţiile poporului român spre democraţie a existat aproape dintotdeauna. 
“Psaltira în versuri”( 1673) a lui Dosoftei, tipărită în Polonia la Uniev, este printre 
primele lucrări literare în care sunt abordate unele elemente democratice, într-o perioadă 
când “dreptatea umbla cu capul spart “ şi dorinţa de libertate faţă de turci răbufnea în 
versurile : “Ne-au suit păgânii în ceafă/ Cu rău ce ne fac şi ne cer leafă  ”. Însăşi faptul 
că Grigore Ureche aducând o serie de date în favoarea tezei sale despre originea comună 
a Valahilor şi Moldavilor, inclusiv atitudinea ostilă  faţă de cotropitorii turci în cronica sa 
“Domnii ţării Moldovei şi viaţa lor “, este o formă de luptă în implementarea unor firave 
elemente democratice în rândul populaţiei din spaţiul Danubiano-Carpato-Pontic.Acelaşi 
lucru se află şi în “Letopiseţul Ţării Moldovei “ a lui Miron Costin ( 1633-1691), în care 
prin faptul că arată cum a venit la domnie Alexandru Vodă Ilieş, cronicarul subliniază 
starea de mizerie a ţărănimii  ca o fierbere”în greutăţi şi netocmele “ din care pricină uşor 
au putut fi răsculaţi împotriva stăpânirii. 
 În toată literatura începutului istoriografiei în limba română, inclusiv în “Cronica 
Ţării Româneşti“ a lui Radu Popescu şi în “cronica anonimă” pe care N.Bălcescu a 
publicato sub titlul “Istoria Ţării Româneşti dela 1689 încoace, continuată de un anonim 
“ unde este zugrăvită epoca lui Brânoveanu. Descoperim aspiraţiile ţărănimii spre o viaţă 
mai bună şi sperând  la  firave elemente democratice şi sociale. 
 În acea perioadă Isaac Newton publica “ Principiile matematice ale filozofiei 
naturale“( 1687 ), iar francezul Nicolas Malebranche căuta să înlăture de pe poziţii 



idealist-teologice dualismul lui Descartes, scriind “Despre căutarea adevărului “(1674-
1675 ). 
 II. IDEI DEMOCRATICE PROMOVATE DE LITERATURA SECOLULUI 
XIX 
 
 În literatura română de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea,  prin reprezentanţii  Şcoali Ardelene, se ducea lupta împotriva instituţiilor pe 
care se sprijinea orânduirea feudală, împotriva obscurantismului şi pentru luminarea 
poporului.Lucrările ce au făcut obiectul acestor idealuri au fost:”Istoria lucrurile şi 
întâmplările Românilor  “ de Samuiel Micu, “ Hronica Românilor şi a mai multor 
neamuri“ de Gheorghe Şincai şi “ Istoria pentru începutul Românilor în Dachia“ a lui 
Petru Maior. Prin scrierile lor aceştia au militat pentru ideea unităţii Românilor. 
Atitudinea lor era văzută ca progresistă cu tendinţe democratice, de neacceptat de 
ocârmuitori. 
  
 Însă, ideile democratice în Principatele Române în secolul XIX au venit prin 
filiera literaturii şi artei promovate de boierii cu dragoste de cultură ca Iancu Văcărescu şi 
Iordache Golescu, fratele lui Dinicu. Gheorghe Lazăr deschide în 1818, la Sf.Sava, prima 
şcoală superioară în limba română din Ţara Românească. Publică în 1820 un abecedar “ 
Povăţuitorul tinerimii“, iar Constantin Dinicu Golescu scrie”Însemnare a călătoriei mele 
făcută în anii 1824, 1825, 1826 “, în paginile căreia găsim imaginea vieţii ţărănimii 
exploatate, metodele cu care se storceau birurile dela ţărani.  
 Un om cu idei înaintate a fost Ionică Tăutu, un boiernaş moldovean, autor a unor 
pamflete politice. Ca şi Dinicu Golescu, el a luptat cu arma scrisului pentru smulgerea 
poporului din întunericul inculturii şi pentru dreptatea socială într-un context democratic. 
 În slujba ideilor progresiste, în preajma revoluţiei de la 1848, un rol important l-
au avut publicaţiile periodice. Ion Eliade Rădulescu, cu sprijinul lui Kisseleff, editează 
“Curierul Românesc “, primul ziar din Muntenia. În acelaşi an apare, din iniţiativa lui 
Gh.Asachi , la Iaşi, “Albina Românească “, iar în 1836, Eliade adaugă gazetei sale un 
supliment literar:”Curierul de ambe sexe”, urmat fiind de Asachi, care editează şi el 
”Alăuta Românească“( 1837). 
 În Transilvania, Gheorghe Bariţ scoate în 1838, la Braşov,”Gazeta de 
Transilvania “, căruia îi adaugă un supliment “Foaie pentru minte, inimă şi literatură “.În 
acelaşi ritm cu transformările economico- sociale din principate, presa românească 
promovează idei democratice, pătruzând în mase. 
 În 1844, în urma înţelegerii cu Ion Ghica şi cu N.Bălcescu, Mihai Kogălniceanu 
scoate o altă revistă-“Propăşirea “. Numele revistei fiind socotit de cenzură prea 
revoluţionar şi democratic a făcut ca să apară doar cu subtitlul “ Foaie ştiinţifică şi 
literară“. După câteva luni de la apariţie, revista a fost suprimată din ordinal lui Mihai 
Sturza. 
 O parte activă la mişcarea revoluţionară de la 1848, o au gazetele”Poporul 
Suveran “ şi “Pruncul Român “, care apar în timpul revoluţiei, promovând idei 
revoluţionar-democratice. În ultima publicaţie amintită din 8 iulie 1848 C.Aricescu 
publică “Odă la eroina română, Ana Ipătescu “. Trebuie să spunem despre “Marşul 
Revoluţionar “ al tânărului poet Ioan Catina. Ideile înflăcărate ale acestui marş urmăreau 
să dinamizeze mulţimea în luptă pentru democraţie şi libertate. 



 “Finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb “- cum îl caracterizează în poezia 
“Epigonii “ poetul Eminescu- Anton Pann (1794-1854 ) nu a fost un simplu tipăritor de 
literatură populară. De remarcat în privinţa ideilor ce le propagă este “Povestea vorbei “ 
care reflectă şi critică moravurile vremii, inclusive instituţiile de stat. 
 Mişcarea literară din Ţara Românească în secolul XIX, în care sunt evidenţiate 
idei democratice,  cunoaşte un avânt deosebit prin creaţia lui Vasile Cârlova, 
Gr.Alexandrescu, M.Kogălniceanu, Ion Eliade Rădulescu, Ion Ghica, N. Bălcescu, 
D.Bolintineanu, Cezar Bolliac,Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, 
M.Eminescu, etc. 
 
 Era perioada când în Europa, mai ales în Franţa, Honore de Balzac(1799-1855 ) 
prin romanele sale dezvolta ideile unui romantism revoluţionar pus în slujba viziunilor 
democratice ale vremii:”Iluzii pierdute “, “Istoria măririi şi decăderii lui Cesar Birotteau 
“, în Germania Berthold Auerbach( 1812-1882 ) publică povestiri de inspiraţie rurală şi 
romane din care transpiră idei democratice, la fel în Ungaria  Gergely Csiky (  1842-1891 
) dramaturg  care prin piesele “Proletarii “ şi “Mizerie cu zorzoane “ evocă lumea 
maghiară care aspira spre o societate democratică. 
 
 III-DEMOCRAŢIA PROMOVATĂ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 
 DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX. 
 
 În secolul XX, până la cel de al doilea război mondial, majoritatea literaturii 
scrisă şi publicată de autori români promova ideile democratice ale vremii.România era 
integrată în sistemul de valori europene.Revistele literare, o parte din ele, susţinute de 
Fundaţiile Regale publicau o literatură ce promova idei democratice, oglindind realitatea 
socială a ţării. Era perioada când apăreau romanele lui Rebreanu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Camil Petrescu, Gib Mihăescu, Ionel Teodoreanu, alţi romancieri şi nuvelişti, 
care prin operele lor, scrise în deplină libertate de exprimare, oglindeau realităţile sociale, 
inclusiv ideile democratice şi contradicţiile diferitelor ideologii ce străbăteau Europa. 
Poeziile şi pamfletele lui Tudor Arghezi erau o armă în folosul democraţiei, poemele lui 
Adrian Maniu, Demostene Botez, G.Topârceanu, Al.Philipide, Camil Baltazar, Aron 
Cotruş, Otilia Cazimir, Pillat, Fundoianu, Voronca , Stancu, Crainic, Voiculescu, Blaga, 
făceau poezia paternităţii şi proză etnografică, alţii autohtonizau simbolismul şi se 
dedicau poeziei roadelor, ortodoxiştii împărtăşeau doctrina miracolului, iar Lucian Blaga 
având propria doctrină, a misterului. Tzara, Urmuz, Ion Barbu, Vinea, Matei Caragiale 
abordaseră dadaismul, suprarealismul şi ermetismul. După cum se observă era un evantai 
policrom de modalităţi de exprimare a multitudinilor de idei, mulţumind din toate 
punctele de vedere cititorii. Critica a lui Zarifopol, Ralea, Vianu, Pompiliu Costantinescu, 
Şerban Cioculescu, G.Călinescu, promova ideile democratice şi etice din operele 
comentate, diversitatea stilurilor şi estetica acestora. 

 În această perioadă este promovată proza  memorialistică, noul roman citadin, 
literatura femenină, poezia profesiunilor, poeţii provinciali şi noua generaţie cu filozofia 
neliniştii, aventurii şi experienţelor ( sunt promovate filozofiile miturilor ale lui Pârvan, 
Nae Ionescu, Blaga ), şi noua generaţie de romancieri gidieni, cum ar fi Mircea Eliade, 
Celarianu, Anton Holban, etc. 



 Însă, nu trebuie uitat că Ralea ducându-se la Institutul de Istorie 
Universală, unde era Iorga director, ca emisar din partea primi-ministrului Armand 
Călinescu, să-l anunţe că regale Carol al II a hotărât să-l asasineze pe Corneliu Zelea 
Codreanu, Nicolae Iorga a replicat:”Mai bine l-ar  asasina pe Arghezi “. Motivul era 
epigrama pe care o scrisese poetul la adresa lui Nicolae Iorga:” E înalt ca un proţap/, are 
barbă şi nu-i ţap A supt ţara sub trei regi,/ Şi- are toţi copiii blegi. “ 

Revistele (Contimporanul, Viaţa românească, Convorbiri literare, Unu, 
Semănătorul, etc. ), cotidienele ce aveau pagini săptămânale de cultură şi editurile  
publicau o gamă diversă de literatură, fapt ce putem spune că exista o adevărată orientare 
democratică în programul lor editorial. “Contimporanul “(!922-1932 ) lui Ion Vinea 
promova modernismul de avangardă, în această publicaţie găsim semnăturile lui 
Gherasim Luca, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Geo Bogza, Brunea-Fox, “Viaţa 
Românească “ în care descoperim semnăturile lui Sadoveanu, Garabet Ibrăileanu, George 
Topârceanu, Ionel Teodoreanu şi mulţi alţii. 

 Tot în aceast timp scriitorii cu gândire socialistă se încadrau în contextual 
democratic existent în ţară. Ei ( Al.Sahia, Panait Istrati, Bogza, Brunea-Fox, Pană, etc ) 
promovau ideile unui socialism european democratic.Chiar Panait Istrati după vizita 
făcută la Moscova s-a lămurit de “socialismul “ promovat de sovietici, publicând în acest 
sens articole în care dezvăluia adevărata faţă a ideologiei bolşevice impusă de Stalin şi 
acoliţii lui. 

 
În această perioadă francezul Jean-Paul Sartre(1905-1980 ), filozof, prozator, 

dramaturg şi eseist, având idei de stânga, fondatorul existenţialismului ateu prin lucrarea 
“L`etre et le neant “ (  Fiinţa şi neantul) publicată în 1943 dezvăluia teza libertăţii 
individului, a necesităţii obţiunii, a libertăţii determinată de intenţionalitatea continuă a 
conştiinţei. A avut legături strânse cu URSS. Tot în acestă perioadă Louis Aragon, poet şi 
prozator francez, soţul Elisei Triolet aderă în 1927 la comunism, publicând în 1949-1951 
romanele de angajare politică “Comuniştii “şi “Săptămâna patimilor “(1958 ).În 1946 
publică “ Omul comunist“.Tot în Franţa , Henri Barbusse ( 1873-1935), militant 
comunist, iniţiatorul mişcării pentru pace, publică proză realistă în genul lui Zola. 
Principala lui lucrare este romanul ”Focul “. Aceşti trei scriitori francezi sunt suspectaţi 
că au colaborat cu serviciile secrete sovietice, cu temutul KGB. 

Spre deosebire de aceşti scriitori francezi, (şi ca ei mulţi alţii din diferite ţări 
europene, care au colaborat cu serviciile secrete moscovite,  în folosul  unei ideologii 
criminale, numită comunism,) se pare că în România, scriitorii nu au aderat şi nu au făcut 
“jocul “ Moscovei .Nici măcar Constantin Dobrogeanu-Gherea sau Al.Sahia, care au 
avut această tendinţă de a “ juca” cum cânta aparatul de propagandă sovietic, nu s-au 
înscris pe traiectoria moscovită. În ţara noastră democraţia se instalase definitiv, se 
modernizase economia, indicele de creştere al ei era în ascensiune şi datorită Casei 
Regale. Iar scriitorii, crescuţi în democraţie şi educaţi, scriau în spiritul acesteia. Cititorii 
provenind din rândul maselor nu gustau ideologia marxist-comunistă străină spiritului şi 
fiinţei românului. 

 
IV-LITERATURA ROMÂNĂ ÎN DEFAVOAREA DEMOCRAŢIEI, 
SLUJNICA  UNUI  REGIM CRIMINAL-COMUNISMUL. (REALISMUL –
SOCIALIST). 



  
  Odată cu intrarea tancurilor ruseşti în ţară în august 1944 şi eliminarea 
persoanelor competente din aparatul de stat şi din întreprinderile economice, înlocuirea 
lor cu membrii P.C.R. sau simpatizanţi ( septembrie-octombrie 1944 ), formarea 
guvernului condus de dr.Petru Groza ( 6 martie 1945 ), votarea la 3 august 1948 de către 
Marea Adunare Naţională a legii prin care întreg învăţământul este unificat şi laicizat, şi 
transformarea Societăţii Scriitorilor Români în Uniunea Scriitorilor, literatura română 
devine o unealtă în propaganda de partid. Aceasta promovând realismul socialist al unui 
regim totalitar impus de sovietici. Sunt excluşi din noua organizaţie scriitoricească 
scriitori a căror operă nu se încadra în ideologia marxist-leninistă, cum ar fi:Radu Gyr, N. 
Crevedia, Lucian Blaga,Vasile Voiculescu şi mulţi alţii.Sunt interzise operele lui Gib 
Mihăescu, Pillat, Arghezi, Nichifor Crainic, Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, etc. Din 
1944 până în 1950 Mihai Eminescu a fost interzis datorită poeziei “Doina “. Din 
literatura universală sunt interzişi: Platon, Spinoza, Nietzsch, Bergson, Edgar Poe, Gide. 
În total au fost interzise 8000 de cărţi.  În această perioadă sunt impuse opere ce 
promovau realismul –socialist din URSS, cum ar fi Maiakovski, Şolohov, Esenin, 
Konstantin Fedin, Leonid Leonov, Andrei Jidanov, Ilia Ehrenburg, Aleksandr Fadeev cu 
“Tânăra gardă “, N.Ostrovski cu “Aşa s-a călit oţelul “, Maxim Gorki care publicase în 
“Literaturnia Gazeta” articolul ”Despre realismul socialist “,  etc. Se înfiinţează în 
Bucureşti Editura Cartea Rusă, o facultate unde se învăţa numai limba rusă, iar în marile 
oraşe se deschid Librăriile “Cartea Rusă.” 
 Dar ce era acest non-curent literar? El reprezenta o realitate distorsionată a 
realităţii, o adaptare a ei la cerinţele şi interesele partidului comunist care dorea să deţină 
monopolul adevărului şi înţelegerii realităţii. Real era doar ce era conform cu viziunea 
partidului unic.Având ca principiu”tipul omului nou “ mereu învingător în luptă cu tarele 
trecutului. 
 La noi, mulţi scriitori pactizează cu puterea comunistă şi încep să publice cărţi 
scrise în spiritual realismului-socialist, doctrină comunistă oficială proclamată în 1932 de 
Comitetul Central al Partidului Comunist al URSS, impusă tuturor ţărilor care au fost 
ocupate de Armata Roşie. Debutul realismului socialist din România are loc în ianuarie 
1948 când Sorin Toma, fiul poetului mediocru A.Toma, publică trei articole în Scânteia , 
intitulate “Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei  “ despre opera poetică a lui Tudor 
Arghezi, în care se dă semnalul ruperii totale faţă de valorile naţionale ale trecutului  Într-
u articol publicat în “Viaţa Românească “, nr.3, din 1951, Mihai Beniuc, în calitate de 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor, oferă definiţia poetului realismului-socialist. Imediat 
criticii literari ca: Leonte Răutu, Ovid S. Crohmălniceanu, Mihai Gafiţa, Mihai Novicov, 
Traian Şelmaru, Ion Vitner publică articole în spiritul cerut de noua ideologie cultural-
politică. 
 Primul care a dat semnalul introducerii realismului-socialist la noi a fost Mihai 
Sadoveanu( cel care fiind preşedintele Marei Adunări Naţionale nu a vrut să graţieze 
condamnarea la moarte a unui ţăran care nu a dorit să se înscrie în CAP ), cu 
prozele:”Fantezii răsăritene “( 1946),”Păuna Mică “( 1948 ) şi ”Mitrea Cocor “( 1950). 
A urmat Zaharia Stancu cu “Desculţ “, Alexandru Jar cu “Sfârşitul jalbelor “( 1950 ), 
Petru Dumitriu cu “Drum fără pulbere “ şi “Pasărea furtunii “, Eusebiu Camilar cu 
romanul “Negura “( 1949), Eugen Barbu cu ”Groapa “ şi “Şoseaua Nordului “, Aurel 
Baranga, Mihai Davidoglu, Lucia Demetrius, Alexandru Mirodan, etc. 



 Mai târziu, după 1960, au apărut romane care au mai “ îndulcit “ realismul-
socialist, dar slujind şi în acest fel regimul de dictatură comunistă, prin faptul că se arăta 
lumii “deschderea  “ literaturii noastre spre noi orizonturi. Era un fel de “dizidenţă “ cu 
aprobarea cenzurii şi ai securităţii.Vezi: Ţoiu, Buzura, D.R.Popescu, Breban, etc. Se 
continua publicarea de cărţi a celor care făceau parte din sistem( redactori la edituri, 
reviste, ziare, radio, televiziune, instituţii cultural-artistice, activişti culturali şi politruci. ) 
şi care erau verificaţi. De fapt toţi scriitorii din sistemul amintit nu erau altceva decât 
activişti politici  în slujba propagandei PCR, iar o parte din ei vizitau occidentul cu 
sarcini precise de culegere de informaţii din rândul diasporei româneşti, după care veneau 
în ţară şi raportau securităţii. Astfel se explică de ce scriitori ca Ion Acsan, Ion Cocora, 
Al.Căpraru, A.Buzura, Eugen Barbu, D.R.Popescu, Nicolae Dragoş, V.Tudor, Marin 
Sorescu, Dumitru Popescu, Adrian Păunescu, E.Jebeleanu, A. Jebeleanu, Marin Preda şi 
mulţi alţii, erau mereu prin occident. 
 În spiritual realismulu-socialist au apărut:”Calea Griviţei “(poem ) de Cicerone 
Teodorescu, “ Griviţa Roşie“ de Marcel Breslaşu, ambele în 1950, “ Steaguri“ de 
M.Beniuc,”Minerii din Maramureş “ de Dan Deşliu, apărute în 1951, “În satul lui Sahia “ 
de Eugen Jebeleanu, “La cea mai înaltă tensiune “ de Nagy Istvan, “Oţel şi pâine “ de 
Ion Călugăru, “Dulăii “ de Zaharia Stancu,”Desfăşurarea “ de Marin Preda, cărţi apărute 
în 1952,”Un om între oameni “(1953, 1955, 1957 ), de Camil Petrescu,”Cântecele 
pădurii tinere “ de Eugen Jebeleanu, “Un cântec din uliţa noastră “ de Cicerone 
Teodorescu,”Laude “ de Miron Radu Paraschivescu, toate apărute în 1953.În anul 1954 
apar cărţile: Mihai Beniuc”Mărul de lângă drum “ şi ”Partidul m-a-nvăţat “, Cicerone 
Teodorescu”Făurari de frumuseţe “, Mihu Dragomir ”Războiul “, în 1955; Marin Preda 
“Moromeţii “, T.Arghezi”1907 “,Titus Popovici” Străinul“, Maria Banuş”Ţie-ţi vorbesc, 
America “, Veronica Porumbacu ”Generaţia mea “, în 1956 ; Tudor Arghezi”Cântare 
omului “, N.Labiş ”Primele iubiri “, în 1957; Eugen Barbu”Groapa “, A.E.Baconski 
”Dincolo de iarnă “,Gheorghe Tomozei ”Pasărea albastră “, Ion Marin Sadoveanu” Ion  
Sîntu “, Ion Vitner”Firul Ariadnei “, în 1958:Miron Radu Paraschivescu “Laude şi alte 
poeme “, Marin Preda”Îndrăzneala “ şi D.R.Popescu “Fuga “ iar în 1959 îi apare primul 
roman”Zilele săptămânii “; în1960 sunt publicate cărţile noii generaţii de poeţi şi 
prozatori: Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ilie Constantin, Nicolae Velea, Ştefan 
Bănulescu, Ion Gheorghe, Ion Horea, iar Fănuş Neagu publică “Somnul de la amiază “.În 
1963 apar cărţile:”Laudă lucrurilor  “ de G.Călinescu, “Capul Bunei Speranţe “ de 
Augustin Buzura,( romanele acestuia sunt necitibile în ziua de azi),  “Fântâna soarelui “ 
de Eugen Frunză, în 1972 “Coborând spre nord-vest “ de Vasile Sălăjan, în 1974”Clodi 
Primus “ de C.Zărnescu, etc. Această nouă generaţie sub motivul ideilor absonse nu 
spunea nimic.Era ruptă de realităţile existente, într-o perioadă când poporul roman era 
înfometat. 
 În perioada aceasta, de după 1960, Nicolae Manolescu publică articole vădit 
propagandistic în favoarea realismului-socialist, cum ar fi :”Tineri muncitori în creaţa 
literară contemporană “ şi o serie  de altele  în “Gazeta Literară “şi “Contemporanul “ 
unde a publicat articoliul”Realism-realism socialist “.La fel ca Manolescu, Alex  
Ştefănescu de când a început să publice ,din 1970, cronici literare în “Luceafărul 
“,condus pe atunci de Ştefan Bănulescu, a făcut apologia realismului-socialist şi criticând 
fără milă lucrările care nu se încadrau în acest aşa zis curent literar impus de PCR. 
 



 În a doua parte a secolului XX când în, aproape, jumătate din ţările europene era 
impusă ideologia  marxist-leninistă, în celelate ţări democratice, literatura, în general 
cultura şi arta, cunoştea o înflorire democratică. Astfel în perioada de care facem vorbire 
prozatorul şi dramaturgul francez Marcel Ayme îşi publică lucrările de dramaturgie şi 
proză în care cultivă umorul succulent, cum ar fi:”Clerambard “(1950 ), “Capul celorlalţi 
“(1952), Paul Eluard , poet francez, scrie şi publică”Poezie neîtreruptă“( 1953), folosind 
un limbaj poetic simplu şi familiar, vizând un raport de reprocitate între obiect şi cuvânt. 
Englezul William Empson în 1951 şi în 1961 “Structura cuvintelor complexe “ şi 
volumul de poezi “Dumnezeul lui Milton “, poetul, prozatorul şi dramaturgul german 
(RFG)Hrmann Kasack publica “Oraşul de dincolo de fluviu “(1947 ),”Năvodul cel mare 
“( 1952 ), poetul spaniel Moreno Villa publica în 1944 “Viaţă dezvăluită “(Memorii ). 
 De observat că în timp ce în ţările democratice autorii îşi publicau din timpul 
vieţii memoriile sau jurnalele, la noi nici-un scriitor nu a îndrăznit să le publice din 
timpul vieţii, de teamă că vor intra în malaxorul securităţii.  
 Toate revistele din Bucureşti şi din ţară, România Literară, Săptămâna, Flacăra 
,Convorbiri Literare, Cronica, Scrisul bănăţean. Tribuna, Orizont, etc. aflându-se sub 
controlul aparatului propagandistic al Partidului Comunist, făceau apologia, nu numai 
prin editoriale, dar şi prin literatura publicată, a regimului de dictatură. Sunt modificate 
poeziile şi proza, de către redactori,( trimise pe adresa redacţiei de  corespondenţi), în 
spiritul realismului –socialist, iar când au fost la conducerea partidului şi ţării familia 
Ceauşescu, erau modificate, datate şi dedicate acestei familii. Modificările se făceau fără 
aprobarea autorilor. Iată cum redactorii şi scriitorii din redacţii contribuiau şi prin această 
metodă la implementarea unei ideologii străine poporului nostru. Cărţile majorităţii 
scriitorilor care au fost publicate în timpul dictaturii comuniste nu au fost bune nici 
pentru prezentul de atunci, ne mai vorbind de viitor.Mă gândesc câte păduri s-au tăiat 
pentru a se fabrica hârtia pe care să se tipărească aberaţiile acestor scârţa-scârţa pe … 
 N.Manolescu şi Alex Ştefănescu în loc să cuprindă în “Istoriile” lor aceşti 
mastodonţi cu picioare vopsite cu cerneală roşie, mai bine  cuprindeau  scriitorii din 
diaspora românească ce au scris în spirit democratic fără constrângerea ideologică a 
comuniştilor, cum ar fi: Vintilă Horia, Paul Goma, Dumitru Radu Popa, Herta Muler, 
Andrei Codrescu, Geoge Astaloş, Virgil Duda, Ioan Ioanid, Oana Orlea, Jeni Acterian, 
Lena Constante, Ştefan Baciu şi mulţi alţii.Totuşi îi înţeleg pe cei doi istorici şi critici 
literari, gândindu-mă la proverbul românesc”te asociezi cu cine te asemui “, recte 
Păunescu şi alţi aplaudaci comunişti, chiar dacă şi-au pus masca 
democratului.Promovând în astfel de “Istorii “ autori care au scris în spiritual realismului 
-socialist riscăm să educăm tinerele generaţii tot în spiritual acestei doctrine comuniste-
criminale. 
 Datorită acestui fapt, că toate instrumentele de propagandă, radio, presă scrisă, 
edituri şi TV se aflau în mâna acestor scriitori-activişti de partid, astăzi constatăm că 
societatea românească, oamenii care o compun au un comportament şi o mentalitate 
deformată faţă de valorile democratice. Aceasta este principala vină că România, în cei 
20 de ani de la revoluţia din 1989, nu progresează în implementarea democraţiei în 
drumul ei de integrare europeană. 
 În acest sens ACUZ pe toţi scriitorii care au lucrat în redacţiile ziarelor, revistelor 
şi editurile comuniste de genocid moral şi cultural la adresa poporului roman. 
 



 Din 1989 se întrevede noul current globmodernul( denumire dată de noi) ce 
înglobează operele de artă, proza, poezia, eseul, compoziţiile muzicale, care fac o 
întoarcere spre valorile trecutului promovate printr-un stil pe jumătate întors spre 
clasicism. 
 
    
   
 

Liantul ideilor contradictorii 
 
 
 Aceste rânduri le scriu când soarele încearcă să îşi trimită lumina dimineţii 
printre genele norilor,întredeschise peste oraşul de la poalele Feleacului.Peste cartierul în 
care locuiesc se revarsă dangănul galben al clopotelor bisericii din apropiere. Sunetul  de 
bronz cheamă enoriaşii la slujba de dimineaţă.Acesta este „peisajul” momentului când vă 
răspund la întrebările puse ,doamna Elena Armenescu.Poate  datorită faptului că afară 
este înorat mierla nu mai cântă în dimineaţa aceasta, în copacul de pe strada 
mea.Ieri,cântecul ei înălţător colora dimineaţa  cu un curcubeu de speranţe. 
 Aşa cum scrieţi în preambulul întrebărilor , Dumnezeu a rânduit ca noi să fim 
contemporani ,să ne cunoaştenm prin intermediul scrisului,dar,această apropiere trebuie  
să fie, în condiţiile divergenţelor ideilor noastre,  liantul care să ne unească în promovarea 
culturii române,şi nu motivul de dezbinare.  
 În condiţiile actuale când integrarea europeană şi tendinţa de globalizare 
cuprinde întreg mapamondul rolul intelectualului român este,în primul rând,acela de 
promovare a valorilor naţionale.Acestea vor fi zestrea noastră care ne face să nu pierim 
ca neam.Răspândirea istorică a progreselor culturale,până când ele devin moştenire 
comună a întregii omeniri,este mai mult decât diversitate culturală.Acest fenomen 
implică nu numai deosebiri de caracteristici culturale,ci şi existenţa unor caracteristici 
culturale care sunt superioare altora. Însăşi faptul că oamenii-toţi 
oamenii,europenii,africanii,asiaticii sau alţii-au decis în repetate rânduri să renunţe la o 
anumită caracteristică a propriei culturi şi să o înlocuiască cu ceva aparţinând unei alte 
culturi denotă că ceea ce era împrumutat de la alţii funcţiona mai bine;cifrele arabe,doar 
să dau un singur exemplu,nu sunt doar deosebite de cifrele romane-ele sunt superioare 
celor romane. 
 Am dat acest exemplu,pentru a înţelege mai bine rolul intelectualului român în 
a promova idei,opere ,descoperiri ştiinţifice,  mai bune , mai superioare decât  ale 
intelectualilor altor popoare.Numai astfel vom menţine vie fiinţa naţională. 
 Un rol important în acest sens îl are şcoala.Tineretul trebuie educat în spirit 
mesianic.De expansiune şi promovare a culturii şi ştiinţei româneşti,numai aşa vom putea 
„cucerii” noi teritorii,fie ele şi de cultură.Cu mentalitatea lui Mircea cel Bătrân din 
Scrisoarea  lll-eminesciană;Eu?îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul! nu vom ajunge prea 
departe în timp şi spaţiu.Vom pierde şi ce avem. 
 Mă întrebaţi ,printre altele,ce fac intelectualii  în timp ce  mulţimea de 
credicioşi,călăuziţi de sentimente religioase,criteriu care şterge graniţile pregătirii 
intelectuale,merg în Casa Domnului sorbind din înţelepciunea lui Iisus.O parte din aceşti 



intelectuali ,majoritatea venind din România profundă ,lucreză şi pun cu trudă 
„cărămidă“,peste „cărămidă” , construind edificiul culturii noastre,şi...din când, în când 
se mai „înţeapă”unul pe altul de parcă nu ar fi  pe lume,sau în lumea cultural-ştiinţifică  , 
loc pentru fiecare. Tocmai această nemulţumire îl face pe creator să descopere floarea  
rugini,cum spuneam într-o poezie în tinereţe,care nu este altceva decât,rugina ce 
protejează metalul,adică arderea interioară,din miezul căruia ţîşneşte OPERA , sau 
IDEEA GENIALĂ.  
 Intelectualii din ţara noastră,cretorii de frumos şi de cultură ,este necesar să 
înţeleagă că există un proces dialectic în modificarea tradiţiilor ,a culturii noastre.De-
alungul anilor culturile renunţă la ceea ce nu mai  funcţionează  la fel de bine ca ceva 
împrumutat de la o altă cultură.Limbile împrumută cuvinte din alte limbi,tiparul a fost 
adus din altă parte,internetul din America.Ceea ce vor  adepţii conservatorismului,pe 
care-i numim naţionalişti,pare să fie cu totul alceva.Ei  doreasc să păstreze culturile în 
stare pură,asemenea fluturilor dintr-un insectar.Dar nici o cultură nu a ajuns pe această 
cale în stadiul actual.Ele se interferează cu tradiţiile şi culturile ţărilor vecine. Se 
influenţează una pe alta,cum s-a întâmplat cu baladele noastre(Vezi Meşterul Manole,cu 
influenţă din sudul Dunării), cu cântecele bănăţene care au melosul sârbesc,etc.Indivizii  
din popor,mai târziu o parte din intelectuali, au fost cei care au decis singuri ce să 
păstreze din ceea ce era vechi şi ce anume din ceea ce era nou se dovedea a fi util în 
vieţile lor.Aşa a fost introdus tiparul,care o perioadă a fost folosit paralel cu scrierea de 
mână a călugărilor din Mănăstiri ,când s-a tipărit la 1561 Evangheliarul românesc  al 
diaconului Coresi,s-au în Ţara Românească ,la 1508-1512, când ieromonahul Macarie a 
tipărit primele cărţi,pe timpul domnitorilor Radu cel Mare,Mihnea cel Rău,Vlad cel Tânăr 
şi Neagoe Basarab. 
 Astfel culturile din Balcani,chiar din  întreaga Europă , s-au îmbogăţit prin 
ajutor reciproc în cadrul marilor civilizaţii ale zonei noastre. 
 
 Intelectualul,astăzi exclamă precum Constantin Tsatsos :Doamne,cât de 
scump se plăteşte cuvântul frumos cizelat şi câtă durere întunecată ascunde suprafaţa lui 
strălucitoare. 
 Proiecte de viitor? Sunt multe.Doresc să reeditez trilogia romanescă Insula 
Viscolului,cu cele trei romane,Chipul din oglindă,Insula Viscolului şi Orbul din Muzeul 
Satului. Aşi dori să public un volum de eseuri şi unul de versuri.Volume la care lucrez 
acum.Dacă aşi publica ultimile  două volume amintite ,aşi ajunge la 28 de cărţi care au 
văzut lumina tiparului.Dar opera mea cea mare o consider înfiinţarea Ligii Scriitorilor  
din România pentru care muncesc zilnic ,înfiinţând filiale în toată România şi în 
străinătate.Scopul acesteia este de a democratiza mişcarea literară şi de creaţie din ţara 
noastră,de a deveni o organizaţie profesională care apără,întradevăr,drepturile 
scriitorilor.De a înlătura monopolul unei singure organizaţii.De a nu fi exlusivistă şi în 
folosul unui grup restrâns de scriitori care se învârt în jurul conduceri,cum se întâmplă la 
US.Se cunoaşte că Societatea Scriitorilor Români a fost creată în 1909 ca un sindicat ce 
apăra drepturile scriitorilor, însă comuniştii prin US a transformat această organizaţie 
într-una exclusivistă şi manipulată politic.Fapt ce se continuă şi astăzi.Având o bursă în 
structurile Uniunii Europene la Bruxelles oferită de Doamna Ambasador Karen Fogg am 
constatat că în toate ţările europene sunt mai multe organizaţii scriitoriceşti,cu drepturi 



egale.Numai în România a rămas US ,să nu zic Uniunea Sovietică, „partid” unic care 
dictează discreţionar politica literară din ţară. 
 
 Tinerilor le-aşi recomanda să se ghideze după apoftema lui Titu 
Maiorescu:Omul rău se pierde prin partea sa cea bună,omul bun-prin partea sa cea rea. 
La care mai adaug necesitatea  studiului necontenit, să privească înainte,consecvent, la 
punctul fixat la care doreşte să ajungă,fără să aplece urechea la cei care comentează de pe 
margine,fără să se abată din drum.Este un proverb românesc:Ursul merge,câini latră. Să 
se teame de insultele învăluite în elogii.Mai trebuie să cunoască faptul că ştiinţa ne-o dă 
contactul cu lucrurile, înţelepciunea ne-o dă detaşarea faţă de acestea. 
         
       
 

Filosofia democraţiei în România contemporană 
 
 
 După evenimentele din decembrie 1989 majoritatea populeţiei ţării noastre s-a 
trezit în faţa unor situaţii pe care nu prea le înţelegea:democraţia şi 
pluripartitismul.Pentru români idealul guvernării democratice,de altfel clasică,-
egalitatea,libertatea,nu le înţelegeau ca elemente contradictorii,ci le percepeau ca valori 
absolute,atunci când sunt supuse unei logici extreme,aşa cum scria Leslie Lipson în 
Journal of International Affairs. 
 Însă,cei veniţi la putere în decembrie 1989 nu au înţeles că pentru a fi guvernată 
cu eficacitate ţara,într-o tranziţie fără şocuri,conceptele egalitate şi libertate nu trebuie 
considerate drept valori absolute,ci un tot coerent.Interpretând cele scrise de Leslie 
Lipson privind teoria democraţiei şi adaptândo la situaţia din România,comparândo cu 
situaţia similară din cea a fizicii teoretice la începutul secolului trecut,atunci analizele 
fizico-matematice ale lui Einstein care reformula concepţiile lui Newton,prin ideea de a 
înţelege spaţiul şi timpul drept un singur concept coerent,interferândul spaţiu-timp,ce pot 
fi asemuite cu libertate-egalitate.Acest concept era,pe atunci,considerat nu absolut,ci 
relativ. 
 În acest context analizând instituţiile din ţara noastră,înţelese ca instituţii 
democratice(!?),mă întreb dacă nu este neapărat necesar să reformulăm,aşa cum a făcuto 
Einstein,şi în domeniul gândirii politice din România,în contextul integrării europene şi al 
fenomenului globalizării.Când numeroşi  factori externi,politici,economici,culturali,de 
mentalitate,religioşi,etc,veniţi de pretutindeni fac presiuni asupra gândirii,mentalităţii şi 
obiceiurile noastre.Între gândirea de dinainte a fizicianului amintit şi şi democraţia din 
ţara noastră există asemănări. 
 Filozofia noastră politică se bazează azi pe reminiscenţa ideilor din aşa-zisa 
democraţie socialistă împletită cu idei democratice implementate”după ureche” din ţările 
cu democraţie autentică.În ciuda faptului că toţi politicienii noştri au făcut deplasări de 
documentare în aceste ţări,cheltuind sume uriaşe din banii contribuabilului.De fapt aceste 
excursii au fost transformate în vilegiaturi personale şi familiale,de distracţie şi 
cumpărături.De aceea Constituţia noastră,modificată de câteva ori,nu a fost bună nici 
pentru trecutul apropiat,dar despre prezent şi viitor ce să mai vorbim?ea a fost făcută,iar 



apoi modificată,în folosul a doi politicieni:Iliescu şi Năstase care se fac vinovaţi,în mare 
parte,de situaţia noastră de astăzi. 
 Ţările democratice europene,totuşi,au o filozofie a democraţiei izvorâtă din ideile 
antichităţii greceşti şi dintr-o istorie ne accidentată de sistemul criminal communist.În 
aceste condiţii,elementele democraţiei;egalitate şi libertate le putem considera elemente 
dintr-un joc al timpului şi spaţiului ca în fizică.Aceste idealuri ale naţiunii române-
egalitate,libertate-ar trebuie să fie drept conceptele de bază ale societăţii româneşti.Dar 
egalitatea trebuie să o înţelegem ca factor dinamizator în faţa Legii,adică nimeni să nu fie 
deasupra legilor.Nu aşa cum o concepeau comuniştii,care prin egalitate înţelegeau ca toţi 
să fim săraci şi doar o clică din fruntea ţării să beneficieze de drepturi ne visate de 
popor,în numele căreia vorbeau.Aceste valori de care am amintit ar trebui considerate 
izvorul spiritului dătător de viaţă al sistemului nostru de guvernare.Pentru noi democraţia 
ar trebui să fie forma de guvernare ce combină,un timp larg de libertate şi un spaţiu 
adecvat de libertate.Astfel,în filozofia democraţiei româneşti,aceste idealuri,libertatea şi 
egalitatea,pot fi considerate,ceea ce erau pentru Newton timpul şi spaţiu.Noţiunea de 
libertate,la modul general,are un caracter dualist:libertatea de acţiune şi libertatea de a nu 
fi constrânşi în acţiunile noastre.Prima este o afirmaţie,cea de-a doua este o negaţie.Se 
cunoaşte faptul că libertatea se se caracterizează prin absenţa constrângerii,dar,a nu fi 
constrâns înseamnă că cetăţeanul dispune de  libertate de acţiune.Abuzând de 
aceasta,acţiunile exercită efecte asupra nerespectării legilor şi asupra altor 
persoane.Tocmai  realitatea,de a înţelege greşit libertatea,după 1989,s-a ajuns la 
devalizarea băncilor, fraudarea privatizărilor,etc.Subliniem faptul cu un exemplu 
cunoscut în popor:libertatea mâinii mele se termină unde începe obrazul sau nasul 
vecinului.Libertatea de acţiune este îngrădită de o obligaţie socială.Fapt ce nu l-au înţeles 
unii dintre noi,sau nu au dorit să-l înţeleagă,ne luând în consideraţie postulatul că 
libertatea în sensul negaţiei este antagonică cu libertatea în sensul afirmaţiei,atunci când 
cele două sunt înţelese în termeni extremi.Se poate rezolva această dificultate prin 
introducerea unor repere limite,altfel spus,când libertatea negativă şi cea pozitivă  sunt 
înţelese ca relative,asemeni raportului similar cu acel postulat al lui Einstein în cazul 
timpului şi spaţiului. 
 Egalitatea,asemeni libertăţii,a fost înţeleasă greşit,datorită educaţiei şi 
propagandei regimului de tristă amintire.Asemeni libertăţii,egalitatea are conotaţii 
diferite.Aristotel distingea sensurile diferite ale termenului.Având la bază logica 
matematicii,observaţia lui,în conformitate cu unul dintre aceste două înţelesuri pot fi 
considerate egale în cazul când condiţiile sau împrejurările în care trăiesc sunt 
identice,sau dacă persoanele respective sunt tratate identic.Fapt înţeles greşit şi aplicat 
eronat de către „democraţia”socialistă,prin care am trecut.Înţelegere greşită ce s-a 
perpetuat şi după decembrie 1989. 
 Afirmaţia aristotelică  provine din natura progresiei aritmetice,tot el spunea câ în 
cazul progresiei geometrice între părţile componente există un raport 
proporţional.Astfel,egalitatea emană fie uniformitate,fie proporţionalitate.Socialismul de 
la noi nu a reuşit să trateze pe cetăţeni în mod identic.Unii erau mai tovarăşi decât alţii ce 
beneficiau de privilegii.Nici nu puteau să trateze în mod egal cetăţenii ţării datorită 
ideologiei luptei de clasă.Dacă nazismul avea ideologia luptei împotriva unor rase, 
comunismul avea lupta împotriva unor clase sociale. 



 În ţara noastră forţele politice de stânga şi-au asumat dreptul de propietate asupra 
virtuţilor egalităţii de şanse,prin vorbe,în realitate unii dintre lideri îmbogâţindu-se furând 
prin eludarea legii în detrimentul majorităţii sărăcite pe umerii căreia „plâng”.Iar cele de 
dreapta au monopolizat cauza liberţii de a fura din avuţia naţională,cea mai rămas după 
governările de stânga.Practic,toate partidele din ţara noastră sunt de stânga datorită 
mentalităţilor şi educaţiei primitre în regimul trecut.Chiar dacă ele se definesc de 
dreapta,de stânga,sau de centru.Numai selecţia biologică şi intrarea în politică a 
tineretului educat în societatea democratică va echilibra  şi canalize partidele pe 
adevăratul făgaş al ideologiilor. 
 Când abordăm problemele libertăţii cuvântului,toţi suntem de accord că orice 
cetăţean are dreptul să-şi comunice opiniile propri.Coerenţa ca legătură dintre egalitate şi 
libertate o găsim în expresia egalitate de şanse.În sensul acesta toţi suntem egali,toţi 
suntem liberi,mai précis în România de azi,toţi suntem liberi în egală măsură.Dar întrucât 
candidaţii noştri câştigă alegerile,în virtutea evidenţei,ei încetează să fie egali cu ceilalţi, 
datorită legilor promulgate de antecesorii lor din Parlament. 
 
        
  

Fericirea de a fi condamnat de confraţi 
 
 
 Mai întotdeauna la români s-a adeverit, de-alungul istoriei, apoftegmele”Să 
moară şi capra vcinului “ sau “Nimeni nu este profet în ţara lui “. În acest sens Panait 
Istrati spunea”Câtă vreme un secret e ferecat în tine, e robul tău. Cum l-ai spus altuia eşti 
tu robul lui. “  Codiţiile  istorice a impus şi trădarea din partea confraţilor, precum Iuda a 
făcuto cu Iisus, intelectualul devenind robul secretului. 
 După ocuparea României de către armata sovietică( rusă ) şi impunerea cu forţa a 
unui regim de sorginte comunistă a început prigoana împotriva intelectualilor şi a tuturor 
persoanelor, indiferent din  ce clasă socială  făceau parte, a căror idei şi manifestări erau 
suspectate că ar fi împotriva noului regim.Un rol important în arestarea şi închiderea 
acestora l-au avut” Iudele” din preajma celor ce se opuneau regimului şi care aveau alte 
idei decât cele marxist-leniniste. Aceştia erau cunoscuţii, chiar aşa zişi prieteni ai celor 
anchetaţi şi întemniţaţi în gherlele morţii. Fără sprijinul acestor cunoscuţi şi “prieteni “ 
sau confraţi mâna lungă a securităţii nu ajungea la victime. 
 Exemple sunt destule. Scriitorul Marcel Petrişor a vorbit în redacţia “Teatru “, în 
1957, că  urmează mişcări studenţeşti şi unul din confraţi la turnat la Securitate, iar Ştefan 
Aug.Doinaş a fost arestat pentru omisiune de denunţ, făcând un an de închisoare. 
 Paul Goma a fost condamnat la 2 ani de închisoare şi cinci de deportare în 
Bărăgan pentru că la un seminar la Şcoala de Literatură a citit un fragment de roman în 
care critica regimul comunist.Cineva din colegii săi prezent la seminarul de creaţie l-a 
turnat. 
 Ion Caraion, după ce iese din închisoare în 1955, întocmeşte o listă de scriitori 
care aveau nevoie de sprijinul din Vest, această listă este văzută de un confrate  în 1958 şi 
îl reclamă la securitate.În urma acestui denunţ este condamnat la moarte pentru”uneltire 



împotriva orânduirii legale “. I se comută pedeapsa în detenţie pe viaţă şi în 1964 este 
graţiat. 
 Alice Voinescu ( 1885-1961) a fost arestată în 1951 pentru conferinţele ce le ţinea 
în clandestinitate organizate de Petru Manoliu. Aşa ca cei amintiţi mai înainte şi aceasta a 
fost turnată de unul din confraţi care participa la aceste întâlniri. Acelaş lucru i s-a 
întâmplat poetului Constant Tonegaru ( mort 1952 ), fiind arestat şi condamnat. 
 Interesant este cazul lui Petre Pandrea  (1968 ) care fiind disident de stânga critică 
pe comuniştii români , astfel este arestat, anchetat brutal de securitate şi închis. 
 
 Zeci de scriitori au suferit pentru ideile lor în timpul terorii comuniste. Activiştii 
de partid, unii proveniţi din breasla scriitoricească( A.Toma, Sorin Toma, M. Beniuc, 
Z.Stancu, etc. ), au “pus umărul “ la impunerea realismului socialist în literatură şi în 
general în cultura românească. Urmare acestui fapt scriitorii care nu s-au aliniat acestei 
doctrine au suferit rigorile legilor, fiind anchetaţi de securitate, bătuţi, schingiuiţi şi apoi 
închişi.Unii din ei murind între zidurile închisorilor de la Sighet, Gherla, Piteşti, 
Marmezon, etc. Exista pe atunci o lozincă promovată de activiştii de partid cu veleităţi 
scriitoriceşti :”Cine nu este cu noi, este împotriva noastră “.În baza acesteia au fost 
arestaţi sute de scriitori, printre care:Traian Brăileanu, Gane, Ion Petrovici, radu Gyr, 
Anton Dumitru, Sandu Lieblich, Sandu Tudor, George Marcu, Tudor Popescu, Dumitru 
Borşa, Paul Sterian, Fane Vlădoiu, Popescu-Prundeni, Al.Mironescu, Radu Budişteanu, 
Nichifor Crainic,V.Voiculescu, Mircea Vulcănescu  Ion Caraion, Nicolae Balotă, Adrian 
Martino, I.D.Sîrbu, Ştefan Augustin Doinaş, Leonid Dimov, Petru Ţuţea, Petru Pandrea şi 
mulţi, mulţi alţii.   
 Un caz aparte, asemeni lui Iuda, este al episcopului Antim de Buzău care i-a 
trădat şi predat miliţiei şi securităţii pe cei adăpostiţi în Mănăstirea Vladimireşti-
Ploscuţeni care luptau împotriva puterii ruseşti instalate în România, grup format din foşti 
ofiţeri din Armata Română, intelecuali şi călugări. 
 Cristian Tudor Popescu în cartea sa “Timp mort “, apărută la Ed.Polirom, 1998, 
p.11-16, în contextual celor afirmate de mine, numeşte pe Sadoveanu, Arghezi şi 
G.Călinescu “Mari ticăloşi “, fiindcă a făcut pactul cu organele comuniste, însă îi 
numeşte şi “Mari scriitori “. Trebuie amintit că în timpul când M.Sadoveanu a fost 
preşedintele Marii Adunări Naţionale a refuzat să comute pedeapsa cu moartea a unui 
ţăran care nu dorea să se înscrie în colectivă. Urmare acestui fapt bietul om a fost 
executat. 
 Un alt caz al trădării din partea confraţilor este cel al lui Lucian Blaga.Chiar 
asistentul lui l-a trădat şi a susţinut să fie exclus de la catedra pe care o avea la 
Universitatea clujeană. 
 
 Condamnări pe nedrept, privind plagiatul, au fost făcute la adresa multor scriitori 
din literature română. Situaţie pe care o includ tot în contextual trădării, având în vedere 
că timpul şi-a spus cuvântul  constatându-se că aceste”condamnări “ nu s-au 
confirmat.Ele fiind  făcute din alte cause şi motive. Printre acestea fiind invidia, dorinţa 
de notorietate prin atac la o mare personalitate. Aceşti denigratori au crezut că lovind în 
confrate şi dând din coate poate să ajungă în fruntea breaslei. 
 Nicolae Bălcescu în “Românii subt Mihai Voievod Viteazul “ a urmat, prin 
plagiere, firul povestirii lui Florian Aaron. 



 Al.Dobrescu  susţine în “Pirateria intelectuală “ că Letopiseţul de la Putna a fost 
plagiat, acelaşi lucru scrie şi despre Nicolae Milescu , însă Daniela Dumbravă în 
“România Literară “ nr.41 îl combate spunând că “Nicolae Milescu nu a plagiat “, iar 
Ioan Simuţ vine cu argumente în apărarea Letopiseţului, arătând că acesta a fost inspirit 
din povestiri, fără autori, ce circulau ca folclor.deci nu este un plagiat. Acelaşi autor 
spune că dascălii de manuale şi cursuri universitare :P.T.Cernătescu, latinistul 
N.Quintescu, Titu Maiorescu, în” Cursul de logică”, prelund pasaje întregi din Vischer, 
Eminescu, Caragiale şi alţii ar fi plagiat din plin. 
 Al.Grama în 1891, la numai 3 ani de la moartea lui Eminescu, publică o broşură  
“M.Eminescu.Studiu critic” unde poetul naţional este acuzat de plagiat. Doar 
Al.Macedonski a jubilat şi l-a felicitat pe autor. 
 În 1901, în două aricole consecutive publicate în “Revista literară “ şi semnate cu 
pseudonimul CAION, adevăratul nume de “confrate “ fiind C.Al.Ionescu, îl acuză de 
plagiat pe Ion Luca Caragiale în “Năpasta “. Acuzaţie dovedită, ulterior, ca fiind 
nefondată Tot în acelaşi an Demostene Russo publică o serie de articole în care 
argumentează faptul că “Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie “ sunt 
plagiate. 
 Mai târziu Cezar Petrescu este acuzat că a plagiat din Maupassant în revista 
”Lupta “, 3, nr.853 din 14 oct.1924, p.2, tot de către un “confrate “ pe nume Romulus 
Dianu şi în “Bucureşti, oraşul pătimirilor “ ar fi luat din “Istoria Bucureştilor “de 
Ionescu-Gion. 
 Aproape de noi şi Mircea Cărtărescu este acuzat  că ar fi plagiat în”Levantul “, în 
“Săptămâna “ din 1981, tot de un “confrate “ care făcuse pactul cu Securitatea. 
 Chiar eu am fost acuzat de plagiat în romanul ”Insula viscolului “ în care am 
înserat, ca intertextualitate , cu ghilimelele de rigoare, o povestire despre care personajul 
meu spunea că o citise într-o carte, a unei scriitoare necunoscută. Motivul fiind 
răzbunarea pentru un articol publicat în presă în care arătam:că o parte din scriitorii 
clujeni care au lucrat în sistemul  propagandei de partid (ziare, reviste, edituri, teatru, ) au 
colaborat cu securitatea ceauşistă.Dădeam şi nume, acestea ulterior m-au acuzat de 
plagiat. 
 Unii exegeţi ai literaturii universale, chiar şi de la noi, susţin că dacă opera 
rezultată dintr-un aşa zis plagiat este net superioară faţă de cea de la care s-a “inspirat “, 
acest act este în folosul literaturii şi culturii în general.Georges Maurevert în “Cartea 
plagiatelor “arată cazuri célèbre care s-au folosit de acest mijloc, cum ar fi:Dante, 
Voltaire, Milton, Shakespeare, Diderot, Stendhal şi mulţi alţii. 
 Aşa cum spuneam la început, “fericirea “ ne vine de la “confraţi “, aceasta datorită 
unor minori scriitori . Vorba aceea:Fereşte-mă Doamne de prieteni, că de duşmani am eu 
grije. În acest context se pune întrebarea, cu un gust amar: Cine  mai spală de noroiul 
aruncat în marile noastre personalităţi? Datorită acestui noroi denigratorii au rămas cu 
numele în istorie.Vorba lui Cioran: “A-ţi iubi aproapele este un lucru de neconceput. 
Poţi cere unui virus să iubească alt virus? “ Sau : Cei vechi au avut muzica prin care se 
clădeau de la sine zidurile Tebei, modernii au născocit pe aceea care ar fi în stare să 
dărâme piramidele, spunea N.Iorga. 
  
      
 



 
 

Dimensiunea psihopatografică şi de obiectivare în proza lui 
Gib.I.Mihăescu 

     
 
 Odată cu romancierii Garabet Ibrăianu, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-
Bengescu , Camil Petrescu şi Mircea Eliade se produce o adevărată schimbare de 
ansamblu a tehnicilor narative. O parte din prozatorii novatori s-au impus mai greu în 
atenţia publicului, cum ar fi Gib I.Mihăescu, Anton Holban, Mihail Sebastian şi Max 
Blecher, în ciuda faptului sau chiar datorită acestui demers modelizant,în proiectul lor de 
a se înscrie, după teoria sincronismului dezvoltat de criticul Eugen Lovinescu, într-o 
matrice a modernismului universal. Scriitorul Gib Mihăescu, care abordase nuvela cu 
mult curaj şi într-o manieră originală, încă din anul 1919, a dat tonul nuvelei psihologice, 
prin publicarea celebrelor sale volume”La Grandiflora” şi “Vedenia.” Cele două nuvele 
care dau şi titlul volumelor de debut sunt frisonate de elemente autobiografice , fiindcă şi 
viaţa autorului derula un farmec într-un oraş de province în care nu se întâmpla nimic, 
cum spunea Sadoveanu despre Fălticeni lui. Însă boala iubitei ţinută în secret, pentru care 
nutrea o iubire platonică, devenise o tragedie în contextul ratării provinciale. Personajele 
masculine din proza lui Gib I.Mihăescu, mai ales cele din romane, au comportamente 
axate pe aventura bizară sau fatală a iubirii, sunt , mai précis, măşti ale sinelui auctorial, 
în contextele sociale şi istorice parcurse în  studenţie şi maturitate. În romanele Braţul 
Andromedei, apărut în 1930,Zilele şi nopţile unui student întârziat, care a văzut lumina 
tiparului în 1934, Donna Alba, în 1935, au ca structură narativă principală o tendinţă a 
imaginarului psihotic şi a conturării trăirilor trupeşti în patima chemării sângelui. 
Literatura sa este analitică cu elemente stranii în comportamentul personajelor cu o 
atmosferă a derutei, a geloziei, a cinismului şi suportabilităţii erotice, glisând, nu de 
puţine ori, spre masochism şi agresiune sadică. Locotenentul Ragaiac din nuvela 
Rusoaica, Andrei Lazăr, din , Mihnea Băiatu, din Zilele şi nopţile unui student întârziat 
care are şi el un tiz , urmând Dreptul la Bucureşti, Mihai Aspru din nuvela Donna Alba , 
sunt împinşi de conjucturi psihopatice  spre acte  necontrolate, şi să fie bântuiţi în stilul 
dostoievskian de acestea, în plin plan fiind adulterul, iubirea interzisă, faţă de femeia ce 
se găseşte în altă condiţie socială, a vârstei, sau chiar, al  mentalităţi că face parte din o 
altă etnie. Criticul literar Nicolae Balotă în capitolul dedicat lui Gib Mihăescu din 
volumul Labirint, apărut în 1970, interpretează în grilă psihanalitică agravarea obsesiilor 
şi devierilor comportamentale pe care personajele lui Gib. Mihăescu, ajung să le suporte 
drept consecinţe ale unor acte, uneori ratate. Nicolae Balotă subliniază că ceea ce 
provoacă anxietatea personajelor  sunt fantasmele, nu realitatea, reprezentările imaginare 
ale unei situaţii conflictuale inconştiente. Eroii au o apetenţă spre imaginar şi o eroare de 
cele închipuite, de halucinaţiile, obsesiile şi delirul lor. Această ambivalenţă îmi aduce 
aminte de Baudelaire, de dubla apetenţă: extaz al vieţii, oroare a vieţii. Tocmai 
dedublarea şi tensiunea conflictuală este cea care provoacă anxietatea din proza lui Gib 
I.Mihăescu. 
 Fire complexă, predispus să plonjeze în sfera imaginarului tot atât de intens ca în 
viaţa de zi cu zi, înclinat spre obscuritatea impulsurilor, Gib I.Mihăescu se simte atras de  



scriitorii în operele cărora găseşte evaziunea şi dorinţa de imaginar,cum ar fi Sadoveanu, 
Gorki şi Gogol, mărturisire pe care o descoperim în nuvela Donna Alba, dar este atras şi 
de Claude Farrere şi Pierre Loti. Îl preocupă obsesiile conştiinţei turmentate. Toate 
nuvelele lui Gib poartă amprenta analizei stărilor sufleteşti ce populează abisul fiinţei 
umane, inconştientul acesteia. Explicaţia freudiană a genezei stărilor nevrotice este 
plauzibilă. În analizele psihice ale situaţiilor şi ipostazelor eroilor săi, face o autentică 
explorare psihanalitică, prin instinctul său de analist şi mai puţin printr-o aplicare a 
informaţiilor sale în această disciplină.În nuvela Vedenia, unde este vorba de o 
infidelitate conjugală: doamna Naicu îşi înşeală soţul cu ordonanţa. Venind acasă îi 
surprinde pe cei doi în pat. Este o situaţie nedorită pentru naicu, pe care nu o acceptă. 
Comportamentul lui oscilează între compulsiunea reparării imediate a onoarei şi a 
îndoielii, ce se finalizează printr-o indecizier până la apragmatism. Sfârşitul nuvelei e o 
exemplificare a realităţii luată drept închipuire, car urmare a influenţei fastuasei parade a 
universului stelar care îi modifică percepţia, melajată în straniul plasmatic al fanteziei. 
Nuvela Semnele lui Dănuţ prezintă un bolnav psihastenic.Obsesia este fiica eroului 
titular, pe care o aşteaptă să vină în vacanţă, cu trenul, de la pensionul craiovean. O 
presimţire funestă îl copleşete de două-trei zile pe Grigore Dănuţ, şeful gării din Băbeni, 
prin semne anticipatoare, asemănătoare cu cele ce-l “persecutaseră“ la moartea primului 
copil. Totul se desfăşoară într-o atmosferă psihică de acaparare a conştiinţei de aceste 
semen premonitorii, cu strâmtoarea şi destrămarea până la obnubilare a acesteia, cu effect 
disociant al întregii personalităţi, cu tulburări somato-vegetative şi un comportament de 
agitaţie psihomotorie, cum ar fi bătăile ochiului care sunt asociate cu aşteptarea tragediei, 
ia imaginarul drept realitate şi-l trăieşte ca atare, o atmosferă de anxietate majoră, c eating 
limitele nebuniei. Întreaga acţiune se desfăşoară având aceste elemente de psihopatologie. 
Intensitatea, persistenţa şi structurarea acestei stări obsessive poate apărea, ca un context 
symptomatic, ca melancholia, cum apar în cazul de faţă, uneori chiar în simptomatologia 
unei schizofrenii, exclusă în această nuvelă. Multe din scrierile lui Gib I.Mihăescu 
excelează prin motivaţii de semiologie psihatrică.Cum ar fi în Troiţa, o capodoperă a 
prozei româneşti. În proza lui Gib I. Mihăescu descoperim simptome din psihiatria 
marginală, ca stări nevrotice de diferite feluri, cum ar fi anxietatea, depresia, fobia, 
obsesia şi chiar recţii de intensitate psihotică. Iar în romanul de mari dimensiuni Rusoaica 
, unde Ragaiac este Gib, descoperim stări obsessive, fiind vorba de aşteptarea unei femei 
ideale, aşa cum a conceput-o imaginaţia sa, cu elemente ale realităţii şi ale 
reminiscenţelor sale, lecture din literature rusească, şi care , cu toate experienţele prin 
care trecfe, rămâne o simplă dorinţă neîmplinită, ce nu l-a eliberat de tensiunile psiho-
afective. 
 Gib Mihăescu este un mare descoperitor al sufletului uman şi un mare analist al 
stărilor normale şi patologice. 
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Destinul lui Byron în conştiinţa critică a literaturii române a 
secolului XI 

 
 
 Încă din deceniul patru al secolului nouăsprezece a existat un interes pentru opera 
lui George Gordon Byron în ţările române când se fac primele traduceri. Literatura 
engleză, cunoscută de timpuriu prin operele luminiştilor, mai ales ale lui Shakespeare şi a 
unor preromantici, pătrunde viguros  în principate prin Byron înveşmântat în traducere 
franceză. Abia în ultimul sfert de veac a început să fie învăţată limba engleză, când în 
presa vremii apar mai adesea anunţuri de guvernante sau perceptori englezi. În 1843 se 
menţionează 15 titluri de Byron în cataloagele existente ale cabinetelor de lectură-“ secţii 
de împrumut “ ale librăriilor care înregistrau preferinţele publicului:catalogue des livres 
francais qui se donnent en lecture a la libraire de la cour de Frederic Walbaum  
Bucarest, 1838. Tot atunci se înregistrează volumul de Oeuvres completes de Lord 
Byron, 6 volume, Paris, 1837. de remarcat este faptul că toate veneau prin filieră 
franceză.Însă interesul pentru public erau romanele lui Balzac, Dumas, Scott, George 
Sand, Hugo, F.Cooper şi mulţi alţii.Într-o clasificare Lord Byron era clasificat pe locul 
19-lea, cu 17 titluri.dar, în perioada aceea , traducerile erau toate făcute după versiunea 
franceză. 
 Cauzele pentru care Byron dintre toţi romancierii englezi a fost receptat în ţările 
române, influenţând literatura de la noi, a fost faima câştigată în europa prin mitologia 
romantică propagată, făcându-l unul din autorii cei mai populari pe continent.( Oxford 
Historoy of English Literature, Oxford, 1963, vol.X, p.415. ). Byron reprezenta mitul 
eroului prometeic în slujba  umanităţii înrobite,” un fel de zeu tutelar al literaturilor din 
ţinuturile sud-estice ale Europei”, cum scria D.Popovici. 
 Prima menţiune descoperită până acum a numelui Byron pe teritoriul românesc 
este scrisoarea consului francez Hugot către Chateaubriand din 9 mai 1824, din Iaşi, prin 
care se comunica vestea morţii poetului.( Chataubriand,Essai sur la litteratureanglaise et 
considerations sur la genie des homes, des temps et des revolution, Paris, 1836, vol.2. ). 
 Ion Eliade Rădulescu, în 1836, lucra ca un silitor elev, la traducerile din 
Lamartine şi Byron”după a mea aplecare “, traducând Hebrew Melodies..Majoritatea 
traducerilor din secolul 19 din Byron sunt în proză, fapt explicabil prin întrebuinţarea 
originalului francez. Efectuând analiza pe perioada 1780-1860, P.Cornea, prin 
prelucrarea datelor pozitive, ajunge la concluzii revelatoare pentru circulaţia în ţările 
române a unor opera sau nume de autori. Pentru cazul Byron, începând cu 1830, sunt 
evidenţiate 19 din 679 de titluri( record remarcat de autor, ţinând seama de marele număr 
de romane melodramatice şi de senzaţie, inventariate astăzi doar în cercetări de gen), 



poetul fiind personalitatea literară cea mai citită, după A.Dumas-tatăl, în intervalul ce-a 
făcut obiectul studiului. 
 Examinând intervalul de timp, de la prima traducere descoperită în 1830 şi până 
în prezent, fiind 186 de ani de la moartea poetului, se constată o curbă ascendentă în 
evoluţia traducerilor din opera acestui scriitor englez.S-au înregistrat 56 de titluri( ciclul 
de 22 de poeme Hebrew Melodies a fost considerat o entitate, sonetul care deschide 
poemul The prisoner of Chillon nu a fost numărat separate, iar Cugetările, traduse ca 
maxime, fără specificarea poemelor de unde au fost extrase, nu au fost socotite ).În liosta 
traducerilor publicate în volume au fost găsite şi numărate versiuni ale aproximativ 65 de 
titluri. Din titlurile traduse în aproape 200 de versiuni un mare număr reprezintă operele 
de valoare sau, cel puţin, cele care i-au adus poetului celebritatea în epocă.Hebrew 
Melodies având 11 versiuni.Iar Darkness 9 versiuni.The Vampire fiind o compoziţie a 
doctorului Polidori a circulat într-o vreme în Europa sub iscălitură falsă, a lui Byron şi 
aşa a fost cunoscută şi în traducerea românească a lui G.S.din 1883, deşi Ion eliade 
Rădulescu, după Pichot, arătase în versiunea din 1834 că este vorba de un fals literar. 
 Opera lui Byron a început să fie tradusă, chiar masiv, în deceniul 1810-1840 prin 
eforturile lui Eliade Rădulescu, au mai tradus Gr.Alexandrescu, C.Filipescu, 
I.St.Voinescul, Moroi Costache şi paharnicul Gh.Seulescu. Fiind apreciat de generaţia 
intelectualilor paşopticşti. Prin 1884 şi Titu Maiorescu şi-a încercat talentul în a traduce 
din opera bayroniană. 
 În perioada 1880-1910 apar un număr considerabil de traduceri, iar pentru 
Macedonski devine un cult şi unul din favoriţii traduşi în Literatorul,Revista literară, 
Lumina, Revista independentă, Revista modernă( peste 20 de traduceri ). Acest Byron 
roumain , cum scria Macedonski, era de foarte multe ori amintit în scrierile sale, a fost 
tradus de prolificul Th.M.Stoenescu, care a tradus, printre altele, Manfred, 
Corsarul,Întiunerecul şi Mazeppa,opera spectaculos de romantice, dar şi câteva erotice 
elegiace. 
 Reluarea lui Byron la Literatorul se datoreşte în primul rând înclinaţiilor 
paşoptiste ale lui Macedonski, care îl vedea pe Heliade ca pe un maestru. Pentru el, 
Bayron însemna întruchiparea supremă a revoltei antifilistine, a geniului sortit să sesizeze 
răul contemporaneităţii.A. Marino în  Opera lui Macedonski, op.cit.,p.187 şi 198 
consideră că, tot asemenea lui Byron, Macedonski îşi nota evenimentele 
cotidiene.Celebrarea permanentă a persoanei autorului la nivelul faptului de detaliu şi de 
amintire se datorează contactului cu opera lui Byron. Byronismul, mai puţin Byron, a fost 
unul din spiritele directoare ale veacului al 19-lea literar românesc, antrenând condeie 
agitate de pasiuni, moleşite de mal du siècle, cochetând neprefăcut sau din modă cu 
neîncrederea şi amărăciunea, dedicându-se cu încântare ironiei şi zeflemelii. 
 Marele Byron a lăsat urme prea puţine, totuşi, în poezia noastră şi nici acestea nu 
aveau să supravieţuiască ultimului deceniu al secolului. Se pare că influenţa lui Byron şi 
a byronismului în cultura noastră este un capitol încheiat, explicabil nu prin neaderenţa 
sensibilităţii contemporane la opera poetului, ci prin perpetuarea unei prejudecăţi care nu 
îl aşează azi pe Byron-aceasta şi din lipsa unei complete, ştiinţifice versiuni a operei sale 
în româneşte- pe rafturile bibliotecii uzuale chiar şi a exigenţilor cunoscători de 
literatură.Şi, totuşi,Byron nu este sortit să rămână doar în manualele şcolare, el a pătruns 
în conştiinţa artistică a contemporanilor care îşi dau osteneala să-l citească. 
  



    

Criticul de poezie un parazit al sentimentului uman ? 
      
 
 
 În general criticul de poezie a fost interesat de modul în care poetul  este 
influenţat de mediu şi societate,dar şi de imaginile a tot cuprinzătoare care influenţează 
printr-un rol mediator textul,societatea şi iubitorul de poezie. 
 O nouă critică a poeziei determină în poezie structuri diacronice şi de respingere 
din partea poeţilor ,cu toate că unii exegeţi evidenţiază acest fapt ca o determinare 
avantajoasă între cele două domenii. Critica reprezintă în general judecătorul şi cenzorul 
care alege ce este bun de ce ce este rău,dar se pune întrebarea cine alege critica 
bună,obiectivă de cea rea şi subiectivă?Cine  îi dă dreptul unui critic să dea verdicte,când 
istoria literaturii ne dovedeşte că s-au făcut multe greşeli în acest domeniu? 
 O critică a poeziei implică mai multe direcţii:valorizarea eului,lucru cel poate face 
doar,eventual,un psiholog;o interpretare a efectului asupra cititorului de către poezie;o 
taxonomizare a tipologiei individului;o analiză a postulatului că prin poezie se exprimă 
fiinţa umană;o receptare a poeziei ca drept capacitate de vibraţie a societăţii prin trăirile 
poetului,ci nu ai te înrobi,diferenţiind sensurile dintre kairos şi kronos.Primul element se 
referă la anularea timpului liniar şi uniform,şi evidenţiază înţelegerea timpului 
poetic,totodată efemer ,dar şi trainic. 
 Poezia,inclusiv critica ei,îşi justifică existenţa în demersul pentru 
organizarea,structurarea psihicului omului şi a lumii lui,şi în special excelează în 
caracteristica ei de a deţine un sistem de reguli semiotice pentru interpretarea,includerea 
experienţei umane într-o construcţie lexicală,ce exprimă o realitate,dar nu este 
realitate,însă este mai reală decît percepţia acesteia de către om. 
 Poetica şi metapoetica are capacitatea de a include în ele unitatea dintre structuri 
descoperite nu în interiorul lor ci în exteriorul lumii. 
 Dezbaterea imanentă a poeziei-constată Al.Husar-ne conduce spre ideea de 
angrenaj ca sinteză concluzionară a modalităţilor concrete ale poeziei.Critica de poezie 
este o ştiinţă,ea vine să asigure corespondenţa construcţiei sistemului cu teoria 
sistemului.Faptul că poezia vine din domeniul creaţiei literare nu este antagonică criticii 
de poezie,cu toate că aceasta din urmă vine,aşa cum susţin unii exegeţi,din domeniul 
ştiinţei.Sau sunt antagonice? 
 Această” construcţie”deschide drumul radial al 
metapoeticii.(vezi:Al.Husar,Metapoetica,Prolegomene”Ed.Univers,Bucureşti,1983). 
 În eseustudiul acesta încerc să arăt,pe de-oparte,inutilitatea criticii 
poeziei(mergând pe principiul nu e frumos ce e frumos ,ci ce-mi place mie),dar, să şi apăr 
funcţia cognitivă a criticii poeziei. 
 În calitate de critic al poeziei pot să abordez modele ale lumii oferite de 
poezie;dar nu pot să fiu,în acelaş moment,şi ideolog şi poet,în acest context e necesar să 
sondăm modelele pentru a descoperi semnele de criză ale complexului 
structural,negativităţile aduse complexului,orizontul unui viitor eliberat de prejudecăţi.În 
condiţiile fiinţei lucide ce aduce şi produce conjucturile mari ale istoriei provenite din 



adâncul istoriei le putem prevedea,alimenta cu mituri şi aduce în terenul poeziei,a 
fabulaţiei. 
 Misiunea criticului de poezie este mai dificilă decât aceea a simplului critic 
literar,deoarece acesta trebuie să fie şi poet,căci venind din interiorul acestui univers 
poate înţelege mai bine elementele pe care se întemeiază opera poetică.Critica de 
poezie,ci nu teoria ei, se mişcă şi glisează în direcţia evoluţiei poeziei fără încetare,merge 
înainte culegând pentru “ştiinţa”poeziei noi “probleme”,căci ea este conştiinţa realităţii 
poeziei. 
 Georges Poules subliniază că în timp conştiinţa critică este formată din conştiinţa 
inerentă a operei care este efervescentă şi puternică,ocupând,evident,primul plan,şi 
conştiinţa surprinsă a iubitorului de poezie. 
 Abordând,în acest context,problema conştiinţei critice a poeziei,constituită din 
conştiinţa inerentă a poeziei ce este trăită adânc,aceasta îşi găseşte locul primordial în 
conştiinţa îndrăgostitului de poezie.Rolul criticii de a descifra semnele unei poezii este 
renagat de Serge Doubrovscki,deoarece critica nu este descifrarea unei opere pentru a 
deveni contrariu acesteia.Critica de poezie este,dincolo de înţelegerea 
profundă,vibratoare a semnelor,este o afirmare a valorii.trebuie să înţelegem că eul 
criticului,la fel ca şi eul poetului este o subiectivitate inversă.Dintr-o expresie  dată,şi 
poet,şi critic-obţin lucrarea care este pro-glob,pentru un aspect esenţial al 
proglobmodernului,noul curent indentificat de mine în actuala evoluţie a poeziei,şi 
artei,în contextul globalizării. 
 Criticul-parazit al poeziei,pot spune ,că este veriga intermediară,a treia,între poet 
şi cititor,el este parazitul poetului care de multe ori,de-alungul istoriei literare,s-a 
înşelat,dar şi a canalizat gustul cititorilor,privind valoarea poeziei criticate.dacă poezie 
este fructul eului poetului,lucrarea criticului este”parazitul”acestui produs. 
 In concluzie,o critică a poeziei mai tangenţială de obiectul/subiectul său trebuie-
după părerea mea-să înglobeze această “construcţie”ambivalentă în contextul că tot ce-i 
mondializat în capul poetului ţine de ordinea naturii lui şi se caracterizează prin trăiri 
intense şi spontane ,şi că ce trebuie să respecte o normă,ea aparţine poeziei şi prezintă 
caracteristicile relativului,ale particularului. 
 
  
 

„Conştiinţa nefericită” a lui Hegel “trăită“ prin ” gândirea” epocii 
lui B.Fundoianu 

 
  
 
 În concepţia unora ca Jean Wahl şi Jean Hyppolite “conştiinţa nefericită” ar fi 
adus izbăvitoare ritmuri de trezire a  culturii europene moderne din inocenta ameţire cu 
“teoria plată a fericirii”.În aceste condiţii filosofii vremii i-au atribuit lui Hegel 
“iniţiativa” de a fi creionat conştiinţa ca pe o Penelopă tristă şi îndurerată care coase 
aşteptarea pe pânza eternă , fără speranţă, a înfrângerii umane . 
 Prin Hegel,speranţa perfecţiunii umane a iluminismului ducea,inevitabil, către 
filosofia contemporană filosofului ; prin Nietzsche această speranţă era amputată , iar 



nihilismul lui anunţa ca „mal du siecle”al culturii timpului său . Evoluţia „conştiinţei de 
sine” din”Fenomenologia spiritului” a fost identificat arbitrar cu o „gândire asupra 
morţii”,de către Jean Hyppolite în”Etudes sur Marx et Hegel”,Paris,1965,p.34,iar Hegel 
era clasificat în grupul precursorilor existenţialismului alăturându-l lui Nietzsche în 
elaborarea formulei , ajunsă , de acum , celebră ”dumnezeu a murit”. 
 Seducţia “conştiinţei nefericite”la făcut pe Herbert Marcuse să-i atribuie o 
înţelegere paradoxală ,că istoria permenentei ciocniri între” logosul dominării” şi 
„logosul satisfacerii”,între dorinţă şi raţiune,coliziune însoţită de sentimentul morţii şi 
anxietăţii este o emanaţie hegeliană proiectată pe un ecran freudian.(Herbert 
Marcuse,Eros and Civiliyation,A Philosophical Inquiry into Freud,New York,Vintage 
Books,1955,p.102-107). 
 Mai realist decât gânditorii amintiţi mai sus care au meditat şi comentat 
conştiinţa nefericită a fost poetul şi filosoful B.Fundoianu,pe numele său adevărat 
Benjamin Fondane.Până a comenta poziţia acestuia faţă de conştiinţa nefericită hegeliană 
am să spun câteva cuvinte despre acest român de origine evreiască.Aflat în capitala 
Franţei,odată cu Voronca şi Cristian Tzara îşi anunţă prietenii că se lasă de Poezie pe 
motiv că aceasta îl poate elibera şi răspunde acolo unde metafizica şi morala nu poate 
ajunge.Acest anunţ îl face în prefaţa volumului său de versuri,apărut în 1930.Dar acest 
poet nu renunţă definitiv la poezie.În lucrările lui eseistice lasă să se întrevadă subtilităţile 
poetice.Publică în 1922 ,în Paris volumul Imagini şi cărţi din Franţa,în care se observă 
influenţa lui Jean Chestov cu existenţialismul nihilist ca a consolidat un fond de început 
în opera lui Fundoianu.Poetul era un dezlănţuit,pretizând poeziei satisfacţii 
incumensurabile,în momentul când”realizează eminescianul joc de icoane” îşi expugnă 
fără durere muza”Acesta era B.Fundoianu ca personaj cervantesian  cu un destin 
rimboldian.B.Fundoianu consacră o amplă lucrare ,între cele două războaie 
mondiale,conştiinţei nefericite şi a zugrăvit zbuciumul şi convulsiile unei epoci sfâşiate 
de conflict.(Benjamin Fundane,La conscience malheureuse,Paris,1936,p.6.).Epoca 
sfâşiată de conflict,cangrenată de criză,în substratul social aflându-se lupta”enormă” ce” 
se angajează între tenebre”,cum subliniază el în cartea amintită mai sus. Poetul şi 
filosoful Fundane  care avea să sfârşească tragic în camerele de gazare de la Birkenau a 
relevat , cu luciditate,îmbinarea conştiinţei nefericite cu situaţia de decădere şi haos a 
societăţii omeneşti,cu condiţia nefericită a omului impusă de ea.Criza înfiltrată în 
gândirea epocii era cuprinsă de derută şi deznădejde,absorbind sensurile conştiinţei 
nefericiote,ajungând să atribuie neantului  verbul a exista  . Deşi printre filosofii analizaţi 
de Fondane nu figura Jean-Paul Sartre,această analiză i se potriveşte anticipat şi lui 
Sartre,care ,mai târziu,v-a afirma că”omul este existenţa prin care neantul vine pe 
lume”,înscriindu-se în coloana celor de sub „umbrela”cernită a conştiinţei nefericite. 
 Dacă unii gânditori l-au aşezat pe om în „spaţiul”conştiinţei nefericite, 
consider că acesta,OMUL,care nu a fost ocolit nici de suferinţă,nici de tristeţe,nu se poate 
împăca să rămână închis în chinga nefericirii pentru că ,tocmai acesta fiind un creator 
prin excelenţă,face să triumfe bucuria , sporind tezaurul victoriilor ce duce,inevitabil,spre 
împlinirea idealului fericirii. 
 Fiinţa umană este, prin vocaţie, demiurgică,fiind o caracteristică a  elanului de 
autodepăşire ce poate transforma o clipă a suferinţei într-un timp al bucuriei.Iar 
conştiinţa nefericită hegeliană rămâne ,pe un fond idealist ,o „trăire” veşnică pentu 
B.Fundoianu. 



 
 

“ Cavalerul Nebuniei “ străbate literatura Europei 
 
 
 Scriitorii europeni, vrând ne vrând, îl caută pe Don Quijote ca erou al viselor lor 
pe motiv că nu-i o fiinţă reală, ci un om de ficţiune şi de acţiune, mai real decât toţi 
scriitorii. Un om ficţiune plecat să preschimbe zarea finită din La Mancha cu orizonturi 
nesfârşite, o fiinţă imortalizată pe drumul veşnicilor căutări. 
 Prozatorii şi poeţii europeni, din toate timpurile, conştienţi sau inconştienţi, l-au 
căutat pe înţeleptul Quijote în viitor, ca o căutare a speranţei, a visului veşnic neîmplinit, 
pe care îl găsim în poemele şi prozele acestora. Îl caută pe “Cavalerul nebuniei “ în viitor, 
dar pentru aceasta, ei îl descoperă în trecut. În căutarea lor, cheamă la o nemavăzută 
cruciadă însoţită de muzica sferelor, călăuzită de” steaua cea strălucitoare şi sonoră “ 
care-o încuvinţează de pe cer şi le spune calea.Aşa cum o fac poeţii: Johann Wolfgang 
von Goethe ( “Suferinţele tânărului Werther” sau ”Prometeu “ ), George Gordon Byron 
(“Pelerinajul lui Childe Harold “, “ Manfred “ sau “Cain “ ), prozatorii Giuseppe Antonio 
Borgese(“Rube “ şi “ Furtună în neant“ ), etc. 
 Scriitorii şi poeţii europeni nu visează, precum Don Quijote pentru Sancho Panza 
la ocârmuirea unei insule, ci la ocârmuirea propriului lor suflet, regăsirea înăuntru a unui  
Don Quijote interior, dar numai după ce-l regăsesc pe acela din afară. 
 Fără să-şi propună o cruciadă în căutarea acestui personaj, scriitorii europeni , din 
toate timpurile au pornit această cruciadă a “morilor de vânt “.Participarea acestora la 
cruciadă conferă o demnitate unică, uriaşă: conştiinţa de sine a quijotismului. Pe care o 
găsim şi la Feodor Mihailovici Dostoievski în ”Amintiri din casa morţilor “( unde 
descoperim noul proces de analiză psihologică din perspectiva interiorului uman ). 
 Nu are rost să ne întrebăm ce a lăsat Don Quijote culturii. Fiindcă acest ”fenomen 
“ ne-a lăsat o întreagă metodă, o complexă epistemologie, o întreagă estetică, o întreagă 
logică, o întreagă religie mai ales, adică o întreagă economie a eternului şi a divinului, o 
întreagă speranţă în absurdul raţional, pe care le găsim sub diferite forme în literatura şi 
filozofia europeană. Moştenitoare a înzestrării cosmice lăsate de “Cavalerul nebuniei “ , 
sau cum i se mai spune Cavalerul Tristei Figuri, cultura europeană încă nu şi-a asumat 
cum se cuvine legatul. Poeţii, ca Eminescu, Sorescu, Nichita Stănescu, Pierre Louys, 
Johan Christoph Friedrich Schiller, Johann Cristian Holderlin, sau prozatorii Henry Rene 
Albert Maupassant, Lo-Johansson, Arno Holz, Jean Francois Marmontel, Anton Holban, 
Gib I. Mihăescu, Ion Lăncrăjan, etc, prin operele lor sunt sclavi ai timpului, se forţează să 
dau o realitate de timp prezent viitorului sau trecutului, şi nu au intuiţia eternului, pentru 
că îl caută în timp, în Istorie şi nu în ei însuşi.  Constat că  fântânile nemărginirii care 
susură în scrisul lui Cervantes au secat în operele scriitorilor europeni. Că existenţa 
diurnă a nenumăraţilor Sancho se scaldă în apele impure ale mărginirii şi resemnării, că 
lumea dezbinată într-o Europă ce se crede unită, în loc de o confrerie a iubirii şi a 
curajului, domneşte o confrerie a fricii şi a urii. Vârsta de aur, magnifica vârstă a 
convieţuirii în bună pace între litere şi politică, e departe de a se întrupa. Scriitorii 
europeni, prin cruciada lor literară, doresc ca omul conştient şi mândru de zestrea 



quijotească, să-l hotărască să şi-o revendice, să-l înveţe să o merite, pentru ca astfel să se 
înalţe ca om. 
 Atitudinea lui Valery este atitudinea unui om singur care se luptă cu “morile de 
vânt “. El se raportează la dificultăţile gândirii şi ale creaţiei ca şi cum ar fi singurul 
chemat să dea seama de ele. Tensiunea care îl cpnsumă, în acelaşi timp provocată şi 
suportată, e tensiunea între propria-i fiinţă şi gândirea proprie:” Ceea ce gândesc îmi 
ascun de ceea ce sunt “. Impas gnoseologic sau act  al luptei “cu morile de vânt” ? 
tentaţia lui Valery este acea de a voi să dea seama numai prin lupta cu sine despre tot şi 
de a încerca s-o facă fără să se dea cu totul în ceva, neresemnându-se să fie “ceva, 
indiferent ce “. El poartă masca “ cavalerului tristei nebunii“, asemeni lui Teste- fantoma 
născută din lupta “morilor de vânt “, ca inutilitate a vieţii într-o societate ce mu-l înţelege. 
 Tradiţia  raţionalistă, anchilozată în contemplarea omului ca fiinţă raţională, 
împiedică întâlnirea  cu “Cavalerul Nebuniei “.S-a spus că raţiunea îl deosebeşte pe om 
de animal. Eu spun asemeni lui Unamuno  că ceea ce-l distinge e mai mult sentimental 
decât raţiunea. 
 La Bacovia această luptă cu ” morile de vânt“ surprinde prin aparenta abandonare 
a metafizicului şi persiflarea filosofiei, suspectată de neputinţa descifrării condiţiei umane 
şi a misterului cosmic. Omul, pentru autorul volumului “Plumb “, este damnat să repete, 
cu fiecare generaţie, acelaşi traseu circular. Ea se instituie ca iluzionare inutilă ori ca 
luptă cu “morilor de vânt “, ca un “dicţionar “ pe care se poate “adormi uitat “, înainte de 
a se ajunge la un gând salvator. 
 La capătul petrecerii, ca luptă ”cu morile de vânt “, lumea se umple de “ un 
cântec“, spune Blaga. Dar cântecul nu pare a fi o compoziţie pe de-a-ntregul omenească,  
ci un atribut de origine tainică( “ noi suntem purtători de cântec “) şi ambivalent.Dacă 
lupta cu ”morile de vânt “ cunoaşte extaza cântecului, drumul spre moarte prinde la fel 
”chip de cântec “, al cărui motiv pare a fi trecerea însăşi, în sonorităţi stinse, elegiace, 
făcute pentru uitare şi leac:”Câteodată prin fluier de os strămoşesc/ mă trimit în chip de 
cântec spre moarte “.(Fiu al faptei nu sânt ).. 
 Şi la Eminescu în poeziile sale, dar mai ales în publicistică, descoperim aceaşi 
luptă cu ”morile de vânt “. Această luptă o descoperim în îndoiala faţă de lume, dar mai 
ales de distanţarea faţă de “prezent “, dar şi implicarea în acesta. 
 Scriitorii europeni şi-au dorit şi îşi doresc să descopere în lume şi altceva decât 
“repetabila povară “, un fel de “ elice “ a ”morilor de vânt “, ce se învârteşte inutil şi 
sisific, îşi doresc să descopere priveliştea unui om care călătoreşte cu gândul pentru a se 
cunoaşte mai întâi pe sine, apoi pe ceilalţi, şi pentru a se iubi mai puţin pe sine şi mai 
mult pe ceilalţi. Acelaş erou care învinge Meduza-suferinţă, acelaşi Perseu care se fereşte 
de privirea ei, intră mai apoi în rolul lui Orfeu, ia lira în mâini şi cântă atât de frumos, 
încât clinteştze pietrele din loc, îmblânzeşte fiarele sălbatice, adduce alinare în cugetele 
tuturor şi înduioşează sufletul celor mai aspri oameni. 
 
  
 
 
 
         
 



 

Călătorie prin “vegetaţia luxuriantă “ a exegezelor nietzscheene 
 
 
 

Cu mulţi ani  în urmă m-am încumetat să călătoresc prin lumea exegezelor 
nietzscheene şi de atunci nu am mai reuşit să ies din “ vegetaţia luxuriantă” a acestora. 
Am impresia că, încă, mă aflu într-un ţinut  brazilian, sau mai bine zis într-o indefrişabilă 
şi misterioasă mlaştină amazoniană, unde fiecare op mă face să tai cu maceta minţii o 
vremelnică potecă prin liane şi hăţişuri, repede crescută la loc de vigilenţa vegetală a 
naturii ce nu doreşte ca o simetrie aleatorie să-i tulbure “propria orânduială “. 
 Opera de filosofie poematică “Aşa grăit-a Zarathustra “, scrisă între anii 1883-
1885, este un astfel de” ţinut amazonian” în care este concentrată, ca un transfocator, 
întreaga gândire filosofică a lui Nietzsche. Treptele de gândire şi creaţie ale unei biografii 
complicată până la infinit, ce provoacă de ani buni discordia şi învălmăşala de turn Babel 
a axegeţilor, sunt limpezite de Nietzsche însuşi, ce mărturiseşte “marile schimbări la faţă 
“ în propria lui viaţă: Nietzsche cel aflat în echilibru între” înainte” de Zarathustra şi 
“după “ Zarathustra. 
 Dar cine este acest misterios personaj? El vine din istorie, fiind un profet persan,  
şi Nietzsche şi-l asumă ca pe alt eu al său, indentificându-se cu acesta şi, străfulgerat de 
“fulgerul “ creaţiei este iluminat şi îi conturează o nouă viaţă în cultura europeană. Dar 
cine este acest Zarathustra? Este un tânăr care împlinind 30 de ani, a părăsit lumea 
îmbătrânită a tinereţii sale, speriat de ridurile ei, şi a pornit spre munţi, urcând spre 
înălţimi, unde şi-a găsit sălaş într-o peşteră întunecoasă ce l-a apărat şi ocrotit cu 
ospitalitate timp de un deceniu.Acolo medita, întovărăşit de şarpe şi vultur, martori fideli 
ai străduinţei lui întru o învăţătură înfricoşată; înţelesul ei profund, adânc şi tălmăcit 
însemnând primejdie şi acest fapt îi schimonoseşte chipul în diavol în momentul când se 
priveşte în oglindă. Simte, astfel, că îi este prea greu să poarte singur povara acestei 
cunoaşteri, îi lipsesc oamenii, asupra lor doreşte să-şi încerce puterea. În aceste condiţii, 
într-o dimineaţă invocă soarele să-i binecuvânteze gestul de a se întoarce îmtre semeni şi 
a le-o duce în dar. Astfel, soarele soarele are bucuria de a-i privi pe cei ce-i luminează, şi 
el, astrul luminii, are soarta de a apune pogorând spre alt tărâm. Zarathustra vrea să 
cunoască şi el această fericire şi această soartă.Şi cu coborârea printre oameni a început şi 
apusul acestui personaj îndrăgit de filozoful german, născut la 15 octombrie la Rocken. 
 Inspirat de  povestirea mitologică Nietzsche scrie “Aşa grăit-a Zarathustra “în 
care concentrează aproape toate ideile sale filosofice. Acesta, cel înainte de Zarathustra, 
şi cel de după Zarathustra, renaşte transfigurând nu doar destinul său, cum crede 
Nietzsche cu puţină infatuare, dar şi în întreaga cultură a omenirii:”Am dat umanităţii cea 
mai profundă carte pe care o are, al meu Zarathustra “, scrie cu orgoliu în Amurgul 
zeilor( F.Nietzsche, Werke, Klaussiker Ausgabe,Band 1-9). Acest poem filozofic , în anii 
de eclipsă a minţii, îl va reciti plângând, înfiorat. 
 Scrisorile filozofului despre acest hibrid ciudat între filozofie şi poezie sunt 
revelatoare pentru norii ce-i vor întuneca gândurile. În acest context el scria:”Despre al 
meu Zarathustra înclin să cred că este opera cea mai profundă care există în limba 
germană, dar şi cea mai măiastră ca stil “,( F.Nietzsche, Lettres choisies, traduites et 



reunies par Alexandre Vialatte, Paris, Gallimard, deuxieme edition, 1931, p.203. 
).Nietzsche cel mai necredincios filozof avea credinţa că Zarathustra întruchipează un 
nou Mântuitor, exclamând:”Aut Christus, aut Yarathustra! “(ibidem, p.208 ). Tot într-o 
suită de scrisori , la fel în  Ecce Homo, însemnări memorialistice, scria:”Eu rămân de 
altfel poet până dincolo de limitele extreme, ale cuvântului “.( ibidem,p.217.). Filozoful 
îşi caracterizează acest poem-filozofic, scriere filosofică, poem, carte sfântă, sinfonie în 
stilul primei părţi a sinfoniei a noua, ba, mai este şi un dans-“stilul meu este un dans “, 
scrie el în scrisoarea către Erwin Rohde din 22 februarie 1884(F.Nietzsche, Lerttres 
choisies,ediţie citată, p.217.  ):”N-aşi putea crede decât într-un dumnezeu care ar şti să 
danseze “, declară Zarathustra în lucrarea lui Nietzsche”Werke “, Band 6, p.58. mai este 
caracterizată această lucrare drept tragedie. Toate aceste caracterizări denotă dorinţa 
filozofului de a crea o operă completă, desăvârşită, la care să contribuie în armonie o 
întreag evantai: filosoful, poetul, profetul, muzicianul, iubitorul de ritm şi tragicul 
Nietzsche. 
 Opera pe care Nietzsche dorea să o ridice la nivelul cărţilor sfinte, prtea 
sentenţioasă pentru a fi poezie, prea adânc lirică pentru a fi filozofie, prea reţinută pentru 
a fi dans, prea sălăreaţă pentru a fi tragedie, a intrat în contradicţie cu multe.Călătorind şi 
urcând pe crestele montane la Sils-Maria(Engadine ),plimbându-se pe malurile lacului 
Silvaplana, filozoful are străfulgerarea eternei reîntoarceri spre el în zbor Zarathustra. În 
confesiunile sale persuasive acest Zarathustra european, revelat pe vârfuri de munte, ar fi 
mai tânăr cu aproape două mii cinci sute de ani decât legendarul întemeietor al religiei 
persane cristalizate în Avesta; iar insistenta reântoarceri, ciclică a aceloraşi personaje, n-
ar fi, aşa cum este, un motiv dominant al străvechii mitologii indiene şi asiro-babioneene, 
ci rodul inspiraţiei lui Nietzsche. O paternitate incertă contrazisă chiar de notaţiile sale 
ulterioare. Zarathustra creat de filozof se deosebeşte esenţial de omologul său antic, 
deoarece, în timp ce acela propovăduia opoziţia dintre bine şi rău, personificate de 
spiritul luminos Ahura-Mazda( forma grecă Ormuzd ) şi de spiritual întunecos Angra-
Mainyu( Ahriman ), acesta propovăduieşte trecerea dincolo de bine şi de rău, cere 
imperios sfărâmarea tablelor morale. De fapt, în contradicţie cu prorocul persan, 
Nietzsche construieşte un anti-Zarathustra, spirit luciferic al unei cărţi pa care autorul şi-o 
închipuie Evanghelie, şi numai ca o Evanghelie a amoralismului. Fiindcă Zarathustra lui 
Nietzsche  proclamă moartea lui Dumnezeu. Colindul lui Zarathustra prin lume 
amintzeşte de colindul cotidian al lui Socrate prin cetatea Atenei; Zarathustra este un 
virtuos în a dialoga, ca Socrate, altădată. 
 Încheindu-şi poemul, Nietzsche era convins că moartea lui Zarathustra va stârni 
durere aşa cum a stârnit moartea lui Socrate, de atunci şi în veci: lacrimi şi lacrimi. Dar la 
moartea lui Zarathustra, personajul lui Nietzsche, nici macar o lacrimă n-a curs, ne mai 
vorbind de veşnicia durerii. 
      
 
 
 
 
 
 
 



Capitalismul şi Cultura în societatea românească 
 
 Făcând o retrospectivă în adâncul istoriei neamului românesc,atât feudalismul cât 
şi capitalismul s-au sprijinit pe elemente ale mentalităţi claselor de mijloc,respectul faţă 
de legi şi religie,devotamentul faţă de familie , comunitate şi sârguinţă în activităţile pe 
care populaţia o desfăşura.La rândul ei economia de piaţă,(la începutul ei limitându-se la 
schimburi de mărfuri în mediul rural),a satisfăcut aspiraţiile modeste ale oamenilor 
privind înbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi asigurarea şanselor  urmaşilor lor. 
 Mă întreb astăzi,când majoritatea scriitorilor şi-au scris operele în mentalitatea 
stângismului comunist şi care încă mai persistă în aceste idei,dacă poziţia antiburgheză a 
acestora nu implică riscul subminării valorilor care trebuie să creeze clasa de mijloc şi 
piaţa liberă. 
 Cea mai importantă evoluţie politică din  secolul XX a fost căderea regimului 
comunist din ţara noastră ,inclusiv din estul Europei.Nu este logic să subliniem că o 
doctrină politică a dat greş deoarece oamenii nu au folosit-o cum se cuvine sau au 
interpretat-o greşit,sau că ea a fost victima unei opoziţii şi conspiraţii a împrejurărilor 
istorice.Dacă acea doctrină comunistă nu a putut rezista abuzurilor umane sau 
împrejurărilor nefavorabile,înseamnă că ea a fost un produs al fantezuiei politice 
marxiste-leniniste  mai curând decât o idee politică realistă.Aşa cum am simţit-o pe pielea 
noastră această fantezie politică s-a putut impune în realitate numai prin constrângere 
brutală şi criminală.Acesta a fost destinul firesc al socialismului-comunist din ţara 
noastră-o utopie politică întruchipată într-un regim terorist,un coşmar istoric din care 
omenirea s-a trezit la sfârşitul secolului trecut.Implicaţiile prăbuşirii ideologiei comunist-
socialiste sunt încă departe de a fi evidente în ţara noastră.Este adevărat că dezgheţarea 
din anul 1989  a relevat meritele unei economii a pieţii în comparaţie cu planificarea 
economică de stat.Încă ,scriitori şi intelectualii cu gândire de stânga susţin că în timpul 
dictaturii comuniste de la noi s-au construit locuinţe şi fabrici.Nimic mai fals.În ţările 
capitaliste europene nu s-au construit locuinţe şi fabrici? Şi încă mai moderne.Unii din 
intelectualii noştri au uitat că timp de peste 45 de ani acest popor a fost înfometat,i-au 
fost inversate valorile,i-a fost luată credinţa.Din orbirea gândirii stângiste ei nu 
văd,încă,beneficiile recoltate de ţările cu sisteme economice de piaţă.Aceşti scriitori şi 
intelectuali de extremă stângă ce descind din aparatul de propagandă comunistă nu doresc 
să vadă că într-o societatea burgheză ce se formează şi la noi,anumite valori sunt 
considerate de către majoritatea populaţiei ca fiind de la sine înţelese.Devotamentul faţă 
de aceste credinţe creează o clasă de mijloc,care apoi întreţine o economie de piaţă.Un 
mare pericol pentru învăţământul nostru este că ,încă,se predau în şcoli creaţii literare 
scrise în timpul dictaturii comuniste şi cu mentalitatea acelui regim,care impunea 
slugărnicia faţă de valorile false şi o ideologie criminală. 
 De-alungul istoriei societatea capitalistă  şi mai ales economia sa are tendinţe de a 
produce „depresiuni”.Într-o societate urbanizată,cum este la noi,(la sate au rămas doar 
bătrânii),efectul acestei perioade de criză va fi destul de nefast. Situaţia în care abia am 
intrat va da”apă la moara”scriitorilor şi intelectualilor cu mentalitatea rămasă în proietul 
communist,din care abia am ieşit.Unii intelectuali şi oameni de artă nu agreează piaţa şi 
consideră drept respingătoare noţiunea propriei lor participări în cadrul pieţii.Ei nu-şi pot 
închipui propriile persoane producând bunuri de larg consum destinate vânzării sau 
schimbului,chiar dacă tratează profiturile,chiar dacă uneori sunt mici,astfel recoltate drept 



binevenite.O parte din ei care au beneficiat din plin de „binefacerile” societăţii 
comuniste, pentru motivul că ,indiferent dacă lucrările lor erau scrise prost şi  răspundeau 
la comandamentul propagandei de partid ,  drepturile de autor curgeau, în ciuda faptului 
că nu se vindeau.Iar,indiferent de ceea ce spun despre egalitate,ei nu cred că sunt  egali 
cu alţi oameni,cu toate că în regimul trecut folosindu-se de ipocrizia ideologiei,îşi 
spuneau” tovarăşi”acum,la fel ca  atunci,consideră că talentele şi sensibilităţile  pe care le 
posedă îi fac să fie superiori. 
 Noţiunea de avangardă a fost adoptată de societatea capitalistă burgheză cu 
simplul înţeles de ultima modă-ultima tendinţă în artă.Societatea socialistă multilateral-
dezvoltată de la noi a preluat acest termen dându-i sensul de “deschizătoare de drum al 
realismului socialist în cultură”.Această abordare din partea aparatului propagandist al 
P.C.R a reuşit să corupă activitatea artistică din ţara noastră.După evenimentele din 1989 
pasiunile lumii culturale,la început dezorientate,au început să pătrundă în universul 
divertismentului de masă,prin televiziuni,iar rezultatul este dezastruos,cu toate că unii îl 
denumesc solemn”cultură de masă”. 
 Oamenii de cultură,intelectualii de la noi ,trebuie să înţeleagă că într- un sistem 
democratic,oamenii obişnuiţi nu sunt neobişnuit de înţelepţi,dar experienţa lor tinde să îi 
facă să posede un simţ practic foarte bine dezvoltat.Aceşti oameni constituie fundamentul 
capitalismului burghez în formare,iar pe acest fundament au fost clădite societăţile 
democratice moderne din Europa şi S.U.A.În sfera culturală,energiile revoluţiei de la noi 
de implementare a capitalismului şi democraţiei în mentalul creatorilor de artă trebuiesc 
canalizate în direcţia a ceea ce se numeşte globmodernul,care respinge fostul 
postmodernism.Astfel, trecerea de la cultura realismului socialist ,ce mai persistă în arta 
românească, la cultura globmodernismului care promovează o reîntoarcere la 
modernsmul exprimat prin noi forme de abordare a realităţii se face anevoios.Motivul? 
Mentalitatatea formată în 50 de ani de dictatură comunistă.Mai este o cauză.Profesorii 
care redactează manualele şcolare sunt formaţi la “şcoala”realismului socialist făcând ca 
această boală să “viruseze”manualele şi de aici trece la elevi.Generaţii întregi vor purta 
cu ele această mentalitate care ani buni va frâna societatea nostră în mersul ei spre 
democraţia capitalistă autentică. 
 Această“boală“,de care vorbeam mai sus, întrepătrunsă  cu non-arta promovată de 
televiziunile private, a dus în prezent la scăderea ştachetei calităţii culturii de masă.Este 
important să înţelegem că în această nouă fază a gândirii unor scriitori şi artişti din toate 
domeniile i-a condus să accepte calm anunţul lui Nietzsche că Dumnezeu este mort,în 
ciuda faptului că după 1989 bisericile s-au înmulţit.În aceste condiţii aceşti artişti care-şi 
spun liberi cugetători au tras concluzia nietzscheană că,dacă nu cred în Dumnezeu,totul 
este permis. 
 Pentru a prospera România necesită mai mult decât oameni cu înţelepciune 
practică-ea are nevoie totodată de energiile imaginaţiei creatoare exprimate în religie şi 
artă.Un rol crucial în existenţa tuturor românilor ,la fel ca în existenţa tuturor fiinţelor 
umane din toate timpurile,îl joacă trăirea într-o lume care posedă un înţeles 
transcendental,o lume în care existenţa omului are sens.Nimic nu este mai 
dezumanizator,mai capabil de a genera criză,decâr sentimentul omului că viaţa sa este un 
fenomen fără sens într-o lume fără sens.Aşa cum s-a întâmplat în regimul 
trecut,comunist,ideologia ne vorbea de o societate a paradisului la care nimeni şi 
niciodată nu a ajuns.P.C.R creease o lume iluzorie pentru un viitor iluzoriu.La această 



propagandă au contribuit şi unii scriitori de azi incluşi de Alex Ştefănescu în iluzoria sa 
istorie a literaturii. 
 Societatea românească capitalistă de astăzi are două faţete: economia de piaţă care 
a creat o lume ce duce la prosperitate materială-ceea ce societatea socialistă a dus la 
pauperizarea populaţiei.cealaltă faţetă,duce spre rău,societatea ,şcoala românească au 
devenit din ce în ce mai sărace în sens spiritual.Marea sarcină a intelectualilor români  
este să pornească un război împotriva acestei sărăcii spirituale.Prăbuşirea 
socialismului,însoţită de recunoaşterea meritelor economiei de piaţă,ne oferă o minunată 
ocazie de a ne gândi cu seriozitate la o asemenea campanie.Numai astfel,viitorul 
capitalismului în ţara noastră poate să fie asigurat. 
 
    
 

Călătorie prin “vegetaţia luxuriantă “ a exegezelor nietzscheene 
 
 
 Cu mulţi ani  în urmă m-am încumetat să călătoresc prin lumea exegezelor 
nietzscheene şi de atunci nu am mai reuşit să ies din “ vegetaţia luxuriantă” a acestora. 
Am impresia că, încă, mă aflu într-un ţinut  brazilian, sau mai bine zis într-o indefrişabilă 
şi misterioasă mlaştină amazoniană, unde fiecare op mă face să tai cu maceta minţii o 
vremelnică potecă prin liane şi hăţişuri, repede crescută la loc de vigilenţa vegetală a 
naturii ce nu doreşte ca o simetrie aleatorie să-i tulbure “propria orânduială “. 
 Opera de filosofie poematică “Aşa grăit-a Zarathustra “, scrisă între anii 1883-
1885, este un astfel de” ţinut amazonian” în care este concentrată, ca un transfocator, 
întreaga gândire filosofică a lui Nietzsche. Treptele de gândire şi creaţie ale unei biografii 
complicată până la infinit, ce provoacă de ani buni discordia şi învălmăşala de turn Babel 
a axegeţilor, sunt limpezite de Nietzsche însuşi, ce mărturiseşte “marile schimbări la faţă 
“ în propria lui viaţă: Nietzsche cel aflat în echilibru între” înainte” de Zarathustra şi 
“după “ Zarathustra. 
 Dar cine este acest misterios personaj? El vine din istorie, fiind un profet persan,  
şi Nietzsche şi-l asumă ca pe alt eu al său, indentificându-se cu acesta şi, străfulgerat de 
“fulgerul “ creaţiei este iluminat şi îi conturează o nouă viaţă în cultura europeană. Dar 
cine este acest Zarathustra? Este un tânăr care împlinind 30 de ani, a părăsit lumea 
îmbătrânită a tinereţii sale, speriat de ridurile ei, şi a pornit spre munţi, urcând spre 
înălţimi, unde şi-a găsit sălaş într-o peşteră întunecoasă ce l-a apărat şi ocrotit cu 
ospitalitate timp de un deceniu.Acolo medita, întovărăşit de şarpe şi vultur, martori fideli 
ai străduinţei lui întru o învăţătură înfricoşată; înţelesul ei profund, adânc şi tălmăcit 
însemnând primejdie şi acest fapt îi schimonoseşte chipul în diavol în momentul când se 
priveşte în oglindă. Simte, astfel, că îi este prea greu să poarte singur povara acestei 
cunoaşteri, îi lipsesc oamenii, asupra lor doreşte să-şi încerce puterea. În aceste condiţii, 
într-o dimineaţă invocă soarele să-i binecuvânteze gestul de a se întoarce îmtre semeni şi 
a le-o duce în dar. Astfel, soarele soarele are bucuria de a-i privi pe cei ce-i luminează, şi 
el, astrul luminii, are soarta de a apune pogorând spre alt tărâm. Zarathustra vrea să 
cunoască şi el această fericire şi această soartă.Şi cu coborârea printre oameni a început şi 
apusul acestui personaj îndrăgit de filozoful german, născut la 15 octombrie la Rocken. 



 Inspirat de  povestirea mitologică Nietzsche scrie “Aşa grăit-a Zarathustra “în 
care concentrează aproape toate ideile sale filosofice. Acesta, cel înainte de Zarathustra, 
şi cel de după Zarathustra, renaşte transfigurând nu doar destinul său, cum crede 
Nietzsche cu puţină infatuare, dar şi în întreaga cultură a omenirii:”Am dat umanităţii cea 
mai profundă carte pe care o are, al meu Zarathustra “, scrie cu orgoliu în Amurgul 
zeilor( F.Nietzsche, Werke, Klaussiker Ausgabe,Band 1-9). Acest poem filozofic , în anii 
de eclipsă a minţii, îl va reciti plângând, înfiorat. 
 Scrisorile filozofului despre acest hibrid ciudat între filozofie şi poezie sunt 
revelatoare pentru norii ce-i vor întuneca gândurile. În acest context el scria:”Despre al 
meu Zarathustra înclin să cred că este opera cea mai profundă care există în limba 
germană, dar şi cea mai măiastră ca stil “,( F.Nietzsche, Lettres choisies, traduites et 
reunies par Alexandre Vialatte, Paris, Gallimard, deuxieme edition, 1931, p.203. 
).Nietzsche cel mai necredincios filozof avea credinţa că Zarathustra întruchipează un 
nou Mântuitor, exclamând:”Aut Christus, aut Yarathustra! “(ibidem, p.208 ). Tot într-o 
suită de scrisori , la fel în  Ecce Homo, însemnări memorialistice, scria:”Eu rămân de 
altfel poet până dincolo de limitele extreme, ale cuvântului “.( ibidem,p.217.). Filozoful 
îşi caracterizează acest poem-filozofic, scriere filosofică, poem, carte sfântă, sinfonie în 
stilul primei părţi a sinfoniei a noua, ba, mai este şi un dans-“stilul meu este un dans “, 
scrie el în scrisoarea către Erwin Rohde din 22 februarie 1884(F.Nietzsche, Lerttres 
choisies,ediţie citată, p.217.  ):”N-aşi putea crede decât într-un dumnezeu care ar şti să 
danseze “, declară Zarathustra în lucrarea lui Nietzsche”Werke “, Band 6, p.58. mai este 
caracterizată această lucrare drept tragedie. Toate aceste caracterizări denotă dorinţa 
filozofului de a crea o operă completă, desăvârşită, la care să contribuie în armonie o 
întreag evantai: filosoful, poetul, profetul, muzicianul, iubitorul de ritm şi tragicul 
Nietzsche. 
 Opera pe care Nietzsche dorea să o ridice la nivelul cărţilor sfinte, prtea 
sentenţioasă pentru a fi poezie, prea adânc lirică pentru a fi filozofie, prea reţinută pentru 
a fi dans, prea sălăreaţă pentru a fi tragedie, a intrat în contradicţie cu multe.Călătorind şi 
urcând pe crestele montane la Sils-Maria(Engadine ),plimbându-se pe malurile lacului 
Silvaplana, filozoful are străfulgerarea eternei reîntoarceri spre el în zbor Zarathustra. În 
confesiunile sale persuasive acest Zarathustra european, revelat pe vârfuri de munte, ar fi 
mai tânăr cu aproape două mii cinci sute de ani decât legendarul întemeietor al religiei 
persane cristalizate în Avesta; iar insistenta reântoarceri, ciclică a aceloraşi personaje, n-
ar fi, aşa cum este, un motiv dominant al străvechii mitologii indiene şi asiro-babioneene, 
ci rodul inspiraţiei lui Nietzsche. O paternitate incertă contrazisă chiar de notaţiile sale 
ulterioare. Zarathustra creat de filozof se deosebeşte esenţial de omologul său antic, 
deoarece, în timp ce acela propovăduia opoziţia dintre bine şi rău, personificate de 
spiritul luminos Ahura-Mazda( forma grecă Ormuzd ) şi de spiritual întunecos Angra-
Mainyu( Ahriman ), acesta propovăduieşte trecerea dincolo de bine şi de rău, cere 
imperios sfărâmarea tablelor morale. De fapt, în contradicţie cu prorocul persan, 
Nietzsche construieşte un anti-Zarathustra, spirit luciferic al unei cărţi pa care autorul şi-o 
închipuie Evanghelie, şi numai ca o Evanghelie a amoralismului. Fiindcă Zarathustra lui 
Nietzsche  proclamă moartea lui Dumnezeu. Colindul lui Zarathustra prin lume 
amintzeşte de colindul cotidian al lui Socrate prin cetatea Atenei; Zarathustra este un 
virtuos în a dialoga, ca Socrate, altădată. 



 Încheindu-şi poemul, Nietzsche era convins că moartea lui Zarathustra va stârni 
durere aşa cum a stârnit moartea lui Socrate, de atunci şi în veci: lacrimi şi lacrimi. Dar la 
moartea lui Zarathustra, personajul lui Nietzsche, nici macar o lacrimă n-a curs, ne mai 
vorbind de veşnicia durerii. 
 
   

Bucuria simulată şi fericirea gândită în poezia lui Mircea 
Ciobanu 

 
 Conştiinţa despre tine însuţi conduce spre înţelepciune; dar când descoperim 
în poezia lui Mircea Ciobanu o conştiinţă vastă despre fiinţa Omului , gândim că 
adevărata înţelepciune glisează în exterior , îndepărtându-se de miezul cald şi calm al 
vieţii. 
 Ceea ce descoperim în poezia lui Mircea Ciobanu ,este mai mult decât 
conştiinţa despre sine .El aprofundează timpul şi substanţa , pentru a găsi corespondenţe 
umane :”N-o răspândi , nu pune om s-o ducă/ în hainele cu sânge:las-o jos /rotită-n sul şi 
vino mai aproape /de umbra casei mele ,frate palid .(Nu spune) . 
 Fericirea poetului de a-şi fi găsit „credinţa” în poezie este profesiunea celui 
care , lovit mereu de destin , nu se va fi îndepărtat niciodată de la luciditate . Acel”Punct 
de sprijin”,vezi poezia cu acelaşi titlu , era pentru poet un loc ,în spaţiu şi timp , cu 
ajutorul căruia putea să evadeze ,conştient,că „ieri” nu poate fi rupt de viitor . Poetul cu 
ajutorul poeziei doreşte descătuşarea spirituală , pe care o găseşte în ocurenţa metalului şi 
metalizării , întrucât în social era imposibil,datorită dictaturii.Evadarea în mineral nu este 
altceva decât refugiul în faţa prezentului . Era convins că sufletul lui refugiat în mineral 
(cristal  şi  var) este un mijloc de scăpare,însă era convins că fericirea pare înscrisă 
dinainte .Iar bucuria simulată este asemeni sentimentului cel simte naurfagiatul pe un 
ţărm salvator :”şi cum cobor , şi cum sub tălpi încerc / s-aleg de noapte pietrele ţestoase , 
/abia-nţeleg din care parte-mi şterg /palorile pe piept alunecoase.(„Insula-Punct de 
sprijin”). Mircea Ciobanu se admonestează cu amintirea .  Iar amintirea este aceea care 
leagă mereu prezentul de trecut , un trecut în care răul făcut este preponderent celorlalte 
fapte de viaţă. Se consideră un nevinovat care nu-şi înţelege vina ,se consideră un acuzat 
pe nedrept ce “revendică o compensaţie a torturii la care a fost supus. “(Magdalena 
Popescu).Răul care , chiar dacă Mircea Ciobanu ajunge să-l urască , nu poate să i se 
sustragă . Poetul caută fericirea mai departe , dincolo de speranţe ,o inventează ,şi 
depăşind totul , se regăseşte pe sine  prin aducere aminte  :”De –atingerea adusă aminte 
m-am temut;/ de loc adus aminte; de faţa ta rămasă /sub giulgii neclintită mă tem –şi-n 
somnul mut /se-ntâmplă că puterea cuvântului mă lasă.(Chip).Imploziile sale de credinţă 
, uşor mascate, sunt o bucurie , dar o bucurie  care acoperă o tragedie ,o bucurie gândită 
spre a acoperi tot ceea ce înlăuntrul său era rană a suferinţei :”…De-aici te rog ,/.de unde 
bezna ţine locul zilei / şi frigul locul soarelui , de unde/ cu nume stacojiu un idol paznic / 
răsuflă-n poarta ultimei incinte.”(Ultima incintă).Pentru un poet ca Mircea Ciobanu , 
limanul nu poate fi decât o bucurie simulată . Adevărata bucurie a talentului este 
neliniştea confruntării în existenţa sa.Pentru acest poet , ca pentru toţi marii poeţi , un 
poem înseamnă o punere în evidenţă a Eternităţii , a vieţii în continuare , a sufletului 
uman infinit ,a substanţei reflectată în lumină , ca în acest interesant poem mit , “semne 



ale vârstelor moral-spirituale ale cosmosului”:”am văzut cum se înalţă  / din mijlocul 
albei întinderi , cum se alege , //singură ,verde şi-azur ,cu o mie de feţe ,/piatra 
soboarelor ,miezul compact al otrăvirii ,/inima ei netezită cu muchii şi-o mie de feţe”(De 
profundis).Varietatea este numai posibilitatea ce o are o existenţă creatoare de a se 
arăta.de aceea , speranţa nu trebuie despărţită în mod arbitrar de disperare , nici bucuria 
de tristeţe ,nici mulţumirea de nemulţumire .Mircea Ciobanu ştie că durerea absolută este 
spaţiul tuturor durerilor relative pe care el le poate percepe şi zămisli , şi fiecare poem 
este un astfel de spaţiu , unde  prin cuantificarea elementelor el obţine puterea prin care  
poate alcătui şi realcătui universuri de substane . Există un impresionism ciobanian. 
Există o tehnică a poetului a “descompunerii”metalelor , a cristalelor , a luminii , a 
substanţelor reduse la esenţe ale sufletului care creează intimitate între creator şi cititor. 
 
          

POSTFAŢĂ 
 
,,METAFORE CE ŢIN DE MÂNĂ IDEILE SĂ NU RĂTĂCEASCĂ,, 
 
 

Într-o dezvrăjbire scriitoricească de cea mai  elevată factură, cu  un 
simţ al dimensiunilor filosofice  dublat de raţiunea jurnalistului care  lasă 
urme pipăibile, dinspre contemporaneitate pentru viitorime, AL.Forin Ţene  
aduce în prim planul editorial al începutului de an 2011, o carte cu valenţe ce 
ţin de cosmosul umanismului.  

Portrete ale creaţiei impersonale dar şi accente care vin şi develpoează 
elegant obârşia autorului, ba, chiar şi destinul  operelor vizate, sunt  fixate în 
galeria de istorie literară cu vocaţie idubitabilă. Impresiile de critică literară 
sunt aprofundate cu raţiune, translatate într-un sistem al valorilor intrisec şi 
care în paginile cărţii de faţă, devin  documente dublate de metaforă. 

Poemul, în sensul de esenţă a ideii de creaţie, - sintagma  pe care  Al. 
Florin Ţene o exersează în carte, este una ce ţine de instrucţia intelectuală 
idubitabilă a autorului. 

Curajos şi frumos în demersul său literar, Al.Florin Ţene leagă stările 
de dinaintea marelui diluviu-creativ de momentul în care Arta ca noţiune are 
locul ei, major, în circuitul ideilor care devin Cărţi. 

Travaliul scriitorului aproape că dispare în tumultul nunaţelor, în aria 
de propagare a Ideii de unicitate. 
Generos dar şi incisiv, dulce-amar în cuvântul rostit, autorul străbate lungul 
şir al cărţilor pe care le-a citit, a scris despre ele focalizând repere care , de 
cele mai multe ori, scapă cititorului de rând. 



Obişnuit cu exerciţiul de ,,evaluare,,  a unui text,  Al. Florin Ţene lasă 
impresia unei uşurinţe de exprimare în cadrul temelor pe care le abordează, 
dar, dincolo de frumuseţea poematică de care da dovadă în exprimare, el 
demonstrează,  cu o bază de date filologice că este printre puţinii umanişti 
din zilele noastre care are idei personale, care ştie să facă fuziunea între ceea 
ce se vede, se aude, se scrie în ultima vreme. 

,, Metafore care ţin de mână ideile să nu rătăcească,, ( titlu cam  stufos 
dar care nuanţează patima perană a poetului Al. Florin Ţeme)  aduce într-o 
singură uniune tipic editorială, diversitatea ideilor pentru care , în subsidiar, 
se duc adevărate bătălii de gen, contemporane .   
Cartea de faţă este o mostră de eleganţă a discursului despre Artă, -arta ca 
prag a desăvârşirii operei umanităţii, a acelui timp prin care se treieră 
creatorii,- făcătorii de  metafore. 

Fără hiatusuri în lucrătura textului pe care îl desăvârşeşte, Al. Florin 
Ţene  reuşeşte  splendida  ,, ţesătură,, care le dă paginile cărţii, impune  prin 
seriozitatea cu care se implică în tot ceea ce face. 
   Avem în faţă încă una din cărţile BUNE care vor rămâne în rafturile 
biliotecilor ca o dovadă a spiritului umanităţii, la general, şi pe care scriitorul  
a reuşit să-l împodobească cu încă o fărâmă de filosofie, cu o jerbă de idei 
îndrăzneţe şi care îi aparţin  în întregime. 
         Melania CUC 
 
   
 

MEDITATIE, SPIRIT, INTELIGENŢĂ, CUVÂNT 
 

Scriitorul Al. Florin Ţene presară pe cărarea filozofiei metafore ce ne 
ghidează în lumea artei. Scrisul său profund aduce ardoarea cuvântului sacru, în 
ipostaze ce parcurg treptele existenţiale întru nemurire. Parcurgem întreaga 
paletă a filozofiei lumii, aflându-ne, pentru început, în Universul lui Henri 
Bergson, pentru care viaţa este mai presus de orice raţiune, sufletul având rolul 
hotârâtor. La un secol de la scrierea romanului-dramă „Jean Barois”, de Roger 
Martin du Gard, Ţene îi dedică un eseu structurat pe mai multe paliere critice. De 
altfel, aceasta este una dintre calităţile preşedintelui Ligii Scriitorilor din România, 
ştie să croiască o adevărată Istorie Literară. Una dreaptă, luându-se pentru 
aceasta la „trântă” cu concepţiile anumitor îndoctrinaţi ai vremii. Ştie să aleagă 
substanţa materiei din orice scriere, ştie să descrie fiecare fenomen literar, fiind 
un cunoscător al curentelor artei.  

 
Identificarea schemelor pentru fiecare profil prezent în carte este o 

adevărată legitimaţie pentru Ţene, una care îl onorează. Se apropie cu aceeaşi 
efervescenţă de poezia lui George Bacovia  sau a lui Mircea Ciobanu prin 



analiza elementelor definitorii, prin asemănări şi deosebiri în construcţia textului 
care a devenit o asumare a destinului poetic. Spiritul naţional răzbate în eseurile 
autorului, ca fenomen al iubirii de glia strămoşească, al limbii române, al credinţei 
creştine în spiritual ortodoxiei şi al tradiţiilor poporului din spaţiul Carpato-
Danubiano-Pontic.  

 
Un român adevărat care se luptă pentru sfinţenia cuvântului, care trăieşte 

întru literatură şi care ne aduce date concrete despre istoria literei de-a lungul 
secolelor. Acesta este Al. Florin Ţene, filozoful care ne arată în scrierile sale rolul 
literaturii. Vorbeşte, în scris, cu seninătate, despre personalităţi ca Mihai 
Sadoveanu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Mateiu Caragiale, 
Ion Barbu, Lucian Blaga, Gib Mihăescu, Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, scriitori 
care prin lucrările lor au avut un rol deosebit în cunoaşterea realităţilor din 
România pe drumul modernizării. 

 
Ţene este cel care ne introduce în construcţia textului, făcându-ne să 

descifrăm în cheie literară eroii, pe care ni-i prezintă ca într-o oglindă fabuloasă. 
El este cel care ne arată ce înseamnă succes în literatură, cine a avut o stea a 
scrisului, sau cine se amăgeşte la lumina soarelui fals. Cartea se înscrie într-un 
climat al Meditaţiei, al Spiritului, al Inteligenţei al Cuvântului, prin Cuvânt desprins 
din sacralitate. Texte care descriu literatura ce a însoţit fiinţa, de la Heidegger,  la 
Holderlin, sau ai noştri Eminescu şi Coşbuc. O carte, care se construieşte din 
cuvinte precum o casă, în care trebuie să pătrundem, la invitaţia gazdei, cu 
pioşenie, pentru a descoperi tainele, peripeţiile eului în metafizic. O secvenţă de 
nemurire.  

 
Ţene se întrece cu sine însuşi, prin autoevaloarea concretă, lucidă şi 

pertinentă, care duce la realizarea unui tot unitar, o carte-om ce va dăinui în timp 
în bibliografila filozofică.  Precum Jaspers,  Ţene doreşte o reliefare a „situaţiei 
spirituale a epocii noastre” , sau, cum ar spune Sartre, o analiză a „raţiunii 
dialectice” a istoriei.  

 
Ţene stă la masa imaginară cu Hypnos, Morfeu, Pascal, Nietzsche,  

redescoperind „cărarea pierdută” a filozofiilor existenţiale în condiţiile 
europenizări noastre şi al fenomenului de globalizare. Metafora ca ritm al gândirii 
poetice, metafora ca mod de exprimare a vibraţiilor eului sunt liantul spre 
vibrarea sufletului întru Cuvânt. Al. Florin Ţene face o retrospectivă în adâncul 
istoriei literare, descoperind o lume fabuloasă, a cuvintelor, pe care ne-o 
dăruieşte şi nouă. O carte a Înţelepciunii, scrisă la Maturitate. 
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