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Indiferent de problematică şi de frecvenţă, apariţia unei 
reviste, într-un anume moment şi într-o micro sau ma-

cro-colectivitate, poate fi opera necesităţii şi atunci ea vine 
să răspundă la nevoia şi/sau dorinţa membrilor acesteia. 
Dar, la baza ei poate sta şi un simplu moft sau, din contra, o 
dorinţă justificată a celor care conduc comunitatea. 

Moft, pentru că, printr-o asemenea ispravă, destui 
dintre cei pomeniţi nu îşi doresc decât să rămână în is-
toria locului. Şi dorinţă justificată, atunci când ei înţeleg 
nevoia de acest fel a comunităţii, iar apariţia unei reviste 
este o dovadă în acest sens. Dar mai există şi o altă moti-
vaţie. Deşi nu este obligatoriu, sunt şi manageri adminis-
trativi care înţeleg dubla importanţă a unei reviste. 

Prin funcţia sa informativ-educativă, imediată, o revistă, 
cu apariţie constantă, pe o durată mai mare, poate avea un 
rol important în dezvoltarea intelectuală a unei comunităţi. 
Iar constanţa, ca apariţie şi profesionalism al scrierii, în ace-
eaşi comunitate şi în acelaşi spaţiu geografic, va conduce, în 
timp, la creşterea notorietăţii acesteia. Dar şi la creşterea, 
simultană, a credibilităţii, a seriozităţii, a mândriei şi chiar a 
aureolei acestei comunităţi, prin comparaţie cu sine, în mo-
mente diferite sau cu alteritatea, în acelaşi moment. 

Însă ca să apară, orice revistă trebuie, mai întâi, scrisă 
de oameni cu preocupări similare, cu un nivel de instruc-
ţie ridicat, cunoştinţe solide în domeniile pe care le abor-
dează, profesionişti, inventivi, exigenţi şi responsabili. 
Dar şi perfecţionişti, dacă se poate, fără prea mari orgolii 
şi cu calităţi care să le facă viaţa uşoară într-o echipă. Unii 
se vor afirma prin studii, comentarii, alţii prin creaţiile lor.

Prin apariţia revistei ANINA MAG, cu triplu profil: cultu-
ră, turism şi sport, echipa condusă de primarul Gheorghe 
Românu împuşcă trei iepuri dintr-un foc. Sunt bucuros să 
constat că, deşi firavă, schimbarea de paradigmă economi-

că, începută prin strategia turistică, despre care am vorbit, 
aduce o relansare a vieţii culturale şi sportive şi conduce 
la crearea unui nou reflex pentru comunitate, cel turistic.

Dorinţa autorităţilor locale de a susţine această revistă 
este explicită şi justificată, deci gestul nu este unul gratuit. 
De aceea am convingerea că sunt conştiente de importan-
ţa ei în viaţa comunităţii şi a zonei în care poate fi citită. 

ANINA MAG va permite lansarea unor tineri creatori 
valoroşi din sfera literaturii, artelor, a culturii, în general, 
şi profesionalizarea lor sub ochii celor în curs de consa-
crare sau chiar consacraţi. Şi va deveni, simultan, o por-
tavoce a frumuseţilor unice ale acestui spaţiu mirific şi 
a rezultatelor obţinute de sportivi. Ceea ce, fireşte, va 
duce la creşterea prestigiului acestui oraş binecuvântat.

ANINA MAG a pornit la drum cu o mână de intelectuali 
aflaţi în slujba comunităţii, cu elevi şi absolvenţi ai Liceului 
Mathias Hammer, dar şi cu câţiva absolvenţi ai Liceului Te-
oretic, de odinioară, pentru care Anina continuă să ocupe 
un loc special. Au lăsat orgoliile deoparte, şi-au dat mâna, 
au ales să meargă împreună, conştienţi că ANINA MAG va 
creşte prestigiul şi aureola acestui oraş.

Cu încredere în viitorul turistic şi cultural al Aninei. Şi 
cu Dumnezeu înainte!                                      George LÂNĂ

ANINA MAG, pentru prestigiul ANINEI
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Mihai Eminescu a studiat atât la Viena, cât și la 
Berlin. A fost un spirit totalizator, de o mare curio-
zitate intelectuală, interesat de varii domenii, chiar 
dacă nu a avut timp să le și adâncească destul de 
mult. Vorbea impecabil germana și stăpânea cate-
goriile lui Kant sau noțiunile din filozofia lui Scho-
penhauer. Era fascinat de fizică, astronomie și cos-
mologie. Din punctul acesta de vedere, Eminescu 
este un model cultural, iar filosoful Constantin Noica 
a scris o carte importantă, prezentându-l ca „omul 
deplin al culturii românești”. Un om deplin și un mo-
del cultural care este etern actual, dar pe care noi, 
din păcate, ni-l asumăm din ce în ce mai puțin și din 
ce în ce mai hazardat, în vremurile actuale. 

Există, pe de o parte, o receptare vicioasă, obo-
sită care îl consideră pe Eminescu un mit expirat și 
adesea decretat desuet, iar pe de altă parte există 
o receptare abuziv-emfatică, care-l consideră un fel 
de sumă a tuturor calităților omenești și, prin urma-
re, mai mult de atât nu se poate și atunci, automat, 
e ridicat la dimensiunea sfințeniei. Dar Eminescu nu 
și-a propus rigori teologale, ci a fost un creator de 
literatură ce trebuie judecat strict în acest univers al 
ficțiunii literare. El se raportează liber la toate lucru-
rile, de aceea trebuie înțeles ca poet și nu ca altce-
va. Literatura ține de lumea generală a artelor, de 
sfera generală a culturii, deci a produselor specifice 

Receptarea lui Eminescu
• în țara cu mai multe orașe decât librării

DAN SGÂRȚĂ

geniului creator al omului, în vreme ce religia ține de 
un alt plan, al transcendenței, al revelației… nu este 
un produs exclusiv al geniului uman. 

Eminescu nu a fost un creștin bisericos, dar nu 
a fost nici lipsit de sensibilitate religioasă, iar lucrul 
acesta îi venea pe filiera culturală, dar și pe cea na-
turală (și-a petrecut copilăria într-un mediu puternic 
folclorizat, care, adeseori, relativiza creștinismul, 
împingându-l până în marginile eresului). Poetul a 
avut întotdeauna perspectiva transcendentului. A 
fost, mai degrabă, un om cu sensibilitate metafizi-
că - nu mistică – în sensul filosofic al cuvântului. 
O sensibilitate ce provenea din pasiunea pentru fi-
losofia germană, dar și din cochetăria de tinerețe 
cu marile religii orientale, mai ales cu cele indiene. 
Prietenii lui îl receptau ca budist, ca structură spiri-
tuală. Dar, dincolo de unele teribilisme amicale de 
circumstanță, Eminescu a fost, mai degrabă, adep-
tul unui scepticism absolut și ne invită, în repeta-
te rânduri, să-l receptăm ca poet: „Eu nu cred nici 
în Iehova/Nici în Buddha-Sakya-Muni/Nici în viaţă, 
nici în moarte/Nici în stingere ca unii...” Și ca poet 
aparține acestui univers fascinant al omului roman-
tic, pe care îl întruchipează, major, în dimensiunea 
lui românească: „Eu rămân ce-am fost: romantic.”

Monopolizat copios de către demagogii tuturor 
vremurilor, invocat necontenit în puzderie de texte, 
comentarii și osanale ipocrite, apărute ca din pușcă, 
ca să vezi, doar de 15 ianuarie, receptarea autentică 
a lui Eminescu e în mare impas și derivă. Arzând ca 
o flacără vie pe altarul românismului creator, călău-
zit de o înaltă conştiinţă morală şi de un mare patos 
vizionar, poetul era încredințat că poporului român îi 
este menit a se împărtăşi în cultură şi în viaţa spiritu-
ală de o soartă cu mult deasupra mediocrităţii. 

Schiță după tristețea de ieri
lui Mihai Eminescu

Plouă.
Tu ești departe
și eu îmi trec absurd
sănătatea dintr-o palmă
într-alta.

GEORGE LĂNĂ

Omul deplin al culturii române

Mihai Eminescu
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Pentru ca noi să trăim astăzi într-o Românie liberă, 
mulţi oameni au murit pentru a duce la îndeplini-

re acest scop măreţ. Oamenii credeau şi îşi iubeau ţara 
mai mult decât orice, iar noi trebuie să ne repoziţionăm 
valorile.

Istoria Principatelor Române, într-o singură 
melodie-Hora unirii

O legendă uitată a României este şi autorul melodiei 
“Hora Unirii”, Alexandru Flechtenmacher, prieten de-al 
poetului Vasile Alecsandri, care a scris istoria ţării într-o 
melodie ce a rezistat de-a lungul timpului.

Pe 24 ianuarie 1859, românii din Moldova şi Ţara Ro-
mânească au jucat şi au cântat “Hora Unirii“, un cântec 
patriotic compus cu câteva zile înaintea marelui eveni-
ment.  Cel care a compus melodia aceasta este com-
pozitorul Alexandru Flechtenmacher, fiul unui mare ju-
rist braşovean, om de încredere al domnitorului Calli-
machi. Puţin cunoscut astăzi,  Alexandru Flechtenma-
cher a rămas în istoria României moderne şi prin acest 
cântec care a răsunat din piepturile unioniştilor. Lui 

Vasile Alecsandri, poetul  
și Alexandru Flechtenmacher,  
compozitorul, artizani 
ai Micii Uniri

SIMONA PRAȚA

Alexandru Flechtenmacher i-a luat numai o zi să com-
pună melodia care avea să strângă laolaltă milioane de 
oameni. Avea 36 de ani când prietenul său, Vasile Alec-
sandri, i-a lăsat nişte versuri pentru care şi-ar fi dorit 
ca el să găsească o melodie potrivită. Compozitorul s-a 
aşezat la pian şi, până seara, melodia a fost gata. Cu-
rând, “Hora Unirii“ era fredonată în tot Iaşiul, iar peste 
câteva zile, pe 24 ianuarie 1859, au învăţat-o şi românii 
de peste Milcov. “Hai să dăm mână cu mână“ a ajuns 
imnul Unirii Principatelor, cea mai cântată melodie a 
vremii. 

Alexandru Flechtenmacher s-a născut la 23 decem-
brie 1823, la Iaşi, ca fiu al lui Christian Flechtenma-
cher, un sas din Braşov care ajunsese la Iaşi omul de 
încredere al domnitorului Scarlat Callimachi şi un 
apreciat jurist al vremii. Intelectual de vază al paşop-
tiştilor, Alexandru şi-a făcut studiile muzicale la Iaşi şi 
la Conservatorul din Viena (1837-1840). S-a preocu-
pat de dezvoltarea vieţii muzicale româneşti. A fost 
şef de orchestră la Teatrul Naţional din Bucureşti, la 
Craiova şi la Iaşi. A scris muzica de scenă la mai toate 
piesele de teatru apărute la noi vreme de 40 de ani, 
până în 1880. A semnat circa 600 de piese muzicale, 
la producţiile lui Vasile Alecsandri, C. Negruzzi, Matei 
Millo şi alţii. Alexandru Flechtenmacher este conside-
rat primul dirijor al teatrului românesc, iar în 1864, 
când s-a înfiinţat Conservatorul de Muzică şi Decla-
maţiune din Bucureşti, a fost numit director al aces-
tei instituţii. 

Este autorul primei operete româneşti, Baba Hârca, 
pe text de Matei Millo. Premiera a avut loc pe 26 de-
cembrie 1848 la Teatrul Naţional din Iaşi, ca operată-
vrăjitorie în două acte și trei tablouri. Matei Millo a 
interpretat rolul principal fiind şi primul actor român 
care a jucat în travesti. Costumul este păstrat şi astăzi 
la Muzeul Mihai Eminescu. În perioada 1853-1858 Ale-
xandru Flechtenmacher s-a stabilit la Craiova, unde a 
dirijat cu prioritate muzica compusă de el însuşi. Din-

Hora Unirii Hora Unirii

tre compoziţiile sale se pot enumera: „opereta-vrăjito-
rie” Baba Hârca, melodrama naţională cu cântece Ce-
tatea Neamțului, operetele Crai Nou şi Sacagiu, vode-
vilurile Fermecătorița (după George Sand), Cimpoiul 
dracului şi Banii, gloria și amorul, drama cu muzică Za-
vera lui Tudor, opera în trei acte Fata de la Cozia, spec-
tacolele cu muzică Banul Mărăcine şi Iancu Jianu, căpi-
tan de haiduci, feeria muzicală Fata aerului, compusă 
în colaborare cu Eduard Wachmann.

S-a stins din viaţă la Bucureşti, la 28 ianuarie 1898. 
Dar „Hora Unirii“ a rămas peste veacuri la fel de îndră-
gită de români ca în ziua Unirii. 

V. Alecsandri - poetul Unirii Principatelor
Vasile Alecsandri s-a născut în Bacău, unde îşi va şi 

începe studiile sub atenta supraveghere a unui das-
căl grec, rămas necunoscut, şi a călugărului maramu-
reşean Gherman Vida. Aici face cunoştinţă cu viitorul 
om politic Mihail Kogălniceanu. Între 1828 şi 1834, 
Alecsandri studiază la un pension francez, avându-i co-
legi pe Kogălniceanu şi Matei Millo. Începând cu 1834, 
deţine primul său rang boieresc, cel de comis. Lucrul 
acesta nu trebuie să ne surprindă prea mult, chiar 
dacă Alecsandri avea, în momentul căpătării rangu-
lui doar 13 ani. Erau vremuri în care accesul în funcţii 
boiereşti nu era împiedicat de vârsta prea fragedă. În 
aceeaşi lună în care este numit comis, Alecsandri plea-
că la studii în Franţa. Aici îşi ia bacalaureatul şi se în-
scrie la Facultatea de Medicină, pe care o abandonea-
ză în curând, înscriindu-se apoi la Facultatea de Drept. 
Nici pe aceasta nu o va absolvi, spre dezamăgirea tată-

lui său, care spera că fiul său să urmeze o carieră ca in-
giner sau măcar să-şi definitiveze studiile alese.

Vasile Alecsandri a fost un om politic de anvergură 
al vremii sale, fiind implicat în majoritatea evenimen-
telor cruciale petrecute atunci în România. A sprijinit 

Vasile Alecsandri

Revoluţia de la 1848, ajungând un adevărat lider spiri-
tual al acesteia şi a încurajat Unirea Principatelor. Mai 
târziu, este unul dintre apropiaţii curţii regale, îndepli-
nind paralel şi funcţia de ministru al României la Paris. 
Premiile primite pentru poezie au fost numeroase, iar 
elogiile s-au făcut simţite şi peste hotare, mai ales în 
Franţa, unde i s-au organizat sărbătoriri solemne de că-
tre societatea locală a poeţilor. Peste tot a predominat 
sinceritatea sa, rămânând un om modest în ciuda suc-
ceselor sale

Una dintre cele mai frumoase poezii scrise de Vasi-
le Alecsandri este, fără îndoială, „Hora Unirii“,publicată 
pentru prima dată în 1856, în Steaua Dunării, revista 
lui Mihail Kogălniceanu, titlul original fiind Hora Unirei. 

Scrisă cu ocazia Unirii Principatelor, este un elogiu 
profund al neamului român.  Poet graţios şi echilibrat, 
discret, dar vibrînd în faţa frumuseţii, atent la armonia 
ansamblului şi fin cizelator de imagini surprinse fugi-
tiv în evanescenţa anotimpurilor (Iarna, Sania, Malul 
Siretului), sensibil la farmecul naturii genuine, dar şi la 
sugestiile rafinate ale unui obiect de artă, Alecsandri 
rezistă cel mai bine trecerii timpului tocmai în aseme-
nea poezii în care manifestă calitatea reală a talentului 
său, răspunzînd totodată unei nevoi de armonie înnăs-
cută sufletului omenesc.

T. Maiorescu, într-un text din 1886, sintetizează într-
o formulă pregnantă şi acceptabilă pînă azi însemnă-
tatea operei lui în ansamblu: “În Alecsandri vibrează 
toată inima, toată mișcarea compatrioților săi, cîtă s-a 

Alexandru Flechtenmacher

„Hora Unirii” de Theodor Aman
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putut întrupa într-o formă poetică în starea relativă a 
poporului nostru de astăzi. Farmecul limbei române în 
poezia populară, el ni l-a deschis; iubirea omenească și 
dorul de patrie în limitele celor mulți dintre noi el le-a 
întrupat; frumusețea proprie a pămîntului nostru na-
tal și a aerului nostru el a descris-o; […] Cînd societatea 
mai cultă a putut avea un teatru în Iași și București, el a 
răspuns la această dorință, scriindu-i comedii și drame; 
cînd a fost chemat poporul să-și jertfească viața în răz-

boiul din urmă, el singur a încălzit ostașii noștri cu raza 
poeziei. A lui liră multicordă a rasunat la orice adiere 
ce s-a putut deștepta din mișcarea poporului nostru în 
mijlocia lui. “

Pentru Vasile Alecsandri, orice încercare de separare 
a românilor în moldoveni şi munteni era fără sens. Aceş-
tia trebuiau să fie, aşa cum spunea şi Aristotel, un suflet 
în două trupuri. Unirea românilor nu s-a petrecut doar la 
un nivel pur politic, trupesc, ci şi la nivel sufletesc.

Anul acesta, pe 15 aprilie, se împlinesc 150 de 
ani de la întâlnirea dintre Titu Maiorescu și 

Gheorghe Costaforu. Cel din urmă îi propune men-
torului Junimii ca membrii societății să intre în viața 
politică. Junimiştii acceptă propunerea lui Gheor-
ghe Costaforu şi intră în Adunarea Deputaţilor, pre-
dominant conservatoare, sprijinind guvernul Las-
căr Catargiu.Punctul comun al celor două grupări îl 
constituia crezul că modernizarea României se face 
„de sus în jos și nu de jos în sus”. Pe de altă parte, 
măsurile reformatoare inițiate de liberali erau inter-
pretate ca fiind „forme fără fond”, în absența unei 
clase de mijloc în România.

În 1871, Titu Maiorescu este ales deputat pe lis-
tele grupării conservatoare. Este numit mnistru al 

TITU MAIORESCU – omul politic
CORNEL BOBOESCU

tative cu Take lonescu pentru a alcătui un guvern 
de concentrare conservatoare, sub conducerea lui 
P.P. Carp. Tratativele nu vor izbândi pentru că nici 
regele, nici Take lonescu, nici Ionel Brătianu nu-I ac-
ceptă pe Carp drept premier. Lăsându-și prietenul în 
afara ecuației politice, T. Maiorescu formează, la 14 
octombrie 1912, sub conducerea sa, un guvern de 
colaborare cu conservatorii takişti, păstrându-și por-
tofoliul Ministerului de Externe.

În anii 1912-1913 au avut loc două războaie bal-
canice, care au modificat graniţele statelor balcani-
ce în dauna Imperiului Otoman. 

În primul război balcanic alianţa creştină formată 
din Bulgaria, Serbia, Grecia şi Muntenegru au în-
vins armatele otomane şi au cucerit majoritatea teri-
toriilor Imperiului Otoman din Balcani. Nemulţumită 
de împărţirea teritoriilor cucerite de la turci, Bulgaria 
şi-a atacat foştii aliaţi, ceea ce a declanşat al doilea 
război balcanic. România, care a păstrat neutralita-
tea militară în primul conflict, a intrat în război îm-
potriva Bulgariei pentru a cuceri Cadrilaterul. Bul-
garii au fost învinşi şi au acceptat organizarea unei 
conferinţe de pace la Bucureşti. Marile Puteri ame-
ninţau cu intervenţia armată în cazul în care nu se 
ajungea repede la o înţelegere.

Conferința de pace de la București (16 - 28 iu-
lie 1913), care a încheiat Războiaele Balcanice din 
1912 – 1913, s-a desfășurat în sediul Ministeru-
lui de Externe din acea vreme, la Palatul Sturdza) 

și a fost prezidată de Titu Maiorescu. Negocierile 
au continuat până la 28 iulie, când şefii delegaţiilor 
statelor balcanice au semnat tratatul. La ora 10.00 
s-au auzit 21 salve de tun. 

România a câştigat din acest război Cadrilaterul, 
prestigiu european şi o apropiere de alianţa franco-
rusă. În schimb, s-au răcit relaţiile cu Puterile Cen-
trale, Nicolae Iorga văzând campania din Bulgaria 
ca „primul capitol al războiului României în contra 
Austro-Ungariei”.

Ca președinte al Conferinței, Maiorescu a dat 
dovad de tact, dar şi decizie, conciliind, atent, litigi-
ile între diversele ţări. A fost apogeul ca om politic 
al lui Titu Maiorescu, care a primit felicitările regelui 
Carol I, dar şi ale şefilor delegaţiilor prezente la Bu-
cureşti. Însuşi Maiorescu consideră, în spiritul or-
golios care îl caracteriza, că „Numai eu singur pu-
team conduce conferinţa”…

Titu Maiorescu se stinge din viaţă pe 18 iu-
nie 1917, la vârsta de 77 de ani. Deși au fondat îm-
preună societatea culturală Junimea, conflictul din-
tre Petre Carp și Titu Maiorescu nu se stinge nici 
după moartea celui din urmă. Întrebat de ce nu se 
duce la înmormîntarea acestuia, Petre Carp răs-
punde că nu vede ce de i-ar  face lui Titu o politețe 
pe care acesta nu i-o poate întoarce.

Titu Maiorescu a fost primul conducător român 
al unei reuniuni internaţionale, anticipându-l în felul 
acesta pe Nicolae Titulescu.

Tratatul de la București (1913) - Președintele de Consiliu Titu Maiorescu 
în mijlocul participanților la negocieri (Foto: ro.wikipedia.org)

Oameni politici Oameni politici

Cultelor şi Instrucţiunii Publice în mai multe cabi-
nete conservatoire, ocupând de trei ori această 
funcție. În această calitate va elabora un proiect de 
lege pentru reorganizarea învăţământului rural, va 
dispune introducerea limbii române ca obiect de în-
văţământ în licee şi se va ocupa de organizarea în-
văţământului superior politehnic.

După fuziunea conservatorilor cu junimiştii din 3 
aprilie 1907, a devenit unul dintre liderii Partidului 
Conservator. 

La 29 decembrie 1910, Titu Maiorescu a devenit 
ministru de Externe în guvernul conservator condus 
de Petre P. Carp. Regele Carol I îi ceruse lui Carp 
să-i includă şi pe takişti în guvern, dar acesta  a evi-
tat doleanţa suveranului. Prin urmare, takiştii se alia-
ză, în parlament, cu liberalii, aşteptând prilejul pentru 
a debarca guvernul lui Carp. Prilejul 1-a creat chiar 
primul ministru care, aflând că Societatea tramva-
ielor electrice din Bucureşti e o creaţie a finanţei li-
berale, în avantajul liberalilor, porneşte o îndârjită 
campanie împotriva a ceea ce numea „brigandagiu 
politic”, care semnifica acapararea vieţii economice 
a ţării. Carp a rostit, în noiembrie 1911, un discurs 
belicos în Senat, ofensator la adresa lui Ionel Bră-
tianu, şeful Partidului Liberal. Acesta a considerat 
ofensa lui Carp drept o efectivă declaraţie de răz-
boi. Regele nu putea accepta vrajba, ajunsă la ex-
trem, care transforma luptele politice în război civil. 
Takistii, aliaţi cu liberalii, provocau mari neplăceri lui 
Carp. LA sugestia regelui, se încearcă reconstitui-
rea Partidului Conservator, prin cooptarea takiştilor 
în partid şi guvern. Neajungându-se la niciun rezul-
tat, la 28 martie 1912 Titu Maiorescu formează un 
guvern de tranziţie, care avea misiunea să ducă tra-

Titu Maiorescu
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Minunea

Nevăzută, dar întortocheată înăuntrul meu,
mişca periodic, c-o voioşie prosperă.
Ca s-o pot atinge trebuia 
să trec pragul gros dintre a fi şi a nu fi.
Mi-au fost anesteziate : corpul şi sufletul,
şi gândurile şi iubirea.
Doctorul cu ochelari rotunzi,
patrula încurcat de nesiguranţa mea,
încolo şi-ncoace.
Spaima mi-a golit puterea,
injectându-mă cu resemnare.
Am atins minunea cu buzele 
rigide, îngheţate...
şi zâmbetul fericirii s-a revărsat
peste mine,
încălzindu-mi durerea cu-n ţipăt.

Beatitudine

Beatitudinea tolănea nesimţită ,
Pe tâmpla dimineţii de vineri,
O vinere de toamnă posomorâtă, 
de lună octombrie,
în care sufletul meu,
 ce brodase înăuntru două aripi plăpânde,
le simţea cu teamă răsturnându-se,
cu susul în jos de fiecare dată.

Drumul beatitudinii a fost trasat
sigur,clar şi corect, 

aproape de gândurile mele,
pe harta speranţei.

Aşa m-am înfăptuit din nou,
în zborul micilor  aripi,
spre beatitudine.

      
Sărutul toamnei

Toamna şi-a întors fruntea arămie 
către buzele mele,
Şi-a despletit copacii, 
aruncându-şi frunzele dintr-o parte în alta,
pe trotuare pustii.
Şi-a adunat ploile-n lacrimile
dimineţilor răcoroase,
Şi-a chemat vântul să sufle
 cu putere,
Şi vântul a risipit într-o zi de octombrie,
Teama mea de a fi două. 

Reanaliză

Reanaliza era necesară!
Amestecul bucăţilor de suflet, 
cu gândurile,
Amestecul speranţelor cu regretele,
fericirii cu tristeţea,
Amestecul ce...
strica stabilitatea vizibilă 
a echilibrului !

Poezii de ANCA PREDUȘ RUVA
Născută în 15 august 1973 ● absolventă a Facultăţii de Litere, Univer-
sitatea din Craiova, secţia română-italiană ● obţine locul I la Concur-
sul internaţional: Învingător prin artă, scţiunea teatru, cu piesa într-un 
act Şi clovnii visează ● redactor la revista Yes a Şcolii „Aviator Petre 
Ivanovici” Băileşti, Arcadia, revista LPS „Petrache Trişcu”, Craiova, 
şi Arcadia din Anina ● colaborări cu Teatrul de Operă şi Operetă din 
Craiova pentru mai multe spectacole ● şi cu Teatrul Naţional din Cra-
iova - „Danaidele”, în regia lui Silviu Purcărete ● Profesor titular gra-
dul I la Liceul Mathias Hammer din Anina ● din 2015, membru în Cor-
pul Naţional de Experţi în Educaţie ● profesor coordonator în proiectul 
„RĂMÂI – la şcoală pentru comunitatea noastră” – finaţat prin granturi 
norvegiene ● două dintre elevele sale s-au calificat în faza naţională 
la Olimpiada de limba şi literatura română ● Anda Şoşea Simion din 
Craiova, Premiul I la faza naţională ● şi Gilda Calamariu, din Anina, 
Premiul I pe judeţ şi o participare la faza naţională ● debutează cu vo-
lumul de versuri Către orcine ai fi ● în 2006 îi apare volumul de versuri 
Îngeri cu aripi de toamnă ●

Şi ce frumos te-ai dus ca şi cum n-ai fost şi mi-e 
greu să-mi spun că nu te mai recunosc!!!

Erai şi-ai fost o parte din mine. Pot s-o spun într-o 
mie de feluri şi-o mie de gânduri că mi-e frică acum 
fără tine! Eşti pentru mine un nimic dintr-o mie de 
părţi şi dintr-o mie de gânduri care mă cunosc. Te-ai 
dus şi-ai luat tot cu tine...amintiri şi suspine!! 

Eşti golul ce-ai fost şi m-ai făcut un întreg, eşti ari-
pa ce mă ridica şi mă făcea să-nţeleg... TU eşti un rău 
ce-mi sfâşie inima şi-mi omoară speranţa. Zbor printre 
stele şi zbor printre ele. Sunt singură cu gândurile mele 
şi-alung mâinile tale că acum nu-mi mai eşti...

Acum stau pe steaua mea odihnită de-atâta fumat, 
de speranţe, beau apa din lună şi împletesc coama ce-
rului pe zidul din inima ta cea neagră..

Eşti neagră. Şi-ai aripi de pustii... Sufletul meu îl ai în 
tine şi nu-i dai drumul...

Bine, atunci ţine-l la tine!!! Să  ştii că e loc de mai 
bine pe steaua din inima mea, din visele tale, din amin-
tirile mele..

Eşti negru din mine ce odată-mi făcea bine!!!

Negrul din mine
GILDA CALAMARIU

Scriu pentru că nu știu să trăiesc altfel. O viață 
fără să-mi aștern pe hârtie gândurile ar fi una 

pierdută. Și cui îi place să piardă? 
Îmi place să țes povești nemuritoare despre cer, 

despre dor, dar mai ales despre iubire pentru că lu-
mea este deja atât plină de urât, de rău și de gol, 
încât are nevoie de o resuscitare constantă. Mă 
uit în jur și constat, cu o mare frică-n suflet, că lu-
mea devine a celor care au uitat să iubească. Au ui-
tat să se iubească pe ei. Și-asta e rădăcina tuturor 
suferințelor. Uitând să se iubească pe ei, nu-i mai 
iubesc nici cu cei din jur. Pentru că e mai simplu 
să ai garduri mari și negre, prin care să nu se vadă 
nimic, decât o replică a Edenului în suflet. Edenul 
trebuie întreținut constant, e multă muncă și oame-
nii ”mari” nu mai au timp, în goana după viață să-și 
construiască propriul rai. Gardurile, în schimb, sunt 
mult mai ușor de întreținut. Le-ai pus o dată și even-
tual le mai tragi o vopsea la anu’. Dar gardurile as-

tea vin cu un preț cam piperat. Drept e că nimic nu 
iasă și nu vede ce-i după ele, dar cum rămâne cu 
ceea ce se oprește la garduri și nu mai ajunge la su-
flet? Eh, asta-i o cu totul altă poveste nemuritoare, 
pentru o altă dată când probabil o să vorbesc des-
pre horticultura sufletului. 

În spatele acestor cuvinte, va exista mereu o ro-
mantică și o naivă, care o să susțină până-n pân-
zele albe că nu există putere mai mare decât iubi-
rea. Și-o să fie un tratament constant, pe bază de 
perfuzii, de-a lungul numeroaselor (sper) numere, cu 
bucăți din mine. Și aceste bucăți, sper eu, o să se po-
trivească perfect cu bucăți din voi. Și până o să aveți 
puterea să schimbați ceva, vreau să vă fiu voce, să 
vă fiu povestitoare, dar cel mai important, vreau să 
vă fiu speranță. Pentru că fără ea suntem pierduți!

Azi vreau doar să vă rog să iubiți, chiar dacă asta 
înseamnă să începeți cu voi!

Azi vreau doar să vă rog...
GILDA CALAMARIU

Poezie Reflecții
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Unele sentimente le avem în noi de atâta de vre-
me şi nu ne dăm seama. Dorm cumva, într-un vis, 

iar atunci când îţi dai seama că ies din nou la suprafaţă..
acest lucru te sperie.

Cel mai greu e când se dau lupte în tine, cea mai grea 
fiind cea între minte şi suflet şi nu ştii care o să câştige 
şi te simţi răvăşit. E o adevărată artă să îţi ţii capul sus şi 
zâmbetul pe buze atunci când sufletul în tine urlă de du-
rere, de tristeţe. Când eşti plin de amărăciune şi dezamă-
gire simţi că nu mai ai de ce să stai pe loc şi vreii să pleci, 
vrei să te desprinzi, să te duci unde vezi cu doi ochi şi să 
nu te mai uiţi înapoi nici măcar ca să vezi dacă îi pare cui-
va rău. Sunt atâta de multe lucruri care te doboară, dar 
mereu îţi şopteşti că trebuie să fii tare.

Dar, în acelaşi timp, există în noi sentimente de care, 
deşi ne fac rău, nu ne putem rupe, nu ne putem despărţi 
de ele. Iubirea e unul dintre ele. Iubirea e sentimentul 
acela care se presupune că trebuie să ne facă mai buni, 
mai frumoşi, mai împliniţi, sentimentul care ar trebui să 

ne facă un întreg. Aşa-i, ar trebui.. Dar ce facem atunci 
când iubirea doare? Atunci când, fără să vrem, suntem 
traşi într-un joc în care nu facem noi regulile şi sunt une-
le “lovituri de pedeapsa” care ne dor al dracu’ de tare? 
Păi avem două soluţii: stăm şi îndurăm şi sperăm că într-
un final totul o să fie bine sau pur şi simplu ne ridicăm, 
ne scuturăm de praf, de amintiri, de sentimente şi o 
luăm de la capăt. Problema e că o luăm de la capăt cu 
inima mai mică, pentru că am pierdut o altă bucată din 
ea, o bucată pe care nu o vor aduce înapoi nici anii şi nici 
într-un caz n-o va şterge timpul.

Ideea e că toţi suntem oameni, toţi avem slăbiciuni... 
dar pe zi ce trece ajung să cred că e mai bine să fii temut 
decât iubit. Într-o lume în care nu mai ţine nimeni cont 
de reguli, fie că sunt ale vieţii sau ale inimii, trebuie să 
învăţăm să defilăm cu capul sus, atâta de sus încât nimic 
să nu ne mai atingă.

E bine să nu fim vulnerabili pentru că atunci când nu 
avem slăbiciuni suntem de neatins.

Unele sentimente
GILDA CALAMARIU

Lansare de carteReflecții / Lansare de carte

Întors acasă, la Anina, în locul în care a co-
pilărit, a terminat școala generală & liceul și 

unde, în Cenaclul literar, condus de regretatul 
profesor Nicolae Mărgeanu, și-a început uceni-
cia ca poet, George Lână a lansat, în 11 martie 
a.c., două dintre volumele sale. Este vorba des-
pre „Spațiul dintre două secunde”, antologie din 
cele șapte volume apărute, ce cuprinde 210 poe-
me în limba română și tot atâtea în limba engleză, 
și de volumul „Topire la rece”, cu variantă în limba 
engleză.

Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural Mu-
zeistic din localitate și a reunit o mână de invitați 
(conform regulilor impuse de pandemia CO-
VID-19), din rândul cărora nu au lipsit primarul 
Gheorghe Românu, soția acestuia, Daniela, și fii-
ca, Oana, domnul Cornel Boboescu, directorul Li-
ceului „Mathias Hammer”, dascăl de limba româ-
nă, istoricul Cristian Liviu Mosoroceanu și Marian 
Meșinschi, șeful compartimenului cultură. Acesto-

George Lână, dublă lansare de carte
OBSERVATOR ra li s-au alăturat prieteni și colegi de școală, dar 

și câțiva cunoscuți care au aflat de eveniment. 
George Lână a explicat ce semnificație are Anina, 
cu dealurile, pădurile și oamenii săi, în devenirea 
sa ca om și, mai ales, ca poet. Și, în calitate de te-
oretician al poeziei, a vorbit despre poezia perfor-
mantă și Marea Poezie, la care aspiră. În viziunea 
sa, Marea Poezie este raportul ideal dintre Emoție 
și Idee, în care fiecare poet ce țintește într-acolo mi-
zează diferențiat pe Emoție și Idee. Și asta deoare-
ce trebuie să țină cont de structura sa lăuntrică, de 
tematica poemului, dar și de alte amănunte semni-
ficative, între care metafora și travaliul/lucrul pe tex-
tul poemului, absolut obligatorii pentru cei care se 
respectă și doresc obținerea performanței poetice.

După ce Anina a obținut statutul de stațiune turis-
tică de interes local, George Lână a început să pre-
zinte, săptămânal, de la sfârșitul lui ianuarie a.c., 
strategia turistică a orașului și a zonei și obiective-
le realizate până acum de primarul Gheorghe Ro-
mânu și echipa pe care o conduce. Dar și obiec-
tivele turistice la care se lucrează (Muzeul Mineri-
tului, de la Puțul I) și minunățiile naturale care au 
adus și aduc faimă Aninei. De asemenea, G.L. se 
va implica activ în viața Cenaclului literar din Ani-
na și va pune umărul la apariția, în condiții foarte 

bune, a proaspetei reviste „ANINA MAG”, de 40 de 
pagini full color, orientată pe cultură, turism și sport. 
Despre George Lână și poezia sa a vorbit Iacob Ro-
man, dr. în filologie și poet cu peste 20 de volume 
de versuri. Incluzându-l între poeții importanți ai Ba-
natului dă Munce șî dă Pustă, dar și din țară, Ia-
cob Roman a făcut trimiteri, în special, la volumul 
„Topire la rece”, bilingv, română/engleză, apărut în 
mijlocul lui octombrie 2020, la Editura „Waldpre-
ss”, în traducerea doamnei Antuza Genescu, când 
poetul a împlinit fix 66 de ani. Demonstrând ma-
turitate poetică încă de la primele volume, Geor-
ge Lână a avut și are înțelepciunea să se cultive 
pe sine - și ideatic și emoțional - ceea ce îi permi-
te să rămână inconfundabil în peisajul poeziei ro-
mâne. Excepționale poezii de dragoste și o consis-
tentă poezie de idei, a mai adăugat comentatorul. 
În final, George Lână a acordat autografe pe cărțile 
dăruite celor prezenți, dar și pe alte câteva apă-
rute înainte: „Atelierul lui George - din tainele și 
meșteșugul poeziei”, „Cuib de viespi”, volum de 
epigrame semnat împreună cu maestrul Petru Chi-
ra, și „M-or murit lăudătorii”, volum în grai popular 
bănățean, semnat de nemuritorul Chira și îngrijit de 
George Lână.
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„Sunt un om viu
Nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin.
Abia am timp să mă mir că exist, dar
Mă bucur totdeauna că sunt.”

(N. Stănescu – Despre viaţă) 

Despre teatrul lui Caragiale 

De câte ori mă apropii cu sufletul de Caragi-
ale, simt pasul săltăreţ “al tristelor măşti” ce 

se tot rotesc chiuind ăntr-o imensă horă. Cred că 
este hora timpului ce l-a purtat pe dramaturg şi pe 
eroii săi până-n veacul nostru. Carnavalul “începe”, 
eu sunt una din măşti. Tu  oricine ai fi eşti masca 
mea sau a ta. Ne-am întâlnit sau o să ne întâlnim 
cândva. Să jucăm, să discutăm, sau să ascultăm 
tăcerea. Suntem cu toţii în horă, du-ţi mâna la faţă 
şi-ai să te convingi că porţi o mască.

Nu mi-am propus sa elaborez o teorie despre tea-
trul lui Caragiale, deoarece o teorie odată formula-
tă, înseamnă o poartă deschisă confuziei. Dacă nu 
este egală cu practica, teoria secătuieşte vigoarea 
originală a unui proiect sau se plasează într-un ra-
port de subordonare incompatibil cu arta teatrală. 
Nu mi-am propus sa mă opresc asupra nenuma-
ratelor interpretări ce s-au dat operei lui Caragiale, 
pentru că imitaţia duce la scleroză, sufocă viaţa în-
treţinând speranţe false.

Mi-am propus să scriu pur şi simplu despre tea-
trul lui Caragiale, plecând de la ideea că teatrul 
pentru mine înseamnă “magie”, magia fără instru-
mente exterioare, fără sprijin amăgitor. Ca teatrul 
să fie bun, trebuie să dovedim că nu există nici o 
păcăleală, nimic ascuns. Actorul trebuie să deschi-
dă mâinile goale şi să arăte că nu are nimic ascuns 
în manşetă. Atunci poate începe. După mine, tea-
trul trebuie să înceteze să mai apară ca un camu-
flaj, trebuie să devină în primul rând dezvăluire.

Teatrul lui Caragiale pare că a surprins, pentru 
că dramaturgul a admis să privească adevărul în 

faţă prin personajele pe care le-a creat, prin situaţii-
le pe care le-a creat, situaţii aparent fără ieşire, prin 
carnavalescul trăirilor, “tristelor măşti”,care nu mai 
cad, ci sporesc misterul, cum ar spune Blaga, prin 
jocul actorilor într-un spaţiu mereu închis.

Teatrul este prin excelenţă o artă a metamorfo-
zei, în sensul nietzschean sau în altele. În momen-
te de răscruce ale teatrului, când acesta tinde spre 
o existenţă autohtonă, revenind la forme şi la mo-
dalităţi stăvechi sau creând altele noi, se realizea-
ză o metamorfoză a vechii structuri în una nouă.

I.L.Caragiale este “cavalerul autor” care a pre-
gătit şi determinat începutul acestei metamorfo-
ze. Pentru că i-a anticipat pe câţiva dintre cei mai 
cunoscuţi teoreticieni şi regizori moderni, cu idei, 
care, uneori, coincid şi în formulări, explică faptul 
că dramaturgul a fost un om de teatru modern.

Cât este de modern,cât modernism şi câtă mo-
dernitate în teatrul lui Caragiale? Dacă ţinem cont 
de părerea lui A. Marino că - modernul reprezintă o 
notiune cadru a cărei esenţă este “prezentul”, “ime-
diatul”, “actualul”, I.L.Caragiale este modern. Mo-
dernismul vine mai departe şi defineşte, în primul 
rând, teoria şi practica modernului şi modernitatea 
exprimă calitatea de a fi modern(modernist).

Caragiale în veacul nostru modern carnavalesc
Plasând opera lui Caragiale în veacul nostru 

modern carnavalesc, trebuie să ne aţintim privi-
rea spre punctul care consemnează “saltul calita-
tiv”. Ideea de bază este că progresul material şi de 
civilizaţie,intelectual şi stiinţific, nu e identic cu cel 
artistic, unde ritmul se dovedeşte “subit şi irepe-
tabil”. Mai elocvent spus: este de ajuns să apară 
o nouă personalitate actoricească, pentru ca eroii 
pieselor lui Caragiale să adopte un alt curs în jocul 
scenic. De aceea avem mereu senzaţia că în per-
sonalitaţile eroilor create de numeroşi actori, există 
o “frumoasă dezordine”. 

Îndreptându-ne, uşor, sau lăsând la o parte ches-

I.L.Caragiale - cavalerul “tristelor 
măşti” într-un veac modern, 
carnavalesc

ANCA PREDUȘ RUVA

tiunile de metodă pur actoriceşti, rămâne sinteza 
Caragiale, cu zugrăvirea, într-un succint creion fi-
nal, dată de criticul Ş. Cioculescu dramaturgului. 
I.L.Caragiale este o sinteză construită dintr-o mul-
titudine de reacţii temperamentale şi psihointelec-
tuale ce stabileşte drept dominantă a dramaturgu-
lui luciditatea. Caragiale ar fi un erou al inteligenţei 
pure manifestate pe tărâmul propriu, adică în atin-
gere cu formele concrete ale vieţii. Luciditatea sa 
presupune, mai degrabă, o inteligenţă teoretică şi 
abstractă. O altă dominantă a personalităţii lui Ca-
ragiale ar fi impresionabilitatea: “Simt enorm şi văd 
monstruos”- este fraza cheie prin care se autoca-
racterizează exemplar, frază care este în deplină 
concordanţă cu caracterul său satiric, ce deformea-
ză sau caricaturizează totul, anticipând spiritul ab-
surdului şi al manierismului modern. Concepţia lui 
asupra teatrului, nonaristotelic în fond, s-ar putea 
rezuma la faptul că dramaturgul a înţeles arta sce-
nică ca pe o artă autonomă şi a tins către ceea ce 
se numeşte teatrul teatral.

Ca om de teatru, I.L.Caragiale a fost interesat, în 
primul rând, de tehnica dramatică. Nemulţumit de 
reţetele teatrului romantic şi postromantic, de care 

nu o dată s-a detaşat polemic, dramaturgul a înţe-
les şi a teoretizat necesitatea întoarcerii la formele 
originare ale artei scenice. Numeroase modalităţi 
şi procedee dramatice vechi au fost reactualizate 
şi adaptate în comedii (şi în dramă) la necesităţile 
locului, momentului istoric şi stadiului teatrului eu-
ropean. Unele forme dramatice “primitive” s-au do-
vedit reunite într-un alt context tematic şi-ntr-o altă 
structură artistică, compatibile cu exigenţele şi per-
spectivele spectacolului modern.”Primitivismul” lui 
Caragiale, contemporan cu tendinţele similare ale 
liricii, muzicii, sau plasticii, a fost unul dintre sem-
nele unei epoci noi în arta ultimului secol. Drama-
turgul a mai reactualizat şi unele modalităţi ale dra-
mei clasice, dar, împreună şi independent de câţiva 
mari dramaturgi ai epocii(Strindberg, Cehov, Ha-
uptmann) le-a modificat şi le-a integrat într-o nouă 
structură dramatică. Restructurarea dramei tradiţi-
onale, de la sfârşitul secolului al-XIX-lea şi începu-
tul veacului nostru, este anunţată de câteva ele-
mente importante: forma circulară a piesei, spaţiul 
închis, criza acţiunii dramatice, concurenţa timpilor 
prezent trecut pe scenă.

Concomitent se produce şi o restructurare a per-

Ion Luca Caragiale

Studiu Studiu
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sonajului teatral tradiţional. I.L.Caragiale crează 
câteva “scheme”, câteva tipuri dramatice care vor fi 
desăvârşite în literatură şi în teatrul modern:”omul 
fără calităţi”- personajul comic prin acţiune, ce 
poartă o mască tristă a lipsei de inteligenţă, arun-
cându-se mereu în situaţii fară ieşire, aparent com-
plicate din punctul de vedere al personajului, evi-
dent simple din punctul de vedere al spectatorului; 
personajul lichefiat, personajul discontinuu.

I.L.Caragiale și P. Brook
I.L.Caragiale a fost deci un om de teatru com-

plet aproape acea “excepţie imposibilă”, dorită de 
Craing: autor, regizor, interpret, desenator, teoreti-
cian, cronicar dramatic, director de trupă şi înainte 
de a trece prin toate aceste deveniri “ale perfecţiu-
nii”, a fost un “ucenic vrăjitor” al scenei.

Acest apelativ de “ucenic vrăjitor “ al scenei 
îl apropie în viziunea mea pe I.L.Caragiale de 
P.Brook ce iubeşte materia şi cultivă adevărul pe 
scenă întotdeauna cu gândul altundeva dincolo de 
actul propriu-zis. Pentru că Brook crede că “avem 
nevoie de o experienţă care să depăşească coti-
dianul, căci ceea ce este profund depăşeşte coti-
dianul”. Ca şi Caragiale, Brook - figură legendară 
a teatrului european contemporan, magicianul sau 
vrăjitorul englez, instaurează o relaţie între tea-
tru şi viaţă care îl conduce spre o multitudine de 
adevăruri. Pentru Brook activitatea complexă într-
o piesă dincolo de text, actor, viziune regizorală 
este “jocul”. De aceea, el preconizează şi satisfa-
ce promisiunea mişcării alternative între “iluzia 
momentană” şi retagerea în distanţă, între “ludic 
şi ludicitate”, “între “copil şi adult”,între”identificare 
şi detaşare”. Ele se înlănţuie într-un teatru al du-
blului la Brook, care la Caragiale ar fi “carnavalul” 
şi viziunea carnavalească, actorul (personajul) şi 
masca sa.

Dacă Brook şi Caragiale se sprijină puternic pe 
real, ei nu acceptă să se limiteze la el şi sapă mai 
adânc. Din punctul de vedere al viziunii regizora-
le, al structurii dramatice punctul de plecare a celor 
doi este întotdeauna un obiect, un fapt, o situatie 
concretă, asigurând prin această metodă(artificiu) 
legătura între cele două instanţe prezente actor- 
spectator. Astfel dialogul lor începe fără să fie vici-
at de nici un dubiu şi nici atins de neîncredere. Cu 
toate că statutul spectatorului şi al actorului diferă, 
ei aparţin aceleiaşi condiţii: “între actori şi public nu 
există decât diferenţă de situaţie şi nu o diferenţă 
fundamentală”(P.Brook). Teatrul lui Brook ca şi al 

lui Caragiale se întemeiază pe această exigenţă.

Viziunea carnavalescă la Caragiale
Se ştie că în toate epocile comicul popular (mi-

musul, clovneria, păpuşeria) au fost legate orga-
nic de “Fasching” şi de carnaval. În teatrul lui Ca-
ragiale viziunea carnavalească este fundamentală. 
Foarte bun cunoscător al formelor comice vechi şi 
al spectacolelor ce descind din carnaval, dramatur-
gul îşi pune o mare parte a operei sub semnul “lu-
mii răsturnate”.

Înrudit în esenţa sa cu “Sărbătoarea nebunilor”, 
carnavalul devine la Caragiale un “Carnaval al ne-
bunilor”; personajele trăiesc potrivit legilor carnava-
leşti şi după ce carnavalul se sfârşeşte,”travestiul” 
persistă ca şi confuzia valorilor. Exemplele cele 
mai vizibile: Miţa, Didina,Pampon, Crăcănel. De al-
tfel, farsa “D’ale carnavalului” indică folosirea emi-
nentă a “lumii pe dos”, gesticulaţia liberă, limbajul 
familiar, masca.

Dramaturgul foloseşte şi ritualuri secundare ale 
carnavalului: “acela al deghizării, mistificările car-
navaleşti, bătăile fără vărsări de sânge, ciorovăieli-
le cu duelul lor de vorbe pitoreşti” (Bahtin).

Personajele lui I.L.Caragiale nu contemplă car-
navalul, nu-l joacă, nu-l mimează, ci, dimpotrivă, îl 
trăiesc. Ele nu se amuză în jocul carnavalului. Car-
navalul vine ca o cheie să deschidă drumul către 
dezlegarea încurcăturilor. Carnavalul plimbă spec-
tatorul, îl transportă din comic în dramatic pentru 
că aparenta mască a personajelor comică prin de-
finiţie cade şi spectatorul este convins că o să vadă 
faţa actorului...dar surpriză...carnavalul continuă 
dincolo de piesa propiu-zisă de teatru, depăşind 
graniţele unei lumi de ficţiune şi coboară în reali-
tate. Sub masca aparent comică ce a căzut, apare 
trista mască a personajelor lui Caragiale, nemulţu-
miţii rămân mulţumiţi, pentru că situaţiile se rezol-
vă superficial, comicul se adânceşte, râsul se pre-
schimbă-n ironie, în umor şi în celelalte forme ale 
râsului redus. În final, I.L.Caragiale subliniază par-
că amestecul specific viziunii carnavaleşti, cu ide-
ea “lumii ca spectacol”, afirmând, textual, prin per-
sonaje căderea cortinei:”se-nţelege c-a fost o în-
curcătură, cum se-ntâmplă totdeauna în carnaval...
Ei! d-ale carnavalului!”. Textul indică exact specifi-
cul acestui “carnaval al nebunilor”, al tristelor măşti 
comice, care, odată cu căderea neaşteptată a cor-
tinei, îşi continuă jocul în viaţa fiecărui spectator.

La Caragiale, într-o lume a grotescului, căde-
rea măştilor nu duce la nimic, pentru că în realitate 

masca nu cade niciodată, ea îl ascunde mereu pe 
adevăratul personaj(individ). Viziunea carnavales-
că se extinde asupra tuturor comediilor; pretutin-
deni în teatrul comic al lui Caragiale domină o “logi-
că a măştii” de carnaval; personajele nu ies, nu pot 
ieşi din masca lor.

Spectatorul înlătură măştile şi descoperă întâm-
plări cunoscute şi personaje cunoscute. Starea de 
după devine normală, carnavalul este continuu, 
nu are nicio fisură. Şi dacă, la un moment dat, eşti 
conştient că tu, ca spectator, eşti una din măştile 
carnavalului, sau una din măştile aruncate de ac-
tori în schimbarea stărilor de la comic la profund, 
de la comic la dramatic, de la vesel la trist, eşti con-
ştient şi că trăieşti într-un mare carnaval al veacului 
nostru modern.

La Caragiale, într-o lume cu un timp închis, este 
posibilă numai o degradare a valorilor, nu însă şi o 
înnoire a lor. Este determinată, astfel, o dublă răs-
turnare, în “lumea sa pe dos” adevărul e, uneori, pe 
cale să se releve. Anumite relaţii interumane sunt, 
totuşi, în picioare, dar revenirea la viaţa obişnuită 
le răstoarnă. Există mereu în carnaval şi un plan 
pozitiv”al spectatorului”, pentru că acest carnaval 
nu cunoaşte negare absolută, dar nici o distruge-
re absolută. 

I.L.Caragiale anulează o societate pentru ca 
să dea posibilitatea spectatorului să o reinvente-
ze. De aceea l-aş putea numi”magicianul” scenei 
în jocul”cu D-zeu” sau “Cavalerul tristelor măşti în 
veacul nostru modern, carnavalesc”.    

Teatrul din Oravița

Studiu Studiu
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Heraclit din Efes1, fiul lui Bloson, sau după 
unii al lui Heracon2, s-a născut în jurul anu-

lui 535 î.Hr. și a murit în anul 475 î.Hr. Acesta a fost 
un filozof grec presocratic, cunoscut cu numele de 
Obscurul3, atât datorită naturii oraculare și a ca-
racterului paradoxal al filozofiei sale, cât și a iubirii 
sale pentru jocurile de limbaj. Despre viața acestu-
ia nu se cunosc prea multe date. Diogene Laertios 
ni-l descrie: „Era mândru mai mult ca oricare altul și 
disprețuitor, cum se vede în cartea lui, în care spu-
ne: <<Erudiția multă nu dă cumințenie; altfel i-ar fi 
dat-o lui Hesiod și Pitagora și iarăși lui Xenofanes 
și Hecateu>>... Mai spunea că <<Homer ar merita 
să fie gonit din concursuri și bătut cu nuiele și Ar-
chilochos la fel”4. Despre caracterul (mândria)  ne 
vorbește ceva mai jos astfel: „Retrăgându-se la tem-
plul zeiței Artemis, el se juca la arșice cu băieții, în 
timp ce efesenii stăteau în jurul lui și priveau. <<De 
ce vă mirați, ticăloșilor! – îi întrebă – oare nu-i mai 
bine să fac acest lucru, decât să iau parte la viața 
publică împreună cu voi!>>5. Și tot legat de felul său 
de-a fi, Laertius aduce mențiunea unui contempo-
ran de-al lui Heraclit: „Timon îl prezintă în aceste 
cuvinte: <<Heraclit cel greu de pătruns, ...Croncă-
nind ca o cioară, mulțimea disprețuiește>>”6. Cât 
privește tinerețea acestuia, Laertius menționează 
că: „Încă din copilărie a fost uimitor; când era ado-
lescent spunea că nu știe nimic, iar când deveni 
matur afirma că știe totul. N-a fost discipolul nimă-
nui, ci spunea că s-a cercetat pe sine și a învățat 
toate dela el însuși”7.

În lucrarea Succesiunea filozofilor, autorul 
acesteia, Anthistenes, menționează că Heraclit a 
renunțat la regalitate „în favoarea fratelui său ca pe 
o dovadă de mărinimie”8.

Continuând să ne relateze despre viața sa, Dio-
genes menționează că „în cele din urmă, devenind 

1  https://ro.wikipedia.org/wiki/Heraclit
2  Diogenes Laertios, op. cit., p. 423.
3  Cicero, De finibus Bonorum et malorum, Book II, 15,  
The Loeb Classical Library, London and New York, 1914, 
p. 94.
4  Diogenes Laertios, op. cit., p. 423.
5  Ibidem, p. 423.
6  Ibidem, p. 424
7  Ibidem, p. 424.
8  Ibidem, p. 424.

mizantrop și îndepărtându-se în munți, își ducea zi-
lele mâncând ierburi și diferite plante. Când se îm-
bolnăvi din această cauză de hidropizie, se înapoia-
se în cetate și puse medicilor întrebarea, sub formă 
de enigmă, dacă sunt în stare să producă uscăciu-
ne acolo unde e umezeală din abundență. Medicii 
neînțelegând ce vrea să spună, Heraclit se îngro-
pă lângă grajd în bălegar cu nădejdea că va elimi-
na apa din el cu ajutorul căldurii bălegarului. Dar 
nici așa nu obținu nici un rezultat, și muri la vârsta 
de șaizeci de ani... Și Hermip spune c-a întrebat pe 
doctori dacă putea vreunul să-i scoată lichidul din el 
golindu-i intestinele și, la răspunsul lor că era peste 
putință, s-a întins la soare și a poruncit sclavilor să-l 
ungă cu bălegar. Culcat astfel, muri în ziua urmă-
toare și fu înmormântat în piața publică. Neanthes 
din Cyzic spune că, neputând să îndepărteze băle-
garul de pe el, a rămas așa și, schimbat într-o sta-
re de nerecunoscut, a fost mâncat de câini”9. Potri-
vit tradiției, în timp ce Democrit este numit filosoful 
zâmbitor, Heraclit este cunoscut ca filosof al lacrimi-
lor10: „Printre înțelepți, în loc de furie, Heraclit a fost 
năpădit (copleșit) de lacrimi, iar Democrit de râs”11.

Filosofia heraclitiană

Elementul central al filosofiei lui Heraclit este fo-
cul care „îndeplinește o triplă funcțiune: mai întâi 
el este substanța primordială din care provin toa-
te lucrurile... A doua funcție a focului este cea de 
<<esență>> actuală, comună tuturor lucrurilor... 
Atreia funcție este aceea de motor sau principiu ac-
tiv al mișcării”12.

Referitor la substanța fundamentală din care iau 
naștere toate lucrurile lumii („Toate lucrurile sunt 
alcătuite din foc și se dizolvă tot în foc”13) el se 
deosebește de Thales, Anaximandru și Pitagora, fi-
ind de părere că în locul apei, aerului sau numărului, 
9  Diogenes Laertios, op. cit, pp. 424-425.
10  Lucius Annaeus Seneca,  Eseuri morale și politice, 
tradus de John M. Cooper; JF Procopé, Presa Universitară 
din Cambridge, Cambridge, 1995,  p. 50,  nota 17.
11  Juvenal, „Satire X” in Thirteen Satires of Juvenal of  
Sidney George Owen (trans), Methuen & Co., London, 
1903,  p. 61.
12  Viorel Colțescu, op. cit., pp. 79-80.
13  Diogenes Laertios, op. cit, p. 425.

Heraclit din Efes 

ALIN MUNTEAN

Filosofie

Poezii de MARIANA PÂNDARU-BÂRGĂU
Născută la 20 august 1952, com. Pleşoi, jud. Dolj ● în 1956 împreună cu fami-
lia se mută la Anina, jud. Caraş-Severin ● Şcoala generală cls. I-VIII le urmea-
ză la Steierdorf, iar liceul la Anina – promoţia 1971 – secţia uman ● membră a 
Uniunii Scriitorilor din România ● membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România ● redactor şef al revistei Ardealul literar şi al Editurii „Călăuza v.b.“ 
Deva ● debut literar: 1974 în revista „Tribuna“ Cluj ● debut editorial: 1987  cu 
volumul de poezii „Dincolo de râu, câmpia“ –Editura „Facla“ Timişoara ● a pu-
blicat în majoritatea revistelor literare din ţară şi străinătate printre care: Româ-
nia literară, Luceafărul, SLAST, Orient latin, Convorbiri literare, Viaţa studen-
ţească, Vatra, Reflex, Pro Saeculum, Poesis, Discobolul, Lumină Lină (New 
York), Lumina (Serbia), Destine literare (Montreal), Balada (Bonn), Viaţa Ba-
sarabiei (Chişinău), Mihai Eminescu (Sydney) Plai românesc (Ucraina), Uni-
versul românesc (Madrid) etc. ● deţine numeroase premii şi distincţii literare ● 
a publicat 21 de volume proprii (poezii, proză scurtă, interviuri, eseuri, note de 
călătorie) ● este prezentă în mai multe antologii şi volume colective ● despre 
creaţia sa au scris: Cornel Ungureanu, Constanţa Buzea, Cezar Ivănescu, Mir-
cea Ciobanu, Constantin Cubleşan, Liviu Ioan Stoiciu, Octavian Doclin, Passi-

onaria Stoicescu, Anca Sîrghie, Theodor Damian, Constantin Stancu, Ladislau Daradici, Victoria Milescu etc. 

ANINA – DRUM DE ÎNTOARCERE

Iată-mă pe un drum de întoarcere
în ţinutul de lapte şi miere 
Acolo unde merii
înfloriţi
şi poleiţi de lumina lunii
strălucesc precum lumânările
în ierburi înalte
Acolo unde pe cadranul zilei
îmi regăsesc mereu
copilăria 
ascunsă în umbrele muntelui

Iată-mă deci
pe acest drum de întoarcere –
Anina inimii mele –
unde mama m-aşteaptă
– nerăbdătoare
cu visele ei colorate.

ÎN LUMINA SCORUŞULUI

Îmi veneau atâtea idei despre lume
când stăteam în lumina scoruşului
din livada mea de pe munte
Îmi veneau atâtea idei 
încât mă simţeam o pasăre
cu gâtul aprins de cuvinte…

Şi toate luau forma
unor peşti zburători

plimbaţi prin imaginare acvarii
Iarba devenea o apă verde-verde
şi neliniştită
Scoruşul – ah! – scoruşul
o flacără vie şi miraculoasă era!

Nu mă putea nimeni întoarce
din această visare de albă duminică
Viaţa rămânea undeva, ca o felie de pepene
din care lacom muşca 
ba unul, ba altul.

CÂNTEC 

Eram un flutur alb
Abia atins de rouă
Născut în miezul nopţii
Din ochi de lună nouă

De-acolo dintre munţi
Am coborât spre voi
Şi nu mi-am mai aflat
Drumul înapoi

Stau norii sus pe creste
Ca turmele de miei
Şi vara e pe ducă…
… Şi toate ale ei

Va trece sub zăpezi
Şi nostalgia mea
Cu fluturele alb
Măria Sa.

Poezie
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după cum considerau filozofii mai sus menționați, 
care l-au precedat, aceasta este focul14. Având în 
vedere natura focului de a schimba sau a preface 
lucrurile prin ardere („lucrurile toate sunt transfor-
mări ale focului”15), el și-a exprimat convingerea că 
realitatea constă în schimbare și nicidecum în sta-
bilitate care este aparentă și amăgitoare. Potrivit lui 
Heraclit, totul se află într-o curgere sau într-un flux 
continuu, după cum menționează și maxima Panta 
rei16, care îi aparține: Παντα ρει και ουδεν μενει (To-
tul curge, nimic nu rămâne neschimbat sau „toate 
se scurg, așa cum curge un râu”17). Ideea acestei 
maxime se întâlnește și într-o altă afirmație, bine 
cunoscută, de-a sa: Nici un om nu poate să intre 
în apa aceluiași râu de două ori, deoarece nici râul 
și nici omul nu mai sunt la fel. Ea exemplifică apo-
geul credinței materialiste, căci materia lucrurilor se 
transformă în permanență, singurul lucru neschim-
bat fiind forma, ce poate fi redată prin limbajul peren 
al formulelor matematice.

 Lucrarea Peri physeos sau Despre natură18 (sin-

14  Norman Melchert, The Great Conversation (5th ed.), 
Oxford University Press, Oxford, 2006.
15  Diogenes Laertios, op. cit., p. 425.
16  Antony N. Beris, and  A. Jeffrey A. Giacomin, 
„πάντα ῥεῖ: Everything Flows”, Cover Article, in Applied 
Rheology, volume 24(5), The Society of Rheology, 
Cleveland, (2011 and 2014), pp. 1-13.
17  Ibidem, p. 425.
18  Heraclit, Despre Natură (Pery physeos), Bryn Mawr 
Commentaries, Incorporation, Ed. Barnes & Noble's, 

gura sa scriere care s-a păstrat în 130 de fragmen-
te) reprezintă un jurnal în care autorul și-a scris con-
cluziile asupra unor probleme fundamentale ale filo-
zofiei, sub forma unor maxime. Referitor la aceas-
tă scriere, Diogenes Laertios menționează că „ea 
tratează mai cu seamă Despre natură și e divizată 
în trei părți: una cu privire la univers, alta la politi-
că și a treia la teologie. Această carte a consacrat-
o în templul zeiței Artemis și, după părerea unora, 
s-a căznit s-o scrie mai neclar, pentru ca numai cei 
capabili s-o citească, de teamă ca un stil accesibil 
tuturor să nu dea loc la deprecierea ei”19. Despre 
întreita împărțire a cărții, Burnet afirmă că „Nu tre-
buie să presupunem că această diviziune se dato-
rează lui Heraclit însuși; tot ce putem deduce este 
că lucrarea a fost împărțită în mod natural în aceste 
trei părți atunci când comentatorii stoici au deținut 
manuscrisele acesteia”20. La această lucrare, au fă-
cut referire mulți dintre filosofii și oamenii de sea-
mă care au urmat acestei perioade: „Până în vre-
mea lui Plutarh și Clement, dacă nu chiar mai târziu, 
micuța carte a lui Heraclit a fost disponibilă în origi-
nal pentru orice cititor interesat să o caute”21. 

Cu toate că schimbarea este legea fundamentală 
Johnstone W. Henry, New York, 1989.
19  Diogenes Laertios, op. cit., p. 424.
20  John Burnet, Early Greek Philosophy. 4, 5 & 6 Soho 
Square, W.1: A. & C. Black, Ltd., London, 1930, p. 131.
21  Charles Kahn, Arta și gândirea  lui Heraclit: fragmente 
cu traducere și comentariu,  Cambridge University Press, 
Londra, 1979,  pp. 1-23.

“Heraclitus” de Johannes Moreelse

și realitatea lumii, tot ceea ce există în lume se su-
pune unei ordini necesare, numită de către Heraclit  
Logos. Gândirea lui Heraclit a exercitat în Antichita-
te o mare influență asupra stoicilor, iar mai târziu și 
asupra lui Hegel, Marx, Engels și Lenin.

ză imagini din natură: Soarele este în fiecare zi 
nou (Fragm. 6), iar apa unui râu îi scaldă pe oa-
meni mereu cu alte și alte unde (Fragm. 12). Ni-
mic în lume nu rămâne neschimbat. În cazul în care 
simțurile ne conduc la o idee contrară, aceasta e 
doar o iluzie provenită din faptul că esența lucrurilor, 
schimbătoare cum este, dispare și reapare din nou. 
Schimbătoare sunt, nu doar lucrurile, ci și omul cu 
sufletul său. Cum demonstrează Heraclit această 
concepție(?): pornind de la o problemă ce nu fusese 
sesizată de către antecesori, și anume, cea potrivit 
căreia aceștia nu  problematizau cu privire la rapor-
tul existent între schimbarea lucrurilor și  caracterul 
nescimbător al substanței, de la care acestea își pri-
meau existența. În consecință, întrebarea care se 
pune este: cum e posibil ca substanța să se schim-
be și să rămână, totuși, aceeași? Miletienii (milezi-
enii) motivau schimbarea senzorială (sensibilă) prin 
permanența substanței neperceptibile, însă cum 
anume se face aceasta, rămâne un mister.

Contradicţia, ca principiu fundamental 
al existenţei, la Heraclit

În soluționarea acestui mister existau două 
posibilități: fie a declara că schimbarea reprezintă 
fundamentul existenței, fie a vedea în ea ceva ilu-
zoriu, iar în substanță ceva peren. Pentru prima po-
sibilitate optează  Heraclit, iar pentru a doua, eleații.

La Heraclit, șuvoiul vieții și al existenței, ce cur-
ge fară încetare are calități opuse: recele devi-
ne cald, caldul rece, umedul uscat, uscatul umed 
(Fragm. 126), iarna-vara (Fragm. 67), zi-noapte 
(Fragm. 57, 67), viață-moarte (Fragm. 62, 77, 88), 
tinerețe-bătrânete (Fragm. 88), bine-rău (Fragm. 
58), existența și non-existența (Fragm. 49), unul și 
toate (Fragm. 50, 10), întreg și parte (Fragm 10), 
același și altul (Fragm. 12). Contradicția fiind uni-
versală, caracterizează aspectele și părțile realității. 
Peste tot vedem contradicții și opoziții, dar și trece-
rea unora în altele, întrucât toate întâmplările și eve-
nimentele din lume nu reprezintă, în esența lor, alt-
ceva decât rezultatul luptei dintre contrarii: Toate se 
nasc din luptă” (Fragm. 80 si 53); Conflictul este ta-
tăl tuturor, regele tuturor; pe unii el îi face zei, pe alții 
oameni, pe alții sclavi, pe alții liberi24. Drept urmare, 
Heraclit îl contrazice pe Homer, care intenționa să 
pună capăt acestei lupte, afirmând că înlăturarea 
ei din sfera existenței duce la sfârșitul devenirii și, 

24  Hipolytus of Rome, The Refutation of All Heresies, 
Beloved Publishing, Pickerington, 2016, Book IV.
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Ontologia heraclitiană. 
Concepţia despre Unul Universal22

Începându-și demersul filosofic cu cercetarea 
naturii, asemenea și altor gânditori greci din epo-
ca sa, Heraclit adoptă o atitudine critică, atât față 
de credințele religioase, cât și față de mistere, cu 
simbolistica lor hermetică (abstractă). Heraclit tin-
de să treacă dincolo de politeismul antropomorf al 
vremii sale și să dovedească că întreaga existență 
este unitară. Drept urmare, el menționează că: Din 
totul devine Unul si din Unul devine totul (Fragm. 
10). „Devenirea, care caracterizează atât lucrurile, 
cât și propria noastră existență, este unitatea ființei 
și neființei, iar nu pură trecere în neant, simplă nimi-
cire a tuturor lucrurilor”23.

Dar dacă pentru filosofii eleați Unul-Universal, 
identic cu divinitatea, este neschimbător, nemișcat 
și etern, pentru Heraclit, el este într-o continuă 
mișcare și schimbare, iar ca exemplu, el utilizea-
22 https://www.crestinortodox.ro/religie-filosofie/perioada-
cosmologica/heraclit-efes-71718.html
23  Viorel Colțescu, op. cit, p. 80.
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implicit, al vieții25. După Heraclit, contrariile coexis-
tă pretutindeni, aceasta luptă sau nesfârșită dispu-
tă a lor fiind o aspirație spre armonie sau spre uni-
tate: Cele opuse se acordă, și din cele discordante 
rezultă cea mai frumoasa armonie (Fragm. 8), sau 
din toate Unul (Fragm. 10). Precum fără de luptă nu 
este cu putință viața, tot astfel, în absența contrari-
ilor, nu s-ar putea vorbi de armonia care, în muzi-
că, ia naștere din coexistența tonurilor înalte și joa-
se, în viața de familie, din împreunarea masculinu-
lui cu femininul, iar în existență din tot ceea ce este 
contrar, chiar și dincolo de priceperea oamenilor 
care nu înțeleg că ceea ce se contrazice este în ar-
monie cu sine însuși (lucurile se mențin în armonie 
prin transformări contrarii”26. (Fragm. 51), deoarece 
armonia invizibilă este mai bună decât cea vizibi-
lă (Fragm. 54). „Dintre contrarii, cel care duce spre 
naștere se numește război și ceartă, iar cel care 
duce spre dizolvare prin foc se numește înțelegere 
și pace. Schimbarea e numită drumul în sus și-n 
jos, în conformitate cu care se naște lumea”27.

Concepţia despre Logos

Și astfel, în haosul disonanțelor și al contradicțiilor 
prin care este determinată armonia și care, 
inițial, părea lipsit de sens,  Heraclit descoperă o  
rațiune adâncă pe care el o numește Logos: „Dar 
nesfârșitele schimbări pricinuite de războiul intes-
tin al lucrurilor – orice lucru este și nu este, fiind-
că este un proces – ascultă o lege care îngrijește 
ca în mijlocul schimbărilor substratul lucrurilor să 
rămână același, cum cere dreptatea și armonia. 
Această lege e Rațiunea (Logos)”28. Însă, pentru a 
putea înțelege logos-ul heraclitian, este necesar să 
înțelegem cosmologia acestuia. La baza existenței 
întregului Univers se află focul care a existat din tot-
deauna (Fragm. 30). Nimic din tot ceea ce există nu 
este anterior focului: „Universul e limitat și nu există 
decât o singură lume. Ea se naște din foc și iarăși 
ia foc, aprinzându-se rând pe rând, după anumite 
perioade determinate, în vecii vecilor”29.Prin el se 
explică diversitatea și unitatea  întregii lumi, care 
– pentru Heraclit – creată de nici un zeu, ea este 
veșnică, fiind dintotdeauna și pentru totdeauna, 

25  Aristotle, Eudemian Ethics, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2013, 1235a25.
26  Diogenes Laertios, op. cit, p. 425.
27  Diogenes Laertios, op. cit, p. 425.
28  ***Filosofie. Analize și interpretări, Editura Antet, 
Oradea, 1997, p. 12.
29  Ibidem, p. 425.

ca foc viu. Conform lui Heraclit focul are mai mul-
te funcțiuni: el reprezintă substanța primordială din 
care provin substanțele diferitelor lucruri. La Hera-
clit, în mod continuu și veșnic, focul se preschimbă 
în variile calități esențiale ale tuturor celor ce există, 
iar acestea, la rândul lor, se prefac în foc. În spri-
jinul ideii că lumea este fără de început și fără de 
sfârșit, Heraclit aduce următoarea referință de na-
tură geometrică: tot una este începutul și sfârșitul 
unei circumferințe, cât și argumentul:  toate se pre-
schimbă in egală masură cu focul și cu focul toate 
– așa cum mărfurile se preschimbă pe aur și aurul 
pe mărfuri (Fragm 90). Așadar, lumea aceasta, cu 
toate lucrurile din ea, n-au facut-o nici zeii și nici oa-
menii, ci ea a fost mereu și este și va fi un veșnic 
foc viu, ce după măsură se aprinde și după masură 
se stinge30.

Concepţia despre Foc, ca esenţă 
primordială a tuturor lucrurilor

Focul mai repezintă și esența actuală și comu-
nă a tuturor lucrurilor. Dincolo de dimensiunea em-
pirică a realității, există un foc general, invizibil, cu 
aspectele lui particulare (unitatea în multiplicitate – 
Fragm. 67), care fundamentează unitatea tuturor  
celor existente și face ca ele să fie ceea ce sunt, în 
baza căruia Heraclit afirmă că: înțelept lucru este 
să recunoaștem că totul este Unul. Focul este prin-
cipiul activ al mișcării universale și forța care delimi-
tează, diriguiește, pune în evidență și indică schim-
bările (Fragm. 100). În acest sens, filosoful dorește 
sublinieze că natura și lumea au o măsură diriguită 
de foc, care este fulgerul ce le cârmuiește pe toate 
(Fragm. 64). „Într-adevăr, focul, îngroșându-se, se 
lichefiază și, căpătând consistență, se transformă 
în apă, iar apa iarăși întărindu-se se preface în pă-
mânt. Acest proces, el îl numește drumul în jos. Pe 
urmă iarăși pământul se lichefiază și dă naștere în 
modul acesta apei și din aceasta derivă toate cele-
late. Astfel, el reduce aproape toate lucrurile la exal-
tare care are loc în mare. Procesul acesta este dru-
mul în sus. Exaltările se ridică atât din pământ, cât 
și din mare; cele din mare sunt luminoase și pure, 
cele din pământ sunt întunecoase. Focul este nu-
trit prin exaltările luminoase, iar elementul lichid de 
către celelalte... (În) natura elementului înconjură-
tor se află bărci, cu partea concavă întoarsă către 
noi, în care se strâng exaltațiile luminoase și produc 

30  Hipolytus of Rome, op. cit, Book IV.

flăcări. Acestea sunt stelele”31. Legat de structura 
spațiului cosmic, înțeles geocentric „Flacăra Soare-
lui este cea mai strălucitoare și cea mai fierbinte. 
Celelalte stele sunt mai îndepărtate de pământ, și 
de aceea strălucesc și încălzesc mai puțin. Luna, 
deși mai apropiată de pământ, străbate o regiune 
care nu-i pură. Soarele însă se mișcă într-o regi-
une transparentă și pură, și păstrează o distanță 
proporțională față de noi. De aceea ne dă mai multă 
căldură și lumină. Eclipsele de Lună și de Soare au 
loc când bărcile se întorc cu scobitura în sus; fazele 
lunare ale Lunii se datoresc bărcii care se învârtește 
în jurul său, încetul cu încetul”32. Cât privește timpul 
cu fenomentele și momentele lui: „Ziua și noaptea, 
lunile anotimpurile și anii, ploaia, vânturile și alte fe-
nomene asemănătoare sunt explicate prin diferite 
exaltări. Astfel, exaltația luminoasă care se aprinde 
în globul scobit al Soarelui produce ziua, iar când 
exaltația opusă domină, ea pricinuiește noaptea; 
creșterea căldurii, datorită exaltării luminoase, adu-
ce vara, pe când preponderența umezelii, datorită 
exaștării întunecoase, aduce iarna”33.

Concepţia despre suflet

În ceea ce privește concepția despre suflet, Hera-
clit îl înțelege ca fiind ceva de ordin corporal, în timp 
ce natura, per ansamblu, o consideră însuflețită. 
Așadar, este vorba de o concepție dualistă și an-
tinomică, peste ale cărei contrarii se află Logos-ul, 
ca rațiune și temei al tuturor lucrurilor, ce diriguiește 
mișcarea lumii și stapânește totul: Logos-ul există 
dintotdeauna... Toate se petrec pe potriva acestui 
Logos (Fragm. 1), cu toate că mulți oameni n-au nici 
o idee despre acest lucru. Conform lui Zeller: „λόγος 
în opinia mea se referă într-adevăr în primul rând 
la discurs, dar și la conținutul discursului, la ade-
vărul exprimat în el; confuzia și identificarea diferi-
telor idei, unite și aparent incluse într-un singur cu-
vânt, ... ne surprind la Heraclit. El [Heraclit] spune: 
<<Acest discurs (teoria despre lume expusă în ope-
ra sa) nu este știut de oameni, deși există dintot-
deauna (adică cel care există dintotdeauna, conține 
ordinea eternă a lucrurilor, adevărul etern), și deși 
toate se întâmplă conform lui (și astfel adevărul său 
este confirmat de toate faptele, în mod universal), 
oamenii se comportă ca și cum nu ar fi avut nici-
odată vreo experiență (în sensul acesta), chiar și 

31  Diogenes Laertios, op. cit., p. 425.
32  Ibidem, pp. 425-426.
33  Ibidem, p. 426.

atunci când cuvintele sau lucrurile se descoperă lor, 
așa cum îl înfățișez aici>>(când opiniile prezenta-
te aici le sunt arătate prin învățătură sau de proprii-
le percepții)”34. Înțelegerea Logosul-ului, mijlocește 
explicarea naturii tuturor celor existente, deoare-
ce Logos-ul le gospodărește pe toate (Fragm. 72). 
Prin el se stabilește ordinea în lume, iar schimbări-
le materiei, străfulgerarea fulgerului,  instinctul ma-
teriei vii, cât și sufletul omului, toate sunt orândui-
te de Logos, ca lege a lumii. Logos-ul este Unul, în 
susbstanța lui, care este dreaptă. Dreptatea repre-
zintă echilibrul de nezdruncinat al cosmosului, dar 

și principiul suprem căruia trebuie să îi urmeze Le-
gea cetății: oamenii raționali trebuie să se sprijine 
pe ceea ce este comun tuturor lucrurilor, așa cum 
se sprijină cetatea pe lege, ba chiar în chip și mai 
temeinic; într-adevăr, toate legile omenești se nu-
tresc din unica lege divină, căci aceasta are atâta 
putere cât vrea să aibă, ajunge pentru toți, fără să 
se epuizeze vreodată (Fragm. 114).

Logos-ul este ordinea universală, și măsura tu-
turor lucrurilor, atât a celor cerești, cât și a celor 
pământești și omenești: Soarele nu va depăși mă-
sura, dacă totuși Eryniile, ajutoarele Dike-ii, vor ști 
să-1 prindă35. Heraclit urmează calea deschisă de 
Anaximandru, referitoare la cunoașterea legilor na-
turii, pe care acesta le numește natura sau Zeus, 
ori se referă la gnomi sau la ceea ce el numește 
înțeleptul, fiind vorba, în realitate de unul și același 
lucru, ce orânduiește totul. Acest ințelept este la He-
raclit, Logos-ul, identic cu divinitatea.

Acum se pune întrebarea în ce măsură se poa-
te vorbi de divinitate, atunci când acesta afirmă că: 
Lumea n-a fost creată de nici un Dumnezeu? Într-o 

34  Eduard Zeller, Istoria filozofiei grecești, volumul II,  
SF Longmans, Green, And Co., London, 1881,  p. 8.
35  Hipolytus of Rome, op. cit, Book IV.
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mențiune a lui Hippocrate referitoare la Heraclit, se 
afirmă că la alcătuirea naturii au colaborat toți zeii. 
Deși inițial gândește lumea ca un ateu, ulterior, filo-
soful se împărtășește din credința populară și subli-
niază că la crearea și înfrumusețarea lumii au con-
tribuit toți zeii. Asa se face ca nici Heraclit n-a putut 
să desăvârşească concepţia sa despre lumea fără 
zei. Așadar, el este de acord cu Thales care afir-
mă că lumea e plină de ființe divine: „Toate lucruri-
le sunt pline de suflete și zei”36. Și nu doar atât, ci 
chiar mai mult: Divinitatea este ziuă și noapte, vară 
și iarnă, războiul și pacea, saturația și foamea; ea 
își schimbă înfățișarea întocmai ca focul, care, ali-
mentat fiind cu mirodenii, este numit de fiecare dată 
după parfumul fiecăreia (Fragm. 114). Dumnezeu 
pentru Heraclit reprezintă: prisosul, unitatea lumii, 
primordialitatea focului, dinamismul acestuia înte-
meindu-se pe contradicție, după cum avea să re-
marce Filodem la Heraclit, cum că războiul și Zeus 
sunt unul și același lucru. Pentru Heraclit, Cosmo-
sul este haina vie a Divinității, idee pe care, mai târ-
ziu, avea să o exprime și Goethe. Ba, mai mult, He-
raclit lasă să se înțeleagă că Divinitatea este Abso-
lutul sunt identice, și menționează că: pentru Divini-
tate totul este frumos și bun și drept, numai oamenii 
țin ceva ca fiind nedrept, iar altceva drept37. La fel 
ca în cazul Supra-Omului lui Nietzche, divinitatea 
pentru Heraclit se află dincolo de bine şi rău, aces-
tea având doar valoarea unor distincții omenești. 
36  Diogenes Laertios, op. cit., p. 425.
37  Hipolytus of Rome, op. cit, Book IV.

În cadrul filosofiei sale, Heraclit nu deosebește 
între un Dumnezeu personal ori impersonal. Din 
fragmentele citate mai sus, Dumnezeul lui Heraclit 
este mai degrabă impersonal, El putând fi Logosul, 
Rațiunea universală a lumii, numită de către  filosof 
Dumnezeu și care, ca înțelegerea ce conduce totul 
prin tot, pare a fi lipsită de conștiința de sine. Cu atât 
mai mult cu cât din relația divinității cu focul origi-
nar sau  materia vie, se deduce că divinitatea trebuie 
înțeleasă ca fiind impersonală. Activitatea Logos-ului 
în lume este pusă la  Heraclit în legătură cu un sub-
strat material (focul), pe care el îl vede a fi purtătorul 
procesului de devenire și transformare a lumii. Focul 
este substanța rațională, cât și puterea  producătoa-
re și cauzatoare a lumii. În felul acesta, filosofia cos-
mologică heraclitiană este un monism-panteist.

Antropologia heraclitiană 

În rândul filosofilor presocratici, Heraclit este 
primul preocupat de om și de sufletul acestuia: 
Dacă vei cerceta hotarele sufletului, n-ai putea să 
le găsești, oricare ar fi cărarea pe care ai merge ; 
atât de adânc logos are38 (Fragm. 45). Eu mă cer-
cetez pe mine însumi (Fragm. 101). El este preocu-
pat de adâncurile psihicului omenesc: Tuturor oa-
menilor le este proprie aptitudinea de a se cunoaște 
pe ei inșiși și de a avea rațiune, afirmă acesta în 
altă parte (Fragm. 116). Filosoful problematizează 
asupra relației existente între om și Rațiunea ori Lo-
38  Diogene Laertios, op. cit, p. 425.

Heraclit

gosul universal. La fel cum această Rațiune este 
o substanță materială, tot astfel și rațiunea ome-
nească este corporală, asemenea sufletului, fiind o 
substanță de foc. Deși viața cosmică a focului nu se 
identifică cu viața conștientă a omului, Heraclit nu 
poate nici să o separe pe una de cealaltă. Logos-ul 
este comun atât psihicului omenesc, dar și întregii 
realități, așa încât din Logos-ul subiectiv ajungem, 
prin adâncire, în Logos-ul obiectiv (universal), prin 
intermediul căruia sălășluiește în noi ordinea lumii 
(universală), adâncă și inepuizabilă, precum lumea 
și focul. Asemenea celorlalte lucruri și realități din 
cosmos, și sufletul este prins în cercul devenirii și al 
dispariției, chiar dacă Heraclit se împărtășește din 
credința populară că sufletul e nemuritor. Filosofia 
sa, însă, nu duce la o aceeași concluzie, deoarece 
în momentul în care sufletele celor mulți sunt stăpâ-
nite de umezeală, iar sufletele celor înțelepți de foc, 
noi trăim moartea sufletelor, iar ele trăiesc moartea 
noastră (Fragm. 77). 

Prin moartea trupului începe pentru suflet viața 
cea nouă. În sânul acesteia sufletele înțelepților, 
dominate de foc, vor deveni păzitorii celor vii și ai 
celor morți, în timp ce sufletele celelalte pier oda-
tă cu stingerea focului din ele: pentru suflete, a de-
veni apă inseamnă moarte (Fragmentul 36). Toate 
sufletele individuale sunt muritoare, până și suflete-
le celor ințelepți durează, sub aspectul condiției lor 
individuale, doar până la intrarea în focul universal, 
iar aceasta din cauza concepției sale materialiste: 
căci pentru suflete a deveni apă înseamnă moar-
te, iar pentru apă înseamnă moarte a deveni pă-
mânt. Apa totuși ia naștere din pământ, iar sufletul 
din apă (Fragm. 36). Prin împuținarea umezelii din 
el, sufletul se reproduce permanent în corp,  ast-
fel încât pe parcursul acestei vieți se desfășoară un 
continuu schimb între particolele de foc ale sufletu-
lui și acelea ale apei și pământului. Moartea se pro-
duce atunci când focul sufletului se pierde și nu se 
mai regenerează. Concepția psihologică a lui Hera-
clit ia forma de exprimare a unei epistemologii ma-
terialiste. 

Heraclit este conștient de caracterul limitat al 
cunoașterii omenești și afirmă că: jocuri copilărești 
sunt părerile oamenilor, iar cel mai capabil cunoaște 
și păstrează numai ceea ce este demn de crezare 
(Fragm. 28), cunoscând faptul că ființa omenească 
nu are de la sine nici o înțelegere, ci numai ființa di-
vină39. În cazul lui Heraclit nu avem de-a face cu un 
sistem gnoseologic bine inchegat. El este convins, 

39  Hipolytus of Rome, op. cit, Book IV.

întru totul, de  relativitatea cunoașterii omenești, 
atunci când afirmă că: cel mai înțelept dintre oa-
meni apare in raport sau comparat cu Dumnezeu 
asemenea unei maimuțe și aceasta în înțelepciune, 
în frumusețe și în toate celelalte virtuți40. Însă, He-
raclit nu este sceptic asemenea elevului său Craty-
los: fiecare om este în stare să se cunoască pe 
sine însuși și să aibă o dreaptă judecată (Fragm. 
116). În vederea realizării acestui lucru, omul dispu-
ne de două facultăți: simțurile și rațiunea. Dar dacă 
simțurile nu sunt atât de sigure, rațiunea, în schimb, 
este piatra de încercare și temelia adevărului: Ve-
derea este înșelătoare41 (Fragm. 46) iar ochii și ure-
chile sunt răi martori pentru oamenii care au suflete 
barbare (Fragm. 107). Garanția mărturiei simțurilor 
o conferă calitatea rațiunii, căci oamenii cu sufle-
te barbare sunt lipsiți de o rațiune înțelegătoare. 
După Heraclit, descoperirea adevărului este dificilă, 
aceasta necesitând un efort prelungit și datorită fap-
tului că naturii lucrurilor îi place să rămână ascunsă 
(Fragm. 123), iar căutătorii adevărului sapă mult și 
găsesc puțin (Fragm. 22), însă, important este că ei 
află accesul la adevăr. 

Ocupându-se de suflet, Heraclit a acordat atenție 
și vieții de toate zilele a omului: caracterul (ființa) 
omului este demonul acestuia (Fragm. 119), lăsând 
să se înțeleagă că individualitatea influențează 
destinul acestuia. Sau că: e greu să lupți împotri-
40  Ibidem.
41  Diogenes Laertios, op. cit., p. 425.
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va inimii, fiindcă tot ce dorește cineva cumpară cu 
prețul sufletului (Fragm. 22), deoarece prin aceas-
ta focul divin este cu atât mai mult împuținat, cu cât 
dăruiește mai mult corpului42. În cazul de față, prin 
inimă Heraclit înțelege dorințele senzoriale. Drept 
urmare, etica filosofului se află în relație directă cu 
ontologia și epistemologia acestuia. Fiind o virtute 
adresată și speței umane, înțelepciunea reprezintă 
capacitatea de a cunoaște ceea ce cârmuiește toa-
te lucrurile prin mijlocirea tuturor (lucrurilor), așadar 
cunoașterea Logos-ului (Fragm. 41). Întrucât omul 
este o făptură spirituală, viața acestuia trebuie să 
concorde cu Rațiunea universală (cu Logos-ul), 
ca principiu al vieții sănătoase. Urmarea Logosu-
lui este posibilă doar printr-o înțelegere corectă a 
acestuia: O judecată sănătoasă este cea mai mare 
virtute, iar înțelepciunea constă în aceea că în vor-
bă și în faptă să te conformezi adevărului, dând as-
cultare naturii lucrurilor (Fragm. 112). Deși gândi-
rea este comună tuturor oamenilor, marea masă a 
acestora trăiește ca și când aceștia ar avea înte-
legerea lor proprie și de aceea, cei mulți sunt răi 
și puțini sunt oamenii buni (Fragm. 104). Cei mai 
mulți oameni rătăcesc în abisul părerilor și al des-
fătărilor trupului (Toți oamenii de pe pământ se țin 
departe de adevăr și de dreptate și din pricina unei 
smiteli primejdioase, îndrăgesc avariția și setea 
de popularitate”43) mulțumindu-se să se ghiftuias-
că întocmai ca vitele (Fragm. 4, 29), întrucât nu au 
înțelegerea corectă a Logos-ului. „E mai multă ne-
voie să stingi aroganța decât un incendiu”44, deoa-
rece trufia (hybris-ul) duce la pierderea măsurii, fă-
cându-l pe om să se răzvrătească impotriva legii și 
a ordinii. Foarte importantă este și atitudinea față 
de simțuri, căci acestea prin senzorialitate și senzu-
alism reprezintă cea mai mare piedică cu care omul 
trebuie să lupte, în năzuința de urmare a Logos-
ului. Dacă sufletul omului vicios este umed, sufletul 
uscat este cel mai înțelept şi cel mai bun, căci nu se 
lasă subjugat de plăcerile trupului.

La fel ca pentru individ, rațiunea universală are 
o mare importanță și pentru viața socială (comuni-
tară): Toate legile omenești își trag seva lor dintr-o 
lege divină, comună tuturor (Fragm. 114). Drept ur-
mare, și viața cetății trebuie să urmeze o aceeași 
lege, care își are originea in Logos, ca fundament 
al armoniei, dreptății și ordinii. Este firesc, deci, 
cetățeanul „să lupte pentru lege, ca și pentru zi-

42  Hipolytus of Rome, op. cit, Book IV.
43  Ibidem , p. 427.
44  Diogene Laertios, op. cit., p. 423.

durile cetății”45 (Fragm. 34), deoarece în acestea 
sălășluiește rațiunea statului.

Însemnătatea filozofiei lui Heraclit

Heraclit încearcă să realizeze un sistem filozofic 
în care se pot distinge o anumită metafizică, cosmo-
logie, epistemologie, antropologie, dar și o anumită 
etică. Toate acestea au la bază ideea de Logos, ca 
Rațiune universală a lumii. În baza acestui fapt, fi-
losofia sa a avut o mare influență atât asupra gân-
dirii filosofice ulterioare (stoică46, platonică47, renas-
centistă prin Michel de Montaigne48, germană49/50 și 
nu numai), dar și asupra gândirii creștine51. Astfel, 
Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, asemenea altor 
filosofi creștini și Sfinți ai Bisericii, îl așează alături 
de Socrate, în timp ce pictorii ortodocși îl zugrăvesc 
pe zidurile exterioare ale mănăstirilor, ca profet al 
Logosului întrupat. Însă, cercetătorul Rendell Harris 
afirmă că: „În orice caz, doctrina ioaneică a Logos-
ului nu are nimic de-a face cu Heraclit sau cu filozo-
fia greacă, ci provine din literatura și înțelepciunea 
ebraică”52.  Influența filozofiei heraclitene își spu-
ne cuvântul și asupra tuturor filosofiilor vremii care 
împărtășesc ideea de devenire și schimbare a lumii 
și a lucrurilor. Heraclit depășește faza naivă a filoso-
fiei primare, întrucât el reușește să explice apariția 
și schimbarea din lume. 

Filosoful Cratylos, elevul lui Heraclit, a preluat 
și dezvoltat pe mai departe ideea heracliteană a 
veșnicei deveniri și curgeri, menționând, deaseme-
nea, că toate conceptele au curgerea lor. 

45  Ibidem, p. 423.
46  Antony Arthur Long, (2001). Stoic Studies, Chapter 
2, University of California Press, Berkeley, 2001, p. 56.
47  William Large, „Heraclitus” in Arasite,  Retrieved, 3 
March 2017.
48 Michel de Montaigne,  Of Democritus and 
Heraclitus. The Essays, Edited by William Carew Hazlitt, 
Chapter L, 1877, reissued through Project Gutenberg, 
Chapel Hill, 2004.
49  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures on the 
History of Philosophy, Routledge, London, 1892, p. 279.
50  Martin Heidegger, Introducere în metafizică, Editura 
Humanitas, București, 1999, pp. 132-135; 170-181.
51  Charles Kahn, The Art and Thought of Heraclitus: 
Fragments with Translation and Commentary, Cambridge 
University Press, London, 1979,  p. 9.
52  John Burnet, Early Greek Philosophy. 4, 5 & 6 Soho 
Square, W.1, 1930: A. & C. Black, Ltd. London, 1930, 
p. 133.

Făcând parte din recuzita obligatorie a poetului, 
evident, alături de ceilalţi operatori fundamentali 

care îl fac să existe şi să performeze, intuiția şi inteli-
gența poetică contribuie, decisiv, la devenirea sa, fie-
care având, însă, o contribuţie specială.

Intuiția poetică
Dacă admitem că poezia este una dintre cele mai 

subtile forme de cunoaştere umană şi îi dăm crezare lui 
Henri Bergson (intuiţia este latura pozitivă a cunoaş-
terii), devine limpede că intuiţia poetului consolidea-
ză teza în discuţie. Din acest motiv, apreciez că intuiţia 
este unul din marile atuuri pe care trebuie să le aibă în 
trăistuţa personală creatorul de poezie.

Din punctul nostru de vedere, intuiţia este un flux 
cognitiv, de natură semi-raţională sau chiar iraţională, 
care se naşte, instantaneu, în timpul procesării gându-
rilor şi a ideilor poetice. Se manifestă ca o iluminare 
venită, culmea, din zona încă necercetată, ce ne trans-
mite punctul său de vedere, înainte de a fi provocată. 
Şi care aduce în discuţie nu numai traseul posibil de 
a fi urmat, ci şi unele amănunte preţioase chiar înain-
tea analizei raţionale. Altfel zis, intuiţia este capacita-
tea poetului de a anticipa un proces, un fenomen, un 
traseu – încă necunoscute – însă vitale pentru deveni-
rea sa. De pildă, intuiţia m-a determinat să mă rapor-
tez, exclusiv, la Marea Poezie pentru a putea săvârşi, 
constant, poezie performantă. De importanţa capitală 
a acestei alegeri m-am convins cu mult mai târziu, după 
ce au apărut concluziile analizei raţionale.

Tot pe cale intuitivă, am decis să-mi structurez un 
model poetic personal la nivel mental, care, ulterior, 
să devină matriţă pentru punerea poeziei în pagină. 
Dar şi să elaborez modelul poetic ideal, pentru Marea 
Poezie, pe care să îl cămpar, apoi, cu modelul poetic 
personal şi să reuşesc o armonizare rapidă şi eficien-
tă cu acesta.

Îmi este clar că intuiţia poetică apare pe fondul inter-
acţiunii dintre zestrea şi predispoziţia genetică, educa-
ţie plus acumulările culturale (cultură poetică, univer-
sul liric), sensibilitate, gândirea poetică (alături de con-
ştiinţă, responsabilitate şi inteligenţă poetică) instinct 
poetic imaginaţia şi viziunea & experienţa poetică, dar 
apreciez că (intuiţia) nu este rodul acesteia. Cred, mai 
degrabă, că starea de graţie a poetului permite ames-
tecul subtil al Divinităţii, iar intuiţia poate fi uneori da-
rul, alteori doar modul de manifestare al acesteia chiar.

Legat de amestecul Divinităţii în scrisul poetului, 
afirmam cândva: dintotdeauna, doar Divinitatea alege. 
Şi te alege numai şi numai dacă faci parte din Planul Di-
vinităţii cu Lumea. Judecând după acest amănunt sem-
nificativ, apreciez că intuiţia poetică, prin iluminările 
sale, este modul în care Divinitatea îi confirmă poetului 
că face parte din Planul Său cu Lumea. 

În cazul intuiţiei poetice, amestecul Divinităţii este 
periodic, deci discontinuu. Poetul gândeşte la ale sale, 
însă, din când în când, apare, nevâzut, Îngerul. Aces-
ta apasă întrerupătorul becului (şi el nevăzut) ce ilu-
minează mintea poetului, înainte ca acesta să se dumi-
rească raţional de calea pe care trebuie să o urmeze.

Inteligența poetică
Vine din zestrea genetică, este condiţionată de inte-

gritatea şi o bună funcţionare a scoarţei cerebrale, se 
dezvoltă prin educaţia din familie şi din şcoală şi este 
rodul unei gândiri poetice mature şi limpezi.

Inteligenţa poetică interacţionează cu ceilalţi opera-
tori fundamentali şi oferă soluţii la toate problemele 
existenţiale şi de creaţie cu care se poate confrunta po-
etul la momentul prezent şi în perspectivă. Tot ea îi va 
permite poetului să constate că din trăistuţa genetică 
personală nu trebuie să-i lipsească sensibilitatea, gân-
direa poetică, intuiţia, instinctul poetic şi imaginaţia.

După acest inventar, poetul va trebui să admită că 
de la un anumit punct este obligat să se construiască, 
singur, zi-de-zi, ca poet. Ceea ce înseamnă că prin edu-
caţie, viaţă intens trăită şi lecturi esenţiale (din diverse 
domenii şi din poezie) îşi va consolida cultura genera-
lă şi cultura poetică. Prin interacţiunea dintre acestea 
şi gândirea poetică se dezvoltă un univers liric bogat, 
care stă la baza performanţei poetice. La rândul său, 
acesta în interferenţă cu sensibilitatea / simţirea şi o 
gândire poetică, matură, limpede, profundă şi elastică, 
dezvoltă conştiinţa şi responsabilitatea poetică.

De asemenea, tot inteligenţa determină creato-
rul de poezie să îşi aleagă o strategie lirică de durată, 
generoasă şi eficientă, care să-i permită să se apropie 
de Marea Poezie. Definită ca fiind raportul ideal din-
tre emoţie şi idee, Marea Poezie va fi reperul absolut 
şi singurul la care se va raporta pentru a putea săvârşi 
poezie performanţă. 

În poezie trebuie să convingi că ai ce spune şi, mai 
ales, ştii cum s-o faci, încât să cucereşti cititorii. Din 
acest motiv, poetul trebuie să manifeste grijă maximă 

Intuiţie şi inteligenţă poetică
GEORGE LÂNĂ
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în abordarea fiecărui poem dintr-o perspectivă nouă şi, 
evident, personală, inconfundabilă. Care să-i asigure 
prospeţimea, profunzimea şi unicitatea. Dar şi limpe-
zimea, necesară pentru o receptare perfectă a imagi-
nilor, a mijloacelor artistice, a emoţiilor şi ideilor, a rit-
mului interior şi a tensiunii lirice, pentru a atinge maxi-
mum de atractivitate.

Inteligenţa este implicată în conducerea, controlul 
şi în realizarea echilibrului necesar al textului poetic 
şi asigură finaluri reuşite de poeme. Şi tot ea joacă un 
rol major în alegerea temei poeziei şi a potrivirii dintre 
acestea, materialul sensibil furnizor de emoţie şi con-
ţinutul ideilor prezentate. Dar şi adecvarea acesteia cu 
limbajul. Alegerea temei se face în funcţie de starea su-
fletească a poetului şi de dorinţa ce-l stăpâneşte în ace-
le momente. Astfel încât să se poată concentra, fără di-
ficultăţi, pe o problematică pe care să o slujească dintr-
o perspectivă nouă.

Şi încă trei direcţii în care inteligenţa poetică ne obli-
gă să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Alături de ima-
ginaţie (definită a fi jocul sclipitor al acesteia), inteli-
genţa contribuie, decisiv, la naşterea mentală a poemu-
lui şi scrierea acestuia la prima mână. Iar alături de res-
ponsabilitate impune travaliul pe text, ca probă maxi-
mă a respectului faţă de sine şi de cititori.

Şi, în fine, cea de-a treia direcţie, cu siguranţă, cea 
mai importantă dintre toate cele prezentate. Inteligen-
ţa îi permite poetului să asigure prezenţa fiecăreia din-
tre elemente fundamentale pentru oricare poem într-
o proporţie care să asigure maximum de atractivitate 
şi dezvoltarea poetică ideală dintre emoție şi idee. Şi 
cum dozarea ideală dintre emoţie şi idee aduce în dis-
cuţie şi defineşte Marea Poezie, rămânând consecven-
tă sieşi, inteligenţa o recomandă ca reper absolut şi sin-
gular pentru a putea săvârşi poezie performantă.

“Librarul” de Giuseppe Arcimboldo

Poezii de GEORGE LÂNĂ
Născut la Timişoara, în 17 octombrie 1954 ● premiul revistei „Transilvania” la Fes-
tivalul național „Tudor Arghezi” (Târgu Jiu, 1983) ● unul dintre fondatorii Societăţii 
și ziarului „Timişoara” ● coautor al Proclamaţiei de la Timişoara ● redactor la ziarul 
„Timişoara”, de la primul număr (23 ianuarie 1990), până în 17 decembrie 1999 ● 
tipăreşte primele trei volume de versuri, la Editura Marineasa: Spaţiul dintre donă 
secunde (1994), Bariera de la Voiteni (1996) şi În apărarea mea (1999), cu variante 
în limba engleză, semnate de Antuza Genescu ● în 2007, tot la editura Marineasa, 
apare Casă cu flori, cu variante în engleză şi franceză de Otilia Szekereş ● redactor-
șef la revista FORTE, editată de Bastion Bănățean, în variantă tipărită şi, ulterior, 
online ● în 2011, Editura „Gordian” îi tipăreşte volumul Tulpina mea nevăzută (cu 
variantă în limba engleză, semnată de Otilia Szekereş) ● în 2015, la Editura „Gord-
ian”, apare Linia Siegfried a ochilor tăi (cu variantă în limba engleză realizată de 
Antuza Genescu şi O. Szekereş) ● în 2017, la Editura „Charmides”, Bistrița, apare 
volumul de eseuri Atelierul lui George. Din tainele și meșteșugul poeziei ● În 2017, 
la Waldpress, apare Concert de trompetă în vie, cu variantă engleză semnată de 

Antuza Genescu ● Împreună cu academicianul Păun Ion Otiman coordonează volumul Bănăţeni pentru viitorul 
României - Editura Waldpress, Timişoara, 2019 ●  Cuib de viespi - catrene scrise cu P. Chira, Editura Waldpress, 
Timișoara, 2019 ●  Spațiul dintre două secunde - antologie de poezie (210 poeme în română și 210 în engleză, 
traduse de Antuza Genescu și Otilia Szekereș), Editura Waldpress, Timișoara, 2019 ● Topire la rece (51 poeme 
în română și 51 în engleză, traduse de Antuza Genescu), Editura Waldpress, Timișoara, 2020

Un banal exerciţiu cosmic

Asemenea mie
primăvara aceasta nedezlipită de iarnă
are statutul unui banal
dar strălucitor exerciţiu cosmic.

Trag să mor
de dorul Domniei Tale. 

Universul nu se dezminte

Mi se risipesc una câte una spaimele
soarele răsare
după acelaşi veşnic scenariu
se naşte un copil
creşte un fir de păpădie
înfloreşte un măr
şi până seara i se coc în viteză fructele.

Stăpân pe legile sale
Universul nu se dezminte
legaţi prin fire nevăzute de astre
electronii evadează de pe orbitele hărăzite
se înşiră pe toată întinderea pielii
la distanţe infinitezimale
apoi smeriţi îmi cetluie pe trup
transparentă şi grea cămaşa neutră a morţii. 

Topire la rece

Ea făcea tumbe
în sufletul meu ca iarna
am depăşit psihologic
acest moment paradoxal
eram frumoşi şi adevăraţi
vibram la aceeaşi intensitate
cu lumina neagră din jur
dar îmi era teamă.

În ciuda credinţei 
nu exista decât o singură şansă 
să ne mântuim simultan: 
Topire la rece. 

Lovesc în chiar inima mea

Ţintesc o săgeată în curtea bisericii
şi lovesc în chiar inima mea
însă fărâma de Dumnezeire
fără de care asemenea celorlaţi
aş fi sporit Neantul
nu mă scapă de împărăţia sa
nu îmi conferă statut de Nemuritor.

Ţintesc o săgeată în curtea bisericii
şi lovesc în chiar inima mea. 

PoezieTeoria poeziei
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Ca metodă de călăuzire, uşile închise tare 
mai sunt greu de acceptat. Când Dumne-

zeu închide o posibilitate, creează noi posibilităţi 
care să ajute la împlinirea scopului Său cu viaţa 
celor ce sunt în mâna Lui. Nu întotdeauna înţele-
gerea vine repede, aşa că în sufletul credinciosului 
se nasc tot felul de întrebări şi scenarii ale împlinirii 
voii lui Dumnezeu în viaţa lui. Pentru cel care ştie 
să „aştepte în tăcere răspunsul Domnului”, neliniş-
tea şi enigmele dispar, lăsând loc creşterii credin-
ţei în Dumnezeu. Bucuria însoţeşte înţelegerea voii 
lui Dumnezeu şi este dublată de mulţumirea de a fi 
acceptat planul divin.

Se întâmplă, însă, că, din grabă, mulţi încearcă 

Lecţia uşilor închise
CORNEL BOBOESCU

să deschidă o uşă pe care Dumnezeu le-a închis-
o. Şi sunt atât de îndârjiţi, că nici nu văd alte soluţii 
puse la dispoziţia lor, mai eficiente şi mai benefice. 
Se încăpăţânează atât de tare, că Dumnezeu îi lasă 
„în voia minţii lor blestemate”, iar rezultatele sunt 
dezastruoase în ordine morală.

Poate că Iosif este persoana căreia Dumnezeu 
i-a închis cele mai multe uşi. Deşi istoria lui succe-
de unei perioade în care Dumnezeu vorbea în mod 
direct şi explicit aleşilor Săi, Biblia relatează doar 
visele avute de Iosif, ca modalitate prin care Dum-
nezeu îi descoperea voia Sa. Fie că era vorba des-
pre visul său, al pitarului, al paharnicului sau al lui 
faraon, Iosif a trăit în conformitate cu înţelegerea 
pe care Dumnezeu i-a dat-o. Refuză să dea curs 
ispitirii soţiei lui Potifar, motivând că nu poate pă-
cătui „împotriva lui Dumnezeu” (Genesa 39:9). La 
prima vedere, pare că ascultarea de Dumnezeu a 
devenit pentru Iosif o uşă închisă. Iosif este gata să 
plătească pentru atitudinea sa, refuzând şi să ia în 
calcul beneficiile pământeşti ale înfăptuirii păcatu-
lui. Căci şi aşa diavolul încearcă să adoarmă con-
ştiinţele multora, sugerându-le că bunăstarea ma-
terială obţinută în urma unor păcate ar fi un semn 
că Dumnezeu „nu le-a ţinut în seamă nelegiuirea”! 
Mare păcăleală! 

Iosif rămâne în continuare credincios, nu se re-
voltă înaintea lui Dumnezeu, iar „Domnul era cu el. 
Şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea” (Gene-
sa 39:23). Interesante remarci pentru cineva care 
era, să nu uităm, în închisoare! Atunci când Iosif se 
află în situaţia de a avea puterea de a decide soar-
ta fraţilor săi, Dumnezeu împlineşte visul din copi-
lărie: „Ei i-au răspuns: Robul tău, tatăl nostru” (Ge-
nesa 43:27). Câţi ani de înstrăinare, câtă suferinţă 
a trebuit să experimenteze Iosif pentru a putea ve-
dea împlinită promisiunea lui Dumnezeu că el, Iosif, 
va stăpâni şi peste cei din casa lui! Ea a fost împli-
nită atunci când Iosif era pregătit pentru acceptarea 
ei: „Aşa că nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu” 
(45:8).   

Întrebarea care se naşte este: Cât de mult sunt 
gata să accept uşile închise?

Un copil iubit devine un miracol. Nici nu vă puteţi 
imagina câte lucruri putem învăţa de la copii, 

câtă energie şi câtă forţă putem împrumuta! Copiii 
sunt neobosiţi în tot ceea ce spun sau fac. Curios, iubi-
tor, dar şi direct interesat să-şi atingă scopul, un copil 
poate deveni un diamant cu o mie de feţe şlefuibile ori-
când, dacă ajunge în mâna unui maestru .Copilul iden-
tifică toate formele iubirii, pe care le adaptează scopu-
lui şi activităţilor ce urmează a fi desfăşurate . Dar când 
din puzzelul existenţei lui banale lipseşte iubirea, copi-
lul devine paradoxal o ciudăţenie, care nici nu se joa-
că, nici nu citeşte, nici nu iubeşte, nici nu urăşte…un fel 
de n-ar mai fi, fără puncte de vedere, rătăcit şi urâcios 
pentru că poartă-n suflet mai multă povară decât poa-
te duce. Iubiţi tot ceea ce poate fi iubit la un copil şi 
răsplata va fi pe măsură! 

Nimic din ceea ce va fi dificil pentru copilul meu nu 
va fi greu pentru mine !Şi când îi spun infinitul meu, 
nemărginireo, este adevărat. N-aş putea să vă spun 
cât de mult o iubesc, pentru că atunci când scriu asta, 
aproape mi se opreşte respiraţia. Simt o emoţie pu-

ternică atunci când respiră-n urechea mea, nu mai 
pot vorbi când mă îmbrăţişază, îmi pierd minţile când 
greşeşte şi deseori nu ne-ajung orele să ne iubim. Fie-
care sărut al ei acoperă toate reuşitele sau nereuşitele 
unei zile proaste, iar pentru mine iubirea ei înseam-
nă încununarea existenţei mele de tot atâtea reuşite! 
Fără îndoială, toţi cei care suntem  părinţi simţim  asta 
sau ceva asemănător şi uşor diferit! Şi dacă nu, ar tre-
bui să încercăm să descoperim sufletele copiilor, să 
nu-i tratăm ca pe nişte obiecte care ne aparţin!

Când întinzi aripile şi pluteşti spre niciunde este 
semn că te-ai rătăcit. Indicat ar fi să apuci drumul îna-
poi, ca să ştii, clar, care-i direcţia bună. Vântul este un 
factor esenţial în zbor, de el depinde schimbarea. De-o 
vreme, vântul la mine bate din toate direcţiile. Ideal ar 
fi să mă adăpostesc, la marginea iubirii, fără s-o împart 
şi fără să rumeg alte seminţe din nevoile unor existenţe 
ce nu-mi aparţin. Şi-ar mai fi ceva, neputinţele tuturor 
celor de care încă îmi pasă, mă îngrijorează şi mă întris-
tează, îmi taie porţia de fericire, aruncă în infinit fieca-
re zi, oră, clipă de încercare de a fi!

Infinitul meu
ANCA PREDUȘ RUVA
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Ziua în care am întâlnit-o pe Preduş (căci aşa 
o reperam mereu în discuţii în liceu şi aşa o 

reperez şi acum în discuţiile cu alţii), ziua aceea a 
avut o însemnătate extraordinară pentru ce aveam 
să fiu mai târziu. Numai că atunci habar nu aveam.

Anca Preduş a apărut viaţa mea în al doilea 
semestru din clasa a IX-a, preluând frâiele 
dirigenţiei unei clase de fete, pe care urma să o 
înveţe, în acelaşi timp, că limba şi literatura română 
are mistere ce rar ţi se arată dacă nu ştii să le cauţi.

Ţin minte că, pentru scurt timp, am făcut orele 
în sala de spectacole a liceului, iar acolo mi-a zis, 
când ne înapoia nişte foi cu eseuri, “ai condei!”.

Apoi a urmat lista de lecturi pentru olimpiadă, 
cu Jocul cu Mărgelele de Sticlă a lui Hesse şi 
Magicianul lui Fowles, care au rămas, de atunci, 
cărţile mele de căpătâi şi temeliile unui sine care 
abia începea să se găsească.

La o zi după olimpiada judeţeană, a intrat în clasă 
cu un buchet de flori şi mi-a sfredelit tâmplele cu 
ochii ei mari, când mi-a spus: “de ce nu mi-ai zis că 
te-ai calificat?”.

O primiseră cu felicitări în cancelarie şi nu ştia 

de ce.
Am citit Jocul cu Mărgelele de Sticlă în trei zile. 

Şi am inundat lucrarea de curajul să fiu eu însămi, 
pe care mi-l trezise Castalia. Am scris nestăpânit, 
prea nestăpânit, prea curajos spunea inspectorul 
de la acea vreme.

Iar Preduş îl dezaproba.
O prietenă de la alt liceu îmi povestea că lucrarea 

mea de olimpiadă a fost xeroxată, la acea vreme, 
de mai multe profesoare de română. Mi se părea 
amuzant de anecdotic.

Dezîmblânzirea. Asta a fost mâna lui Preduş 
deasupra mea. Mi-a dat drumul. Iar eu atâta 
aşteptam.

Poate am vorbit prea mult despre mine, dar 
numai ca să înţelegeţi cât din mine vorbeşte prin ea. 

Fiindcă Preduş a fost profesoara care m-a învăţat 
cum să fiu eu. Şi e o lecţie care nu se uită. 

Când am publicat volumul meu de poezii, l-am 
dedicat “profesoarei mele din Castalia”.

Un singur semestru a stat. Nu ne-am văzut de 
câţiva ani, însă ne scriam într-o vreme scrisori, ne 
mai telefonam, apoi a apărut Facebook.

Preduş are acum doi copii minunați, Maria și 
Petru, un soţ care o face fericită, volume de poezii 
publicate, şi continuă să dea lecţii, pentru că la asta 
se pricepe cel mai bine.

Este în prezent profesoară în Anina, unde a 
descoperit încă o fată “cu condei”, pe Gilda, are un 
proiect independent de studiu pentru elevi, Copil 
Isteţ, dezvoltat alături de Gabi, perechea sa, şi 
continuă să îşi ducă zborul cum ştie mai bine.

Ora de adevăr
ANDA ȘOȘEA SIMION

Astăzi este o minunată zi ploioasă şi depriman-
tă pentru cei care nu găsesc frumuseţea în lu-

crurile mici. Este foarte simplu să ne gândim că este o 
zi naşpa doar pentru că plouă şi că ploaia reprezintă 
plânsul cerului şi aşa mai departe. Eu prefer să spun 
că ploaia vine din stropitoarea lui Dumnezeu, care nu 
uită de creaţia sa.

Cu toate că eu încerc tot timpul să fiu fericită, am 
şi momente, fracţiuni de secundă, în care sunt tristă, 
revoltată, furioasă şi chiar negativistă. Nu, nu este din 
cauza zilelor. Pentru mine toate zilele sunt frumoase, 
pentru că dacă n-ar exista zile ploioase, furtunoase, 
ceţoase, însorite, zile în care ninge şi aşa mai departe 
ar fi un haos total. 

Uneori sunt revoltată pentru că există virusul Co-
rona şi pentru că nu mai pot să mă văd cu prietene-
le mele, pentru că nu mai pot să merg la şcoală, pen-
tru că nu mai ies din curte perioade îndelungate. Mai 
pot găsi motive, dar nu este bine să îmi încarc sufletul 
cu aceste lucruri mărunte în loc să-mi privesc frăţiorul 
cum doarme. În aceste perioade pline de nelinişte şi 
de revoltă, este important să fim pozitivi, să nu lăsăm 
lucrurile negative să ne domine, întrucât viaţa noastră 
va deveni un coşmar. 

Cum putem să gândim pozitiv când nouă ne cade 
lumea în cap din diferite motive? Păi, un prim pas ar fi 
să ne uităm în jur, să respirăm şi să ne calmăm, apoi să 
analizăm situaţia. După ce vedem realitatea, încercăm 
să găsim o soluţie. Când eram mică şi mă supăram din 
diverse motive, părinţii mei îmi ziceau: „Aşa şi, acum 
ce faci, stai şi cauţi vinovaţi şi scuze în loc să găseşti o 
rezolvare?!”, iar eu nu-mi dădeam seama câtă drepta-
te aveau şi continuam să fac pe „detectivul”. 

Dar am crescut şi am reuşit să înţeleg că nu este im-
portant să cauţi scuze pentru o greşeală sau vinovaţii 
pentru o anumită situaţie, ci trebuie să-ţi repari 
greşeala sau să găseşti o soluţie.

Nu vreau să se înţeleagă că nu trebuie să ne cerem 
iertare pentru că am greşit, am vrut să spun că, une-
ori, nu este de ajuns acest lucru. Trebuie să înţelegem 
cu ce am greşit, să ne cerem iertare, apoi să îndreptăm 
greşeala. Spre exemplu, dacă am luat o notă proastă şi 
mama a aflat asta înainte să-i spun, nu este de ajuns 

să-mi cer iertare. Trebuie să învăţ la materia respec-
tivă, pentru ca următoarea notă să fie una mare. Aşa 
am reparat o greşeală şi am ieşit dintr-o situaţie pen-
tru care singura vinovată am fost eu.

Câteodată stau şi mă gândesc ce să mai fac în casă 
sau în curte ca să treacă timpul mai repede şi reuşesc 
să găsesc lucruri care îmi ocupă toată ziua. Vă întrebaţi 
acum, ce fac persoanele care locuiesc la bloc? Cum 
pot să-şi umple timpul în casă, când nu au voie afară? 
Păi, este foarte simplu. Priviţi în jurul vostru. Este dez-
ordine în cameră? Faceţi curat! Dacă nu este, găsiţi alt 
loc şi faceţi curat. 

Dacă toată casa este în perfectă ordine şi nu mai 
aveţi ce să curăţaţi, priviţi un perete pentru 10 secun-
de şi gândiţi-vă la lucrurile care va fac plăcere. Dacă 
vă place să desenaţi, nu mai aşteptaţi! Luaţi o foaie 
de hârtie sau ce vreţi voi şi desenaţi-vă sentimentele. 
Dacă vă place să cântaţi, asiguraţi-vă că nu deranjaţi 
pe nimeni şi daţi-vă drumul la voce! Dacă vă place să 
scrieţi, faceţi-vă un blog, un jurnal, scrieţi o carte, pen-

Planeta Mariei
MARIA GABRIELA RUVA,

clasa a VIII-a, Liceul Mathias Hammer 
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tru că scrisul te ajută să te eliberezi. 
Aş putea să dau mai multe exemple, dar aţi înţeles 

ideea. Găsiţi o activitate care vă face plăcere, dar 
nu uitaţi să vă alocaţi timp şi pentru şcoală. Dacă vă 
plictisiţi repede de o anumită activitate, încercaţi lu-
cruri noi. Spre exemplu, eu în prima perioadă de izo-
lare mi-am redecorat camera, când m-am plictist de 
scris, cântat, dansat, apoi mi-am tăiat părul pentru că 
mă plictiseam. A fost cea mai proastă idee pe care am 
avut-o în viaţa mea, pentru că a crescut foarte greu şi 
vă recomand să nu faceţi asta. Cuprinsă de tristeţe, 
apoi am pictat pe uşa de la bucătărie, am gătit şi am 
făcut tot felul de activităţi.

Aş vrea să mai spun că, orice vom face, trebuie să 

fim responsabili, pentru că, atlfel, se pot întâmpla lu-
cruri pe care le putem regreta toată viaţa. Nu trebuie 
să trăim în nepăsare, doar pentru că „Suntem tineri şi 
nu ni se poate întâmpla nimic!” Până la următorul ră-
gaz dintre gânduri, gândiţi pozitiv, încercaţi să găsiţi 
rezolvări, în loc să căutaţi scuze şi vinovaţi, umpleţi-vă 
timpul liber cu activităţi care va fac plăcere şi încercaţi 
lucruri noi. Şi, nu în ultimul rând, fiţi responsabili, pen-
tru că doar aşa putem traversa mai uşor această peri-
oadă neobişnuită! 

P. S.: Nu pictați pe uşi sau pereți dacă nu sunt de 
acord părinții, nu este o idee inspirată.

Când am citit, pentru prima oară, „Jocul cu 
mărgelele de sticlă” eram adolescentă şi am 

constatat, în finalul lecturii, că fusesem supusă unui 
joc unde nu puteau participa decât cei foarte buni.
Între prima şi următoarea lectură, semnificaţiile şi-
au schimbat înţelesurile şi m-au asaltat noile punc-
te de abordare. Din acel moment, am citit această 
carte ori de câte ori am simţit nevoia şi o consider 
cartea sufletului, pentru că jocul continuă după ter-
minarea lecturii, ca o provocare. 

 „Jocul cu margelele de sticlă” este opera unui 
întelept preocupat de problemele majore ale edu-
catiei și eticii. Cu o alcătuire neobişnuită, cu un titlu 
pe cât de atragător, pe atât de derutant, este ope-
ra fundamentală a lui Hermann Hesse şi una din-
tre cele mai profunde şi mai tulburătoare scrieri ce 
onorează literatura secolului XX. Redactată de-a 
lungul a doisprezece ani (1931-1942) și publicată 
în 1943, când marele scriitor german, stabilit în El-
veţia, aproape septuagenar, depăşise patru decenii 
de activitate literară, ea reprezintă o sinteză com-
pletă şi monumentală a artei şi concepţiilor autoru-
lui, o lucrare reprezentativă şi definitorie pentru  ma-
estrul aflat la apogeu, întocmai cum pentru Miche-

langelo e statuia lui Moise.
Dacă „Jocul cu margelele de sticlă” adună într-

un punct de altitudine maximă toate liniile directoare 
ale operei lui Hesse, aşa cum arcadele ogivale con-
verg spre creştetul bolţii de catedrală gotică, aceas-
tă operă, în ansamblul ei, realizează ea însăşi o sin-
teză originală, în literatura germană şi universală, a 
numeroase şi diverse tendinţe, orientări şi modali-
tăţi literare. Clasicismul armonios şi echilibrat se in-
terferează cu romantismul avântat şi patetic, ambe-
le au numeroase puncte de tangenţă cu realismul şi 
nu se refuză contactul înnoitor cu expresionismul şi 
suprarealismul. Motive, tipologii, procedee, mijloa-
ce de expresie aparent  ireconciliabile celebrează în 
scrisul lui Hermann Hesse întâlniri amicale, ca pen-
tru a demonstra că nimic nu este inutil şi pe deplin 
perisabil în experienţa creatoare a secolelor. Scrii-
torul, care, în parcurgerea etapelor de învăţământ 
sistematic, n-a depăşit pragul studiilor gimnaziale, 
întrerupte la 16 ani, fiind oarecum un autodidact, ca 
şi Faulkner, rafinatul stilist, a fost un cititor pasio-
nat şi a avut, desigur, autorii săi preferaţi. Adept al 
psihanalizei, nu din şcoala lui Sigmund Freud, ci din 
aceea mai nouă şi dizidentă a lui Carl Gustav Jung, 

Jocul cu mărgele de sticlă
• Herman Hesse

ANCA PREDUŞ RUVA

fapt care-i evidenţiază receptivitatea la inovaţie, a 
păstrat, totuşi, până la sfârşit un interes viu pentru 
literatura de la răscrucea secolelor al XVIII-lea şi al 
XIX-lea. 

Hermann Hesse separă, cu multă grijă, dezba-
terea teoretică de partea literară, dă contururi vii 
personajelor, chiar dacă şi pentru el acestea rămân 
nişte întruchipări alegorice, crează momente şi epi-
soade de intensă vibraţie emotivă, unele chiar subli-
me. Hesse e, în primul rând, un artist, care alternea-
ză, cu multă chibzuinţă, condeiul gânditorului cu pe-
nelul muiat în pasta de culoare. „Jocul cu mărgelele 
de sticlă” nu oferă o lectură uşoară, cititorul nu-i va 
parcurge paginile pe nerăsuflate, dar, până la urmă, 
va fi răsplătit generos şi va afla multe temeiuri pen-
tru a aşeza volumul printre carţile sale de capatâi.

Preluând de la Goethe ideea „provinciei peda-
gogice”, Hermann Hesse imaginează o organiza-
ţie educativă, intitulată oficial „Castalia”, cuvânt ce 
sugerează atât castitatea cvasimonahală a compo-
nentelor ei, cât şi calitatea lor de castă, de aristocra-
ţie a spiritului. Goethe imaginează „provincia peda-
gogică” în „Anii de drumeţii ai lui WilhemMeister” ca 
un model de instituţie şcolară, recomandat, ca ata-
re, în scopul realizării în practică a tinerilor. Provin-
cia pedagogică apare ca o colonie în cadrul căreia 
tinerii urmau să fie pregătiţi pentru viaţă. La Hesse, 
în „Jocul cu margelele de sticlă” Castalia este un 
artificiu literar, o alegorie ea însăşi în marele an-
samblu alegoric, utopia se autodenunţă şi se nea-
gă. Rod al fanteziei şi nu al unui efort teoretic, „Pro-
vincia pedagogică” a lui Hesse are, în primul rând, 
rostul de a crea mediul în care să evolueze perso-
najele, adaptându-i-se sau refuzându-se adaptării.     

Cartea e construită după arhitectura corespunză-
toare unei scrieri ştiinţifice:

1. Bibliografia – este un fel de bildungs – roman, 
în care etapele se succed în ordine strict cronolo-
gică. Este un studiu introductiv în cel mai pur stil 
eseistic, în care scriitorul se retrage cu modestie în 
umbră şi îşi asumă rolul unui editor al „Biografiei lui 
Josef Knecht,” magisterludi, scrisă de un admirator 
tânăr al acestuia.

2. Scrierile postume ale lui Josef Knecht;
3. Poezii şi proză.

Eroul cărţii – la fel ca şi Sărmanul Dionis – imagi-
nează şi alte medii şi epoci, unde trăieşte întâmplări 

neobişnuite. Analogia nu e absolută, fantezia auto-
rului se sprijină pe o informaţie documentară, iar fa-
bulaţia se subordonează autocaracterizării: „Adu-
cătorul de ploaie,” „Duhovnicul,” „Biografia indiană,” 
prefigurează destinul și jertfa autorului personaj, îi 
dezvăluie căutările și convingerile.

Jocul cu mărgele de sticlă ar putea fi o elegie 
deznădăjduită pe ruinele unei civilizaţii scăpate de 
sub controlul raţiunii şi aflate într-un înspăimântă-
tor proces de autonimicire. Pentru că sufletul ome-
nesc evoluează, firește, și nu numai optimiștii tre-
buie să convină că succesorii noştri din veacul viitor 
vor înfăţişa astrelor o alcătuire psihică şi superioa-
ră. Cu toate acestea, omenirea nu se va dezice ni-
ciodată de Arhimede şi de Platon, de Michelangelo 
şi de Shakespeare, de Mozart şi de Goethe, fiindcă 
asemenea personalităţi, chiar dacă n-au călătorit cu 
nave cosmice şi nu au apărut pe ecranele unor tele-
vizoare, au întruchipat, în fiinţa lor, calităţi şi idealuri 
superioare ale omului de ieri şi de mâine.

Cronică

Herman Hesse
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Ideile mele despre modul în care va evolua educaţia 
în lume, în special educaţia din ţara noastră, au fost 
„bătute” de evoluţia propriu-zisă. Îmi imaginam că lumea 
va deveni din ce în ce mai dependentă de tehnologie şi 
că va adopta atitudini noi faţă de educaţia cu ajutorul 
ei. După cum avea să o dovedească, viaţa ne dă câte 
o palmă. Iar adevărata evoluţie vine din dorinţa de a 
rezolva probleme. Iar acest mic virus a fost o problemă 
planetară. Cine ar fi crezut? Cu siguranţă, eu nu! 

Îmi imaginam – cu ani în urmă – cătoţi copiii vor avea 
acces la o educaţie de calitate, indiferent de locul în care 
se află, accesând cu un simplu click un portal educaţional, 
care le va oferi acces nelimitat la toate informaţiile de 
care ar avea nevoie pentru a evolua, pentru a-şi întregi 
educaţia, pentru a alege singuri domeniul în care să se 
perfecţioneze. Îmi imaginam că va fi o muncă imensă 
pentru organizarea, prezentarea şi livrarea informaţiei, 
dar credeam că bazele acestui sistem vor fi puse repede 
şi, odată aşezate la locul lor, noua realitate va deveni 
doar un şablon ce va primi, periodic, îmbunătăţiri.

Au trecut mulţi ani de când am avut primele „viziuni” 
legate de un sistem de educaţie evoluat, care să integreze 
tehnologia în dezvoltarea omului. Din păcate, am 
observat că lucrurile mergeau chiar în direcţia opusă, iar 
despre exemple de „bună practică” citeam doar în cărţi. 
Am ajuns chiar să cred că lumea nu va adopta vreodată 
ideile „progresiste”, că tradiţionalul va perpetua acelaşi 
sistem în mod continu, cu mici salturi evolutive, atât de 
lente încât vor fi înghiţite de vechea paradigmă înainte 
de a produce schimbări semnificative.

2020
Pământul se învârte. De la Est spre Vest, graniţele se 

închid. Economiile se închid. Şcolile se închid. Oamenii 
se închid în case. Aşteptăm cu sufletul la gură ca urgia să 
treacă şi noi să ne reluăm viaţa, după o pauză de câteva 
săptămâni. Ne relaxăm puţin în vară, apoi urmează al 
doilea val, mai crud decât primul. Nu am vrea, dar ne 
închidem din nou în case. Ştim, totuşi, că viaţa trebuie să 
meargă mai departe şi soluţia de avarie este mutarea în 
online, acolo unde este posibil.

Dincolo de polemică sunt faptele. Iar realitatea e că 
educaţia s-a mutat forţat în mediul online. Profesorii, 

elevii şi părinţii au fost nepregătiţi pentru acest scenariu. 
Dar a apărut, astfel, un salt în evoluţia sistemelor de 
educaţie din toată lumea. Urgia va trece, iar noi vom 
reveni la viaţa normală sau la ce va însemna acea nouă 
normalitate. Am primit nişte lecţii. Le-am învăţat? Sau 
vom renunţa la tot pentru că a fost doar un vis urât, 
un coşmar de fapt şi vrem să uităm, să lăsăm timpul să 
vindece rănile...

Câteva considerații
Continuăm să ne ascundem după deget şi, pur şi 

simplu, nu dorim să vedem problemele, să le numim; 
ne construim o mască în care suntem de acord cu toată 
lumea, folosim expresii pozitive, neutre în cel mai bun 
caz, atunci când vorbim despre probleme mari, reale – 
voi exemplifica deocamdată prin atitudinea ştearsă pe 
care o avem public faţă de elevii, părinţii sau dascălii 
„problemă”.

Viața bate filmul
GABRIEL RUVA

Societatea e dezbinată – angajaţii din educaţie nu 
fac excepţie. Pe un grup al profesorilor de pe facebook, 
o banală întrebare despre nota la purtare a elevilor cu 
situaţia şcolară neîncheiată a împărţit „internetul” în 
două. Unii susţin că se pune nota la purtare  (şi aduc 
argumente şi exemple de bună practică din şcolile lor), 
iar alţii, evident, susţin că nu se pune nota la purtare 
şi aduc argumente şi exemple de bună practică din 
şcolile lor.

Internetul ne-a oferit oportunitatea de a continua să 
muncim, să învăţăm, să ne dezvoltăm. Ar trebui privit ca 
o soluţie şi nu ca un rău necesar. Părinţi, colegi, elevi îmi 
pun adesea întrebarea: „nu e așa că educația asta online 
e o prostie?” şi nu aşteaptă răspunsul meu: „mai bine era 
la școala școală decât așa. Ce învață ăștia mici? Mai bine 
lăsau școlile deschise...” – şi cred că ai luat parte măcar o 
dată la o astfel de polemică. Asaltat la modul ăsta, nu-mi 
rămâne decât să întreb: „dacă nu ar fi existat internet, 
nu ar fi existat nici virusul?”  sau: „școlile sunt închise, că 
vrem sau nu vrem. Varianta e să nu facem școală deloc. 
E mai bine așa?”– apoi: „am decis eu sau tu să închidem 
școlile în toată țara?” – sau: „putem influența asta? Dacă 
da, cum?”. Şi apoi, de multe ori, observ o schimbare de 
atitudine. În loc să-mi plâng de milă şi să caut vinovaţi 
aş putea alege să caut soluţii sau să-i susţin moral, să-i 
încurajez să se adapteze, să meargă mai departe...

Bazele sistemului de educaţie online existau înainte 

de 2020. Doar că am ignorat evidenţa. Lumea se îndrepta 
deja spre asta. Lent. În 2020 am fost forţaţi să schimbăm 
direcţia. Am fost forţaţi să evoluăm.

Vom arunca la gunoi tot ce am construit. Vom arunca 
la gunoi tot ce am construit?

Ce putem lua mai departe?
Putem lua mai departe un sistem de educaţie online 

imperfect, pe care să-l îmbunătăţim, să-l facem viabil 
pentru că trebuie să fim pregătiţi pentru următoarea 
criză. Ce fel de criză? Habar nu am! Ştiu doar că nu este 
ultima criză prin care va trece omenirea. Aşadar, când 
totul va trece şi ne vom reîntoarce la şcoală, ce vom face?  
Eu cred că am învăţat nişte lecţii extrem de importante: 
am învăţat să folosim resursele educaţionale gratuite, 
oferite de marile companii ce domină internetul, Google 
sau Microsoft. Am învăţat să susţinem lecţii online, am 
învăţat să folosim tehnologia pentru a preda, am văzut, 
clar, ce merge şi ce nu merge, am descoperit limitele 
educaţiei online.

Cea mai mare greşeală ar fi să uităm aceste lecţii.  
În martie s-a împlinit un an de când România a intrat 
în carantină pentru prima dată. Se poate repeta acest 
scenariu, dar nu ştim „dacă” sau „când”. Şcolile s-au 
închis şi e foarte posibil să se închidă din nou. Poate 
nu. Dar dacă se vor închide iar, vom fi luaţi din nou pe 
nepregătite?

Jurnal Jurnal

* * *
 
stați față în față deodată privirea ei se preface
într-un grajd în flăcări unde caii se zbat să iasă
dar încă nu le-au ars căpestrele bat acolo din picioare
înnebuniți nimeni nu deschide ușa ai putea fi tu
acela dacă femeia nu te-ar fi făcut parte a nemișcării
sale bietele animale gîndești singura lor scăpare
ar fi o ploaie instantanee însă a trecut vremea 
solomonarilor în grajd vezi și calul tău de luptă
cu el voiai să o răpești să vă pierdeți împreună
în măruntaiele întunericului e tîrziu e prea tîrziu 
strigi înlăuntru-ți neputincios vei arde și tu te vei 
ridica la cer un vîrtej de cenușă în galopul morții

* * *

niciodată nu rămîi cu adevărat singur te însoțește
memoria acest animal de companie care ți-a fost
dăruit încă înainte de a te naște oare de ce nu ai avut 
curajul să îl îneci pe cînd era doar un pui te întrebi 
simți cum jumătatea ta plină cade în jumătatea
ta goală urmați tobele prăpastia nu e departe eu 
mi-am risipit frumusețea pe orbi nu m-am înșelat
strigă femeia părul ei se întinde  peste lume lung 
și întunecat în el s-ar putea ascunde o întreagă
armată de dezertori tu nu vrei decît să stai întins
pe o pajiște verde să vezi cum zboară acoperișul
lumii să nu pui întrebări iar la sfîrșit toți să spună
lui i se vor ierta multe căci a iubit mult

Două poeme de Costel Stancu
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Poezii de MEDEEA PRAŢA
Născută în 17 noiembrie 2002, la Anina ● elevă în clasa a XII-a la Liceul Mathi-
as Hammer ● în Gimnaziu a participat trei ani, consecutiv, la Concursul de lim-
ba română şi religie şi a obţinut, de fiecare dată, locul I ● în clasa a IX-a par-
ticipă la Concursul judeţean de creaţie „Gânduri pentru Dumnezeu” şi obţine 
Premiul I ● la Olimpiada de limba română, faza judeţeană, obţine Premiul II ● 
face parte din trupa de dans şi de teatru ale liceului ● membră ATOR din Ba-
natul de munte ● preşedinta Consiliului Elevilor din Liceul M. Hammer, până 
în clasa a XII-a ● pasiuni: pictura, dansul, muzica, literatura, teatrul, lectura şi 
scrisul ● în 2016 lansează volumul de poezie şi proză scurtă „Povestea zbo-
rului”, apărut la Editura Eubeea, Timişoara

Natură

Albastră mireasmă, tainic de dulce,
coboară-ncet din ceruri,
se-aşază printre ramuri.
Atinge cu surâsu-i miresele suave

Iar când cuminte ploaia
de văluri alb-albastre,
dansează,
priveşti cu ochi deschişi 
de-atâta frumuseţe,
cum se adună-n palme
stropi mari şi limpezi.

Inima-cuvânt

O să rog noaptea, de data aceasta,
să nu mă secere.
Să-mi lase perenă o stea.
Să-mi arunce peste boltă un nor
şi să pot să adorm.
O să rog luna să-mi cânte,
nu să mă certe.
Să-mi mângâie învolburatul creştet
cu lumină.
Să-mi picteze mâinile în argint
şi să pot da frumuseţe
inimii - cuvânt.
            

Necunoscutul

Nu eşti de pe pământ.
Eşti de undeva venit, dintre cosmos şi infinit.
Uneori îmi trece prin minte
că eşti o rază de soare rebelă,
fugită după conceperea luminii.
Sau poate eşti un fel de fereastră spre altă lume,
un apogeu al frumosului,
un răsărit în noapte.
Cu tine văd dincolo de propria-mi piele, 
dincolo de viaţă şi moarte.
Odată cu tine, inima devine vocea ta.
Eşti ancestral sau poate doar
un lan verde şi înspicat de grâu.

Tu

La fiecare pas,
vocea ta îmi răsună în artere,
sărutându-mi aerul respirat
în fiecare dimineaţă
Soarele îmi murmură numele tău.
În fiecare noapte şoptită de pereţii camerei,
ecoul privirii tale răsună în tavanul portocaliu,
plin de gândurile mele.
La fiecare sunet răpus de gura mea în văzul lumii,
te auzeai doar tu şi respiraţia ta.
Oricine ar fi privit în ochii mei
vedea culoarea privirii tale
născută pe retina mea.

Poezie Turism

Şi primul obiectiv major

După deschiderea Centrului Cultural Muzeistic, 
primul pas din strategia turistică, şi după ce, la 

sfârşitul lui octombrie 2020, a obţinut statutul de sta-
țiune turistică de importanță locală, a urmat, iată, cel 
de-al doilea pas important și primul obiectiv major. 
Este vorba de Proiectul „Relansarea, conservarea și 
punerea în valoare a monumentului Clasa A – Ansam-
blul Puțului I Anina”, care se va finaliza prin Muzeul mi-
neritului, primul de acest fel din țară. Lucrările se vor 
încheia în 24 de luni (în noiembrie 2022, dacă totul de-
curge normal!), iar valoarea totală a investiției se ridi-
că la 15,2 milioane lei. Din această sumă, 12,7 milioane 
lei sunt fonduri europene, restul de 2,5 milioane repre-
zentând contribuția românească. După cum mărturi-
seşte primarul Aninei, Gheorghe Românu, „acesta este 
un proiect al meu, de suflet, la care am lucrat doi ani și 
jumătate. Spun asta pentru că sunt legat sufletește de 
locația aleasă pentru acest proiect, deoarece acolo am 
lucrat și am cunoscut oameni deosebiți”. 

Proiect grandios şi primul obiectiv major din stra-
tegia pentru dezvoltarea turistică a oraşului, Muzeul 
mineritului din Anina este cel dintâi muzeu de acest 
fel din țară şi al doilea pas concret al autorităţii loca-

Anina – premieră naţională
• Primul Muzeu al mineritului

le, care va creşte zestrea turistică a oraşului pe fondul 
noului statut de staţiune turistică obţinut. Cu valoa-
re sentimentală pentru burgmaistorul Românu (care 
şi-a început cariera şi a lucrat peste douăzeci de ani 
la mina din localitate), dar şi pentru oraş şi locuitorii 
săi, Muzeul mineritului va păstra, peste timp, identita-
tea inconfundabilă a acestui oraș minier, dobândită în 
peste 200 de ani.

Valoare sentimentală şi locuri de muncă
Dincolo de valoarea sentimentală, acest Proiect va 

avea şi un prim impact benefic din punct de vedere fi-
nanciar. Şi asta deoarece lucrările ce ţin strict de exe-
cuţie vor realizate de localnici, angajaţi de SC „EURAS” 
SRL, firmă din Satu-Mare, desemnată a fi constructo-
rul muzeului. Impactul financiar major se va produce, 
însă, după finalizarea obiectivului, când pentru admi-
nistrarea şi întreţinerea sa se vor creea locuri de mun-
că tot pentru localnici. Începute la 12 august 2020, lu-
crările presupun curăţirea generală a acestui spaţiu şi 
aducerea pereţilor la starea iniţială a expolatării, prin 
decaparea straturilor succesive adăugate în timp.

Legat prin fire adânci şi nevăzute de Puţul I, prin 
care, alături de ortacii săi, a coborât de mii de ori pe 

GEORGE LÂNĂ
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Canis lupus, M. Giganteus şi Homo Sapiens. Toate 
au fost aduse şi rearanjate de apă în zona strâmtă, 
din aval, încât acopereau aproape complet planşeul 
peşterii în zona superioară a Pantei Strămoşilor, pe o 
adâncime de 5-20 cm. Materialul osteologic şi întreg 
sedimentul au fost transportate în afara peşterii pentru 
curăţare şi pregătirea pentru analize.

În peşteră, deşi au fost găsite oase ale celor mai vechi 
oamnei moderni din Europa, nu a fost constatată nicio 
activitate antropică (artefacte, cărbune, pictură murală) 
şi pentru a înţelege cum au ajuns oasele în subteran tre-
buiau analizate etajele superioare ale sistemului carstic, 
cu fauna pleistocenă pomenită şi depozite sedimentare 
nemişcate. Oase 1 şi Oase 2 sunt bine conservate, în-
trucât apar şi oase subţiri. Ele nu au fost afectate de ero-
ziunea geologică şi nici de rozătoare, însă apar frecvent 
spargeri şi urme de colţi de urs de peşteră şi lup.

Oase 1 - cel mai vechi om modern – 35.200 
ani. Şi Oase 2

O probă din mandibulă cu cinci molari (Oase 1), 
descoperită la suprafaţa depozitului de oase de urs de 
peşteră, a fost trimisă la Cluj şi apoi în SUA, la Ox-
ford Radiocarbon UNIT (ORAU), care a stabilit o vâr-
stă minimă de 35.200 ani radiocarbon. O altă probă a 
fost trimisă la Laboratorul de Dotări cu Radiocarbon al 
Centrului de Cercetări Izotopice din Groningen (Ger-
mania) pentru a obţine vârsta finită. Vârsta rezultată a 
fost de 34.290 ani radiocarbon şi o vârstă combinată 
de 34.950 ani radiocarbon. Dar datorită procedurii este 
posibil să fie valabilă prima vârstă, mai mare de 35.200 
ani radiocarbon, iar omul să fie mai vechi de 35.200 
ani radiocarbon. Ceea ce înseamnă că mandibula de 
Homo Sapiens cu cinci molari (Oase 1) este a celui 
mai vechi om modern din Europa. Ea avea detalii ase-
mănătoare cu cele ale omului de Neanderthal, iar după 
analizele genetice pe ADN-urile ambelor specii, rezultă 
că acestea erau deja încrucişate. Această constatare 
este o premieră ştiinţifică, întrucât, deşi contemporane, 
se credea că aceste specii nu s-au încrucişat.

Oase 1 este o mandibulă robustă, care se diferenţi-

ază, printr-o serie de trăsături, de oamenii arhaici târ-
zii şi o apropie de oamenii moderni recenţi. În acelaşi 
timp, alte trăsături plasează Oase 1 între oamenii ar-
haici târzii şi oamnii moderni timpurii.

În 2009, pe baza fosilelor Oase 1, artistul Richard 
Neave a recontituit faţa lui Homo Sapiens, din urmă cu 
35.000 ani, ce a ales să trăiască la Steierdorf/Anina. 
În 2015 analiza ADN a relevat că Oase 1 era un băr-
bat cu un strămoş Homo neanderthalensis, 5-11% din 
genomul său provenind de la un om de Neanderthal.

Scheletul facial superior (Oase 2), cu şase molari, 
a fost descoperit în 2003. A aparţinut unui om modern 
robust, deşi era adolescent, şi prezintă o morfologie 
asemănătoare cu a bărbaţilor din Paleoliticul superior 
sau chiar a unor oameni actuali. Arcurile zigomatice, cu 
toate caracteristicile lor, se potrivesc cu ramusul larg al 
mandibulei (Oase 1). Având creste laterale separate, 
iar crestele spinale şi turbinale unite rezultă că aceste 
caracteristici sunt prezente la unii Homo Sapiens afri-
cani şi la oameni moderni timpurii din Vestul Eurasiei. 
Surprinzătoare la acest specimen este bolta palatină şi 
cei şase molari rămaşi, care vorbesc dspre o dentiţie 
bine dezvoltată. Prin lăţimea coroanelor la primul şi al 
doilea molar se încadrează la neanderthalienii din Ple-
istocenul superior sau oamenilor moderni timpurii.

Parietalele (Oase 2) sunt nediferenţiate de cele ale 
oamenilor moderni, având, în aparenţă, o boltă rotun-
jită şi bose parietale proeminente, dar rotunkite.

Temporalul complet (Oase 2)
Prezintă cinci caracteristici care îl diferenţiază de 

neanderthalieni. Cea de-a treia – sutura scuamoasă 
– lungă şi moderat joasă este caracteristică pentru ar-
haici şi rar întâlnită la oamenii moderni. Cea de-a pa-
tra – creasta occipito-maistoidă - este caracteristică 
arhaică ce apare la oamenii moderni din Paleoliticul 
superior. Şi cea de-a cincea – canalele semicircula-
re din interiorul temporalului sunt caracteristice oame-
nilor timpurii şi recenţi. Însă poziţia înaltă îl plasează 

TurismTurism

Tărâmul Celălalt, în Lumea fără cer a Aninei, prima-
rul Gheorghe Românu este încântat că acest vis al său 
se materializează prin demersul instituţiei pe care o 
manageriază, dar şi de modul în care decurg lucrările. 
Ele vor conduce la reabilitarea și punerea în siguran-
ță și valoare a Ansamblului Puțului I și a vechii mașini 
de extracție cu aburi (botezată de ortaci Marișka) cu 
două pistoane ce lucrau în tandem şi un motor, iden-
tic cu cel de pe Titanic, în scopul înfințării Muzeului mi-
neritului și asigurarea accesului în singuranță pentru 
toate categoriile de vizitatori. 

Prin intermediul său, vizitatorii, din ţară şi din străi-
nătate, vor putea afla cum se cobora în mină cu ascen-
sorul botezat „Colivie”. Dar şi cum se deplasau ortacii 
pe galeriile orizontale şi cum trudeau (la lumina chioa-
ră a lămpilor cu carbid, mai întâi, şi apoi cu acumula-
tori) cu sapa, lopata/”inima lui Stalin” şi târnăcopul, în 
salopete sau, cel mai adesea, despuiaţi.

Responsabilitate, publicitate şi infrastructură
Neîndoielnic, ca orice muzeu, care, în fapt, exploa-

tează curiozitatea şi atrage vizitatori dornici să cu-

noască specificul acestei zone, Muzeul mineritului va 
juca un rol important, de polarizator în dezvoltarea lo-
cală şi zonală. Alături de Centrul Cultural Muzeistic, de 
Linia ferată turistică Anina-Oravița, dar şi de frumuse-
ţile naturale unice ale Munţilor Aninei (Lacul și Pește-
ra Buhui, Stațiunea Mărghitaș, Peștera Comarnic, Pe-
șera cu Oase, Barajul Gura Golumbului, Cheile Mini-
șului, Cascada Bigăr şi altele) acesta va creşte intere-
sul pentru zonă, printr-o publicitate agresivă şi o infra-
structură de transport şi de cazare moderne.

Este motivul pentru care autoritatea locală va tre-
bui să exploateze, din plin, statutul de staţiune turis-
tică de interes local. În perioada 2021 – 2026, acesta 
îi va permite să atragă fonduri europene şi guverna-
mentale pentru materializarea altor proiecte turisti-
ce atractive, pe care le are deja în vizor.  Dacă echipa 
primarului Gheorghe Românu va manegeria şi exploa-
ta, cu responsabilitate şi inteligenţă, noul context şi va 
adăuga alţi câţiva paşi importanţi la Strategia pentru 
turism, frumuseţea unică, încă necunoscută, a Munţi-
lor Aninei, suntem convinşi, va deveni tot mai atracti-
vă pentru turiştii români şi străini.

GEORGE LÂNĂ

Anina – cei mai vechi oameni 
moderni din Europa
• Peştera cu Oase

Comoara antropologică

Explorată de speologii Pro Aqua Group din Ti-
mişoara, în 2002, şi cercetată în 2003, 2004 şi 

2005, Peştera cu Oase a făcut ca numele Aninei (şi, im-
plicit, cel al judeţului Caraş Severin şi al României) să 
facă înconjurul lumii. Dar şi să intre în conştiinţa antro-
pologilor din marile universităţi din lume şi a oamenilor 
de rând ca fiind locul în care au fost descoperite oase 
aparţinând celor mai vechi oameni moderni din Europa.

Peştera cu Oase este o reţea alcătuită din 12 galerii, 
situată pe versantul Vestic al sistemului carstic Valea 
Minişului, de lângă Steierdorf/Anina, între Peştera Plo-
pa şi Ponor. La cartarea acesteia au fost identificate 
trei sectoare importante. Peştera Plopa reprezintă sec-
torul inferior, de la intrarea în peşteră, până la Sifon. 
Urmează Puţul, de la Sifon la nivelul superior. Şi apoi 

Peştera cu Oase, alcătuită din 12 galerii, dintre care 
mai cunoscute sunt Galeria Culcuşurilor, Panta Stră-
moşilor şi Sala Mandibulei.

În 2002, în Sala Mandibulei a fost descoperită o 
mandibulă completă cu cinci molari (Oase 1). Car-
tarea din 2003 a evidenţiat, în Galeria laterală Panta 
Strămoşilor, un schelet facial superior de adolescent, 
cu şase molari, foarte bine conservat, oase parietale 
şi un temporal aproape complet (Oase 2). Iar prin să-
păturile sistematice, dintre 2004 – 2005, au fost scoa-
se la lumină un occipital şi câteva fragmente din calota 
craniană ale specimenului Oase 2.

Aceste cercetări au implicat o săpătură sistematică, 
o analiză geologică a sistemului subteran şi cartarea 
resturilor fosile de la supafaţă, provenind de la exem-
plare tinere şi adulte de Ursus spelaeus, Capra ibex, 
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Turism

printre oamenii moderni. 

Calota craniană (Oase 2)
Din păcate, proba pentru datarea cu radiocarbon a 

furnizat o cantitate insuficientă de colagen. Din acest 
motiv, au fost analizate, la Groningen, două mici frag-
mente din osul parietal posterior, fără sutură. Osul a 
fost tratat cu o soluţie de acid clorhidric HCl – 2% pen-
tru decontaminare, însă materialul organic a fost insufi-
cient pentru a măsura raportul C:N, element cheie pen-
tru determinarea gradului de decontaminare. Rezultatul 
a fost datarea vârstei de 28.980 ani carbon, ceea ce în-
seamnă că Oase 2 are o vârstă de cel puţin 29.000 ani 
radiocarbon, însă nu putem şti cu cât este mai vechi.

Semnificaţiile Oase 1 şi Oase 2. Concluzii
Aceste oase prezintă o serie de caracteristici care le 

apropie de oamenii moderni recenţi. Printre ele bărbia 
ieşită în afară, un corp mandibular gracil, arcuri zigoma-
tice plasate anterior, cu fose canine adânci. Ele nu sunt 
neapărat independente, iar unele sunt reflecţii secunda-
re ale unor nivele biologice mai primitive. Deşi nu sunt 
cunoscute, fundamentele lor genetice sunt complexe. 

Mozaicul din Peştera cu Oase subliniază că aceste 
resturi umane, cele mai vechi datate şi aparţinând oa-
menilor moderni din Europa, ne dezvăluie complexi-
tatea limitei dintre oamenii moderni şi oamenii arhaici. 

Deşi moderni, oamenii aceştia nu erau întrutotul mo-
derni. Majoritatea scenariilor privind apariţia oamenilor 
moderni şi dispariţia neanderthalienilor în Europa sus-
ţin dispersia populaţiei prin partea de Sud-Est.  Aces-
te resturi (Oase 1 şi Oase 2) oferă o mică dar impor-
tantă imagine asupra biologiei cefalice umane, datată la 
35.000 ani radiocarbon, şi apropiată de momentul pro-
babil al dispersiei oamenilor moderni timpurii pe terito-
riul din V şi N Bosforului. 

În galeria urşilor de peşteră se dezvăluie un adevărat 
mozaic biologic, de trăsături moderne, arhaice şi nean-
derthaliene. Oasele fosile vorbesc despre încrucişarea 
acestor tipuri de oameni, dar şi că dihotomiile noastre 
paleontologice reuşesc să pună în umbră complexita-
tea evoluţiei biologice a acestor vechi oameni.

Cercetările din 2004 şi 2005 au fost suportate de 
Universităţi şi Instituţii prestigioase din SUA, Portuga-
lia, Belgia. Şi au fost urmate de analize în Australia, 
Anglia, Norvegia,Germania şi Austria. Obţinerea noi-
lor date şi coroborarea cu cele existente, dar şi cu cele 
obţinute la Mladec, Cioclovina, Peştera Muierii, Veli-
ke Pecina vor aduce dovezi noi privind pătrunderea şi 
anatomia primilor oameni moderni din Europa. Restu-
rile din Peştera cu Oase sunt singurele care oferă do-
vada unei prezenţe mai vechi a oamenilor moderni în 
Europa şi au un rol esenţial în înţelegerea acestora.

Peștera cu Oase. Foto: infoturism.net


