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I. SIMPOZION NAłIONAL - 90 de ani de administraŃie şi 
învăŃământ românesc în Tranbsilvania / NATIONAL 
SYMPOSIUM - 90 years of Romanian administration and 
education in Transylvania 
 
 

ROLUL LUI VASILE GOLDIŞ ÎN REALIZAREA 
ÎNVĂłĂMÂNTULUI ROMÂNESC LA ARAD 

 
THE ROLE OF VASILE GOLDIŞ IN THE REALIZATION OF  

ROMANIAN EDUCATION IN ARAD 
 
 

Aurel ARDELEAN 
Western University “Vasile Goldis” of Arad   
 
Abstract 
 This autumn we commemorate 90 years of Romanian education in Arad. After the Great 
Union was achieved on 1 December 1918, in which Arad had a decisive role, the organization of 
Romanian education in Transylvania was the first act of justice made in favour of Romanians. 
 The ideas of Vasile Goldiş regarding the organization of Romanian education were brought 
to life through his entire activity as a Member of Parliament and teacher in schools from 
Caransebeş, Braşov and Arad. 
 
Key words: Romanian education, Vasile Goldiş, the Great Union, schools in Arad 
Cuvinte cheie: învăŃământ românesc, Vasile Goldiş, Marea Unire, şcoli arădene 
 

 This autumn we commemorate 90 years of Romanian education in Arad. After the Great 
Union was achieved on 1 December 1918, in which Arad had a decisive role, the organization of 
Romanian education in Transylvania was the first act of justice made in favour of Romanians. 
 As a son of Arad, the great patriot Vasile Goldiş was an indefatigable militant for the 
Romanians’ rights, having a democratic vision on the organization of social and cultural life of 
Romanians in Transylvania, in which schools must contribute to the cultivation of the Romanian 
language and the preservation of the national entity. 
 As it is known, in the years 1905-1906, when Vasile Goldiş was a deputy in the Parliament 
of Budapest, he requested the founding of a Romanian University in Transylvania, with the 
residence in Arad (which would be effected in 1919, in Cluj), and, throughout his entire life as a 
teacher, author of textbooks, eparchial secretary, brilliant orator, highly courageous journalist and 
militant for the rights of Romanians under foreign occupation, he was a model of high conduct, for 
both his contemporaries and for subsequent generations. 
 The ideas of Vasile Goldiş regarding the organization of Romanian education were brought 
to life through his entire activity as a Member of Parliament and teacher in schools from 
Caransebeş, Braşov and Arad. 
 We should like to cite, in this respect, some of his ideas and principles with regard to 
education: 
 A particularly important idea that Vasile Goldiş developed was that according to which 
education must be in close connection to practice, to the needs of the people.  
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 As an educator, Vasile Goldiş was characterized by exemplary conscientiousness and 
correctness, by tact and superior understanding of the laws of education. He laid a great deal of 
emphasis on the use of didactic material, procuring numerous historical and geographical maps for 
the schools in which he taught. 
 As an author of textbooks he printed, in 1890, the first edition of the History of Hungary for 
Lower Secondary Schools. Although this was a translation after Ludovic Mangold, it also 
comprised chapters referring to Romanians, which did not occur in the original text. Between 1892 
and 1897, Goldiş published a Universal History for Secondary Schools in three volumes, an original 
contribution, based on the most recent specialized works in the Europe of those times. In the three 
textbooks, when approaching universal history, he laid the principles of social determinism on the 
basis of the universal connection thesis, seeking to explain the mechanism of the genesis and 
development of the social phenomenon. 

Throughout the three volumes, it is worth remarking the constant preoccupation of Vasile 
Goldiş for the permanent integration of the history of our nation among the major themes of 
universal history. “If, in terms of science, the history textbooks of Vasile Goldiş rise up to the level 
of the era when they were written, from a methodical point of view, in many respects they are still 
models to be followed today”. The clarity of exposition, the sobriety of language and its adjustment 
to the required level, the clearness and even a tint of easiness in following and understanding the 
presented topics are only a few of these respects, highlighting the pedagogical qualities of Vasile 
Goldiş.    
 Through the organization of information, Vasile Goldiş is an advocate of active education 
and of the intuitive method. In 1900, Vasile Goldiş published the textbook Geography for People’s 
Schools.  
 As a supporter of the principle of accessibility, regarding the teaching of Romanian history 
and geography in elementary schools, Vasile Goldiş demanded that one should start learning „the 
past of those in his proximity, of his commune, and then that of his nation”.  

A defining aspect in his pedagogical activity was that Vasile Goldiş focused on the principle 
of intuition, which sought to set the student’s thinking in motion towards abstractization. 

The issue of Romanian education was a constant concern in the parliamentary activity of 
Vasile Goldiş. On the occasion of various manifestations, Vasile Goldiş condemned, in his 
speeches, the repressive, nationalistic – extremist policy of Hungarian leaders. 

The schooling issue would dominate almost all of his speeches. He would show the situation 
in schools, where Romanian children were forced to learn a series of disciplines in Hungarian, on 
account of it being the official language of the state.  

During the Meeting of the plenary Council of the Consistory of the Orthodox Bishopric in 
Arad, on 14/27 April 1901, on the suggestion of Vasile Mangra, Vasile Goldiş was elected 
consistorial secretary, and, in 26 June 1901, he was welcomed in Arad with good wishes of „health, 
vigour and many years of life” by his friends at “Tribuna poporului”1.  

By coming to Arad, Vasile Goldiş began a new stage in his life, that of political struggle for 
national rights. This was carried out in several ways: in the journals of the time, in Parliament, in 
electoral campaigns, in the congregations of the comitatus, in coordinating the activity of the 
consistory on a radical line in promoting national Romanian interests.  

In Arad, Vasile Goldiş performed a rich activity in the field of education.  
As a “commissioner” of the bishopric for schooling issues, he was concerned with the 

organization of Romanian religious education in the eparchy of Arad, focusing both on the 
educational content, and on its material basis. “As a teacher, with a vast specialized and 
methodical/didactic preparation, he supervised the educational process in the eparchy, and 

                                                             
1 The People’s Tribune 
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especially in the pedagogical school. On the occasion of school inspections, he made a series of 
observations on the quality of education and the level of preparation of future teachers.  

A particular contribution to the enrichment of content for Romanian education in schools 
located in the area of Arad was the use of his textbooks, published in the period while he was 
teaching in Braşov, militating, at the same time, for the creation of an appropriate material basis in 
schools.  

The most important contribution of Vasile Goldiş in the service of Romanian education was 
achieved not only in the eparchy of Arad, but also in all territories inhabited by Romanians in 
Austro – Hungary, in the form of the battle for the preservation of school autonomy within the 
autonomy of the Church. The parliamentary activity of Vasile Goldiş is remarkable, being 
dominated by the struggle against the educational laws of Apponyi, which undermined this 
autonomy. 

As an author of textbooks, Vasile Goldiş contributed, in the first place, to the expansion of 
school information in the Romanian language.  

The reputation of Vasile Goldiş as an author of textbooks is confirmed by their being used in 
Transylvanian schools. Thus, in the Monograph of the National College “Avram Iancu”, recently 
published in Brad (2009), on commemorating 140 since the founding of this school, among the 
authors of textbooks it is mentioned that, starting in 1896-1897, The National Constitution was 
taught from the textbook conceived by Vasile Goldiş. At the same high school in Brad, starting in 
1905-1906, the Latin and Syntax textbooks in the 3rd and 4th forms of gymnasium were authored by 
Vasile Goldiş.  

History, in the 3rd form of gymnasium, was taught, starting in 1890-1891, from the textbook 
designed by Vasile Goldiş (replacing the textbooks of dr. Meşota).  

In the 4th form of gymnasium, the History textbook by Mangold – Goldiş was introduced in 
1892-1893, followed by the one by Vasile Goldiş in 1894-1895.  

Nowadays, the spirit of Vasile Goldiş is also present in Brad, from the 2006-2007 academic 
year onwards, through the existence a centre for distance education studies of the Western 
University “Vasile Goldiş” of Arad – the Faculty of Economic Sciences.   

As a professor, Vasile Goldiş sought to form a new, wholesome national conscience for 
students, in an age when the Romanian people had major national ideals to accomplish.    

The activity of Vasile Goldiş in Arad, over the first two decades of the 20th century, remains 
in the history of the Romanian people as a page of national struggle in the educational field. In his 
speech on the anniversary of the founding of the Preparandia in Arad (published in “Românul”2 
no.24, 2nd year, 1912), Vasile Goldiş reiterates the truth that the Austro – Hungarian Empire was 
composed of several nations,  equally entitled to culture, and establishes the principle that each 
people can and must be cultured only in its own language.  

“For a hundred years has the Romanian Pedagogical Institute in Arad remained in the 
service of this lofty principle and from its modest shed beside the river of Mureş it commemorates 
today the centenary of its existence in this beautiful palace, which was not erected from the 
country’s treasure, nor from the kindness and generosity of a patron, but exclusively from the sweat 
of the kin-loving and national culture-desiring Romanian people.”  

“It is beyond all doubt that the agreement between Hungarians and Romanians can only be 
made when the Hungarian government recognizes the right of the Romanian people to its national 
existence and ensures the conditions for guaranteeing this national existence, among which there 
will undoubtedly be the absolute freedom of Romanian churches and, in the shade of this freedom, 
the decent endowment of Romanian priests and teachers. As I believe in God the Father, the Son 
and the Holy Spirit, so I believe in the hour of redemption that must come”.  

                                                             
2 The Romanian 
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An important part in organizing Romanian education in Transylvania, in the view of Vasile 
Goldiş, was played by the close collaboration between school and the church, with regard to the 
education of youth in the spirit of Christian moral.  

In the speech utter at the Congress of Priests in Arad (23 October 1923), entitled Return to 
the Christ!, Vasile Goldiş stated:  

“The Union of human consciences will be accomplished when the love for one’s neighbour, 
the fundamental principle of the Teacher of Nazareth, is victorious in the world. And so today, 
when you witness the disappearance of honesty, humanity, decency, common sense and morals 
from society and when you see all these contrived through wrath and the all-powerful worship of 
the mammon, to all you, who are horrified by the harrowing ferocity among people, to all you who 
are truly desirous of goodwill among people, and above all to you who wish for the happiness and 
greatness of the Romanian nation, like a bright flower in the garden of human civilization, to all of 
you does history call: “Return to the Christ!”  

This was the urge of Vasile Goldiş to the clergy, for saving the national being by cultivating 
Christian virtues, having, as a model, the life and activity of the Teacher Jesus Christ.  

In the speech delivered at the House of Deputies, during the meeting of 27 June 1924, when 
the Law of primary education was debated, Vasile Goldiş had an important contribution to the 
improvement of the content of this law. 

On this occasion, Vasile Goldiş sustained the principle of compulsory primary education, 
requesting that “the Minister create, for all, the possibility of not only sending their children to 
school, but also of having a place where to send them and the money with which to send them, and 
that the school have teachers and means for learning”. He believed that school should be attractive, 
that students should go there with pleasure and that the teacher should create an atmosphere of 
serenity among students. He did not agree with constraints (no punishments!). 

Another principle maintained by Vasile Goldiş was that of free education and that the 
teachers be the soul of a school. “Any reform, Vasile Goldiş stated, is as valuable as those 
responsible for applying it, and as much as they live up to the requirements of their times and are 
aware of the importance of the mission and their duties. Laws, regulations, programmes, all means 
of education cannot yield any results in the absence of the life-giving factor: the teacher”. 
“Teachers, said Vasile Goldiş, have come to be under a regime of political terror! The purpose of 
the Law of primary education is to bring light into schools. Little children must learn in the 
language of their mothers.”  

For all durable accomplishments, Vasile Goldiş promoted the principle “Through 
ourselves.” 

While addressing himself to the members of the International Society of Secondary 
Teachers, who visited the “Association” in Arad (27 July 1928), Vasile Goldiş said: “You have the 
noble call of creating the history of the future generation who would understand – as it concerns the 
prosperity of the human race on earth – the incompatible superiority of the solidarity of all nations 
against the brutal fight towards oppression in the maddening competition for material goods.  

The faithful sentinel of the civilisation created through that genius, a long row of centuries 
had the Romanian people the ill-luck of squandering its life energy in stopping the avalanche 
towards the West and defending the cross as a symbol of a superior conception of life.  

“Reunited today in its natural borders, this nation urges the approach to the goods of 
advanced civilization, of which its ill fate has deprived it till now. Your coming among us is a 
strong encouragement for us. From this day on, we feel that we have fully joined the cohort of 
fighters for light, comrades of the soldiers of justice, combatants of human solidarity.  

Following the Latin adage “Historia magistra vitae” (History is a teacher for life), Vasile 
Goldiş requests those in the service of schools turn their devotion to their country and nation to 
good account by thoroughly knowing the millennial history of the Romanian.   
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At the official commencement of classes in the Romanian language at the “Moise Nicoară” 
High School in Arad, on Sunday, 5 October 1919, in an atmosphere of great enthusiasm, Vasile 
Goldiş, as the Minister of state and as a representative of the Government of Bucharest and of the 
Governing Council, was deeply moved and delivered an address that was uncommon for an official 
speech, saying:  

“As a former student of this high school, I never had the joy of receiving culture in my 
mother tongue, as you have, my dear children, the new generation, who will grow up by the warmth 
of our souls. Fate, which is often the one that makes decisions, made that I, who was a student of 
this high school in its first year of activity, had the honour to utter these words in Romanian, from 
this tribune, on the first Romanian inauguration and, as a former teacher, guide your first steps”. 
After evoking past memories, Vasile Goldiş reminded those present of the duty they had to the 
present and advised them not to propagate wrath among nations in that shelter of culture, but to seek 
closeness and to know that their highest duty was to see to it that everyone felt well and content in 
the Greater Romania. 

The cooperation of Vasile Goldiş with high schools is Arad was diversified due to his 
preoccupations for founding School Committees called upon to replace the old institution of the 
School Eforia with a form of social cooperation – a much more active community among parents, 
due to its democratic principles underlying it. At the opening ceremony of de upper secondary-
school classes in 1920, the Arad politician insisted on the functions of school committees. Being 
appointed president of the new school body, Vasile Goldiş was the partner in educative action of 
Ascaniu Crişan, the headmaster who, in a long activity of distinguished pedagogical equity, was one 
of the builders of scientific spirit which, little by little, dominated pedagogical life in the high 
schools of Arad. During this activity strentching over many years, Vasile Goldiş enjoyed the good 
collaboration of head teachers Florica Bucurescu, headmistress of the “Ghiba Birta” High School, 
Vasile Suciu, headmaster of the Boys’ Commercial High School and Romulus Cărpinişan, the 
technician educated in the famed European Polytechnics of Turin and Berlin. All of the above-
mentioned proved a genuine pedagogical talent in capitalizing on the educative potential of exact 
(mathematic-physical) sciences.  

Vasile Goldiş persevered in the action of developing the functions of the school committee, 
emphasising the democratic idea underlying the organization of this newly-founded institution. He 
recalled the role of the school committee in strengthening school – local community cooperation 
and referred to the experience of the English school, where the two factors were in charge of 
assessing the conditions offered by family and school to young students. In 8 April 1922, Vasile 
Goldis was elected president of the new educational institution. The first bases of the activity of 
school committees had been laid. They illustrated the idea that the association of those two 
formative factors involved in any educational process – formal educators and parents – would be 
fruitful for the Arad community. The same academic year saw the continuation of efforts for the 
integration of school administration in the complex apparatus of the country’s educational system. 
The public enthusiasm manifested in the field was crowned by a convincing ministerial decision. 
From 1 May 1923 onwards, the ministerial document stated, “the administration and management 
of the entire education in Romania was concentrated at the Ministry of Instruction in Bucharest”.  

The intervention of Vasile Goldiş in the Parliament of the country contains judgements that 
have withheld the test of time, due to the fact that expresses fundamental truths, out of which we 
mention: “The people’s instruction is essentially an interest of the state”, “The teacher is the live-
giving factor of the entire complex of educational means”, “The state is the institution ensuring the 
attractiveness of the educational space, the state of health and hygiene of this space, as well 
ecological balance between school life and the environment in which education is performed”.  

The collaboration relations of Vasile Goldiş with teachers from Arad stood at the basis of 
constructive actions that he initiated along with their representatives, referring to the reorganization 
of education in Arad after the Union. He supported the efforts of Iosif Moldovan in reorganizing 
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school inspectorates, was at the side of Nicolae Cristea in his actions of popularizing textbooks 
designed by authors working in schools from the other side of the Carpathian Mountains, but also 
encouraged the initiatives of the group of teachers militating for the erection of the Union 
Monument in Arad. In the cultural and political conception of the president of ASTRA, Arad was a 
symbol – city because, in this city inhabited by sensible people, who sustained the circulation of 
ideas after the Memorandum, opened European horizons and facilitated the affirmation of Arad as a 
political centre of Romania in the hard times of restrictions of freedom which the city on Mureş had 
to face during the years of dualism.  In this symbol – centre, the great decisions of the Union were 
made, asserting the symbolic value of the city as a political centre were the great project of   
struggle for the Great Union were forged. Vasile Goldiş requested that the city remain in the life of 
future generations as a symbol – city, through the existence of the great cultural projects generated 
by the idea of Union. These ideas, disseminated among the Romanian public and teachers around 
1920 -1921 constituted the spiritual scaffolding of the public mindset of Arad. Through the 
diversity of cultural – pedagogical initiatives and through his ideas of ennobling peasantry in 
schools and cultural institutions, Vasile Goldiş was close to the vision of Spiru Haret on the extra-
curricular work of the teacher.  

Vasile Goldiş was a true coordinator of Romanian education in the eparchy of Arad, which 
he led towards the Great Union. 

In one of his addresses, uttered in Caransebeş (8 November 1913) Vasile Goldiş said: “Our 
national will only become happy and strong when her sons have learned to be united in the service 
of the national ideal. This unity builds the future, but this will only be possible when its roots are 
deeply grounded into the history of history of faded times. Let our eyes aim for the future, and our 
hearts receive all the legacy of sufferings of our century-old ancestors.”  

The victory in the long struggle of the great patriot “Vasile Goldiş”, the spiritual patron of 
our University, alongside other great intellectual personalities of the time, resulted in the 
accomplishment of the aspirations of Romanians in Transylvania for having schools in the 
Romanian language, and in the creation of Romanian education in Arad, Vasile Goldiş had an 
essential contribution.    

The founding of the Western University “Vasile Goldiş” of Arad, in the first year after the 
Romanian Revolution of 1989, is an act of justice, of testamentary accomplishment of the struggle 
of Vasile Goldiş for having a Romanian university in Arad, by which we, the current generation, 
wish to pay our respects to democratic principles, in a United Europe.  
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II. LITERATURĂ RELIGIOASĂ. ECUMENISM/ RELIGIOUS 
LITERATURE. ECUMENISM 
 
 

SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI –  
BINECUVÂNTAREA FAMILIEI 

 
THE CHRISTMAS HOLIDAY – A BLESSING OF THE FAMILY 

 
 

† DANIEL 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 

 
Abstract 
 The All-Powerful and Merciful Lord, He who made the Earth and the Heavens, descends 
from the Heaven onto Earth, into the humility of a child born not in the house of his parents, but on 
a journey, and not even in a guest house, but in a manger. The Son of God becomes Human, without 
a house, a stranger and a traveler on earth, for bringing into the house of the Heavenly Father the 
people estranged from Him. All humans, throughout their ephemeral lives, are in this world, 
travelers, seekers of rest into God, who made them for communion of life and eternal love of Him. 

 
Key words: birth, Jesus the child, family, peace among people.  
Cuvinte cheie: naşterea, pruncul Isus, familia, pace între oameni. 

 
Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu Cel ce a făcut cerul şi pământul coboară din cer pe 

pământ întru smerenia unui Copil născut nu în casa părinŃilor Săi, ci într-o călătorie, şi nici măcar 
într-o casă de oaspeŃi, ci într-o iesle. Fiul lui Dumnezeu Se face Om, fără casă, străin şi călător pe 
pământ, pentru ca să aducă la casa Tatălui ceresc pe oamenii înstrăinaŃi de El. ToŃi oamenii, prin 
viaŃa lor trecătoare, sunt în lumea aceasta călători, căutători ai odihnei în Dumnezeu, Care i-a făcut 
spre comuniune de viaŃă şi iubire eternă cu El. 

Când Dumnezeu a făcut lumea, coroana creaŃiei Sale a fost familia: bărbatul şi femeia, care 
au primit binecuvântarea de a creşte, a se înmulŃi şi a stăpâni pământul (Cf. Facerea 1, 27-28). Însă 
pentru că la începutul lumii femeia a fost făcută din Adam, fără mamă, acum, la reînnoirea sau 
mântuirea lumii căzute în păcat, Iisus, Noul Adam, Se naşte din femeie, fără tată. Iisus Se naşte nu 
din poftă şi sămânŃă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt, pentru că iniŃiativa mântuirii vine de la 
Dumnezeu, Tatăl din ceruri, nu de la oamenii pământeşti. Naşterea după trup a omului este naştere 
pentru viaŃa pământească, care sfârşeşte în moarte, dar naşterea din lucrarea Duhului Sfânt este 
naştere pentru viaŃa cerească, veşnică. Astfel, în însăşi naşterea după trup a Domnului nostru Iisus 
Hristos este dat începutul vieŃii veşnice pentru om (cf. Ioan 1, 12-13). Astfel omul nu este doar o 
fiinŃă biologică limitată în timp şi spaŃiu, ci şi o fiinŃă teologică, dornică de viaŃă eternă şi de iubire 
infinită în dialog cu Dumnezeu, izvorul vieŃii veşnice . 

Întrucât bărbatul şi femeia împreună, adică prima familie, Adam şi Eva, au căzut în păcat 
prin neascultare faŃă de Dumnezeu, acum Iisus Mântuitorul, Noul Adam, începe ridicarea neamului 
omenesc din păcat alegând tocmai familia ca loc sau mediu de început al lucrării Sale mântuitoare, 
prin smerită ascultare faŃă de Dumnezeu a Fecioarei Maria şi a dreptului Iosif, ocrotitorul Pruncului 
Iisus. Plin de înŃeles este şi faptul că prima minune pe care o va săvârşi Iisus Mântuitorul în 
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activitatea Sa publică se petrece la întemeierea unei noi familii, la nunta din Cana Galileii, la care 
a fost invitat El, Iisus, şi mama Sa, Fecioara Maria (Cf. Ioan 2, 1-11). Acolo, în mod minunat, la 
rugămintea mamei Sale, care este icoana Bisericii, Mântuitorul Hristos preface apa în vin, arătând 
astfel că binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei plineşte ceea ce lipseşte şi aduce bucurie 
deplină. 

Fiul lui Dumnezeu devine Om şi Se naşte pe pământ printre oameni, ca să împace şi să 
unească pe om cu Dumnezeu şi pe oameni întreolaltă. De aceea, corul îngerilor cereşti, care 
vestesc, în timpul nopŃii, păstorilor de lângă Betleem Taina Naşterii lui Hristos, cântă: „Slavă întru 
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). 

Făcându-se Om asemenea nouă, afară de păcat, Dumnezeu-Fiul a ales calea smerită, tainică, 
de a veni la noi, pentru că El voieşte ca noi să răspundem iubirii Sale în mod liber, nu forŃaŃi. El Se 
smereşte atât de mult, încât poate fi primit sau refuzat de către noi. El Se face străin şi călător, sărac 
şi neajutorat, ca noi, în mod liber, cu dragoste şi bunătate, să facem dintr-un străin un prieten şi 
dintr-un călător un oaspete al casei noastre. Ajutând un sărac, ne îmbogăŃim inima, sporim iubirea 
milostivă a sufletului nostru, aducându-l astfel la asemănarea cu iubirea milostivă a lui Dumnezeu, 
după chipul Căruia a fost făcut omul la început. Iubirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos este deodată 
atotputernică şi smerită: Cel necuprins încape într-o iesle, Cel veşnic devine un copil fraged la 
vârstă. 

De ce un copil? Fiindcă un copil nu poate face nimic pentru el însuşi: nu se poate hrăni 
singur, nu se poate adăposti singur, nu se poate apăra singur, viaŃa lui depinde întru toate de iubirea 
celor din jur, de iubirea lor dăruitoare. Prin naşterea de prunci, prin îngrijirea şi creşterea lor, 
oamenii nu mai trăiesc pentru ei înşişi, ci pentru alŃii: viaŃa lor devine dăruire şi dăinuire în 
comuniune de iubire. Dreptul Iosif, deşi nu este tată după trup al lui Iisus, devine totuşi tată sau 
părinte adoptiv prin purtarea de grijă faŃă de Copilul nou-născut. Prin iubirea dăruitoare pentru 
copii, un străin poate deveni părinte al lor, iar din lipsă de iubire dăruitoare, un părinte poate 
deveni un străin pentru propriii săi copii. Cine nu poate iubi copiii nu poate deveni părinte, iar cine 
nu poate deveni părinte prin bunătate nu poate deveni om deplin. 

Iisus Domnul nu a avut copii după trup, dar a avut ucenici, fii duhovniceşti, cărora le-a spus: 
„LăsaŃi copiii să vină la Mine şi nu-i opriŃi, că a unora ca aceştia este ÎmpărăŃia cerurilor” (Matei 
19, 14). Mai mult, Iisus Mântuitorul a înviat pe fiul văduvei din Nain şi pe fiica lui Iair, aducând 
bucurie părinŃilor îndureraŃi. Iubirea părintească faŃă de copii este, aşadar, început al înŃelegerii 
iubirii părinteşti a lui Dumnezeu faŃă de oameni. Copiii cărora le lipseşte iubirea părinŃilor nu pot 
creşte afectiv şi spiritual deplin, iar adulŃii care nu pot manifesta iubire dezinteresată, frăŃească şi 
părintească, faŃă de semenii lor nu pot răspunde deplin iubirii părinteşti a Tatălui ceresc faŃă de ei, 
descoperită nouă de Iisus Hristos. 

Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relaŃie de intimitate, ca pe 
o cununie şi o familie (Cf. Efeseni 5, 21-33). Biserica este locul unde, prin lucrarea Sfântului Duh 
asupra sufletului bun şi curat al omului smerit, se simte iubirea fiască şi frăŃească a credincioşilor 
în Dumnezeu-Fiul devenit Om şi Frate al lor, precum şi iubirea părintească a lui Dumnezeu-Tatăl, 
pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învăŃat să-L chemăm: „Tatăl nostru Care eşti în ceruri”. 
Biserica este deci familia iubirii Preasfintei Treimi faŃă de oameni, iar familia creştină care trăieşte 
din binecuvântarea Preasfintei Treimi a fost numită pe drept cuvânt „Biserica de acasă” (Ecclesia 
domestica). 

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc într-o familie smerită şi săracă, dar 
credincioasă şi sfântă, ne cheamă astăzi să acordăm o atenŃie deosebită familiei, în general, şi 
familiei creştine în special. Am văzut că familia este coroana creaŃiei şi locul sau mediul în care 
omul începe să înŃeleagă taina iubirii şi a binecuvântării părinteşti a lui Dumnezeu pentru oameni. 

Astăzi, familia creştină se confruntă cu criza economică (sărăcie, şomaj, nesiguranŃa zilei de 
mâine), cu criza morală (avortul, divorŃul, abandonarea copiilor, libertinajul ş.a.), cu criza 
spirituală (sectarismul, fanatismul şi prozelitismul religios). 
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Cauzele sunt multiple şi complexe: declinul demografic al populaŃiei tinere, ca o consecinŃă 
a migraŃiei tinerilor datorată sărăciei, mutaŃii de ordin cultural, tehnic, ideologico-pragmatice care 
accelerează fenomenul de secularizare ca pierdere a dimensiunii sacre a vieŃii şi intensifică în mod 
alarmant mentalitatea individualistă exacerbată, mercantilă, narcisistă şi nihilistă.3 AbsenŃa 
idealului pe termen lung şi a valorilor creează adesea în om sentimentul vidului, al singurătăŃii şi 
al abandonului, determinând mulŃi oameni să se refugieze în practica drogului, violenŃei, în 
sectarism şi suicid.4 În plus, criza familiei se manifestă şi în abandonul copiilor de către părinŃi şi în 
abandonul părinŃilor de către copii, în numărul mare de avorturi şi chiar în creşterea numărului 
divorŃurilor, creşterea violenŃei în familie şi creşterea delicvenŃei juvenile. 

Dar Naşterea Domnului Iisus Hristos, prin care se arată nesfârşita iubire a lui Dumnezeu 
pentru oameni, ne aduce putere şi speranŃă ca să biruim încercările grele ale vieŃii. în acest sens, 
trebuie să ajutăm familiile creştine sărace sau cu copii mulŃi, să arătăm dragoste frăŃească şi 
părintească faŃă de copiii orfani şi faŃă de părinŃii îndureraŃi care şi-au pierdut copiii sau care sunt 
părăsiŃi de copii. 

Să vizităm casele de copii fără părinŃi şi casele de bătrâni pe care i-au uitat proprii lor copii; 
să vizităm bolnavii din spitale şi deŃinuŃii din închisori, pentru a le vesti, prin daruri şi colinde, 
bucuria Naşterii Domnului Hristos – Darul iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu faŃă de lume. 

În faŃa crizei morale şi spirituale de azi, să lucrăm pentru întărirea şi sporirea iubirii 
părinŃilor faŃă de copii şi a copiilor faŃă de părinŃi; precum şi a iubirii sincere a soŃilor între ei, 
păstrând dreapta credinŃă şi dreapta vieŃuire pe care le-am moştenit de la părinŃii şi strămoşii 
noştri de-a lungul veacurilor, ca popor creştin, smerit şi statornic, iubitor de Dumnezeu şi de 
oameni. 

Să creştem copiii şi tinerii noştri în credinŃă şi bunătate, să-i învăŃăm să găsească în 
rugăciune izvorul iubirii sincere şi în fapte bune izvorul bucuriei de a fi om între oameni. 

 
* 

* * 
 

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat 
cititorilor revistei Studii de ŞtiinŃă şi Cultură a UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, anul V, 
Nr. 4 (19)/2009, având ca generic: Literatura religioasă. Ecumenism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3 Cf. Mgr. Angelo Scola, "La politique et la dimension éthique", în Droits de l'homme, famille et politique, Conseil 
Pontifical pour la Famille, IIe Rencontre d'hommes poliques et de législateurs d'Europe, 22-24 octobre 1998, Rome, 
éditeur Pierre Téqui, Paris, 2000, pp. 173-206, mai ales pp. 186-200. 
4 Cf. Mgr. Giovanni Battista Re, "La crise de la famille, c'est aussi la crise de la société", în lucrarea colectivă Droits de 
l'homme, famille et politique, ed. cit. pp 167-171. 
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Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului 

 
Abstract 

The aim of the paper "The role of the Christian Churches in Europe according to the 
preparatory documents of the 3rd European Ecumenical assembly (EEA3) is to present the way in 
which the mission of Churches in Europe is seen by different theologians, politicians or church 
leaders who contributed in the EEA3 preparatory process. The presentation has been done by the 
author in a critical way. As a theologian and hierarch deeply involved in the EEA3 process and 
preparation, he expresses his personal opinions on this issue, particularly in the conclusions. The 
first part of this paper contains a short presentation of the EEA3 concept, stages and program. 

 
Key words: ecumenism, European conference, steps, Sibiu, the role of Churches 
Cuvinte cheie: ecumenism, ConferinŃă europeană, etape, Sibiu, rolul Bisericilor 

 
A Treia Adunare Ecumenică (AEE3), care a fost organizată la Sibiu, între 4-9 septembrie 

2007, necesită să fie studiată din diferite perspective. Pe parcursul procesului de pregătire al 
acesteia - adică între 1 ianuarie 2006 şi 2 septembrie 2007 - s-au publicat mai multe articole 
informative cu privire la stadiul de organizare (mai ales în Telegraful Român). De asemenea, au fost 
traduse şi publicate în limba română (în Revista Teologică) textele celor mai importante conferinŃe 
susŃinute în cadrul etapelor pregătitoare ale AEE3. După organizarea AEE3, Revista Teologică5 a 
dedicat acestui eveniment o întreagă secŃiune6 publicând o detaliată cronică a evenimentelor, 
precum şi traducerea mai multor cuvinte de salut şi conferinŃe prezentate la Adunare. La 
aproximativ o jumătate de an după AEE3, doi teologi sibieni, unul ortodox şi celălalt evanghelic, au 
editat un volum7 în care au adunat diferite impresii cu privire la AEE3 exprimate de participanŃi de 
toate categoriile. Am contribuit şi noi la acest volum, exprimându-ne părerile cu privire la 
importanŃa acestuia pentru Bisericile din Europa, dar mai ales pentru Ortodoxia românească.8 

Credem însă că a sosit momentul ca AEE3 să fie abordată şi din perspectiva conŃinutului 
conferinŃelor susŃinute pe parcursul procesului ei de pregătire şi în cadrul Adunării propriu-zise. În 
cuvântul introductiv la secŃiunea din Revista Teologică  dedicată AEE3 ne exprimam nădejdea că 

                                                             
5 „Revista Teologică”, XVII (89)(2007), nr. 4.  
6 Este vorba de secŃiunea din rublica: „Actualitatea ecumenică” intitulată: A TREIA ADUNARE ECUMENICĂ EUROPEANĂ, 

SIBIU 4-9 SEPTEMBRIE 2007, p. 217-323 (coordonatori Dr. Ştefan Toma şi Pr. Lect. Dr. Daniel Buda. 
7 Jürgen Henkel, Daniel Buda, Neue Brücken oder neue Hürden? Eine Bilanz der Dritten Europäischen Ökumenischen 
Versammlung (EÖV3), LIT, Band 33, Wien, Zürich, Berlin, 2008. 
8 Prof. Univ. Dr. LaurenŃiu Streza, Erzbischof von Sibiu und Metropolit von Siebenburgen, Die EÖV3 – ein besonderes 
Ereignis im Lebem der Kirchen und der Gesellschaft Europas, în Ibidem, p. 103-107. 
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teologii români vor analiza textele AEE3 în anii care vor urma9 Am răspuns cu bucurie invitaŃiei 
revistei arădene Studii de ŞtiinŃă şi Cultură de a alcătui un studiu despre ecumenism. În calitate de 
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române care a fot gazda AEE3, m-am gândit că cel mai bine ar fi să mă 
opresc asupra unei teme legate de această Adunare.  

Până în prezent nu au fost publicate în volum - aşa cum s-a obişnuit la Adunările Ecumenice 
europene precedente10 - textele susŃinute în cadrul AEE3. Un astfel de volum, care este pregătit spre 
publicare de coorganizatorii europeni ai Adunării, ConferinŃa Bisericilor Europene (CBE) şi 
Consiliul ConferinŃelor Episcopale Europene (CCEE), va apărea foarte probabil până la sfârşitul 
acestui an.11 Până atunci, textele AEE3 sunt accesibile pe o pagină web12, precum şi în arhiva CBE 
sau CCEE sau în arhivele private ale celor care au participat la toate aceste evenimente. În prezentul 
studiu, folosindu-ne de textele susŃinute în etapele pregătitoare ale AEE3, vom arăta modul în care 
este văzut importanŃa şi rolul Bisericilor creştine în Europa astăzi, nu înainte însă de a informa pe 
scurt cititorii acestei reviste despre conceptul, etapele şi programul AEE3. În final vom formula 
câteva concluzii. Această limitare doar la textele susŃinute în etapele pregătitoare se datorează unor 
raŃiuni legate de dimensiunile acestui studiu, precum şi din dorinŃa de a dedica un studiu separat 
aceleiaşi teme, folosindu-ne exclusiv de documentele susŃinute la Sibiu în cadrul AEE3 propriu-
zise. 

 
I. Conceptul, etapele şi programul AEE313 
 
Pentru România evenimentul politic principal al anului 2007 a fost integrarea, începând 

chiar cu 1 ianuarie, în Uniunea Europeană. Pentru oraşul Sibiu, anul 2007 a însemnat cinstea şi, în 
acelaşi timp, responsabilitatea de a fi capitală culturală europeană, alături de Luxemburg. Fără 
îndoială că pentru Bisericile din România, membre ale CBE şi CCEE, principalul eveniment 
ecumenic a fost organizarea la Sibiu, între 4-9 septembrie, a AEE3. AEE3 a fost cel mai mare 
eveniment ecumenic organizat până în prezent în istoria creştinismului! Aceasta pentru că, pentru 
prima dată au fost invitaŃi la un eveniment ecumenic un număr atât de mare de delegaŃi, anume 
2500. Desigur, au existat evenimente ecumenice cu mai mulŃi participanŃi, precum cea de-a doua 
Adunare Ecumenică Europeană de la Graz, unde au participat aproximativ 10.000 de persoane, dar 
dintre acestea numai aproximativ 700 au avut statutul de delegat, restul fiind doar oaspeŃi. Deci 
AEE3 de la Sibiu a fost cel mai mare eveniment ecumenic cu delegaŃi din istoria creştinismului, 
primul mare eveniment ecumenic european al începutului mileniului al treilea creştin şi cel mai 
important eveniment ecumenic organizat vreodată în România  

În urma aşa-numitului „proces conciliar,” CBE cu sediul la Geneva (ElveŃia), căruia sunt 
afiliate mai toate Bisericile Ortodoxe şi protestante din Europa şi CCEE cu sediul la Saint Gallen, 

                                                             
9 În acest cuvânt introductiv cu titlul Datoria noastră scriam: “Prin aceasta (adică prin editarea acelor texte n. n.) nu 
considerăm că misiunea noastră de popularizare a AEE3 s-a încheiat. Nădăjduim că teologii noştri, în special sibieni, 
specialişti în mişcarea ecumenică, vor studia şi aprofunda, în anii ce urmează, textele şi documentele AEE3.” 
10 Documentele Primei Adunări Ecumenice, Basel, 1989, publicate în vol. Frieden in Gerechtigkeit. Dokumente der 
europäischen Ökumenischen Versammlung, herausgegeben im Auftrag der Konferenz europäischer Kirchen und des 
Rates der europäischer Bischofskonferenzen, Basel, Zürich, 1989; Documentele celei de-a II-a Adunări Ecumenice, 
Graz, 1997 publicate în vol. Versöhnung. Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Dokumente der Zweiten Europäischen 
Ökumenischen Versammlung in Graz, herausgegeben von KEK und CCEE durch Rüdiger Noll und Stephan Vesper, 
Graz, 1998. 
11 Această informaŃie ne-a fost transmisă de către Secretarul General al ConferinŃei Bisericilor Europene, Venerabilul 
Colin Wiliams care ne-a asigurat că un volum cu textele AEE3 va fi publicat până la sfârşitul acestui an, el fiind pregătit 
de către responsabilii media ai CEC şi CCEE. 
12 Este vorba de site-ul http://www.eea3.org. 
13 Această secŃiune a prezentului studiu am realizat-o folosindu-ne de un studiu precedent al nostru cu titlul A Treia 
Adunare Ecumenică Europeană, 4 - 9 septembrie 2007,eveniment de seamă în viaŃa Bisericilor din Europa şi societăŃii 
europene, „ Revista Teologică”, XVII (89) (2007), nr. 4.  
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tot în ElveŃia, căruia sunt afiliate toate conferinŃele episcopale catolice europene, au iniŃiat 
organizarea unor adunări ecumenice europene. Până în prezent au fost organizate, cu o frecvenŃă de 
aproximativ  zece ani, trei adunări de acest gen, ultima dintre ele aici la Sibiu. 

Prima Adunare Ecumenică Europeană a fost organizată la Basel în ElveŃia, între 15-21 mai 
1989, participând 700 de delegaŃi din întreaga Europă. Tema Adunării a fost Pace şi JustiŃie. A fost 
prima întâlnire a creştinilor din întreaga Europă după schisma de la 1054. Adunarea, prin tema ei, a 
constituit un impuls pentru creştinii din blocul comunist să-şi intensifice eforturile pentru 
dobândirea propriei păci şi dreptăŃi. 

A doua Adunare Ecumenică Europeană a avut loc la Graz, Austria, între 23-29 iunie 
1997, participând 700 de delegaŃi şi până la 10.000 de oaspeŃi creştini din întreaga Europă. Tema 
Adunării a fost Reconcilierea: harul lui Dumnezeu ca sursă a unei noi vieŃi.  

A Treia Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu, dintre 4-9 septembrie 2007, s-a 
bucurat de participarea a 2500 de delegaŃi din întreaga Europă. Tema Adunării a fost: „Lumina lui 
Hristos luminează tuturor. SperanŃă pentru înnoire şi unitate în Europa.  

Cea de-a Treia Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu s-a deosebit de cele precedente, 
de la Basel şi Graz, prin aceea că nu a fost organizată ca o simplă adunare, ci ca un proces în patru 
etape. Etapele acestui proces s-au dorit a fi un pelerinaj simbolic cu scopul de a prezenta lumii 
diversitatea şi bogăŃia tradiŃiilor creştine europene. 

Prima etapă a avut loc la Roma, 24-27 ianuarie 2006, şi s-a desfăşurat sub motto-ul 
„Lumina lui Hristos luminează tuturor. În Hristos Cel răstignit şi înviat să descoperim  lumină 
nouă pe calea apropierii dintre creştini în Europa”. Au participat 150 de delegaŃi din toată Europa.  

A doua etapă, desfăşurată la sfârşitul anului 2006- începutul anului 2007, a constituit-o 
organizarea de diferite manifestări ecumenice la nivel local. Bisericile membre ale ConferinŃei 
Bisericilor Europene şi Consiliului ConferinŃelor Episcopilor Europeni au fost invitate să 
organizeze, la nivel naŃional şi regional, manifestări cu caracter ecumenic. Motto-ul acestei etape a 
fost: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Înnoire şi unitate la nivel local. Întâlniri la nivel local, 
regional sau naŃional. 

A treia etapă s-a desfăşurat la Wittenberg, 15-18 februarie 2007, unde au participat 150 de 
delegaŃi din întreaga Europă. Această Adunare, desfăşurată în oraşul reformatorului Luther, a avut 
menirea de a prezenta delegaŃilor moştenirea protestantă a Europei.  

Etapa a patra, Sibiu, 4-9 septembrie 2007, a fost punctul culminant al acestui proces. 
Astfel Adunarea Ecumenică Europeană de la Sibiu a reprezentat sfârşitul pelerinajului simbolic 
început la Roma, oraşul-capitală al catolicităŃii, continuat prin Wittenberg, oraşul Reformei şi 
încheiat la Sibiu. 

Iată care au fost principalele probleme abordate:14 
- 5 septembrie: sub-tema a fost: „Lumina lui Hristos şi Biserica”, iar după amiază s-au 

discutat subiectele: Unitate, Spiritualitate şi Mărturia. 
- 6 septembrie: sub-tema a fost: „Lumina lui Hristos şi Europa”, iar după amiază s-au 

discutat subiectele: Europa, Religiile, MigraŃia. 
- 7 septembrie: sub-tema a fost: „Lumina lui Hristos şi Biserica”, iar după amiază s-au 

discutat subiectele: CreaŃia, Dreptatea şi Libertatea. 
În cadrul Forumului Unitate s-a încercat formularea unui răspuns la stringenta problemă a 

modelelor de unitate pe care creştinii sunt obligaŃi, prin porunca Mântuitorului Hristos, să le 
găsească între ei. Se mai poate spera astăzi la o unitate dogmatică între creştini sau ar trebui să ne 
mulŃumim cu o unitate în mesajele sociale, ecologice etc. pe care le transmitem lumii? Acest forum 
s-a bucurat de o participare masivă, cunoscut fiind faptul că mulŃi vorbesc de o criză a mişcării 

                                                             
14 Pentru o prezentare detaliată a programului AEE3 vezi Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Dr. Toma Ştefan, A Treia Adunare 
Ecumenică Europeană (AEE3), 4-9 septembrie 2007, Sibiu – cronica evenimentelor  -  în „Revista Teologică” , XVII 
(89) (2007), p.219-230; 
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ecumenice, tocmai pentru că lipseşte o strategie unanim acceptată în ceea ce priveşte un model de 
unitate ce ar urma să fie implementat. 

Forumul Spiritualitate a scos în evidenŃă bogăŃia spirituală a diferitelor confesiuni creştine 
din Europa, dar a căutat în acelaşi timp să găsească puncte comune ale acestor spiritualităŃi. 
ParticipanŃii ortodocşi au subliniat că punctul de pornire al oricărei forme de spiritualitate autentică 
şi în acelaşi timp liantul lor de unitate este şi trebuie să rămână Hristos. 

Forumul Mărturia a căutat să găsească strategii comune de mărturisire a lui Hristos, în 
primul rând în cadrul Europei secularizate. Este posibil, astăzi, ca Bisericile din Europa să dea o 
mărturie comună la marile probleme care confruntă Europa şi lumea? Dacă Bisericile nu vorbesc 
„cu o singură voce” mediilor politice şi de decizie europene, mai este creştinismul credibil în ochii 
acestora? 

Forumul Europa s-a bucurat, de asemenea, de o audienŃă deosebită, mai ales datorită 
prezenŃei, în plenara de dimineaŃă, dar şi la acest Forum a domnului José Emanuel Baroso, 
Preşedintele Comisiei Europene şi creştin practicant. S-a subliniat faptul că Europa nu se identifică 
cu Uniunea Europeană, fapt pentru care fraŃii creştini neintegraŃi în această uniune politică nu 
trebuie să se simtă excluşi, ei fiind tot atât de „europeni” precum suntem noi creştinii care facem 
parte din Uniunea Europeană. S-a evidenŃiat faptul că indiferent dacă un document oficial 
consemnează sau nu acest lucru, Europa are temeinice rădăcini creştine. 

Forumul Religiile a Ńinut să sublinieze diversitatea religioasă a Europei, care deşi 
preponderent creştină, a avut întotdeauna în sânul ei şi reprezentanŃi ai altor religii, alături de care a 
trăit, uneori în conflict, alteori în pace. Au fost invitaŃi reprezentanŃi ai iudaismului şi islamului 
european, care şi-au expus propriul lor punct de vedere cu privire la modul în care „religiile cărŃii” 
pot trăi în pace în Europa. 

Forumul MigraŃia a abordat această problemă stringentă care confruntă Europa. Au fost 
aprofundate mai ales dimensiunile spirituale ale acestui fenomen, adică ce anume pot face concret 
creştinii din vestul Europei pentru fraŃii lor creştini veniŃi din estul continentului sau din afara lui, 
pentru ca ei să nu se simtă, cel puŃin din punct de vedere spiritual, străini în Ńara lor de adopŃie. Au 
fost invitaŃi reprezentanŃi ai unor Biserici de migranŃi care trăiesc în vestul Europei. 

Forumul CreaŃia a abordat stringenta problemă ecologică din perspectivă creştină. Au fost 
subliniate rădăcinile creştine ale ideii de protejare a mediului ca şi creaŃie a lui Dumnezeu. De 
asemenea, s-au pus bazele unor serii de programe ecologice creştine la nivel local. 

Forumul Dreptatea a discutat pe marginea ideii de dreptate din perspectivă creştină. A 
existat şi o abordare istorică, subliniindu-se faptul că creştinii nu au urmat întotdeauna virtutea 
dreptăŃii aşa cum le porunceşte Mântuitorul Hristos. 

Forumul Libertate a abordat această temă din perspectivă creştină, subliniindu-se faptul că 
libertatea este un dar divin pe care omul nu are dreptul să-l îngrădească în nici un fel. A existat, de 
asemenea, o abordare istorică a acestui subiect, subliniindu-se, printre altele, şi îngrădirile de 
libertate pe care le-au exercitat creştinii europeni pe continent, dar mai ales în afara lui. 

 
II. Rolul Bisericilor creştine în Europa astăzi 
  
În cadrul primei etape pregătitoare (Roma, Italia, 24-27 ianuarie 2006), în chiar prima zi au 

fost prezentate în cadrul secŃiunii SituaŃia ecumenică din Europa, două conferinŃe, una în numele 
CCEE de către cardinalul Walter Kasper, Preşedintele Consiliului pentru promovarea unităŃii 
creştine, iar cealată în numele CBE de către episcopul evanghelic Margot Kässman, din cadrul 
Bisericii Evanghelice Germane. Ambele conferinŃe au purtat titlul secŃiunii în cadrul căreia au fost 
susŃinute, adică SituaŃia ecumenică din Europa. 
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Cardinalul Kasper şi-a conceput textul conferinŃei sale15 în trei părŃi, încercând să răspundă 
următoarelor întrebări: Ce este Europa?; Ce înseamnă Europa din punct de vedere ecumenic? Ce 
este ecumenismul?; În ce situaŃie se află ecumenismul astăzi în Europa? Deosebit de importantă 
pentru scopul prezentului studiu este partea a treia, în care autorul îşi propune să trateze despre 
„misiunea creştinilor în Europa astăzi şi mâine.”16 Legat de prima întrebare (Ce este Europa?), 
cardinalul relevă faptul că Europa „nu este o dimensiune geografică clar definită“, precum alte 
continente, neputându-se spune cu claritate din punct de vedere geografic unde anume începe şi 
unde se sfârşeşte Europa. De asemenea este imposibilă definirea Europei drept „o dimensiune 
etnică sau ligvistică unitară“, întrucât aici „se întâlnesc în cele mai mici spaŃii, cele mai diferite 
popoare şi limbi.“ În sfârşit, autorul numeşte Europa drept „o dimensiune definită istoric, un destin 
comun şi un sistem de valori dezvoltat istoric.“ Sunt identificate trei elemente ale „devenirii 
Europei“: 1. Imperiul Roman mediteranean care a oferit o unitate juridică, culturală şi de 
mentalitate pe care Europa a moştenit-o în parte; 2. Evenimente relatate în Fapte capitolul 16, unde 
ni se relatează un vis al Sfântului Apostol Pavel avut la Troia, în care prin semn divin i se cerea să 
se îndrepte cu misiunea sa spre Grecia, ceea ce a dus, în secolele următoare, la încreştinarea întregii 
Europe; 3. Schisma dintre Răsărit şi Apus la începutul celui de-al doilea mileniu şi schisma din 
interiorul creştinismului apusean în secolul al XVI-lea (Reforma). 17 De observat faptul că dintre 
cele trei elemente definitorii ale Europei identificate de către autor, două sunt de factură creştină. 
Drept urmare, autorul formulează două teze. Prima teză este una pozitivă: “creştinismul este una 
din rădăcinile de bază ale Europei. Fără creştinism Europa nu ar fi devenit Europa. Creştinismul 
aparŃine identităŃii europene.“ A doua teză este una negativă: „nu numai unitatea Europei, ci şi 
divizarea ei îşi are cauza în istoria creştinismului.“ Aici Cardinalul Kasper prezintă schismele 
existente în interiorul creştinismului european care au dus la dezvoltarea de „sistemele doctrinare şi 
eclesiastice, spiritualităŃi, culturi, mentalităŃi şi medii diferite“.18 Dezbinarea intercreştină, asociată 
diferitelor cauze de altă natură, se numără printre „cauzele dramei Europei“ dezbinate.  

O primă concluzie a autorului asupra tezelor mai sus amintite este că: „actualul proces 
european de unificare este un proces istoric unic, în care se încearcă redezvoltarea comună a ceea 
ce de fapt este unitar. În acest proces nu poate să fie vorba numai de integrare economică fără 
liantul spiritual al creştinismului, care a unit odată Europa, continentul nostru nu va putea să se 
dezvolte din nou unitar. Lipsa acestui liant spiritual este cel mai adânc motiv al actualei crize 
europene şi al euro-frustrării din prezent. A nu considera creştinismul ca o forŃă generatoare de 
unitate şi identitate, este nu numai o greşeală istorică de apreciere, ci şi o greşeală de perspectivă 
politică - o greşeală în care creştinii poartă, probabil, datorită sciziunii lor, o mare parte din 
vină.“19 

Partea a doua a conferinŃei, care poartă titlul: Ecumenismul - drum spre viitor, şi prezintă 
realizările mişcării ecumenice în Europa de la începuturile sistematice ale acestor eforturi, adică de 
la debutul secolului XX şi până astăzi. Maniera de prezentare este una optimistă. Nu s-a ajuns la 
unitatea văzută dintre creştini, aşa cum probabil visau pionierii mişcării ecumenice, însă, totuşi, 
„mişcarea ecumenică este una dintre cele mai mari daruri istorice care ne-au fost oferite.“ Cu 
privire la rezultatele concrete ale mişcării ecumenice de până acum, Cardinalul Kasper poate fi 
rezumat astfel: „... rezultatul final nu sunt (doar) numeroasele texte consensuale sau divergente ... 
aceste documente îşi au, bineînŃeles, însemnătatea lor ... însă aceste documente nu sunt 
hotărâtoare. Mult mai importante decât documentele este ceea ce Ioan Paul al II-lea numea 

                                                             
15 Text disponibil în limba germană la adresa http://www.eea3.org/documenti/first/Kasper.doc Pentru traducerea 
românească a acestei conferinŃe vezi Walter Kassper, SituaŃia ecumenică în Europa, Trad. rom. de Prep. Dr. Daniel 
Buda, în „Revista Teologică”, XVI (88) (2006), nr. 1, p. 202-208.  
16 Ibidem, p. 202. 
17 Ibidem, p. 202-203. 
18 Ibidem, p. 204. 
19 Ibidem, p. 204. 
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«prietenia nou descoperită». Creştinii diferitelor confesiuni nu se mai consideră astăzi, în mare lor 
majoritate, drept duşmani; de asemenea, în mod obişnuit, ei nu se tratează nici cu indiferenŃă, ci se 
consideră fraŃi şi surori care au pornit împreună pe drumul pelerinajului ecumenic. În Europa 
există o conştiinŃă ecumenică dezvoltată şi în dezvoltare.“20 Nu sunt ascunse, însă, nici problemele 
ecumenismului actual şi ale Bisericilor europene, ci se subliniază faptul că „situaŃia ecumenică din 
Europa oferă un tablou de-a dreptul complex.“ Problemele amintite sunt: raportul dintre Bisericile 
minoritare şi cele majoritare în diferitele Ńări ale Europei, relaŃia Biserică-stat foarte diferită de la o 
Ńară la alta în Europa; gradul de secularizare şi de identificare cu propria Biserică este diferit în 
fiecare Ńară europeană etc.  

Dar problema cea mai gravă este aceea că „nu există între noi un consens ce este 
ecumenismul şi care este scopul lui.“ Avem de-a face, spune autorul, „cu trei moduri diferite de a 
înŃelege unitatea: ortodox, catolic şi evanghelic“. Punctele de vedere catolic şi ortodox sunt mai 
apropiate, punctul cel mai delicat fiind acela al rolului slujirii Sf. Apostol Petru. Cu privire la 
conceptul protestant despre unitatea creştină, cardinalul aminteşte de acordul Porvoo şi de 
„conceptul leuenbergerian“, care, în opinia lui, „lasă mai mult sau mai puŃin, de-o parte problemele 
trecutului şi tinde spre o recunoaştere reciprocă a diferitelor structuri rezultate: episcopală, 
presbiteriană, sinodală“ Acest concept, deşi „a adus un important pas înainte în ecumenismul intern 
evanghelic din Europa“, „la nivel internaŃional acesta nu este luat(ă) în consideraŃie de către 
celelalte Biserici luterane“ şi „nu este compatibil cu conceptul de unitate ortodox şi catolic.“21 
Misiunea tuturor Bisericilor din Europa este aceea de a merge mai departe, în ciuda dificultăŃilor şi 
a provocărilor cu care ne confruntăm. Ni se pare important şi faptul că autorul subliniază că 
„populismul ecumenic nu ajută la nimic.“ 

A treia parte a conferinŃei poartă titlul: Două misiuni ecumenice în Europa. Aceste misiuni 
sunt - pe lângă provocarea teologică şi colaborarea în domeniile cultural, social şi politic pomenite 
deja - „misiunea duhovnicească“ şi „creştinismul ecumenic ca şi suflet al unei culturi europene 
înnoite.“ „Misiunea duhovnicească“ este înŃeleasă ca pornind de la rugăciunea arhierească a lui 
Mântuitorului Iisus Hristos, adresată Tatălui, ca toŃi să fie una.22 Cardinalul vorbeşte pozitiv despre 
o spiritualitate ecumenică dezvoltată în Europa. A doua misiune, anume aceea a „creştinismului 
ecumenic ca şi suflet al unei culturi europene înnoite“ este interpretată tot prin prisma rugăciunii 
arhiereşti a Mântuitorului Hristos: El S-a rugat pentru unitatea ucenicilor Săi, idealul fiind „ca prin 
aceasta lumea să creadă.” Creştinii europeni sunt datori să lucreze pentru unitatea continentului 
lor, întrucât dezbinarea „creştinismului apusean a fost unul din motivele ruperii Europei şi al ivirii 
secularismului modern.“ Suntem aşadar responsabili şi datori să milităm pentru depăşirea 
dezbinărilor dintre noi, precum şi pentru depăşirea „constructivă“23 a secularismului. O Europă 
marcată de aceste principii creştine este în mod necesar o Europă a dialogului şi deschiderii spre 

                                                             
20 Ibidem, p. 205. 
21 Ibidem, p. 206. 
22 Ibidem, p. 206. 
23 De remarcat sublinierea autorului că secularismul trebuie depăşit „constructiv”: „Subliniez: depăşirea constructivă.” 
Este clară existenŃa aici a unei temeri, larg răspândită între ierarhii apuseni, ca nu cumva lumea laică (sau laicistă, 
existentă mai ales în FranŃa şi pe care Cardinalul Kasper o menŃionează în textul conferinŃei sale) să nu înŃeleagă 
“depăşirea secularismului” ca o încercare a Bisericii (mai ales Romano-Catolice) de reimplicare politică şi de limitare a 
libertăŃilor şi drepturilor omului sau de definire exclusiv creştină sau clericalistă a acestora. (Ibidem, p. 207). Nu pot să 
nu amintesc aici un exemplu de “laicism ideologic” cu care s-au confruntat Bisericile europene membre ale CBE recent.  
A treisprezecea Adunare  Generală CBE organizată la Lyon în FranŃa (vezi în legătură cu acest eveniment un raport 
detaliat şi traducerea mesajului final şi a altor texte susŃinute acolo, în Telegraful Român, anul 157, nr. 29-32 şi în 
„Revista teologică”, XIX (91) (2009)) la care am participat în calitate de invitat special al Secretariatului General CBE. 
Evenimentul de o evidentă importanŃă europeană s-a bucurat de sprijinul financiar modest al statului francez. 
OrganizaŃiile laice franceze au acŃionat în justiŃie statul francez considerând că finanŃarea unei Adunări ecumenice ar 
încălca principiul separării totale dintre stat şi Biserică existent în FranŃa modernă, deşi fondurile alocate au fost folosite 
pentru programele culturale din cadrul Adunării. Avem aici de-a face cu un exemplu negativ, extremist am putea spune, 
de “laicism ideologic”.  
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alte culturi şi religii care preŃuiesc acelaşi valori: „...identitatea creştină a Europei poate fi numai o 
cultură dialogică, comunicativă, solidară şi ospitalieră, în care adepŃii altor religii sunt bineveniŃi, 
dacă şi ei, din punctul lor de vedere, se poziŃionează pe fundamentul culturii europene determinată 
de Antichitate, creştinism şi iluminismul modern. Creştinii care îşi depăşesc contradicŃiile lor într-o 
diversitate conciliantă, pot adeveri puterea de împăcare a credinŃei şi astfel să fie prototipuri şi 
pionieri ai unei noi culturi a convieŃuirii în solidaritate, pace şi conciliere. Numai un creştinism 
angajat ecumenic poate să facă credibil motto-ul celei de-a treia Adunări Ecumenice europene: 
„Lumina lui Hristos luminează tuturor” Aceasta este lumina lumii.“24 

Cea de-a doua conferinŃă susŃinută de Margot Kässman25 a fost concepută în şapte părŃi. În 
prima parte se subliniază mai întâi rădăcinile apostolice ale creştinismului european (Cf. Fapte cap. 
16) şi faptul că „astăzi, cultura europeană, istoria, arhitectura şi literatura Europei sunt de 
neînŃeles fără de creştinism.“ Se relevă, pe de altă parte, faptul că creştinismul a cunoscut 
diviziunile cele mai importante tot în Europa, diviziuni pe care apoi le-a răspândit în întreaga lume 
o dată cu predicarea Evangheliei acolo. Europa a dus creştinismul în Lumea nouă, însă a fost un 
creştinism deja divizat. De aceea, a fost firesc ca tot în Europa să se nască mişcarea ecumenică. 
„Propria istorie înseamnă o obligaŃie ecumenică pentru Bisericile Europei” concluzionează prima 
parte.26  

Mişcarea ecumenică, astăzi, se află, potrivit autorului, într-o perioadă de “revenire la 
realitate” după o perioadă idealistă, de aşteptări care nu s-au împlinit. Un exemplu de “revenire la 
realitate” este declaraŃia „Dominus Iesus”, emisă în anul 2000 de CongregaŃia pentru unitatea 
credinŃei “care a dat un semnal clar” că “Biserica Romano-Catolică se consideră pe mai departe, în 
ciuda tuturor progreselor ecumenice, drept singura Biserică una, adevărată şi sfântă.” Este citată, 
de asemenea, şi o rezoluŃie a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din august 2000, care afirmă că: 
“Biserica Ortodoxă este \iserica cea adevărată a lui Hristos, întemeiată de Însuşi Domnul şi 
Mântuitorul nostru, Biserică ce este întărită şi umplută de harul Duhului Sfânt. Biserica Ortodoxă 
afirmă, prin gura SfinŃilor PărinŃi, că sfinŃenia poate fi găsită numai în Biserica lui Hristos. Totuşi, 
în acelaşi timp, comunităŃile care au căzut din comuniunea cu Ortodoxia nu au fost niciodată 
considerate ca fiind complet pierdute de harul lui Dumnezeu…”27  

În ciuda acestei crize a mişcării ecumenice actuale, sunt anumite lucruri pe care Bisericile 
pot să le facă împreună, mai ales în domeniul social. Aceasta, însă, nu trebuie să ne mulŃumească, şi 
nu trebuie să uităm că dorinŃa de săvârşire comună a Euharistiei nu poate să fie ignorată, iar 
“despărŃirea de la Cina Domnului rămâne un semn dureros al dezbinării noastre.” Revenind la 
rolul Bisericilor creştine în Europa, acestea sunt datoare să „întărească credinŃa” să 
propovăduiască numeroşilor creştini indiferenŃi, mai ales tinerilor Scripturile, cu alte cuvinte să 
întărească mărturia creştină pe continent. 

Finalul conferinŃei este dedicat dezbaterii cu privire la menŃionarea sau nu în ConstituŃia 
Uniunii Europene a rădăcinilor creştine ale Europei. Evitarea acestei menŃiuni este pentru autor 
semnul îngrijorător al necunoaşterii adevăratelor rădăcini ale Europei. Lipsa acestei menŃiuni s-ar 
datora, însă, divizării creştinilor europeni, a căror voce devine astfel mai puŃin auzită.28 De aceea, 
creştinii europeni trebuie să fie uniŃi în faŃa „marilor provocări etice ale vremurilor noastre. „Charta 
Oecumenica” este un bun program european de colaborare ecumenică între Biserici, care însă 
trebuie pus în aplicare şi asimilat la toate nivelele Bisericilor noastre.  

                                                             
24 Ibidem, p. 208. 
25 Text disponibil în limbile germană, engleză şi franceză la adresa http://www.eea3.org/documenti/first/Margot2.pdf  
Pentru o traducere în limba română, vezi Margot Käsmann, SituaŃia ecumenică în Europa,Trad. rom. de Prep. Dr. 
Daniel Buda, în „Revista Teologică”, XVI (88) (2006), nr. 2, p. 191-198.  
26 Ibidem, p. 191-192. 
27 Ibidem, p. 193. 
28 “Sunt convins că şi ruptura creştinătăŃii este cea care face ca Europa mai bine să nu se refere la originile ei 
creştine” spune autorul.  
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Europa are o responsabilitate pentru întreaga lume, mai ales pentru regiunile sărace care încă 
mai cred, în parte pe bună dreptate, că resursele lor sunt absorbite în mod nedrept de Europa. De 
asemenea, nu trebuie să confundăm Europa cu Uniunea Europeană, iar creştinii din Uniunea 
Europeană trebuie să dea o atenŃie deosebită fraŃilor şi surorilor lor europeni din afara Uniunii. 
Responsabilitatea creştină, în toate aspectele ei, este ideea de bază a finalului acestei conferinŃe.29 

Merită pomenit aici pe scurt şi referatul susŃinut în prima etapă a AEE3 de la Roma de către 
Cardinalul Cormac Murphy-O’Connor, pe atunci Arhiepiscop de Westminster, cu titlul: Temele şi 
obiectivele celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europene.30 Prezentat într-o manieră extrem de 
personală, referatul ni se pare important pentru faptul că identifică trei duşmani ai ecumenismului 
european şi mondial: suspiciunea, inerŃia şi nerăbdarea. El propune depăşirea suspiciunilor prin 
întâlniri şi rugăciuni comune, a inerŃiei prin întâlniri directe, nu neapărat de mare anvergură, dar cu 
urmări imediate la nivel local, şi a nerăbdării prin dialogul permanent, evitându-se astfel pierderea 
răbdării vizibilă mai ales în ecumenismul la nivel european.  

În cadrul celei de-a treia etape a AEE3, care a avut loc la Wittenberg, Germania, între 15-18 
februarie 2007, s-a acordat o atenŃie specială fenomenului secularizării în Europa. Au fost 
prezentate trei referate în cadrul secŃiunii: “Secularizarea ca provocare pentru Europa.” În cele ce 
urmează ne vom opri asupra a două dintre ele, care au fost prezentate de teologi, unul ortodox şi 
celălalt romano-catolic. Primul dintre ele31, a fost prezentat de Arhiepiscopul ortodox polonez 
Jeremias de Wroclaw şi Szczecin.32 Deşi scurt, referatul Arhiepiscopului Jeremias prezintă excelent 
problematica secularizării, menŃionându-i toate aspectele, inclusiv cele care ar putea fi văzute ca 
fiind pozitive. După ce prezintă aspectul secularizării văzut ca o pierdere a interesului general 
pentru teologie (evident un aspect negativ al acestui fenomen) şi după ce arată că secularizarea în 
sensul despărŃirii Bisericii de stat nu este tocmai străină creştinismului primar, şi după ce autorul 
pledează pentru revenirea la interesul general pentru teologie, se exprimă cu valoare de sentinŃă: 
“Dacă în gândirea teologică nu se reuşeşte prezentarea interesantă şi vivace a importanŃei 
universale a triadologiei după modelul căreia este configurată viaŃa, atunci Europa îşi va pierde 
identitatea.” Secularizarea este percepută de către autor şi ca un bun exerciŃiu de smerenie pe care 
Bisericile, mai ales cele europene ar trebui să-l practice după secole de triumfalism, ale cărui urmări 
se văd astăzi în acest fenomen. Ar fi însă greşit să privim istoria creştinismului european doar din 
această perspectivă a triumfalismului păgubos. „Istoria Europei şi a întregii umanităŃi oferă 
suficiente exemple cât de adâncă a fost credinŃa multora dintre înaintaşii noştri şi cât curaj, 
încredere, dragoste dezinteresată  şi înŃelepciune au arătat ei”, adaugă autorul. 

Al doilea referat33 al acestei secŃiuni a fost prezentat de Aldo Giordano, Secretar General al 
CCEE. Domnia sa a abordat fenomenul secularizării dintr-o perspectivă diferită, pornind de la 
originile acestui fenomen pe care le plasează în căderea omului în păcat. Europa, care a fost 
binecuvântată de Dumnezeu „în special datorită creştinismului” să devină “un mare spaŃiu al 
libertăŃii”, a ajuns, datorită folosirii greşite a libertăŃii, “un spaŃiu al tentaŃiilor.” Pentru descrierea 
acestei tentaŃii, autorul apelează la celebrul paragraf 125 din lucrarea: Der tolle Mensch a lui 
                                                             
29 Ibidem, p. 197-198. 
30 Text disponibil în limbile engleză, germană şi franceză la adresa 
http://www.eea3.org/documenti/first/OconnorFinalEn.doc. Pentru o traducere în limba română, vezi Cardinalul Cormac 
Murphy-O`Connor, Arhiepioscop de Westminster, Temele şi obiectivele celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europene, 
în „Revista Teologică”, XVI (88)(2006), nr. 4, p. 211-214. 
31  Textul acestui referat a fost prezentat de autor în limba germană şi nu este accesibil pe site-ul AEE3. În schimb el mi-
a fost disponibil prin intermediul unei copii a acestuia pe care am primit-o în timpul conferinŃei şi prin traducerea lui în 
limba română: Arhiepiscopul Jeremias, Secularizarea ca şi provocare pentru Europa,Trad. Rom. de Lect. Dr. Daniel 
Buda, în „Revista Teologică”, XVI (88)(2007), nr. 1, p. 221-225. 
32 Aceasta este titulatura corectă a Arhiepiscopului Jeremiaz şi cu „Arhiepiscop de Varşivia” cum este numit în cadrul 
traducerii româneşti amintite în nota bibliografică anterioară. 
33 Text disponibil în limbile italiană şi engleză la adresa http://www.eea3.org/documenti/third/GiordanoEn.doc. Pentru o 
traducere în limba română, vezi Aldo Giordano, Secularizarea, o provocare pentru Europa, Trad. rom de Lect. Dr. 
Daniel Buda, în „Revista Teologică”, XVI (88)(2007), nr. 2, p. 269-276. 
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Friedrich Nietzsche, printre altele şi pentru că acesta descrie şi consecinŃele acestei tentaŃii, anume 
afundarea în întuneric, de unde prezenŃa nebunului cu o lumânare în mână în plină zi. Nebunul 
reprezintă, potrivit autorului, omul, în special cel european, care s-a depărtat de lumina lui Hristos şi 
se află în întuneric, în ciuda faptului că Europa a trăit o epocă numită Iluminism.  

Pentru autor, textul lui Nietzsche exprimă patru aspecte: 1. Odată cu «moartea lui 
Dumnezeu» (expresie ce aparŃine lui Nietzsche) a dispărut şi soarele, adică lumina; 2. Odată ce 
soarele a dispărut, tot ceea ce a rămas este „încercarea, singurătatea, întunecimea, goliciunea, 
răceala şi nimicul obscur.” 3. Un cult fără Dumnezeu determină o criză morală şi a valorilor ca o 
consecvenŃă inevitabilă. 4. “moartea lui Dumnezeu” răstoarnă Bisericile care devin mormântul lui 
Dumnezeu. Aşa cum subliniază autorul, “textul lui Nietzsche exprimă înŃelesul larg răspândit al 
nedumeririi, îngrijorării, supărării şi singurătăŃii pe care şi noi le simŃim în zilele noastre.” SoluŃia 
este “urmarea căii lui Hristos cel răstignit şi înviat.”  

Autorul opune celor patru aspecte ce se desprind din textul lui Nietzsche, patru soluŃii: 1. 
Cunoaşterea şi trăirea adâncă a creştinismului. Autorul deplânge puŃina cunoaştere a rolului 
creştinismului în Europa, fapt reflectat de disputele legate de menŃionarea sau nu a rădăcinilor 
creştine ale Europei în preambulul tratatului pentru o ConstituŃie a Uniunii Europene. 2. 
Redescoperirea esenŃei creştinismului care este jertfa Mântuitorului pe Cruce şi Învierea Lui. Ar 
trebui să privim lumea cu ochii lui Hristos Cel răstignit şi Înviat. 3. Reconcilierea serioasă dintre 
creştini. Dezbinarea dintre creştini este considerată “una dintre sursele secularizării” În acest sens, 
autorul comentează: “Faptul că au avut loc războaie religioase în numele Evangheliei aproape că 
au forŃat cultura să se depărteze de o inspiraŃie creştină directă, cu scopul de a explora noi direcŃii. 
… Cum ar putea Europa să-l regăsească pe Dumnezeu câtă vreme există o mărturie creştină 
divizată? Procesul unităŃii creştinilor este responsabilitatea de a răspunde la rugăciunea lui 
Hristos:  ‘Ca toŃi să fie una (Ioan 17:21). Răspunsul la secularizare este restabilirea pe pământ a 
unităŃii creştinilor care deja există în Dumnezeu” 4. Secularizarea trebuie abordată împreună. 
Acest lucru este necesar pentru că secularizarea este o problemă comună. Mai ales Bisericile din 
răsăritul Europei trebuiesc ajutate în acest sens. 

 
Concluzii 
Textele pregătitoare ale AEE3 analizate în acest studiu s-au axat pe două mari teme: 

analizarea situaŃiei creştinismului în Europa, mai ales din perspectivă ecumenică şi abordarea 
fenomenului secularizării. În urma prezentărilor de mai sus, prin intermediul cărora nădăjduim că 
cititorii şi-au făcut o imagine destul de clară cu privire la dinamica prezentărilor pe aceste teme, 
considerăm că se impun următoarele concluzii: 

1. ToŃi autorii subliniază rolul covârşitor jucat de creştinism în definirea a ceea ce noi astăzi 
numim Europa. Nu este mai puŃin adevărat că creştinismul nu a jucat întotdeauna rolul de factor de 
unitate (mai ales în Apus, am adăuga noi), însă au existat mereu iniŃiative de unire a Europei şi a 
Bisericilor europene în jurul credinŃei comune în Mântuitorul Iisus Hristos. Aşadar rădăcinile 
Europei sunt profund creştine. Dezbaterea cu privire la consemnarea sau nu a acestui fapt într-o 
viitoare ConstituŃie a Uniunii Europene pare, în acest context, total lipsită de sens. Pomenit sau nu 
în ConstituŃia Uniunii Europene, creştinismul este adânc înrădăcinat în istoria europeană.  

2. În definirea rolului creştinismului în Europa, considerăm că este necesară distingerea 
dintre rolul jucat de creştinismul răsăritean, respectiv de Ortodoxie şi cel jucat de creştinismul 
apusean, respectiv de catolicism şi protestantism. Această distingere este postulată de un trecut 
istoric care doar cu greu ar putea fi definit ca fiind comun. Desigur, trebuie subliniate elementele 
comune ale creştinismului european şi încercările de găsire a unităŃii acestuia, însă pentru acurateŃea 
istorică pe care nu este permis să o pierdem din vedere mereu, este nevoie să Ńinem seama de 
trecutul şi rolul diferit jucat de creştinism în Europa. 

3. Indiferentism religios şi profunda secularizare, prezente în Europa apuseană, dar care se 
răspândesc destul de repede şi în răsăritul Europei, trebuie să se constituie ca un semnal de alarmă 
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pentru noi. Suntem convinşi că avem destule de învăŃat din situaŃiile existente în Apus şi că putem 
evita ajungerea la aceeaşi stare negativă, dacă vom şti să evităm greşelile lor şi să prevenim 
răspândirea acestor fenomene printr-o strategie pastorală coerentă. 

4. Creştinii Ortodocşi sunt datori şi responsabili faŃă de fraŃii lor creştini apuseni să 
contribuie, pe cât este posibil, la reînvierea vieŃii creştine a acestora. Există în acest sens exemple 
pozitive. În multe cazuri comunităŃile din diaspora ortodoxă au dat noi impulsuri vieŃii religioase a 
creştinilor din Ńările unde aceştia sunt găzduiŃi. 

Ortodoxia ecumenică dispune de un potenŃial ideatic şi de experienŃă absolut necesar 
Europei în întregul ei. Datoria noastră ca ortodocşi este să redescoperim, să aprofundăm, să 
înŃelegem şi să împărtăşim şi altora această comoară. Într-o Europă ce tinde spre unitate în toate 
aspectele ei, izolarea nu poate fi o opŃiune. 

Disponibilitatea de a împărtăşi, oferi şi ajuta alte Biserici cu experienŃa şi ideile de care 
dispunem, nu exclude disponibilitatea de a fi receptivi în mod critic şi cu discernământ la ideile şi 
experienŃele fraŃilor noştri creştini europeni. 
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Mihai CIMPOI 
Universitatea „Ioan Creangă” Chişinău, R. Moldova  

            „Scriu pentru că vreau să-l văd    
pe  Dumnezeu de-aproape."   

Gr. VIERU, Mişcarea în infinit, 
    partea a III-a 

 
Abstract 

Grigore Vieru believes himself to be inspired like Dyonsius the Pseudo-Areopagite, a 
creator from the Divine-Human perspective that operates “circularly when in intimacy with the 
brilliancies without beginning and without ending of beauty and goodness”. 
 
Key words: religious writer, existential drama, Christ, ethical creational symbol 
Cuvinte cheie: scriitor religios, drama existenŃei, Hristos, simbol etic creator 

 
 Grigore Vieru este, indiscutabil, un scriitor religios, la care sunt   prezente dimensiunile 

româneşti ale religiosului: atitudinea ritualică faŃă de divinitate (nu dogmatică, fanatică); lumea ca o 
comuniune  prietenoasă în care forŃele conflictuale şi aspectele răufăcătoare se neutralizează; 
divinitatea văzută ca o curgere firească din cer spre   pământ şi viceversa; atitudinea simpatetică faŃă 
de natură; legătura sa comună care uneşte toate lucrurile şi fiinŃele; accentul pus nu pe presiune şi 
obligaŃia socială, ci pe intuiŃie şi libertate; acŃiunile omului înŃelese ca îndatoriri religioase; 
identitatea dintre semnificaŃia magică şi semnificaŃia etică, religiosul echivalent cu moralul; 
identitatea absolută sub semnul unei legături dintre om şi natură, aceasta din urmă fiind privită ca o 
mamă generoasă la sânul căreia ne alăptăm. 

Mitopoetica lui Vieru este, în fond, o mitoetică, poetul respectând întru totul codul 
deontologic al poetului sacru. 

După Dionisie Pseudo-Areopagitul, scriitorul sacru trebuie să unească frumosul şi 
frumuseŃea în sfera nominală a binelui; să le despartă pe acestea de cauză, unindu-le în lucruri, în 
calităŃile obiectelor; să afirme frumuseŃea care participă la cauza însăşi prin preaplinul propriei 
existenŃe; să conceapă frumuseŃea distribuită asupra lucrurilor ca o binefacere după firea şi năzuinŃa 
(chemarea) fiecăruia, ca o suprafrumuseŃe supratemporală şi supraspaŃială; să impună un model 
imuabil de frumos, transcendent şi primordial; să aibă conştiinŃa că totul participă la bine şi la 
frumos (a se vedea expunerea lucrării Despre numele divine, tradusă de profesorii de la Facultatea 
de Teologie din Chişinău Pr. Cicerone lordăchescu şi Teofil Simensky [1]  

Grigore Vieru se crede, ca şi Dionisie, un inspirat, un creator din perspectiva divino-
umanului care operează „circular când se află în intimitate cu strălucirile cele fără început şi fără 
sfârşit ale frumosului   şi ale binelui". 

 Poetului, asemănător Geniului şi Sfântului în viziunea Areopagitului, îi este pur şi simplu 
dor de cel ce a creat în taină crinul,  pământul, universul: „S-a desfăcut sub cerul cel nemărginit / 
Un crin frumos, aromitor. / Mi-i dor de Cel ce, tainic, crinul a-nflorit, / De El mi-i dor, de El mi-i 
dor: / De Cel ce, tainic, crinul a-nflorit. // În jurul soarelui se-învârte ne-ncetat / Pământul bun şi 
răbdător. / Mi-i dor de Cel ce l-a tocmit, ce l-a creat, / De el mi-i dor, de El mi-i dor: / Mi-i dor de 
Cel care pământul a creat. // De aur stele, către noi, din infinit, / Surâd senin, odihnitor. / Mi-i dor de 
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Cel ce stea şi soare a zidit, / De El mi-i dor, de El mi-i dor: / De Cel ce stea şi soare a zidit" 
(Cântare Domnului). 

Lui Dumnezeu i se aduce apoi laudă pentru că i-a înzestrat pe copii cu harul jocului, iar pe 
mamă cu „sufletul drag, mângâietor" care e norocul fiului. Poetul vede în el un simbol al unităŃii 
lumii: „Din toate ne priveşte ochiul Său cel bun - / Din stea, din flori şi din izvor. / Mi-i dor de Cel 
pe care din toate mi-l adun, / De El mi-i dor, de El mi-i dor: / De cel pe care, sfânt, din toate mi-l 
adun". Finalul poemului impune ipostaza de inspirat (de poet sacru, adică), care o datoreşte 
Ziditorului, deoarece scrisul poetic e „ajutorat" de El: „Acesta-i cântecul ce, la un ceas târziu, / L-
am scris uşor, / L-am scris uşor. / Mi-i dor de Cel ce m-a ajutorat să scriu, / De El mi-i dor, de El m-
i dor: / De Cel ce m-a ajutorat să-l scriu". 

Şi într-un poem mai vechi, care se vroia o profesiune de credinŃă într-o perioadă când religia 
era un tabu, Vieru asemuia poetul Sfântului, spunând decis că „El crede-n cele sfinte": „Ah, nefiind 
ca sfântul, / El crede-n cele sfinte / Şi pentru ele faclă / Îmi arde în cuvinte. // La suflet şi-adevăruri / 
Îmi umblă, la mistere. / La moarte dânsul umblă, / Dar zice că la miere. // Ciudată alcătuire - / 
Tribunul şi ascetul - / Acest, ah, duh al vieŃii, / Ce îl numim poetul" (Poetul). 

Atât scriitorului religios, cât şi artistului necredincios Baudelaire le cerea o imaginaŃie foarte 
viguroasă: „.. .Religia fiind cea mai înaltă ficŃiune (subl.n.) a spiritului omenesc, ea le cere acelora 
care se dăruiesc exprimării actelor şi sentimentelor sale imaginaŃia cea mai  viguroasă şi eforturile 
cele mai susŃinute" [2]. InspiraŃia religioasă impune o ascensiune spirituală, o înflăcărare, un 
entuziasm viu, datorită cărora imaginaŃia cutează să se urce până la „înălŃimile anevoioase ale 
religiei".  

Grigore Vieru a sacralizat nu numai copilăria, maternitatea, bucuriile simple, ci şi suferinŃa 
care se uită în ochii poetului „din inel, din flori de tei", din însăşi fiinŃa omului. 

Poezia trebuie să fie o expresie a inspiraŃiei naturale, „ajutorată"  de inspiraŃia divină, 
suprafirească. Cântecul divin universal reprezintă  în chip contrapunctic „glasul Domnului" şi glasul 
„fiinŃei Tale", îmbinând starea de extaz şi starea de graŃie care dă lumii o strălucire aparte,  imagine 
îndumnezeită: „Sus cântă stelele, / Iar jos / Din frunze pomul  cântă. / Atât de dulce şi frumos - / 
Numai copiii cântă. // Tu-ascultă  glasul pomului / Şi-al razelor astrale - / Acesta-i glasul Domnului 
/ Şi al fiinŃei Tale" (Glasul Domnului). 

Starea de graŃie e sporită, la Vieru, nu doar de incantaŃiile revelatoare ale naturii, ci şi de 
glasul copiilor şi de acela plin de dumnezeiască bunătate al mamei. Copilul, mama şi poetul (ca 
tribun şi ascet) părăsesc sfera profanului şi se înscriu în sfera sacrului. în actul mitopo(i)etic, funcŃia 
cathartică a poeziei este potenŃată de funcŃia purificatoare a rugăciunii. Poetul foloseşte tehnicile 
extazului, pe care le recomandă Dionisie Pseudo-Aeropagitul: curăŃirea, luminarea, desăvârşirea. 
Toate acestea au tangenŃe cu revelaŃia poetică mijlocită de percepŃia (cvasi)mistică a lumii 
proiectată în text. Textul este „scris" de starea de graŃie, apărând ca un monolog/dialog interior, care 
are o anume adresă. într-un asemenea act de creaŃie poetică intervine lumina, foposu/-cheie al 
receptării şi percepŃiei mistice. „Lumina ca revelaŃie şi tehnică a extazului înseamnă un raport, bine 
încadrat al omului, cu Dumnezeu, dirijat de sus în jos" [3]. 

Lumina lină, lumina primordială, genezică, „lumina neîncepută a lumii" este adesea 
invocată în mod blagian: „Bună dimineaŃa, nădăjduire: / pom aproape sălbăticit! / Rămâi! Mai 
rămâi încă verde / 0 clipă, un ceas, o zi. / Şi mâine, / mâine mă vei găsi oglindit / în răsăritul întreg, 
/ în toată lumina neîncepută / a lumii / prin care palid trece / secera Lunii" (Bună dimineaŃa!). 
Iubirea şi iubita sunt de asemenea o întrupare a luminii dintâi: „înconjurată de lumină, / Tu   însăŃi 
din lumină vii" (Leac divin). 

Preafericitul părinte Teoctist ne vorbea despre faptul că în fruntea tuturor învăŃăturilor se 
situează imaginea luminii şi îndemnul ii de a umbla în lumină: „Izvorul acestei lumini este 
Mântuitorul Iisus Hristos, Care a mărturisit despre Sine: «Eu sunt lumina lumii». Tot El este şi 
călăuza noastră spre lumina cea adevărată, după cum ne-am încredinŃat: «Cel ce îmi urmează Mie 
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieŃii»” (Ioan 8, 12) (f P.F. Teoctist, Pe treptele slujirii 
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creştine, vol. II, Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1999, p. 308). 

Misticul şi poetul se întâlnesc în experienŃa sufletească trăită sub semnul extazului, înŃeles şi 
de Nichifor Crainic ca „sentiment de dominaŃie transcendentă, trăită în diferite grade de intensitate". 
Misticul trăieşte mai puternic acest sentiment, dar problema principală a inspiraŃiei stă anume în 
această dualitate, în sentimentul de dominaŃie transcendentă al subiectului estetic (Nichifor Crainic, 
Nostalgia paradisului, ed. III, 1942, p. 245; citat apud Petru Ursache, op. cit, p. 115-116). 

InspiraŃia înseamnă, esenŃialmente, extaz mistic, fiindcă poetul sacru „copiază" (şi nu 
„inventează") natura în care îl găseşte întruchipat pe Dumnezeu. 

Natura este, la Vieru, creaŃia lui Dumnezeu care stârneşte, ca şi în cazul misticului, 
încântare. Sub acŃiunea „energiei de flacără a harului" are loc, după cum zice acelaşi Nichifor 
Crainic, o transfigurare „din material în imaterial, din greu în uşor, din sens în transparent, din opac 
în luminos, din formă în aproape fără formă". 

Într-o poezie dedicată lui Nichita Stănescu, Grigore Vieru vorbeşte despre o mirare care nu 
judecă şi nu cercetează lucrurile ce luminează cu lumina ochilor Ziditorului. Poetul rătăceşte, căci 
există doar rătăcire, şi nu fericire. Cântecul nu face decât „să copieze" taina fluidă a lumii, 
îmbrăŃişată de mirarea iubitoare a poetului: „Tu ştii că nu există / Un drum al fericirii / Şi altul al 
nenorocirilor - / Există numai rătăcire / Pe un drum sau altul. / Tu ştii că mirarea nu judecă / Şi nu 
cercetează / Lucruri care strălucesc / În ochii lui Dumnezeu - / Ea le iubeşte, pur şi simplu, / 
Făcându-le astfel / Mai tare să înflorească. / Tu eşti, într-adevăr, un cântec / Ce curge de sus în jos / 
Ca plânsul" (Tu ştii că nu există...). În poemul acesta nichitastănescian e codificat întregul statut, 
întregul catehism al poetului sacru, care nu inventează, nu cercetează şi judecă, ci „copiază" 
cântecul universal al DivinităŃii ce „curge de sus în jos ca plânsul". E un plâns bacovian al materiei 
direcŃionat vectorial „de sus în jos". 

Strălucirea lucrurilor „în ochii lui Dumnezeu" este act de îndrumare etică şi estetică, este 
prilej de extaz care anulează ambiguitatea profan/sacru, de revelaŃie care este suficientă sieşi. 

Natura este Logos închis în el însuşi, pe care omul este chemat să-l desluşească: „Natura a 
rostit primul cuvânt - meritul oamenilor este acela de a-l fi auzit", sună un gând din Mişcarea în 
infinit. Natura este Taină ascunsă în necuvinte, semănând astfel cu chipul Mamei: „De obicei, 
chipul unei mame exprimă tot ce Natura doreşte în necuvintele ei să ne spună", iată un alt „gând" 
din Mişcarea în infinit. 

Modul acesta hermetic şi ocult de a înfăŃişa Natura ca taină divină ascunsă se conjugă cu 
modul idilic, paradisiac. într-un text scris pentru a traduce verbal muzica lui Dmitri Şostakovici la 
filmul Tăunul, este închipuită o feerie cosmică în care ploile, luna, florile, cântul din zori al 
privighetorilor se adună într-un uriaş tărâm al raiului pământesc: „O! E frumos pământul, un noroc / 
Şi pentru toŃi este loc! / Un paradis, un paradis / Pe care Domnul ne-a trimis. / Frumoase ploi mi-l 
sărută / Din ceruri, din ceruri şi luna - / Şi ea mi-l cuprinde-ntruna, / Iar prin flori / Cu dragoste 
mare / Mi-l cântă-n zori / Privighetori. // O! Ce frumos pământul e în zori, / Un paradis de flori, / 
Un rai pe care Domnul - El ni-l dete, / Suntem Domnului datori!" (Un paradis de flori). 

Astfel de viziuni idilice, încadrate în rame graŃios-rustice sau domestice, familiale, de tip 
coşbucian, capătă profunzime atunci când se transsubstanŃializează în muzicalitate orfică fină, 
„picurată", vibrată, curgătoare peste lucruri şi peste tărâmul real al satului; ca în una din poeziile din 
prima fază: „Nu pot uita mireasma / De floare de salcâm - / Era un fel de lapte / Din parcă alt tărâm. 
// Un dulce zvon de clopot / Curgea pe-ntregul sat, / Putea fi-ntins ca mierea / Pe pâine şi mâncat" 
(Duminica). 

Hegel distingea în bătăile monotone ale clopotului însuşi ritmul ce exprimă gândirea 
creştinului.  

Această alternanŃă sonoră metronomică este învederată şi în poeziile mâi noi ale lui Vieru, 
numai că e infiltrată într-un blagian freamăt al sângelui, într-o linişte stinsă a sufletului împovărat 
de patimi şi păcate. „Rănitul sânge" al poetului e asemănător cu cel al lui Hristos (Calea Sângelui); 
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strigătul Dorului-dor îndreptat spre Basarabia, spre suferinŃa ei îl preschimbă „în liniştea, / în 
răbdătoarea ei lacrimă" (Liniştea lacrimii); crucile sunt semne ale trecerii şi nemărginirii cimitirelor 
pe care o invocă des poetul (Nici un râu nu poate; în ziua de Paşti; Poem, Crucea). 

Poet sacru, Grigore Vieru nu se limitează la statutul liturgic al poeziei, la mimesis-ul mistic. 
El este profund marcat şi de o puternică conştiinŃă a tragicului, de o nelinişte nu metafizică, ci 
psihologică, profund sufletească, manifestate în faŃa morŃii, limitelor, păcatelor şi transfigurată într-
o frică creştină care-l urmăreşte permanent când vede frumuseŃea sluŃită, valorile neantizate, timpul 
sălbăticit şi prins între butucii minciunii", însângeratul freamăt al suferinŃei, trădarea de neam, 
oameni „războinici, hulpavi, îngâmfaŃi, neputincioşi", „închisorile şi gulagurile". 

Estetica luminii (a luminii line şi luminii clare) e substituită de estetica întunericului (a ceŃei 
şi negurii, după cum zice poetul în Lacătul de apă), sacrul se dizolvă în bipolaritatea 
apofatic/catafatic, vizionarismul mistic şi idealismul estetic cedează locul profeŃiei negre şi 
materialismului expresiei (durităŃii, asprimii cuvântului), Paradisul adamic este înlocuit cu infernul 
dantesc reactualizat. Apare în prim-plan vina echivalată, în conştiinŃa religioasă, cu păcatul. 

Asupra lumii este proiectat blestemul fatum-ulu), umbra neagră a crucii, ca simbol al 
nefiinŃei şi al veşnicei răstigniri eristice: „Copacii leşină, nu-i bine, / Şi moarte picură din nori. / Şi 
chiar izvorului îi vine / Un fel de greaŃă uneori. // Atâtea vorbe şi minciuni, / Atâtea seci promisiuni! 
/ De ce-ai dat, Doamne, grai la om, / Iar nu la floare şi la pom?! // A prins a înălbi, / Precum 
ninsorile, / Şi tinereŃea mea! / Mai bine ar vorbi / În lume florile, / Iar omul ar tăcea! // E falsă mila 
ori e mută, / Iar crucea de la piept e joc. / În moarte tot mai mulŃi se mută, / Văzând că-n viaŃă nu au 
loc. // Atâtea vorbe şi minciuni, / Atâtea seci promisiuni! / De ce-ai dat, Doamne, grai la om, / Iar 
nu la floare şi la pom?!" (De ce-ai dat, Doamne?!). Pământul „e încă o pată de sânge" ce „întrerupe 
Cerul" (Sfârşit de veac). În exegeza teologică şi filozofică de azi, păcatul (vina) au devenit  
concepte neoperante, deşi reprezintă un mod de comportament tragic  asemenea fricii şi morŃii. 
„Dacă e să-l asociem cu vina, înseamnă că  le recunoaştem amândurora aceeaşi funcŃie în 
declanşarea mecanismelor sufleteşti, a traumelor morale. Căci numai vina şi păcatul, fiecare din 
acestea asumate în chip propriu, justifică oportunitatea şi  gravitatea acŃiunii autoeliberatoare" [4].  

În epoca contemporană putem găsi prezenŃa noastră în orice faptă (război, degradarea 
naturii, punerea sub semnul îndoielii a  existenŃei lui Dumnezeu), acuzatul şi acuzatorul se află în 
aceeaşi persoană. „Păcatul este o faptă, o vorbă sau o dorinŃă contra legii veşnice", după cum îl 
defineşte Sf. Augustin; fără vină, după cum susŃine Emil Cioran, nu este posibilă conştiinŃa 
existenŃei divine, un Dumnezeu într-o conştiinŃă nefrământată de păcat fiind de neconceput. 

Grigore Vieru găseşte că „Hristos nu are nici o vină"; vina o poartă omul. 
Întreaga sa poezie de ultimă oră se axează pe un dialog cu Dumnezeu şi cu Mântuitorul, care 

e, în esenŃă, un dialog despre vină, dar şi despre destin, căci condiŃia umană e pusă sub semnul 
morŃii, deci al tragicului, al fricii de lume, al fricii heideggeriene de acel „ceva" din lume 
(Angst/Furcht), care contravine esenŃei ei umane şi naturate. Teama esenŃială este o spaimă în faŃa 
abisului, de care e cuprins şi poetul nostru. 

Dumnezeu e Ziditorul frumuseŃilor sclipitoare pe care le cântă poetul; e zămislitorul 
sublimului joc al copiilor; El este cel care ne pune în faŃa realităŃii MorŃii, în faŃa iminenŃei ei 
existenŃiale. Cu această Moarte Vieru va dialoga cutezător - din punctul de vedere al omului osândit 
la suferinŃă şi la trecere - în Litanii pentru orgă şi, de asemenea, în poeziile mai noi, în, bunăoară, 
Atâta iarbă, Doamne! („Doamne, eu ştiu că / ÎŃi vine cu mult mai uşor / Să ne iubeşti ca iarbă. / 
Murind, înmulŃim iarba, / Şi-o împrospătăm. / Dragostea Ta pentru noi / O înnoim murind. / Ne 
simŃim fericiŃi / Şi pentru atât. Da, / Există deşerturi în care / Omul, în moarte, / Nici măcar iarbă / 
Nu poate fi"). Finalul acestui poem, care dă expresie unei viziuni tragice, este cathartic, deoarece 
însuşi freamătul ierbii ascunzător de adevăruri, care este auzit de Dumnezeu şi de domnul 
Eminescu, oferă    poetului o şansă de cunoaştere ce-i linişteşte frământarea sufletească: 
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Atâta, / Atâta iarbă, Doamne, / Pe mormintele noastre! / Numai Tu, / Numai Tu şi domnul / 
Eminescu / O auziŃi crescând. / Nu! Nu  voi muri / Până când n-o voi / Auzi şi eu, până când / Nu 
voi găsi adevărul!". Poetul se mai întreabă însă cine îl poate găsi, căci nici Hristos nu l-a găsit. 

Dumnezeu este invocat într-un spaŃiu „strâmt" al durerii şi tristeŃii: „Unde să fugi, când, 
Doamne, /Chiar numele Tău mare / E strâmt pentru atâta /Durere şi-ntristare?" (La noi). 

Un dialog paralel este iniŃiat cu Mântuitorul, prin care îl cunoaşte pe Dumnezeu. Hristos 
înseamnă deplinătate şi apropierea de el este ascetică şi mistică, adică prin purificare de patimi şi 
înaintarea în unire cu Dumnezeu, prin rugăciune, pe care teologii o consideră „oglinda sufletului" 
(Sfântul Ioan Scârarul), şi pocăinŃă, care reface comuniunea cu Dumnezeu. (La îndumnezeire se 
ajunge prin Botez, Mir şi Euharistie, în aceasta din urmă realizându-se cea mai intimă apropiere 
între Hristos şi credincioşi.) 

Hristos este un înalt simbol etic, este însuşi modelul ontologic şi deontologic pe care trebuie 
să-l urmeze un poet sacru. De aceea, doreşte o asemănare absolută între fiinŃa Lui şi fiinŃa Poetului: 
„Dar ai intrat Tu (Iisus) /În noaptea durerilor mele / Iluminându-mă. / Inima lumii întregi /Bate, 
iată, la mine în piept. / Iar sângele Tău, / Rănitul Tău sânge, / Pe cruce curgând, / Arată calea 
sângelui meu / Spre Tine, / Spre oameni, / Spre lume" (Calea sângelui). Apropierea nu înseamnă 
totuşi identificarea, deoarece El este Modelul sacrificial: „ÎnălŃami-aş lacrima / Dar parcă mi-e 
teamă de Christ. / Căci alŃi eroi / Pe lume n-au fost /Afară de El" (ÎnălŃa-mi-aş lacrima). 

Ca oglindă morală este invocată şi „palma cea caldă / Şi sângerândă / A Domnului nostru 
Iisus". Naiul lui Gheorghe Zamfir se aude în univers de parcă Hristos ar sufla dimineaŃa în foc 
(Focul); lucrarea în cuvintele Limbii Române este analogă actului eristic: „S-a obişnuit lumea cu 
frumuseŃea şi suferinŃele Limbii Române aşa cum s-a obişnuit cu răstignirea şi învierea lui Iisus 
Hristos" (Mişcarea în infinit); frumuseŃea scânteietoare a tricolorului românesc a rupt-o „Hristos din 
curcubee" (Trei culori). 

Drama existenŃială a lumii moderne se datorează păcatului (vinei) ei şi nu vreunei vine a 
Mântuitorului: „Nu el a otrăvit izvoare / Şi mărul care-n pom se coace. / Hristos nu are nici o vină. / 
LăsaŃi-l pe Hristos în pace"; „Nu el a otrăvit şi graiul / Şi doina care mult ne place. / Hristos   nu are 
nici o vină. / LăsaŃi-l pe Hristos în pace"; „Nu el a preschimbat pe oameni / În fiara crudă şi rapace. 
/ Hristos nu are nici o vină, / LăsaŃi-l pe Hristos în pace" (Hristos nu are nici o vină, cântec).  

Fănuş Băileşteanu observa cu pătrundere, în monografia sa din1995, o apropiere structurală 
şi temperamentală de Nichifor Crainic: „Fără a fi un isihast - ca doctorul poet care a tradus 
imaginarele sonete ale lui Shakespeare (de fapt, ale sale - încărcate de o mistică iubire platonică 
pentru „aproapele") -, fără a fi un filozof al poeziei creştine, fără a fi un admirator bigot al Cântării 
Cântărilor sau un teosof,  Grigore Vieru se simte - poate fără s-o ştie - foarte aproape de Nichifor 
Crainic, cel care decretase: „Hristos s-a născut în Ńara mea!" Pentru că mai toate imaginile poeziei 
sale - cu Mama; cu Iubita; cu Floarea-soarelui; cu Pâinea scoasă din divinul Cuptor; cu izvorul 
natal; cu Piatra (de pe Prutul răstignit); cu Copiii - îngeri ai acestei vieŃi ce este dată Omului; cu 
Bătrânii - adevăraŃi martiri „duşi în Siberii" - demonstrează peremptoriu un singur lucru: numai 
Icoana sfântă din Casa mamei, numai Dragostea, numai CredinŃa în Dumnezeu au ajutat semenii săi 
(şi pe sine însuşi!) să supravieŃuiască. A mai face teorie e de prisos. Pentru că - vorba sa - Hristos 
nu are nici o vină! (Fănuş Băileşteanu, Grigore Vieru, omul şi poetul, Bucureşti, 1995). 

Reactualizarea actului răstignirii eristice dă o semnificaŃie emblematică dramei basarabene 
şi general-româneşti (supunerea românimii unui nou supliciu). Ea înseamnă şi asumarea tragică a 
sensului existenŃei umane, înscrisă fatal în mioritismul cosmo-creş-tinesc. 

Intervine însă şi un înŃeles profund religios al trăirii vinei şi mântuirii de ea prin rugăciune şi 
pocăinŃă. Identificarea cu Hristos semnifică o conştiinŃă tragică absolută, în spiritul spusei biblice a 
Sf. Pavel: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine" 
(Galateni, 22, 9). 

Aşa cum îndemnul etic al poetului este de a reveni la starea naturală şi la sacru, pocăinŃa îşi 
relevă adevărata funcŃie - acea de reîntoarcere ascetică la firesc: „PocăinŃa este întoarcerea prin 
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asceză   şi osteneli, de la starea cea contra naturii la starea naturală şi de la diavolul la 
Dumnezeu"[5]. 

PocăinŃa vine, în româneşte de la slavonescul pokajanije (= părere de rău); în greacă, 
metafora înseamnă schimbarea spiritului, schimbarea lăuntrică, iar în latină taina se numeşte 
penitentia. Păcatele săvârşite după Botez se curăŃă prin Taina PocăinŃei. 

Erijat în postura de poet sacru, Grigore Vieru are conştiinŃa că taina divină, ocrotitoarea a tot 
ce fiinŃează, este cea care va spulbera tot ce este potrivnic naturii şi stării naturale: „Ci, iartă, din 
truda, / Din aburii sângelui / Pe care îi pierdem, / Oblăduitor, / Misterul răsare / Din zare în zare. // 
Zadarnic ne împărŃiŃi / Dinainte coliva. / Căci tot ce împotrivă ne stă / De tainele noastre / Pieri-va, 
pieri-va!" (Morile).  

Trăirea minunii divine presupune identificarea totală cu ea. În Divanul est-occidental, 
Goethe aminteşte de Valea MorŃii, loc iniŃiatic în reprezentările adepŃilor sufismului. Roind în jurul 
flăcării sacre, fluturii se întreabă, fiecare în sinea sa, ce ar putea să însemne această minune. Doar 
unul dintre ei a „înŃeles" sensul minunii: cel care a pătruns în flacără, contopindu-se cu ea şi 
preluându-i culoarea. 
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PRIMATUL LUI PETRU ŞI AL BISERICII ROMEI ÎN PRIMELE 
TREI SECOLE CREŞTINE 

 
THE PRE-EMINENCE OF PETER AND THE ROMAN CHURCH 

IN THE FIRST THREE CHRISTIAN CENTURIES 
 
 
Florentin CRIHĂLMEANU 
Episcopia Greco-Catolică, Cluj-Napoca 
 

 „Ca toŃi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine,  
aşa şi aceştia în Noi să fie una,  

ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (In 17,21) 
 

Abstract 
 Our Lord Jesus Christ prayed for the unity of his Church, even in his final address, when the 
time of passions approached. This shows us how important this aspect was for the Apostles and, 
through them, for us today. Communion is a gift and a work of the Holy Spirit: the faithful are one 
because, in the Holy Spirit, they are in communion with the Son and, into Him, they share His 
communion with the Father. “ ‘Our Eucharist is with the Father and His Son, Jesus Christ’ (1 
John, 1:3), as the communion of Christian is nothing but the manifestation, inside them, of the 
grace through which God imparts His communion with them, which is His eternal life.”  
 
Key words: communion, diversity, Christian, ecumenic dialogue, apostle 
Cuvinte cheie: comuniune, diversitate, creştin, dialog ecumenic, apostol 

 
Introducere 
Domnul nostru Isus Hristos s-a rugat pentru unitatea Bisericii sale, chiar şi în cuvântarea de 

despărŃire, atunci când se apropia ceasul pătimirii. Aceasta ne arată cât de important era acest aspect 
pentru apostoli şi, prin ei, pentru noi astăzi. Comuniunea este un dar şi o lucrare a Spiritului Sfânt: 
„Credincioşii sunt una deoarece, în Spiritul Sfânt, ei se află în comuniune cu Fiul şi, în El, sunt 
părtaşi de comuniunea Lui cu Tatăl: «Împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus 
Hristos» (1In 1,3), deoarece comuniunea creştinilor nu este altceva decât manifestarea în ei a 
harului prin care Dumnezeu îi face părtaşi de propria sa comuniune, care este viaŃa sa veşnică”.34 

În cadrul forului suprem al ei, la Conciliul Vatican II, Biserica Catolică s-a angajat să 
acŃioneze concret şi responsabil pentru unitatea creştinilor. Decretul Unitatis redintegratio (UR), 
despre promovarea refacerii unităŃii între toŃi creştinii, precizează că unitatea voită de Hristos pentru 
Biserica Sa se realizează „prin predicarea fidelă a Evangheliei, prin administrarea sacramentelor şi 
prin conducerea exercitată cu iubire de către apostoli şi succesorii lor, adică episcopii avându-l în 
frunte pe succesorul lui Petru”. Decretul afirmă că această unitate constă „în mărturisirea aceleiaşi 
credinŃe, în celebrarea comună a cultului divin şi în înŃelegerea frăŃească a familiei lui Dumnezeu”. 
Această unitate, care prin însăşi natura sa cere o deplină comuniune vizibilă a tuturor creştinilor, 
este scopul ultim al mişcării ecumenice. Conciliul declară că această comuniune nu cere nicidecum 
sacrificarea bogatei diversităŃi a spiritualităŃii, disciplinei, riturilor liturgice şi a elaborării adevărului 
revelat care s-au dezvoltat între creştini, în măsura în care această diversitate rămâne fidelă tradiŃiei 
apostolice.35 

                                                             
34 Cf. Ut unum sint (în continuare UUS) 9. 
35 Cf. CPPUC, Îndreptar 20. 
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Întrebat de către un reprezentant al SIR (AgenŃia de informaŃii religioase) care este punctul 
de plecare de la care s-a reluat dialogul ecumenic internaŃional, mons. Eleuterio Fortino, co-secretar 
al Comisiei InternaŃionale Mixte de Dialog Teologic între catolici şi ortodocşi (CIMDT – unul 
dintre înaltele foruri de dialog ecumenic internaŃional), citează realizările de până acum în domeniul 
dialogului: documentele comune asupra sacramentelor şi unităŃii Bisericii (publicate între 1980-
1988), respectiv documentul de la Ravena, dar şi anumite tensiuni oarecum inerente apărute în 
cadrul dialogului.36 Actualmente problema cea mai arzătoare în cadrul dialogului pare a fi tocmai 
problema primatului. Cu ani în urmă deja, papa Ioan Paul al II-lea considera însă încurajator faptul 
că aceasta a devenit subiect de studiu teologico-istoric, precum şi o temă esenŃială în dialogul 
ecumenic37.  

Documentul CIMDT, de la Ravena (2007) a abordat tema: „ConsecinŃele Ecleziologice şi 
Canonice ale naturii sacramentale a Bisericii: comuniune eclezială, conciliaritate şi autoritate”, 
precizând că: „Primatul şi conciliaritatea sunt interdependente. De aceea, primatul la diferite 
niveluri (local, regional şi universal) ale vieŃii Bisericii trebuie văzut mereu în contextul 
conciliarităŃii, după cum şi conciliaritatea în contextul primatului”38. În ordinea canonică afirmată 
de Biserica primară şi recunoscută de către toŃi creştinii în perioada Bisericii una, Biserica Romei, 
având „întâietatea în domeniul carităŃii” (Sf. IgnaŃiu de Antiohia), ocupa primul loc în ordinea 
canonică (taxis) şi, ca urmare, episcopul Romei era primul (protos) între patriarhi39. În finalul 
documentului se afirmă că „rolul episcopului Romei în comuniunea tuturor Bisericilor trebuie 
studiat mai profund” pentru a înŃelege care ar putea fi astăzi funcŃia specifică a Episcopului 
„primului scaun” într-o ecleziologie a comuniunii şi cum ar trebui înŃeleasă şi trăită învăŃătura 
Conciliilor Vatican I şi II despre Primatul Universal în lumina experienŃei creştine din primul 
mileniu40. 

Recent, CIMDT s-a reunit în Cipru între 16 şi 23 octombrie a.c. pentru a continua 
dezbaterea începută în 2007 la Ravena, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii 
celui dintâi mileniu”. 

Acest articol încearcă să examineze primele noŃiuni oferite în Sf. Scriptură referitoare la 
Simon Petru, rolul său în cadrul Colegiului Apostolic şi rolul Bisericii Romei în primele trei secole 
creştine.  

Vom aborda această vastă şi mult controversată problemă prin prisma unor idei exprimate 
de către teologi catolici şi ortodocşi în cadrul unor studii premergătoare Întâlnirii de dialog din 
Cipru, fără a avea pretenŃia unor opinii universal acceptate de o parte sau de cealaltă. Articolul se 
limitează la a prezenta un cadru general biblic mai întâi şi apoi câteva consideraŃii privind problema 
primatului în primele trei secole creştine, perioada premergătoare primului Conciliu ecumenic de la 
Niceea (325). 

Noul Testament 
În cele patru Evanghelii prima propovăduire a lui Isus despre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu este 

urmată de chemarea primilor ucenici: Simon şi Andrei, Iacob şi Ioan (cf. Mt 4,18-22; Mc 1,16-20) 
sau Simon, Iacob şi Ioan (cf. Lc 5,1-11) sau ucenicul iubit, Andrei şi Simon, urmaŃi de Filip şi 
Natanael (cf. In 1,35-51). 

Ucenicii vor alcătui, la timpul rânduit, grupul misionar al celor doisprezece apostoli în 
fruntea căruia se află Simon (chemat Petru) care va fi trimis să predice Evanghelia ÎmpărăŃiei celor 
douăsprezece seminŃii ale lui Israel pregătindu-le pentru a-L primi pe Mesia (cf. Mt 10,2-5; Mc 
3,14-19; Lc 6,13-15). Apostolii, ca grup, primesc de la Hristos înviat atât mandatul, cât şi 

                                                             
36 Cf. SIR, Speranza a Cipro. 
37 Cf. UUS 89. 
38 Cf. Documentul de la Ravena, 23. 
39 Ibidem, 43, 40, 41. 
40 Ibidem, 45. 
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autoritatea de a predica Evanghelia ca mărturie pentru toate naŃiunile lumii (cf. Mt 28,16-20; Mc 
16,14-18; Lc 24,44-49). 

Isus le permite lui Simon Petru, Iacob şi Ioan să participe la momente importante din 
activitatea Lui: învierea fiicei lui Iair (cf. Mc 5,37; Lc 8,51), schimbarea la faŃă a Domnului (cf. Mt 
17,1; Mc 9,2; Lc 9,21) şi agonia din Grădina Ghetsemani (cf. Mt 26,37; Mc 14,37). 

Într-adevăr Andrei, primul chemat, dintre apostoli, îl conduce la Isus pe fratele său Simon 
(cf. In 1,40-42), dar toate listele cuprinzând numele celor doisprezece (cf. Mt 10,2-5; Mc 3,14-19; 
Lc 6,13-16; Fapte 1,13) încep cu Simon, numit Petru, el este mereu primul (protos - Mt 10,2). 
Unele fragmente evanghelice par să atribuie lui Petru un rol deosebit şi un minister particular. În 
numele întregului grup de apostoli, este cel dintâi care mărturiseşte credinŃa în Isus ca fiind Mesia şi 
„Fiul Dumnezeului celui viu” (cf. Mc 8,29; Lc 9,20; In 6,69). În Evanghelia de la Matei, după 
mărturia sa, Petru este chemat de către Isus „piatra” fundamentală a comunităŃii noului popor al lui 
Dumnezeu (cf. Mt 16,19). Cu această ocazie Isus îi dă lui Simon un nume nou (Kephas, Petros) şi îi 
face o promisiune aparte, conferindu-i un loc special (ca „piatră”) şi un rol special („deŃinător al 
cheilor”), în construirea şi conducerea Bisericii, care rămâne Biserica lui Hristos.  

Pe de altă parte, mărturia de credinŃă a lui Petru este împărtăşită şi de ceilalŃi discipoli (Mt 
14,33), iar autoritatea de a lega şi a dezlega este de asemenea amintită de către Isus cu referire la 
întregul grup al apostolilor (cf. Mt 18,18; In 20,21-23).  

Adeseori pare că Petru reprezintă grupul apostolilor, fiind purtătorul lor de cuvânt, iar în 
Biserică locul său ca „piatră” (cf. Is 28,16; 51,1-2) şi „deŃinător al cheilor” (cf. Is 22,22) este 
caracteristic doar lui. 

O problema mult discutată este aceea a sensului cuvântului „piatră” din fragmentul Mt 
16,16-19, o formulare fundamentală din punct de vedere cristologic şi ecleziologic.41 Începând din 
sec. III, textul a început să fie întrebuinŃat şi de către episcopii Romei pentru a susŃine autoritatea lor 
specială în Biserică.  

Evangheliile îl prezintă pe Simon Petru nu doar având o poziŃie de conducere, dar şi având 
slăbiciuni umane şi chiar păcate: pe de-o parte, crede, pe de alta, are şi dubii (cf. Mt 14,28-31); îl 
mărturiseşte pe Isus, dar, de asemenea, nu îl înŃelege corect şi este mustrat cu asprime (cf. Mt 
16,23;17,4); promite să-şi dea viaŃa pentru Isus, dar apoi ajunge la întreita renegare (cf. Mt 26). Cu 
toate acestea, Isus prevesteşte laolaltă lepădarea lui Petru, respectiv căinŃa lui şi misiunea spirituală 
unică şi cu totul specială, conferită numai lui, de a-i întări pe fraŃii săi întru apostolat (cf. Lc 22,31-
33), refăcând, după înviere, coeziunea grupului apostolic risipit în timpul patimilor.  

Simon Petru, pescarul, este investit de către Isus înviat ca şi „păstor” al turmei Sale 
universale, datorită întreitului răspuns afirmativ la întrebarea pusă: „Mă iubeşti?” (In 21,15-17). De 
aceea, primatul lui Petru în grupul celor doisprezece şi în Biserica apostolică este esenŃialmente 
legat de excelenta sa mărturie de credinŃă, de iubire şi de slujire totală până la martiriu. 

În Faptele Apostolilor, Simon Petru este descris ca ocupând poziŃia de conducere în viaŃa şi 
activităŃile Bisericii din Ierusalim (cf. Fapte 1-12). Cu toate că era întotdeauna primul (protos – 
Fapte 1,13), Petru nu este niciodată singur, ci în comuniune cu ceilalŃi apostoli, cu prezbiterii şi 
fraŃii din Ierusalim. În jurul anului 40, Petru, Iacob şi Ioan erau „coloanele” Bisericii apostolice din 
Ierusalim (cf. Gal 2,9). În 49 Petru şi Iacob împreună cu Barnaba şi Pavel erau împreună cu 
prezbiterii şi fraŃii din Ierusalim în centrul primului „Conciliu Apostolic” (cf. Fapte 15). Acesta 
reprezintă primul exemplu al felului în care Biserica abordează şi apoi decide asupra unor probleme 
                                                             
41 Unii susŃin că această expresie se referă la persoana lui Petru. AlŃii că se referă la mărturisirea de credinŃă a lui Petru, 
sau chiar la Hristos însuşi (cf. 1Cor 10,4). Actualmente există un larg consens exegetic asupra faptului că nu se poate 
separa persoana lui Petru de credinŃa lui, nici Petru şi credinŃa lui de Hristos sau de ceilalŃi apostoli. O examinare atentă 
a exegezei patristice din Orient şi Occident arată că „piatra” pe care este construită Biserica, poate avea patru înŃelesuri 
diferite, legate între ele mai mult sau mai puŃin explicit: 1) de cele mai multe ori aceasta este interpretată ca trimiŃând la 
credinŃa în divinitatea lui Hristos, pe care Petru o mărturiseşte; 2) ca reprezentându-l pe Petru însuşi; 3) ca fiind Hristos 
însuşi; 4) ca desemnându-i pe apostoli împreună. Petru era considerat prezent în toŃi creştinii care mărturiseau credinŃa 
lui şi în particular în episcopii Bisericii apostolice. 
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importante privind disciplina şi credinŃa creştină în Biserica apostolică, într-o manieră conciliară 
(sinodală). 

Revendicarea unei carisme apostolice speciale (misiunea către naŃiunile păgâne) şi conştiinŃa 
egalităŃii între apostoli au însemnat pentru Pavel conştientizarea vocaŃiei sale, cât şi nevoia de a 
păstra comuniunea, de a accepta autoritatea şi de a-şi armoniza învăŃătura şi lucrarea cu cea a 
„stâlpilor” Bisericii din Ierusalim, în special a lui Petru, pe care întotdeauna îl numeşte Kephas – 
„piatra” Bisericii apostolice (cf. Gal 1,18; 2,9.11.14; 1Cor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5). 

Aşa cum înŃelegem din cartea Faptelor apostolilor mărturia Bisericii apostolice începe în 
jurul Ierusalimului şi se termină la Roma. Treptat, Ierusalimul devine centrul persecuŃiilor Bisericii 
în timpul regelui Irod Agripa, când Petru este aruncat în închisoare (în anul 42), iar Iacob este ucis 
(în anul 62). Petru şi Pavel se vor îndrepta spre Roma care va deveni locul de exil şi refugiu al 
grupului apostolic, ce trăia cu speranŃa reconstruirii noului Israel. Între 64-66, Petru şi Pavel, noii 
„stâlpi” ai Bisericii Romane, au sigilat atât această schimbare, cât şi această speranŃă cu sângele 
martiriului lor, pentru credinŃa în Hristos şi în iubirea Sa.  

Perioada primelor trei secole creştine 
Biserica Romei ia naştere înainte de sosirea apostolilor (cf. Rom 1,8), dar devine treptat 

locul mărturiei apostolice de fidelitate în credinŃă şi expresia desăvârşită a iubirii faŃă de Hristos, o 
împletire a sfinŃeniei carismelor primului şi ultimului dintre apostoli (Petru şi Pavel), primul punând 
pe primul plan chemarea la unitate, iar celălalt deschiderea spre universalitate. Însemnătatea celor 
doi apostoli martiri pentru întreaga Biserică a fost pecetluită liturgic prin unica pomenire şi 
celebrare a sfinŃilor Petru şi Pavel la 29 iunie. Această sărbătoare este atestată din anul 258 şi este 
una din sărbătorile liturgice excepŃionale pe care Occidentul le-a oferit în dar Orientului creştin. 
Aceasta aminteşte tuturor creştinilor despre slujirea şi mărturia pe care Biserica Romei şi episcopul 
ei le-au adus, păstrând, prin acŃiuni concrete, amintirea celor doi apostoli, ale căror relicve şi 
morminte menŃin vie prezenŃa lor spirituală în acea biserică.  

Ciprian era de părere că unitatea episcopală şi cea a Bisericii era simbolizată de persoana lui 
Petru (căruia îi fusese conferit primatul) şi de scaunul acestuia, dar că toŃi episcopii deŃineau 
împreună această responsabilitate42. De aceea scaunul lui Petru se găsea în fiecare sediu episcopal, 
dar cu precădere în Roma. Cei care veneau la Roma veneau la „scaunul lui Petru, la Biserica 
primară, adevărata sursă a unităŃii episcopale”43.  

Scriind Bisericii Romei, Sf. IgnaŃiu de Antiohia, se adresa ei ca fiind cea care „are întâietate 
în regiunea romanilor” şi care de asemenea „are întâietatea în domeniul carităŃii”44. Această 
expresie, deşi interpretată în diferite moduri, pare să indice că Roma avea o importanŃă recunoscută 
la nivel regional, un statut aparte, ce decurgea din vechimea ei precum şi un rol de conducere 
aparte. De asemenea aceasta se detaşa între celelalte Biserici prin două elemente esenŃiale ale 
creştinismului, şi anume, credinŃa şi caritatea.  

Sf. Irineu sublinia că Biserica Romei era un punct de referinŃă sigur pentru învăŃătura 
apostolică. Era necesar ca fiecare Biserică să se înŃeleagă (să fie în acord) cu această Biserică 
fondată de Petru şi Pavel, „propter potentiorem principalitatem”, sintagmă care poate avea diferite 
înŃelesuri, de exemplu „în virtutea originii sale impunătoare” sau „în virtutea mai marii ei 
autorităŃi”45.  

Uneori episcopul Romei era în dezacord cu alŃi episcopi. Aşa bunăoară, Anicet al Romei şi 
Polycarp al Smirnei nu au reuşit să cadă de acord asupra datei Paştilor (154), dar au păstrat 
comuniunea euharistică.  

Către jumătatea secolului al III-lea a izbucnit un conflict semnificativ cu privire la 
necesitatea rebotezării persoanelor care fuseseră botezate de către eretici. Ciprian al Cartaginei şi 

                                                             
42 Cyprianus, De unitate ecclesiae, 4-5. 
43 Cyprianus, Ep. 59,14,1. 
44 Ignatius, Romani, Salut. 
45 Irenaeus, Adversus haereses, 3,3,2. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 34 

episcopii Africii de Nord erau pentru necesitatea rebotezării în conformitate cu tradiŃia locală, în 
timp ce episcopul Ştefan al Romei, referindu-se la tradiŃia romană, susŃinea că nu este necesară 
rebotezarea46. Comuniunea între cei doi a fost serios afectată, dar nu a fost întreruptă oficial. Chiar 
dacă relaŃia lui Ciprian cu Ştefan devenise tensionată, numeroasele sinoade africane din acea 
perioadă, precum şi corespondenŃa frecventă dintre Ciprian şi Ştefan, dar mai ales dintre Ciprian şi 
Cornelius (predecesorul lui Ştefan), sunt expresia dorinŃei de a menŃine o intensă comuniune 
colegială47.  

Prevenit de către episcopii egipteni, preocupaŃi de teologia trinitară a lui Dionis din 
Alexandria, Dinoisus al Romei (succesorul lui Sixtus al II-lea) scrie Bisericii din Alexandria o 
scrisoare dogmatică despre dreapta învăŃătură trinitară. 

Primele secole arată astfel că uneori opiniile şi deciziile episcopilor Romei erau puse în 
discuŃie de către alŃi episcopi, dar totodată arată şi viaŃa sinodală intensă a Bisericii primare. 

Deci putem afirma că, deşi în acele vremuri autoritatea episcopului Romei era uneori pusă în 
discuŃie, în principiu şi în practică, încrederea în Biserica Romei ca punct de reper al dreptei 
credinŃe şi recunoaşterea rolului Romei de centru al unităŃii ecleziale erau constante de-a lungul 
primelor trei secole. Aceste secole oferă o mărturie despre originea sinodalităŃii, avându-l pe 
episcopul Romei în rolul de primus. 

  
Câteva concluzii 
În cel mai important „text petrin” din Noul Testament, Mt 16,16-19, cuvântul „piatră” este 

înŃeles de către scriitorii bisericeşti creştini în unele cazuri ca simbolizând credinŃa lui Petru, iar 
alteori ca simbolizând persoana lui. Uneori chiar ambele versiuni pot fi găsite în acelaşi autor. Ca 
urmare s-ar putea afirma că nu exista contradicŃie între cele două interpretări, deoarece – dacă Petru 
este „piatra” pe care Hristos fondează Biserica sa – aceasta este tocmai datorită credinŃei lui Petru. 

Începând din secolul al II-lea în lumea creştină era acceptat atât în Orient, cât şi în Occident 
faptul că scaunul petrin şi episcopul Romei ocupau primul loc între scaunele episcopale ale Bisericii 
universale. Chiar dacă Ierusalimul, „mama tuturor Bisericilor”, avea onoarea de a fi locul în care 
Mântuitorul a murit şi a înviat din morŃi, acestuia nu i s-a acordat niciodată primul loc din punct de 
vedere canonic sau organizatoric. 

În primele izvoare este adeseori neclar (nelămurit) modul în care trebuie înŃeleasă 
succesiunea lui Petru. Unii autori, ca de exemplu Ciprian, consideră că toŃi episcopii sunt într-o 
oarecare măsură succesori ai lui Petru. Totuşi, în secolul II deja, Irineu îl privea pe episcopul Romei 
ca urmaş al lui Petru într-un sens specific şi particular. 

Foarte devreme (cf. 1Clemente), Biserica Romei arată o preocupare semnificativă pentru 
păstrarea integrităŃii tezaurului credinŃei şi a bunei rânduieli în biserici. Biserica Romei, 
binecuvântată şi sfinŃită de sângele apostolilor Petru şi Pavel, a fost recunoscută ca un punct de 
referinŃă sigur pentru ortodoxia credinŃei (cf. Irineu). 

Chiar dacă unitatea dintre Orient şi Occident a fost uneori tulburată, episcopii din cele două 
zone erau deplin conştienŃi de apartenenŃa lor la aceeaşi unică Biserică şi de faptul că sunt succesori 
ai apostolilor în unicul minister episcopal. Colegialitatea episcopilor se exprima prin intensa viaŃă 
sinodală a Bisericii la toate nivelurile – local, regional şi universal. La nivel universal, episcopul 
Romei acŃiona în calitate de primat (protos) între capii sediilor principale. Numeroase instanŃe de 
apel, comunităŃi şi episcopi, s-au adresat episcopului Romei cu scopul de a promova pacea şi de a 
menŃine comuniunea Bisericii în spiritul credinŃei apostolice. Chiar divergenŃe evidente de 
înŃelegere şi interpretare nu au împiedicat Orientul şi Occidentul să rămână în comuniune. 
Predomina un puternic sentiment de a fi o singură Biserică, precum şi o puternică voinŃă de a 
rămâne în comuniune, ca unică turmă cu un singur Păstor (cf. In 10,16). 

                                                             
46 Cyprianus, Ep. 75,6,2. 
47 Cyprianus, Ep. 55,6,1-2. 
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Documentul UR sintetizează foarte bine această perioadă a istoriei Bisericii una, având 
acelaşi tezaur spiritual, în comuniune frăŃească a credinŃei şi vieŃii sacerdotale şi a sintoniei în 
dorinŃa de a păstra comuniunea credinŃei şi a iubirii dintre Bisericile surori.48 

ExperienŃa Bisericii primelor secole ne arată că răspunsul la problema ameninŃării unităŃii 
prin diversitate a depins într-o mare măsură de personalităŃile timpului şi circumstanŃele istorice 
aferente, de aceea, a fost dificil să se rânduiască reguli stabile, universal valabile, atât în Orient cât 
şi în Occident. 

De aceea, episcopii catolici în comuniune sinodală atrag atenŃia asupra importanŃei 
modelului pe care îl oferă această primă perioadă de timp, a condiŃiilor în care s-au dezvoltat 
comunităŃile din Orient şi Occident ale Bisericii creştine.49 

De asemenea patriarhul Bartolomeu I, vorbind despre idealul unităŃii, subliniază importanŃa 
darului spiritual al unităŃii şi invită la întoarcerea la rădăcinile Bisericii apostolice: „FraŃi şi surori 
preaiubiŃi, unitatea la care aspirăm este un dar de sus pe care trebuie să-l căutăm mereu şi cu 
răbdare; nu este ceva care să depindă doar de noi, ci un dar ce depinde mai întâi de judecata şi de 
timpul (kairos) lui Dumnezeu. Darul sacru al unităŃii cere însă şi din partea noastră o convertire şi o 
reorientare radicală, incitându-ne să ne întoarcem cu smerenie spre rădăcinile noastre comune din 
Biserica apostolică şi la comuniunea sfinŃilor, dar şi a ne încredinŃa şi a ne supune ÎmpărăŃiei şi 
autorităŃii lui Dumnezeu.”50 

Această perspectivă îşi găseşte corespondentul în învăŃătura Conciliului Vatican II, unde se 
afirmă că Biserica tinde spre idealul unităŃii – chemare fundamentală imprimată ei de Domnul 
nostru Isus Hristos, fondatorul şi capul său – şi acŃionează astăzi în acest sens, „prin rugăciuni, 
cuvânt şi faptă”. De aceea Biserica Catolică îşi îndeamnă credincioşii „să ia parte în mod activ la 
opera ecumenică”.51 Desigur, dialogul ecumenic la nivel teologic revine deopotrivă unor experŃi în 
acest domeniu. 

Suntem cu toŃii convinşi de faptul că unirea Bisericilor creştine nu se va realiza doar 
dialogând la o masă teologică, prin discuŃii mai mult sau mai puŃin contradictorii, ci va fi timpul 

                                                             
48 „Timp de multe secole, Bisericile din Orient şi din Occident şi-au urmat fiecare calea proprie, unite totuşi în 
comuniunea frăŃească a credinŃei şi a vieŃii sacramentale iar dacă apăreau între ele neînŃelegeri în privinŃa credinŃei sau a 
disciplinei, Scaunul Roman le reglementa, întrunind consensul tuturor. Conciliul aminteşte cu plăcere tuturor, printre 
alte fapte de mare importanŃă, că în Orient există Biserici particulare sau locale înfloritoare, printre care primul loc îl 
deŃin Bisericile patriarhale şi dintre care multe se mândresc că au fost întemeiate chiar de către Apostoli. De aceea la 
Orientali a existat şi există preocuparea şi grija deosebită de a păstra, în comuniune de credinŃă şi de iubire, acele relaŃii 
frăŃeşti care trebuie să domnească între Bisericile locale, ca între surori. Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că 
Bisericile din Orient au de la origine un tezaur din care Biserica Occidentului a luat multe elemente în liturgie, în 
tradiŃia spirituală şi în domeniul juridic. (…) Moştenirea transmisă de Apostoli a fost primită în diferite forme şi moduri 
şi, încă de la începuturile Bisericii, a fost dezvoltată diferit, şi datorită mentalităŃilor şi condiŃiilor de viaŃă diferite. Toate 
acestea, pe lângă motivele externe, la care s-a adăugat lipsa de înŃelegere reciprocă şi de caritate, au oferit prilejuri de 
despărŃire.” Cf. UR 14. 
49 „Sfântul Conciliu îndeamnă pe toŃi, dar mai ales pe aceia care îşi propun să lucreze pentru restabilirea doritei 
comuniuni depline între Bisericile Orientale şi Biserica Catolică, să aibă în vedere cu grijă această condiŃie specială a 
naşterii şi creşterii Bisericilor din Orient şi natura relaŃiilor care existau între ele şi Scaunul Roman înainte de despărŃire, 
şi să-şi formeze o apreciere corectă asupra acestor lucruri. Respectarea acestei recomandări va contribui foarte mult la 
reuşita dialogului pe care şi-l propun.” Cf. Ibidem. 
50 Bartolomeu Ier, L’unité… 
51 Primele roade ale dialogului sunt aprofundarea de către fiecare comunitate creştină a propriei învăŃături şi o mai bună 
cunoaştere a doctrinei şi vieŃii celorlalte, ceea ce poate duce la o reevaluare a propriei fidelităŃi faŃă de voinŃa lui Cristos 
şi eventuale reforme, vizând trăirea plenară a învăŃăturii Domnului. Alte roade deopotrivă de importante sunt 
rugăciunea comună şi colaborarea în diferite acŃiuni vizând binele comun. Căci, dacă lumea de astăzi are nevoie de 
mântuire şi, deci, de lucrarea creştinilor, mărturia acestora este mai eficace atunci când este dată în spiritul unităŃii. Iar 
dacă disensiunile accentuate de-a lungul timpului, divergenŃele doctrinare sau diferenŃele rituale nu permit diferitelor 
comunităŃi creştine alte lucrări comune, angajarea întru susŃinerea valorilor credinŃei şi a celor general umane este un 
loc de întâlnire şi o ocazie ce poate favoriza o unitate mai profundă. Aceşti paşi mărunŃi vor duce treptat la comuniunea 
eclezială, al cărei semn privilegiat este celebrarea euharistică unică. Cf. UR 4; CPPUC, Îndreptar 162. 
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potrivit, timpul de har, când prin lucrarea Spiritului Sfânt, Artizanul divin al unităŃii în diversitate52, 
se va înfăptui comuniunea entităŃilor ecleziale creştine (ierarhi, clerici şi enoriaşi), cu deplina 
respectare a diversităŃii specifice lor. Se poate spune că, în pofida dificultăŃilor actuale, istoria ne 
învaŃă că adeseori „unde există voinŃă, există şi o cale”. Sperăm că astăzi, cu o reînnoită dorinŃă de a 
reface comuniunea dintre Occident şi Orient, se va putea găsi o cale a comuniunii care să păstreze 
diversitatea, după modelul Bisericii creştine din primele trei secole. 

 
 „De aceea, vă îndemn, (…), să umblaŃi cu vrednicie,  

după chemarea cu care aŃi fost chemaŃi,  
cu toată smerenia şi blândeŃea, cu îndelungă răbdare,  

îngăduindu-vă unii pe alŃii în iubire,  
silindu-vă să păziŃi unitatea Spiritului, întru legătura păcii ” (Ef 4,1-3). 
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52 Principiul „unităŃii în diversitate” a fost acceptat mai târziu la Conciliul din Constantinopol (879-880). 
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Abstract 

The activity of Vasile Goldiş leads one to the conclusion that his European personality also 
bore the mark of a deep religiosity, the intertwining of his patriotism with Orthodox piety being 
carried to its fullest extent. Calling upon his thinking can help our Church, even today, in finding 
the appropriate solutions for all the many problems that torment us all. The content of the articles 
and addresses of Vasile Goldiş familiarizes us with his thinking, which, apart from its religious and 
ecclesiastic tone, also proves to possess a highly theological attitude in a general social and 
cultural context. 

 
Key words: European personality, moral religious principles, ecumenism, scholar 
Cuvinte cheie: personalitate europeană, principii moral religioase, ecumenism, cărturar 

 
  Din activitatea lui Vasile Goldiş reiese că personalitatea sa europeană a purtat şi pecetea 
unei profunde religiozităŃi, împletirea patriotismului său cu evlavia ortodoxă găsindu-şi expresia 
maximă. Apelul la gândirea sa poate ajuta şi astăzi Biserica noastră la găsirea soluŃiilor cuvenite 
atâtor probleme ce frământă pe toŃi. ConŃinutul articolelor şi cuvântărilor lui Vasile Goldiş ne 
familiarizează cu o astfel de gândire, care pe lângă nota religioasă şi bisericească, într-un cadru 
general social şi cultural se dovedeşte şi de înaltă Ńinută teologică. Se recunoaşte parcă vlăstarul 
unei familii preoŃeşti, din care provenea şi un membru al ierarhiei arădene în persoana episcopului 
Iosif Goldiş, el însuşi fost profesor de teologie. Şi apoi, să nu uităm că Vasile Goldiş a fost dascăl şi 
ostenitor în instituŃii bisericeşti, având chiar înclinaŃie spre misiunea sacerdotală, aşa cum reiese din 
unele studii şi cuvântări ale sale [1]. 

 În calitatea sa de preşedinte al „AsociaŃiunii pentru literatura română şi cultura poporului 
român”, Vasile Goldiş a aşezat la temelia Astrei  „principii morale religioase” menite să întărească 
unitatea poporului român prin credinŃă şi respectul valorilor morale creştine.  

  Vorbind la Sinodul extraordinar din anul 1902, care a luat în dezbatere alegerea noului 
episcop al Aradului, Vasile Goldiş avea să spună: „Totdeauna în vremuri grele Biserica a fost scutul 
apărător al neamului nostru. De când poporul românesc s-a aşezat pe plaiurile şi câmpiile Daciei lui 
Traian, la necazuri şi vijelii, scăparea lui a fost altarul şi mângâierea lui credinŃa în Dumnezeu.  

 CredinŃa în Dumnezeu ne este şi acum mângâiere şi călăuză prin negura acestor zile grele, 
ce petrec biserica dreptmăritoare a răsăritului în Eparhia Aradului.” [2] 

 Vasile Goldiş face un apel preoŃimii de a fi uniŃi în apărarea credinŃei strămoşeşti şi să 
aprobe în unanimitate hotărârea Sinodului de a trimite o adresă împăratului în care să se solicite 
respectarea prevederilor articolului 98 din „Statutul Organic” privind conducerea treburilor 
bisericeşti, ştiind că trecuseră 7 luni de la declararea vacanŃei. 

 Sărbătoarea Sf. Paşti constituie un deosebit prilej pentru mărturisirea credinŃei sale creştine 
şi convingerea că va veni o zi când şi neamul românesc va învia, fiind aproape întregirea lui. 

 Milioane de suflete păcătoase azi dinaintea altarelor luminate cerşind mărire şi răzbunare, 
numai tu singur rămâi în umilinŃa ta – spune Vasile Goldiş –, fără ură şi gând de răutate, ci cu 
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iubirea propovăduită de cel răstignit cucernic te rogi pentru ai tăi, care îşi varsă sângele lor nu 
pentru mărire şi răzbunare, ci ascultând poruncile dumnezeieşti. Tu ai rămas curat, iar sângele tău 
nevinovat ce se varsă azi, aduce mântuirea ta. 

 SimŃind că se apropie ziua cea mare a întregirii neamului, Vasile Goldiş mai notează în 
articolul său, Paştele [3]... „Plinirea vremii a sosit şi iată pentru credinŃa ta neclinintiă, pentru 
îndelungata răbdare a ta şi pentru suferinŃele tale de veacuri Cel de pe cruce, în a cărui cale ai 
umblat, îŃi zice Învie! Şi tu, neam românesc, vei învia. Pregăteşte-Ńi sufletul pentru ziua cea mare, 
căci sunt aproape Paştile tale.” 

 Vasile Goldiş se referă aici la „învierea politică” a neamului românesc, adică întregirea lui, 
iar acest fapt se va împlini doar după 3 ani, în sfânta zi de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. 

 Înaintea manifestărilor publice, Vasile Goldiş a aşezat la temelia deciziilor sale propria 
conştiinŃă, echilibrul şi hotărârea în adoptarea de soluŃii optime la problemele concrete vizând 
politicile în domeniul învăŃământului, culturii, cultelor, economiei, minorităŃilor, al afirmării 
principiului dreptului internaŃional, respectării drepturilor omului etc. Toate acestea exprimă crezul 
şi fizionomia creştină a personalităŃii sale, o concepŃie umanistă despre sensul vieŃii omului şi al 
poporului, o filosofie racordată culturii şi valorilor europene. Nota predominantă a personalităŃii 
complexe a lui Vasile Goldiş a fost aceea de a se fi axat pe crezul spiritual şi etic creştin-ortodox, pe 
o filosofie umanistă, care au fost liantul acŃiunilor istorice iniŃiate şi desfăşurate pe parcursul întregii 
sale vieŃi. 

 În discursul rostit la 16 decembrie 1926 în Senatul României, Vasile Goldiş arăta că 
„Biserica ortodoxă este leagănul naŃiunii române. Ea a suferit prin lungul şir al veacurilor martiriul 
celor mai aprigi prigoniri, ca astfel să păstreze neîntinat sufletul genuin al neamului nostru.” [4] 

 Pentru vasta şi neobosita sa activitate pusă în slujba celor mulŃi, Goldiş s-a bucurat în viaŃă, 
ca şi după moarte, de o unanimă cinstire. În articolul pe care „Tribuna” de la Arad i-l închină în 
1909, sunt scoase în evidenŃă trăsăturile luptătorului şi militantului intransigent şi clarvăzărot, iar în 
„Patria” este prezentat un portret moral al omului care a Ńintit a fi un îndreptar al vieŃii noastre 
publice prin francheŃea şi realismul atitudinii sale. Alexandru Lapedatu îl numea „spiritul rector al 
acestor epocale evenimente trăite în România în primele decenii ale secolului al XX-lea, 
subliniindu-se Ńinuta sa de „înaltă conştiinŃă românească şi atitudinile sale de admirabilă demnitate 
naŃională.” 

 Un portret deosebit de viu şi complex pe care publicistul Ion ClopoŃel i-l făcea în 1923, în 
coloanele ziarului „Adevărul”, spunea: „Vasile Goldiş este eruditul cărturar care a dezvoltat o 
neîntreruptă activitate culturală a peste trei decenii, ca secretar al Consistoriului din Arad şi om al 
condeiului. Om de cultură universală, cu un dar admirabil de a scrie, domnia sa mai este şi un om al 
disciplinei şi muncii intense” [5]. Admirator al cărturarului arădean, autorul conclude entuziast: 
„Hotărât, calm, energic, stăruitor, democrat şi foarte cult, domnul Vasile Goldiş este una din rarele 
personalităŃi superioare pe care le are Ńara întreagă.” 

 Concluzii 
 Gândirea creştină a cărturarului Vasile Goldiş s-a manifestat „în activitatea sa de-a lungul 

întregii vieŃi, ca profesor, ca autor de manuale şcolare, secretar eparhial, orator strălucit, ziarist de 
mare curaj şi militant pentru drepturile românilor aflaŃi sub stăpânire străină, sufletul acŃiunilor 
legate de Unirea de 1 Decembrie 1918, preşedinte al „Astrei”, omul de omenie, smeritul fiu al 
bisericii ortodoxe şi Geniul român care a fost Vasile Goldiş.” [6] 
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Abstract 

Tudor Arghezi’s Psalms represent a hypertext which, compared to the Biblical hypotext, 
reveals the modern dissonance of the poetic religious communication. We plea for an extensive and 
unitary corpus, which would include the entire Arghezian dialectic of the sacred, thereby letting 
aside texts with the same title but with a different isotopy.  

The semio-discursive approach of the Psalms proposed by this article focuses on the 
following aspects: 

a) the mythological designation of divinity through indexes (of existence or of interdiction), 
which we have called the metonymic signs of the Sign; 

b) definite descriptions and transcodification; the semiotic isotopies: the chronotope, 
kinetics, proxemics and the senses; 

c) the semantic-syntactic modeling. We have identified two semantic axes (“identifying” and 
“communication”) and an (anti)symmetrical syntax whereby the dramatic discourse (dialogic 
soliloquy) appears to be pathetic and redundant.    

We also infer the (crisis) ethos of the enunciator who displays a variety of attitudes, affects 
and strategies meant to reinstitute communication with the divine Sign and to bring forth some 
certitudes. Arghezi’s baroque imagination conveys a vacillation between a primitive materialism (to 
touch divinity) and a surrogate of communication by substitutes.  

Although the subversive recourse to semiotics is by now obsolete (Balotă, 1979; Parpală, 
1984), the semiotic point of view is relevant for elucidating the psalms’ referentiality, their actional 
and communicative dimension, which is inaccessible to hermeneutics. Arghezi’s prayer is thinking, 
and thought cannot exist but in signs and through signs.  

 
Key words: dramatic discourse, semiotic isotopies, semantic model, reference, sign. 
Cuvinte cheie:  discurs dramatic, izotopii semiologice, model semantic, referinŃă, semn. 

  
1. Introducere 
Texte canonice cu funcŃie soteriologică şi sacerdotală, psalmii din Vechiul Testament [1], 

atribuiŃi în majoritate regelui David, constituie „cea mai populară şi mai poetică dintre cărŃile 
biblice” [2]. Diversitatea lor formală (imnuri, lamentaŃii, imprecaŃii, rugăciuni de mulŃumire, de 
căinŃă, de umilinŃă etc.) se subordonează finalităŃii persuasive: intrarea în graŃia divină pentru 
mântuirea sufletului în eternitate. Ardoarea etică traversează scenariile mitologiei biblice - 
arhetipuri la care ne raportăm interdiscursiv, pentru a constata fidelitatea sau abaterea de la model.  

Dintre fenotextele pe care le-a generat în limba poetică românească acest arhitext, Psaltire... 
pre verşuri tocmită..., Uniev, 1673, constituie un prim exemplu de operă mediată şi un început 
glorios pentru personalizarea discursului psaltic. După Dosoftei, Psaltirea are trei componente: 
ruga, istoria şi profeŃia, iar sensul ei general este profetic, mesianic [3]. 
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 Produs al modernismului, psalmii lui Tudor Arghezi mărturisesc o „transcendenŃă goală”, 
„categoriile negative” şi „tensiunea disonantă” [4] a unei conştiinŃe agonistice, centrate nu atât pe 
etic, cât pe relaŃia de comunicare apofatică [5] cu divinitatea: „Ruga mea e fără cuvinte,/Şi cântul, 
Doamne, mi-e fără glas” Psalm, I, p. 34); „Şi-nsetoşat de tine şi flămând,/M-am ridicat din groapa 
mea cântând” (Psalm, II, p. 306). 

 
1.1. Ce extensiune au „psalmii arghezieni?” 
Evident, toate cele 15 texte intitulate „Psalm”, disipate în întreaga operă şi particularizate 

după primul vers, constituie nucleul sigur al acestui corpus. Însă Arghezi a utilizat intitularea 
metalingvistică, „psalm”, pentru a desemna texte care, în sens restrâns, nu sunt psalmi (de exemplu: 
Psalmul mut, un rechizitoriu aspru pe care divinitatea îl adresează omului scrutător, în stilul 
Cântării omului şi  Psalmul de taină, un inegalabil cântec de dragoste moartă). Pe de altă parte, 
texte care pot fi integrate în această specie lirică poartă alte titluri: Între două nopŃi, Duhovnicească 
etc. Dacă acceptăm afirmaŃia lui Pompiliu Constantinescu [6], anume că abia cu Cărticică de seară 
devine Arghezi „adevărtul psalmist”, corpusul ar trebui să includă şi poezia „boabei şi a fărâmei”, 
ca şi Incertitudine ori Har, metafore ale divinului revelat. Dacă adăugăm şi poemele în proză 
(Printre psalmi), intensiunea termenului devine laxă, urmare a extensiunii sale. Pledăm pentru un 
corpus integrat, fidel aspiraŃiei spirituale intense şi constante la modernul Tudor Arghezi. 

1.2. De ce semiotica?   
ŞtiinŃă a semnelor, a semiozei şi a semnificaŃiei, semiotica dă seama de proprietăŃile 

semiosferei - o coordonată specifică ordinii antropologice; în acest cadru, criza de identitate a 
psalmistului este o consecinŃă a „închiderii semiotice” [7]. Nicolae Balotă a remarcat, în 1979, că 
„relaŃia Psalmistului cu Domnul este aceea a omului cu semnul”, că „tema mare a Psalmilor este 
aceea a în-fiinŃării semnului” şi că „Am putea numi suferinŃa sa o suferinŃă în ordinea semiotică: îi 
lipseşte semnul absolutului, ceea ce în Psalm III numeşte <semnul depărtării>” [8]. La hermeneutul 
N. Balotă, metalimbajul semiotic camuflează religiozitatea constitutivă spiritualităŃii argheziene.  

Cum inserŃia semioticii în analiza psalmilor se rezumă la cele trei formulări sus-menŃionate, 
am întreprins [9] o analiză semiotică sistematică a acestui corpus, conservând, din motive 
ideologice bine cunoscute, poziŃia subversivă şi corectând unele afirmaŃii ale lui N. Balotă: aceea că 
psalmii sunt monologici şi că “exprimă o relaŃie funciar ontică şi numai în subsidiar gnoseologică”  
[10]. 

Articolul de faŃă preia psalmii din perspectivă interdisciplinară, aducând în centrul analizei 
următoarele aspecte relevante: 

a) opacizarea referentului şi transcodarea; 
b) motivarea numelui prin descrieri definite; 
c) actele de limbaj; 
d) modelarea semantico-sintactică. 
Premisă: considerăm psalmii arghezieni ca hipersemn angrenat interdiscursiv; în subsidiar, 

corpusul dezvăluie “abaterea” – subiectivitatea enunŃării şi barochismul imaginii. 
2. Discurs dramatic; reprezentarea”cu personaje” 
I. Coteanu a precizat, judicios, că “Discursul dramatic  nu priveşte numai piesele literare din 

genul respectiv, ci desemnează orice mecanism de comunicare prin dialog, chiar când acesta este 
disimulat în monolog, în vorbire interioară etc. Expunerea dramatică – textul de acest tip – este 
dominată de prezenŃa concretă sau imaginară a unui interlocutor, deşi nu întotdeauna uşor de 
identificat sau de caracterizat” [11]. EvidenŃa că poetica argheziană are aspect de conversaŃie, de 
mesaj adresat, se întemeiază în bună măsură pe acest nucleu “primitiv” al operei. În Psalmi, 
înscenarea “vânătorii” tragice se face într-un discurs lirico-dramatic: monologul dialogal.  

Acest pattern exploatează mecanismele unui nucleu actanŃial primar, reductibil la deicticele 
pronominale eu→tu (persoane de dialog) vs. persoana a III-a (persoana noninterlocutivă sau 
nonpersoana). Mesajul este emis, cu o singură excepŃie (Psalmul mut, II, p. 306), de către eul 
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enunŃării, devenit eu al enunŃului, către un destinatar presupus, niciodată identificat. Pentru o 
descriere simplificată, reducem actantul la pronume personal şi numim E = axa eului locutor şi T = 
axa tu-ului colocutor, cu specificările: 1 = ”uman”, respectiv 2 = ”divin, transcendent”. 

Din punctul de vedere al teoriei semnului, ne aflăm la T2 în faŃa unui semnificant polarizat 
(D-o-a-m-n-e), semnificând fie “transcendenŃa goală”, fie sacrul “copilărit”. Figura celui care există 
ascunzându-se este oximoronul: ”Acel ce-atinge neatins noroiul” (Miez de noapte, I, p. 100). 
Arghezi respinge imaginaŃia vulgar materialistă atribuită creştinismului timpuriu şi opune 
semnificantului – interpretantul: “Pentru că n-au putut să te-nŃeleagă /Deşertăciunea lor de vis şi 
lut,/SfinŃii-au lăsat cuvânt că te-au văzut” (Psalm, I, p. 50). Vederii reductive psalmistul îi opune 
imaginaŃia paradoxală, existenŃa transsubstanŃializată a divinităŃii: “Eşti ca un gând, şi eşti şi nici nu 
eşti,/Între putinŃă şi-ntre amintire”.  

Construct abstract, divinitatea nu se organizează după principii raŃionale, care postulează 
funcŃia de identificare a numelui propriu, ci mitologic-baroce [12]. Mitologice, pentru că abstractul 
este personificat; baroce, pt că numirea celor fără de nume ori a numelor tabuizate induce o 
strategie de asediere a denotatum-ului prin substitutele sale. Referentul lui T2 este un referent opac: 
numele propriu (Domnul, Dumnezeu, Părinte, Cine-ştie-Cine) îşi pierde funcŃia de identificare 
specifică numelor “fanice”; de aceea, psalmistul este permanent în căutarea unei motivări 
referenŃiale.  

Textele oferă indici ai unui tip de referinŃă semiotică prin care se semanlează, nu se 
semnifică, întrucât Semnul (divin) este indescifrabil [13]. OpoziŃia ontologică dintre FiinŃă şi 
fiinŃare face ca psalmistul să nu întâlnească, de-a lungul încrâncenatei sale aventuri cognitive, decât 
indici ai Semnului. Or, această reprezentare metonimică nu semnifică divinitatea, ci o semnalează 
parŃial şi succesiv, în fiinŃările ei. Semiotic, Semnul suferă o multiplicare referenŃială corelativă 
caracterului său abstract, ipotetic. Opacitatea referenŃială a semnului metafizic şi cenzura pe care 
acesta o exercită sunt „corectate” de psalmist prin semnele metonimice ale Semnului: 

a) semne m a t e r i a l e: lumina, regnul vegetal, insectele (indici ai revelării) ori lacăte, 
drugi, moaşte de piatră (indici ai interdicŃiei); 

b) semne a f e c t i v e : spaima din Duhovnicească (I, 100) şi din Schivnicie (I, p. 250); 
c) semne l i n g v i s t i c e: „Dar eu, râvnind în taină la bunurile toate,/łi-am auzit cuvântul 

spunând că nu se poate” (Psalm, I, p. 18). 
În măsura în care mesajul numit “rugă”, “rugăciune”, “cânt” este explicat, discursul psalmic 

este autoreferenŃial: “Ruga mea e fără cuvinte,/Şi cântul, Doamne, mi-e fără glas” (Psalm, I, p. 34). 
Poetica tăcerii, proprie comunicării religioase, recuză surogatul de comunicare metonimică: “Dar 
semnele, doar semne, răzleŃe şi-adunate,/Nu mai mi-ajung, părute şi nici adevărate./Vreu tâlcul plin 
să-l capăt şi rostul lor întreg” (Psalmistul, II, p. 167).  

3.Transcodarea; izotopii semiologice 
Limba este un sistem semiotic primar, deoarece în ea pot fi transcodate toate celelalte 

semiotici. Izotopiile semiologice rezultă “din utilizarea, prin comunicare poetică, a unor coduri în 
mare măsură izomorfe şi traductibile unele în altele” [14]. Clase semiologice precum: verticalitate, 
orizontalitate, temporalitate, culoare, lumină, umbră, gest, apropiere, depărtare, senzorialitate etc. 
interferează, în mediul comunicării psalmice, într-o manieră similară “corespondenŃelor”, ca tropi  
care materializează  abstractul. 

3.1. Cronotopul 
SpaŃiul se organizează deictic în jurul enunŃării: (locutor) aici → acolo (alocutor / 

delocutor); în poezia de substanŃă intelectuală, o altă posibilitate de articulare o constituie 
substantivarea opoziŃiei dintre cosmic/metafizic şi terestru: înaltul vs. josul.  

Psalmii arghezieni proiectează simbolic următoarele axe semantice ale spaŃialităŃii: 
a) d i m e n s i u n e a  v e r t i c a l ă, după modelul complex al articulării semice: altitudine  

–  orizontalitate – adâncime; 
b) s i t u a r e a  î n  s p a Ń i u, conform opoziŃiei înglobat – înglobant.  
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Cele mai frecvente forme şi relaŃii spaŃiale sunt: 
- spaŃiu care relaŃionează extremele, în simboluri precum: munte, pisc, copac (Psalm, I, p. 

17: I, p. 24; I, p. 45; I, p. 50; I, p. 90; I, p. 255); 
- spaŃiu care distanŃează extremele (Psalm, I, p. 12; I, p. 17; I, p. 39; I, p. 50; II, , p. 306; II, 

p. 142); 
- spaŃiu limitrof sau ambiguitate spaŃială (Psalm I, p. 17; I, p. 24; I, p. 255; I, p. 366); 
- închidere sau blocaj spaŃial (Psalm, I, p. 34; I, p. 58; Două stepe, II, p. 307; Între două 

nopŃi, I, p. 72). 
Cele patru valori semnatice pot coexista în acelaşi text, în ordinea: “negare a situării 

ontologice” → consecinŃă, adică fie încercare de relaŃionare a extremelor/situare în spaŃiul liminal, 
fie distanŃare a extremelor/blocare. 

În ceea ce priveşte temporalitatea, poetica argheziană manifestă o mare varietate a 
experienŃelor umane trecute; axa temporală începe într-un ipotetic  viitor în trecut “Şi să nu se ştie 
că mă dezmierdai/Şi că-n mine însuŃi tu vei fi trăit” (Psalm, I, p. 12), trece prin toate timpurile 
trecutului şi se proiectează,  prin imperativ (Psalm, I, p. 24; I, p. 58; I, p. 255), în viitor (Psalm, I, p. 
12) sau îngheaŃă în prezentul etern (Psalm, I, p.34; I, p. 45). Modalizarea verbală exploatează 
îndeosebi marca “nonreal” şi “deziderativ” a condiŃionalului optativ (Psalm, I, p. 12; I, p. 255; II, p. 
422). 

Organizarea polară se manifestă nu numai la nivelul deicticelor, ci şi al lexemelor temporale 
care specifică diferenŃa dintre timpul cosmic şi durată: “…mândru că pui punte/Pe creştete, din 
lume către veac,/Şi-am ascultat bătaia-i de tic-tac” (Psalm, I, 255); “Aştept cu ceasul şi tu rabzi cu 
anii” ((Psalm, II, p. 222). ImaginaŃia poetică valorizează izotopia zi vs. noapte, polarizată pe baza 
prezenŃei/absenŃei semului “lumină”. Nocturnul este o metaforă simbolică polivalentă, desemnând: 
mediul cunoaşterii apofatice (Duhovnicească, Între două nopŃi), satanicul, resemnarea morŃii în 
“beznă şi în putregai”, interioritatea, materialitatea terestră, corupŃia, dar şi puritatea celestă, ca în 
Miez de noapte (I, p. 30): “Şi pe când îmbătrâneşte/Lumea, jos, printre coteŃe/Într-o nouă 
tinereŃe/Zilnic cerul nopŃii creşte”.  

 Axa temporală intersectează cu alte clase semiologice, în primul rând cu cea spaŃială, 
cronotopul fiind conotat axiologic: “Şi anii mor şi veacurile pier/Aici, sub tine, dedesubt, sub cer” 
(Psalm, I, p. 39). Cel mai interesant text sub raportul analogiei dintre timp şi alte coduri este Psalm 
IX (I, p. 90), imagine absurdă a lumii răsturnate, a reversibilităŃii semnelor: “Păretele-i veacul 
pătrat,/Şi treapta e veacul în lat,/Şi scara e toată vecia./Şi când le dărâmi, trimiŃi clipa/Să-şi bată 
aripa/Dedesubt./Musca mută a timpului rupt”. 

3.2. Gestualitate, distanŃă  
Dacă la Bacovia gestualitatea este derizorie si bizară, la Blaga şi Barbu  - solemnă şi 

simbolică, la Arghezi are o polivalenŃă semantică şi structurală ireductibilă. În psalmi, gestul reifică 
abstractul: “Ca să te-ating, târâş, pe rădăcină” (Psalm, I, p. 255) sau “Vreau să te pipăi şi să urlu: 
Este!” (Psalm, I, p. 45).  OpŃiunea pentru dimensiunea interioară a meditaŃiei este transpusă gestual 
ca: “Mută-mi din ceaŃă mâna ce-au strivit-o munŃii/Şi, adunată, du-mi-o-n dreptul frunŃii” (Psalm, I, 
p. 255). 

Ieşirea din timpul sacru echivalează, în codul proxemic, cu  îndepărtarea ireversibilă a 
divinităŃii, de unde starea de părăsire şi lamentaŃia psalmistului: “De când s-a întocmit Sfânta 
Scriptură/Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură/Şi anii mor şi veacurile pier/Aci sub tine, dedesubt, 
subt cer.//Când magii au purces după o stea,/Tu le vorbeai – şi se putea./…/Îngerii tăi grijeau pe 
vremea ceea/Şi pruncul şi bărbatul şi femeea.//Doar mie, Domnul, veşnicul şi bunul,/Nu mi-a trimis, 
de când mă rog,/nici-unul…” (Psalm, I, p. 39-40). Visul proximităŃii, “din toate mai frumos”, atinge 
în Duhovnicească un climax – spaima metafizică: “S-ar putea să fie Cine-ştie-Cine…/Care n-a mai 
fost şi care vine/Şi se uită prin întuneric la mine/Şi-mi vede cugetele toate.”  

3.3. Coduri senzoriale 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 44 

Necuvântul semnifică: incomunicabilul (“Şi se făcu-ntuneric, tăcere şi răcoare” – Psalm, II, 
p. 238), substanŃa rugăciunii (“Ruga mea e fără cuvinte,/Şi cântul, Doamne, mi-e fără glas” – 
Psalm, I, p. 34), dar şi “limba liniştii”, instrument al scrutării incomprehensibilului (“Te caut mut, 
te-nchipui, te gândesc.” (Psalm, I, p. 34) 

În simbolistica luminii, semnul metonimic cu cea mai înaltă frecvenŃă este, pentru T2, s t e a 
u a: “Şi am voit atuncea să sui şi-n pisc să fiu./O stea era pe ceruri. În cer era târziu.” (Între două 
nopŃi, I, p. 73). Pentru E1, dimpotrivă, se remarcă ocurenŃa semnelor minus: beznă şi putregai 
(Psalm, I, p. 12), ceaŃă (Psalm, I, p. 24; I, p. 90; I, p. 255), întuneric (Psalmul mut, II, p. 306). 

Sensibilitatea tactilă acordă prezenŃă şi, prin aceasta, certitudine: ”Vreau să te pipăi şi să 
urlu: Este!” (Psalm, I,p. 45). 

Cromatica este convenŃională: pentru T2 – albul (“Şi te scrutez prin albul tău veşmânt” – 
Psalm, I, p. 34), iar pentru E1 - negrul (“Ard…ca un tăciune”).  

Se poate concluziona, în urma expunerii (sumare) a câtorva izotopii semiologice, că 
imaginaŃia lui Arghezi este preponderant concretă şi, în mod particular, spaŃială. 

4. Modele semnatico-sintactice 
Psalmii arghezieni par să aibă o structurare echivalentă a semelor echilibrate de seme opuse, 

din aceeaşi categorie. Definitoriu pentru barochismul acestei poetici, acest rigid sistem binar este 
relativizat, la suprafaŃă, de exuberanŃa codului rhetoric. Cele patru clase tematice pe care le-am 
identificat decurg din sistemul actanŃial şi se definesc prin categorii semice de semn contrar.   

A. Pe axa  i d e n t i f i c ă r i i: 
a) Psalmii i d e n t i t ă Ń i i, cu semele tematice semn metonimic vs. Semn (Psalm, I, 50; I, p. 

336; I, p. 90); structura sintactică a acestor texte este concesivă şi antisimetrică.  Psalmul „Făr-a te 
şti decât din presimŃire” (I, p. 366) tematizează distanŃa dintre a cunoaşte („a şti”) şi a intui (“a 
presimŃi”), dintre cogniŃie şi afect: “M-am pomenit gândindu-mă la tine/Şi m-am simŃit cu sufletul 
mai bine”; “Destul a fost ca, nezărit,/Să te gândesc şi-am tresărit”. Elanul cognitiv are ca obiect 
identificarea misterului: “Cine esti, acel de care gândul/Se-apropie necunoscându-l?”. Strategic, 
acest nucleu semantic este plasat în mijlocul textului, fiind urmat de câteva “descrieri definite” [15] 
prin care “cel nezărit” este aproximat prin verbul “a da”: “Tu nici nu-ntrebi ce voi şi mi-l şi dai./Ce 
mi-a lipsit, întotdeauna ai,/Şi-ai şi uitat/De câte ori şi ce şi cât mi-ai dat …Dai voie bună, voia bună 
creşte./Dai dragoste şi dragostea sporeşte,/Izvor îmbelşugat a toate,/Tu nu dai nici-un bun pe 
jumătate”. Cu toate că, prin  recunoaşterea acestor  daruri ca semne ale Semnului, se produce o 
motivare (“binefăcătorul”), starea psalmistului însetoşat nu se ameliorează, deoarece esenŃa 
divinităŃii rămâne inaccesibilă: “Stau ca-ntre sălcii, noaptea, călătorul/Şi nu ştiu cine-i 
binefăcătorul”.  

b) psalmii  n e p u t i n Ń e i, cu semele tematice  aspiraŃie vs. eşec, tematizează stările 
enunŃiatorului (E1), ca urmare a interdicŃiei cognitive exercitate de T2 (Psalm, I, p. 17; II, 422; 
Psalmul mut, II, 306).  

În Psalm (I, p. 17), starea de hybris este enunŃată în nucleul generator iniŃial, printr-un 
verdictiv şi o cauzală: “Sunt vinovat că am râvnit/Mereu numai la bun oprit.” Obiectul dorinŃei (“Eu 
am dorit de bunurile toate”), constituind corpul textului, etalează enumerativ clase semantice 
reductibile la două izotopii: bunuri pământeşti vs. “bun oprit”. Râvna pentru bunurile greu 
accesibile are un climax “Păcatul meu adevărat/E mult mai greu şi neiertat/Cercasem eu, cu arcul 
meu,/Să te răstorn pe tine, Dumnezeu!/Tâlhar de ceruri, îmi făcui solia/Să-Ńi jefuiesc cu vulturii 
Tăria” şi un anticlimax: “Dar eu, râvnind în taină la bunurile toate,/łi-am auzit cuvântul zicând că 
nu se poate”. Discursul psalmistului ne propune un ethos metaforic (“tâlhar de ceruri”) şi, prin 
raportare, unicul substitut lingvistic al divinităŃii criptice din psalmii arghezieni (“nu se poate”). 

B. Pe axa c o m u n i c ă r i i: 
a) Psalmii  o p Ń i u n i i, construiŃi pe opoziŃia semică posibilitate vs. opŃiune (Psalm, I, p. 

12; I, p. 45; I, p. 255; II, p. 142). 
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În Psalmul “Aş putea vecia cu tovărăşie”, condiŃionalul optativ al verbului modal “aş putea” 
generează, conform implicaŃiilor sale presupoziŃionale, două contexte paralele, egale, dar de semn 
contrar: sacru şi profan. Planul de reflexie, plasat la mijlocul textului “Pentru ce, Părinte, aş da, şi 
pentru cine/Sunetul de-ospeŃe al bronzului lovit?” declanşează opŃiunea pentru “profan”, anulând 
dramatic determinările spirituale ale ethosului, anterioare acestei alternative. Modalizările sunt 
negative: “Pâinea nu mi-o caut să te cânt pe tine/Şi nu-mi vreau cu stele blidu-nvăluit”, iar 
“neliniştita patimă cerească” e substituită cu simboluri satanice: “Vreau să pier în beznă şi în 
putregai./Ne-ncercat de slavă, crâncen şi scârbit”. Flash-ul recapitulativ, o consecuŃie cu funcŃie 
explicativă (“Şi să nu se ştie că mă dezmierdai/Şi că-n mine însuŃi tu vei fi trăit”), conexează finalul 
cu începutul, proiectand în adâncime axa temporală. Acest zig-zag al determinărilor contardictorii 
configurează imaginea unui locutor nehotărât, inconsistent, pentru care a opta este o imposibilitate. 

b) Psalmii s i n g u r ă t ă Ń i i, cu semele prezenŃă vs. absenŃă, în mare parte calificativi, se 
realizază în două variante:  

- s i n g u r ă t a t e   a b s o l u t ă, consecinŃă a recunoaşterii limitelor umane (Psalm, I, p. 
34; I, p. 58; II, p. 422); 

- c o m u n i c a r e  m e d i a t ă (Psalm, I, p. 24; I, p. 39; Psalm de tinereŃe, II, p. 358). 
Psalmul “Pribeag în şes, în munte şi pe ape” propune o codificare ontologică printr- un 

oximoron – “zarea marei stepe” - spaŃiu care, prin deschidere, închide: “Pe cât nainte locul mi-e mai 
gol,/Pe-atât hotarul lui mi-e mai aproape”. Călător prizonier, psalmistul este blocat în spaŃiul 
punctiform, adimensional, al “marelui ocol”: “Sînt prins din patru laturi deodată”. FuncŃia de 
contact este abolită, întrucât “cântecele grele”, purtătoare ale suferinŃei/morŃii, nu glorifică, ci 
tulbură măreŃia cerurilor: “Nu lua în seamă cântecele grele/Cu care turbur liniştea de-apoi./Sunt 
leacuri vechi pentru dureri mai noi/Şi cântă moartea-n trâmbitele mele”. 

În Psalmul “Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!” Arghezi deconstruieşte, prin metafore 
filate (“Copac pribeag, uitat în câmpie”, “Nalt candelabru, strajă la hotare”), izotopiile anunŃate în 
nucleul generator de text (singur, pieziş), frânge axa determinării spirituale (“Poate că, Doamne, mi-
este de ajuns”) şi, conştientizând singuratatea fiinŃei, se consolează cu un surogat de comunicare 
mediată: “În rostul meu tu m-ai lăsat uitării/Şi mă muncesc din rădăcini şi sînger./Trimite, Doamne, 
semnul depărtării,/Din când în când, câte un pui de înger,//Să bată alb din aripă la lună,/Să-mi dea 
din nou povaŃa ta mai bună”.  Contiguitatea planurilor “real” şi “metafizic” caracterizează, în 
psalmi, simetria gândirii argheziene. 

4. Concluzii 
Deducem din psalmii lui Tudor Arghezi un ethos de criză, tensioant între “credinŃă şi 

“tăgadă”, angrenat într-un dialog dramatic cu o divinitate ontologic ambiguă (“Pari când a fi, pari 
când că nu mai eşti”). Psalmii etalează o varietate de atitudini şi de afecte, de acte de limbaj şi de 
descrieri definite, de coduri semiologice, de strategii persuasive menite să identifice şi să instaureze 
comunicarea între cele doua planuri ontologic contigue - uman, respectiv divin. Opacitatea 
referenŃială determină relevarea mediată a Semnului (Dumnezeu, Doamne, Părinte) prin semnele 
sale metonimice (de prezenŃă şi de interdicŃie). 

 La nivel discursiv, am constatat că modelele semantice ale psalmilor nu sunt numeroase şi 
că figurile sintactice ale paradigmelor (paralelismul, polarizarea) sunt forme (anti)simetrice faŃă de 
o axă semantică. Simplitatea sistemului actanŃial, organizat după principiile unei poetici 
“războinice”, contrastează cu semnele actanŃiale, reiterate metaforic şi configurate baroc, deci 
modern.  
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Abstract 
 Nichifor Crainic was the latest great poet politically non-recovered and historiographycally 
non-rehabilitated during the communism.  He was a poet, theologian, journalist, manager of the 
“Gandirea” magazine, editor, politician, philosopher, pedagogue and essayist, a personality which 
through its thinking and its writings promoted and ethnically view, according to it the Romanian 
cultural creation has to base itself on the native spiritual power. He imposed the traditionalism with 
strong orthodoxy accents in his writings, the new doctrine, “gandirismul”. The themes, the motives, 
the metaphors and the biblical symbols in his poems are Christian   and the processed universe as 
well: the relationship human-being – God, the Jesus Christ’s divine-human Person, Mother 
Theresa, the patriarchal state, biblical plough-men, biblical moments and scenes, religious feeling. 
The biblical metaphors and symbols (the metaphor of the prayer, of the light, of the wheaten, of the 
pain, of the creation), confers upon his poetry a Christian extent, and over lighted mystery poem, 
and orthodox mystic poem. The Romanian interwar lyrical context couldn’t be imagined without 
Nichifor’s important creation; he reconceptualized the poem in religious terms so that it will 
always stay up-to-dateless. 
 
Key-words: poet, religious, theologian, “Gandirea” magazine, traditionalism, gandirism, the 
native orthodoxy . 
Cuvinte cheie: poet religios, teolog, revista,,Gândirea”, tradiŃionalism, gândirismul, 
autohtonismul ortodoxist. 
 

Nichifor Crainic  a fost ultimul mare poet ,,nereabilitat politic şi nerecuperat istoriografic în 
perioada comunismului. După RevoluŃie, readus în actualitate după- în ordine invers cronologică –
Aron Cotruş, Octavian Goga, Lucian Blaga, George Bacovia, Tudor Arghezi, pe care,, regimul 
comunist i-a acceptat treptat , suspectându-i subteran însă că au rămas fie mistici sau religioşi, fie 
idealişti sau exponenŃi ai burgheziei, fie imorali sau hermetici, adică inaderenŃi la o societate a 
proletculturii socializante şi primitive”. [1] Nichifor Crainic   a fost poet, ziarist, om politic, autor, 
director de reviste, editor, filosof (creator al curentului gândirist), pedagog şi teolog român. Pe plan 
politic s-a plasat la extrema dreaptă şi a fost adeptul tendinŃelor tradiŃionaliste religioase, susŃinând 
că România trebuie să rămână credincioasă moştenirii spirituale creştin-ortodoxe. 

Născut la 22 decembrie 1889, în satul Bulbucata, judeŃul Vlaşca, anul morŃii lui Eminescu şi 
Creangă, ca fiu de Ńărani, pe numele adevărat Ion Dobre. ÎnvăŃătorul satului l-a dus la Seminarul 
Teologic din Bucureşti, iar apoi a urmat studiile FacultăŃii de Teologie din Bucureşti, urmate de o 
specializare în filozofie şi teologie la Viena unde a fost coleg cu Lucian Blaga, cu care a statornicit 
o prietenie  de idei şi o colaborare creativă. IniŃial este profesor de teologie la Facultatea de 
Teologie din Chişinău(1926-1932), la catedra de Literatură religioasă modernă. Din 1932 şi până în 
1944 este profesor la ,, Institutul Teologic” din Bucureşti, iniŃiind, pentru prima dată la noi, studiul 
misticii ca formă de cunoaştere spirituală, de adăncire şi înŃelegere a ortodoxiei printr-o trăire pe 
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culmile pietăŃii creştine. Nichifor Crainic este cel dintâi teolog român în epoca modernă care scoate 
teologia din cercul strâmt al specialiştilor şi o aduce într-o formă impunătoare atenŃiei generale a 
lumii intelectuale. Prelegerile sale despre Dostoievschi şi creştinismul rus (1928-1929), cât şi 
Cursul de Teologie mistică, Cursul de apologetică(1939-1940), ori cel de mistică germană în sec. 
al XIV-lea ,oferă un răspuns negativismului modern, care socoteşte mistica un fenomen pur 
omenesc. 

Primeşte Premiul NaŃional pentru poezie (1930) şi este ales membru al Academiei 
Române(1940). I se conferă titlul de ,,doctor honoris causa” al UniversităŃii din Viena(1940). În 
anul 1940 este numit Ministru al Propagandei în guvernul Giugurtu, iar din 1941 în guvernul lui Ion 
Antonescu. După arestarea lui Antonescu în august 1944, se refugiază în Transilvania, unde 
pribegeşte vreme de trei ani prin saste, încercând să scape de mandatul de reŃinere emis împotriva 
sa. În anul 1947 se hotăreşte să se predea autorităŃilor şi, fără o hotărâre judecătorească, stă 
cincisprezece ani în închisoarea de la Aiud. Este eliberat în 1962. În ultimii ani din viaŃă, 
nemaiputând să publice, lasă în manuscris mai multe volume de poezie şi de memorialistică. 

O serie de lucrări şi articole teologice încă aşteaptă lumina tiparului: Dostoievschi şi 
tineretul, Tereza D’Avila, Dionisie Areopagitul, Juan de la Cruz, Vasile Voiculescu-despre 
rugăciune, Teologia creştină în basmele şi legendele noastre, Raiul şi iadul în folclorul românesc, 
Paisie şi doctrina sa mistică. 

Telogul şi poetul Nichifor Crainic  a  condus importanta revistă ,,Gândirea”(din 1926-1944), 
revisă ce a promovat unul dintre cele mai importante curente spirituale din cultura noastră şi care îl 
impune ca principal doctrinar al ortodoxismului în perioada interbelică. El o considera ,,expresia 
unei generaŃii”, fiind ,,sinteza vie  şi prezentă a neamului meu”[2]. În viziunea lui Crainic revista 
afirmă explicit  că ,,menirea unui popor nu e aceea de a ştii, ci aceea de a creea”[3], remarcând 
relaŃia creaŃie –modernitate , prin termeni, precum credinŃă, tradiŃie, autohtonism, etnicism, 
ortodoxie, modernitate, universalitate, creaŃie. Componenta cea mai stăruitoare a ,,Gândirii” 
rămâne însă ortodoxismul. Analiza raportului traditionalism–ortodoxism în revista „Gândirea” a 
fost făcută în primul rând de Nichifor Crainic urmat apoi de Dumitru Micu, cel care într-un amplu 
studiu a dezbătut toată poezia perioadei şi influenŃa exercitată de conducătorul revistei asupra 
întregului curent literar. Nichifor Crainic lega implicit într-o altă formă decât ,,Sburătorul’’ lui 
Eugen Lovinescu, tradiŃionalismul de modernism, pornind de la cultură considerată ,,un organism în 
creştere continuă, cu rădăcini în seva neamului cu frunziş în sfera timpurilor”[4]. ,,Traditionalismul 
în cultură nu se poate concepe stereotipic. El nu e un pas bătut pe loc la nesfârşit.[…] 
TradiŃionalismul – afirmă Crainic – călăuzeşte creşterea culturii” iar tradŃia nu se poate concepe ,,ca 
o formă statică, autoîncremenită în trecut, ci ca o forŃă dinamică, ce determină formule în devenire 
ale actualităŃii” [5] 

Debutează editorial cu volumul de poeme Şesuri natale(1916). Poeziile din volumele 
ulterioare, Zâmbete-n lacrimi(1916), Darurile pământului (1920), Cântecele patriei(1925), łara de 
peste veac(1931) sunt dominate de un tradiŃionalism cu puternice accente ortodoxiste. Aceste 
volume de versuri l-au afirmat ca pe un mare poet tradiŃionalist care autohtonizează religia creştină, 
cultivând un filon folcloric, ce nu exclude nici panteismul, nici orodoxia. 

Volumele sale de eseuri  Puncte cardinale în haos(1936), Ortodoxia-concepŃia noastră de 
viaŃă(1936), Ortodoxie şi etnocraŃie (1937), Nostalgia paradisului(1940), propun o doctrină morală 
de salvare a fiinŃei umane prin morală creştină, bunătate şi trăire spirituală, prin simplitatea 
sufletului şi puritatea inimii, filtrate prin seva  gândirii tradiŃional-creştine. 

Poezia creştină a lui Nichifor Crainic 
Nichifor Crainic a fost un gânditor creştin ortodox. Dar a fost nu numai un gânditor al 

ortodoxiei, ci şi un trăitor al ei. Şi atât în înŃelegerea cât şi în trăirea ei s-a deprins din copilarie prin 
via comuniune cu poporul satelor româneşti. De aceea, gândirea şi simŃirea lui creştină poartă o 
pecete românească, ceea ce face din scrisul lui Crainic o mărturie a spiritualităŃii românesti, care e o 
sinteză între credinŃa ortodoxă tradiŃională şi calităŃile specifice ale poporului nostru, determinate de 
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originea, de spaŃiul şi de istoria lui. Creştinismul lui Nichifor Crainic nu se reduce la preceptele 
teologice învăŃate din Evanghelie şi din cărŃi, ci e un creştinism manifestat în practicile şi datinile 
poporului român, care şi-a păstrat autenticitatea lui  nealterată în satele noastre. De aceea, poezia lui 
Crainic nu e nici ea o poezie a unor simŃiri general umane, şi în acest sens, o poezie "abstractă", ci o 
poezie care exprimă viaŃa spirituală concretă a poporului român.[6]. 

Criticul Eugen Lovinescu în cap.IX  din Istoria literaturii române contemporane prezenta    
poezia lui Nichifor  Crainic ,,expresia  acestui  sămănătorism evoluat estetic în tradiŃionalism”[7], 
iar poezia sa nu e prin ritm, imagine, structură şi compoziŃie o derivaŃie literară a poeziei populare, 
ci o poezie ,,de o puritate de formă până la perfecŃie, de largi acorduri bucolice, de un netăgăduit 
echilibru şi de un misticism frenetic”[8]. 

Crainic şi-a înlesnit depăşirea categorică a sămănătorismului prin spiritualitatea teologiei 
ortodoxe: ,,Sămănătorismul e ca o promisiune, gândirismul ca o împlinire”, sămănătorismul a 
prezentat imaginea ,,diluată a istoriei, a vieŃii şi a naturii omeneşti” pe când gândirismul aspiră spre 
tainele mai profunde ale sângelui şi ale cerului, spre esenŃe, spre substanŃă,   spre izvoarele 
permanente şi credinŃă”[9]. 

Poezie abstractă şi intelectuală în punctul originar, ilustrativă în efectele ulterioare, devenire 
a vechii poezii de concepŃie a unor  Al. VlahuŃă şi Panait Cerna, ori George Coşbuc, dar care îşi 
dezvăluie pe deplin metafora şi simbolistica religioasă, mirajul ortodoxiei şi elementele de 
arhaicitate autohtonă, mistică şi mioritică. Dacă Lucian Blaga  şi Vasile Voiculescu rămân ,, poeŃi ai 
mitului şi ai sacralităŃii satului, Nichifor Crainic  este un poet al ortodoxiei naŃionale, fiinŃând cu 
ardoare românească în orizontul primar al mucenicilor creştini”.[10] 

Ne propunem în articolul de faŃă a expune câteva din temele pe care le considerăm majore în 
poezia lui Nichifor Crainic, şi nu atât temele ca atare, cât modalitatea literar-poetică a ideologului 
gândirismului, pentru a da expresie atât inefabilului trăirii religioase cât şi viziunii creştin ortodoxe 
asupra a  tot ceea ce Ńine de  existenŃa şi experienŃa    umană. 

Omul apare în poezia lui Crainic în toată demnitatea sa de făptură creată de Dumnezeu. Deşi 
este de fapt pământ, strălucirea pe care i-o dă Creatorul este exprimată prin elemente aparŃinând 
aceleaşi sfere semantice: “argila bătrână” din care e făcut omul e “suflată cu smalŃ” (Şoim peste 
prăpastie), e totuşi o fiinŃă strălucitoare, după cum mărturisesc şi Scripturile “l-ai arătat pe om… cu 
puŃin mai micşorat faŃă de îngeri”. În faŃa Dumnezeului cel atotputernic, Cel care cugetă - şi se 
naşte, voieşte - şi durează, respiră -  şi-nfloreşte, iubeşte – şi vibrează, omul este o minune scăldată 
în ,,unda luminii”, “un mugur de carne fierbinte” (Laudă), ,,duh învelit în nălucă de humă” ori 
,,neant înflorit în minune”. 

FiinŃă unică, dihotomică, cuprinzând în sine atât pământ, dar şi cer, dacă este rupt de acestea 
(“În lume fără rădăcină, În ceruri fără semn polar”- Dezrădăcinat), omul şi existenŃa sa nu mai au 
nici un sens. Aceeaşi imagine a copacului ce stă între pământ şi cer apare şi în poezia intitulată chiar 
Copacul. Omul apare ca ieşit din adâncul misterului pământului (misterul creaŃiei) şi tinzând către 
un alt mister, mai înalt, al cerului, al divinităŃii ascunse în “şoaptele veciei”. 

Împlinirea omului (desăvârşirea) nu se poate realiza decât prin sfârşitul vieŃii în trupul 
stricăcios şi intrarea în viaŃa spre care este atras, prin sufletul nemuritor. Imaginea poetică 
împrumută aici accente eminesciene. ViaŃa trupească, ce nu face decât să înainteze spre moarte, este 
ceea ce Eminescu defineşte ca o “suferinŃă dureros de dulce” în Odă (în metru antic), e un “vifor” în 
care dragostea ori vrajba sunt simple deşertăciuni (Elegia împlinirii, Rugăciunea din amurg). Omul 
se desprinde greu de această dulce suferinŃă: “…inima, de tine, fâşii voi dezlipi-o,/ Amară 
frumuseŃe, pământ rătăcitor”, poetul conştientizează faptul că “frumoasa lume” va părea o simplă 
“piatră seacă”, dar ieşirea din frumuseŃea părelnică a lumii văzute este singura posibilitate de 
inaintare înspre o “spumoasă… pretutindenească vibrare de lumină” (Dezmărginire ). 

Ceea ce mărturisea Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu a pregătit omului, “cele ce ochiul 
nu a văzut, urechea nu a auzit şi la inima omului   nu s-a suit”, primeşte glas  şi  în poezia lui 
Crainic şi face din acesta un poet al frumosului transcendent. SimŃurile omului sunt rostuite a-şi 
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depăşi simplele funcŃii trupeşti, şi a se face sensibile spre cele spirituale, duhovniceşti. Clopotul are 
o corolă sonoră, văzută “nu cu ochiul, ci numai în auz”, ce desfrunzeşte, ca într-o toamnă, sunetul în 
roiuri de foi de bronz. Simbolul clopotului se integrează toposului existenŃial într-o desăvârşită 
imagine a Liturghiei întregii creaŃii într-una dintre cele mai plastice imagini ale unui adânc adevăr 
dogmatic: ,,O toamnă-mi pare ceasul acesta de amurg/ Cu dangăte bronzate pe turnurile sobre,/ Se 
scutură din clopot frunzare de octombre/ Şi-n foi de bronz tomnatic se-ngroapă vechiul burg.” (Foi 
de bronz). 

PermanenŃa poeziei lui Nichifor Crainic a fost motivată de Dumitru Stăniloaie prin 
asimilarea ortodoxismului înŃeles prin comuniunea cu lumea satului, ceea ce a făcut din scrisul său 
,,o mărturisire a spiritualităŃii româneşti, care e o sinteză între credinŃa ortodoxist-tradiŃionalistă şi 
calităŃile specifice ale poporului nostru, determinate de originea, de spaŃiul şi de istoria lui”[11]. 

De aceea considerăm îndreptăŃită afirmaŃia motivată a preotului profesor doctor Dumitru 
Stăniloaie care spunea că, ,,privită din profunzimea religiozităŃii, poezia lui Nichifor Crainic e o 
poezie a misterului supraluminos, o poezie a misticii ortodoxe, mistică a luminii, care le explică pe 
toate, dar care e mai presus de înŃelegerea tuturor celor care se împărtăşesc în mod umbrit de lumina 
lui”[12], aspect explicat şi de Alexandru Busuioceanu în articolul Poesia lui Nichifor Crainic într-
unul din numerele revistei ,,Gândirea”. Apreciind efortul poetului pentru a îmbina inspiratia creştină 
cu aceea profană, el descoperea în cuvintele ,,pline de rotunzime” ale poeziilor de început, ,,tămâieri 
înalte pentru duhul sfânt al Evangheliilor, dar şi un  sentiment al vieŃii, ale cărui rădăcini mergeau 
câteodată până aproape de păgânism. Din acest amestec de teologie şi de eretice ispite  avea să iasă 
cea dintâi închinare creştină în poezia noastră, într-o vreme când cuvântul duhovnicesc era ca şi 
străin  literaturii românesti[13]. Suntem astfel îndreptăŃiti să credem că analiza poeziei lui  Nichifor 
Crainic certifică faptul că funcŃia sa expresivă demonstrează ,,poetul născut, iar nu făcut”[14] în 
condiŃiile prezenŃei harului divin, căruia i se subordonează fericit cultura teologică vastă asimilată şi 
revărsată apoi în poezie şi eseistică. O parte din ideile biblice exprimate prin limbajul metaforic în 
poezie, au fost susŃinute în numeroase studii: ( Puncte cardinale în haos, Nostalgia paradisului, 
Ortodoxie şi etnocraŃie etc.). 

Omul a fost creat după Chip şi Asemănare cu Dumnezeu, El fiind cunoscut prin energiile 
necreate, prin lucrările lui, de aceea viziunea panteistă în unele dintre poeziile lui Nichifor Crainic 
trebuie considerată ca o cunoaştere catafatică, dar şi  una apofatică a lui Dumnezeu. (Iisus prin 
grâu). Poezia  redă o imagine a câmpului, a holdelor, din dorinŃa poetului de a cânta natura şi pe 
Dumnezeu. Caută motivele neputinŃei de a se ridica  la Dumnezeu, căci inima se roagă, dar mintea 
îl respinge. Mântuitorul este prezent în elementara rodnicie a firii. După propia mărturisire poezia s-
a născut în jurul unui vers obsedant: ,,Şi-nomenea dumnezeirea,  şi  îndumnezeia pe om”. Poetul are   
o revelaŃie extraordinară, într-un măreŃ apus de soare. I se pare că vede pe Mântuitorul trecând cu 
ucenicii Săi printre lanurile nimbate de lumină: ,,Prin grâul copt, pe unde –aleargă/ şerpuitoarea 
mea cărare/ce scapătă departe-n aur/de glorioasă înserare.//Mi s-a părut că treci, Iisuse,/ precum 
treceai pe vremea ceea/ Gustând în mers prietenia / pescarilor din Galileea”(Iisus prin grâu). 

E surprinsă imaginea  suferinŃei viitoare îndurate de Hristos: ,,Treceai… şi sângera în Tine/ 
prigoana crudelor sinedrii”. Poetul e surprins în mijlocul ucenicilor într-un ceas evanghelic  de 
sărbătoare: ,,Iar eu părea că merg în ceata/ de ucenici şi ucenice/ Şi sfarm şi eu, pentru cină,/ Cu 
palmele-amândouă spice” (Iisus prin grâu). 

Grija ,,lumii” pare a fi curmat calea sublimei înălŃări, aceasta fiind drama omului ce se 
recunoaşte atras de ,, pământeana grijă”: ,,Eram, socot, prea mult al lumii/ Şi prea puŃin al vrerii 
tale/ Că pământeana grijă, Doamne,/ m-a întârziat, stingher pe cale” (Iisus prin grâu). Această 
poezie ,,este un model tipic de artă superioară realizată cu ajutorul cuvântului, dincolo de calităŃile 
spirituale care fac din bucata aceasta cea mai reprezentativă poezie creştină din câte s-au scris în 
literature noastră”[15]. 

Dacă  am  trece la o analiză amănunŃită şi comparativă, am putea descoperi în opera lirică a 
lui Nichifor Crainic texte care au fie aceeaşi temă, fie pornesc de la aceleaşi simboluri şi metafore  
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ca şi–n opera lui Lucian Blaga. ,, Ambii au nişte terŃine pentru prieteni, câte un îndemn:<<veniŃi 
după mine, prieteni>>, câte  o imagine din cer a Ńării”[16]. Şi în poezia łara de peste veac se 
regăseşte axa bipolară pământ –cer. ,, łara de peste veac nu este altceva decât paradisul ceresc, 
stăpânit de Domnul Colindelor, de Lerui, Ler.(...)ne dă un eminent amalgam de elemente folclorice 
sublimate într-o vedenie superioară în spiritul cel mai gândirist. În acest chip Nichifor Crainic 
împlinea legea românească a Poeziei”[17]. ,,łara de peste veac este şi tărâmul de înălŃare, de 
,,dematerializare” sau de ,,dezmărginire”, Ńinut al gândului şi extazului religios, Ńara aceasta nu 
poate fi decât a lumii celeilalte, a vieŃii de apoi, a comuniunii cu Dumnezeu, Ńara  colindelor şi 
parabolelor, proiectate în veşnicie, sau în trei versuri” :,,Spre Ńara lui Lerui-Ler-/ Nu e zbor, nici 
drum de fier-/ Numai lamură de gând”[18]. 

Cuvântul devine creator al unei imagini poetice ce corespunde unei realităŃi mărturisite de 
dogma creştină. Prin acest tip de creativitate “se ajunge la imaginea actului originar de creaŃie 
poetică şi a actului originar de creaŃie lingvistică, ambele fiind acte de acelaşi tip” . Prin această 
construcŃie poetică se comunică un adevăr de credinŃă, o dogmă, care trece din sfera subiectivităŃii 
credinŃei personale în cea a obiectivităŃii dogmei creştine, confirmate şi de  E. Coşeriu: ,, limbajul se 
îndreaptă către alŃi oameni, cu care se stabileşte comunicarea, aşa încât ceva devine comun şi numai 
prin această referinŃă la alŃii desemnarea subiectivă devine generală şi obiectivă (…) Numai prin 
intersubiectivitate, ea devine obiectivitate, Ńine de obiectivitatea lucrurilor.” Mai mult, în 
accepŃiunea coşeriană limbajul poetic este de fapt, limbajul în toate funcŃiunile lui, adică 
plenitudinea funcŃională a limbajului, iar limbajul de toate zilele şi cel ştiinŃific nu sunt decât devieri 
şi drastice reduceri funcŃionale ale limbajului ca atare. Poezia este pentru E. Coşeriu ,, intuiŃia 
universalului în faptul individual concret (…) şi în acelaşi timp, model de universalitate”[19]. 

Poezia este asadar una a misterului supraluminos, a unei mistici ortodoxe a luminii,  născută 
fie într-o temporală libertate, fie în întuneric cum este cazul  volumului Soim peste prăpastie, 
compus în cei peste 15 ani de închisoare. Versurile au fost învăŃate întâi pe de rost pe măsură ce 
erau alcătuite, fiind comunicate apoi prin alfabetul Morse în celulele învecinate şi prin ele în toate 
celulele închisorii. Poetul îl cugetă pe Dumnezeu în sens ortodox ca pe o lumină supremă nu ca pe 
întuneric, ci ca pe o lumină care întrece puterea noastră de a vedea ceea ce suntem obişnuiŃi. 

Metafora biblică în poezia religioasă 
,,Limbajul poetic are o structură dialectală în sensul că, pe de o parte, prin ineditul său neagă 

ceea ce este uzual şi banal în limbajul comun iar pe de altă parte, prin accesibilitate, el se constituie 
în instrument de comunicare cu valoare generală ca şi limbajul uzual.”[20]. În acest caz, pentru a 
înŃelege sensul ascuns al mesajului este necesar să-i descifrăm ,,problematica”, fiindcă 
,,problematica cuvântului constituie cifrul multor metafore şi simboluri”[21]. 

Dealtfel în Poezia noastră religioasă el considera poeŃii ca pe ,,discipoli şi imitatori ai lui 
Dumnezeu înrudiŃi cu el poate mai mult decât orice creatură prin capacitatea lor de a se transpune 
dincolo de lume, de a o vedea din perspectiva divină ca operă a veşnicului Părinte şi de a-L imita în 
plăsmuirea frumusetii şi armoniei.”[22]. Ideea este demonstrată de poeziile construite pe motive, 
simboluri şi metafore biblice, începând cu primele volume (Sesuri natale, Zâmbete-n lacrimi) 
terminând cu łara de peste veac sau Şoim peste prăpastie. Crainic este cel mai mare poet al tainei 
de netăgăduit a lui Dumnezeu. N. Crainic redă misterul lui Dumnezeu mai ales ca lumină nesfârşită, 
nu ca întuneric cum îl fac misticii occidentali (Juan de la Cruz, Eckhardt, Bohtne).  

Sensul figurat al cuvintelor rezultă chiar din căutarea  lexemelor care fac ca ,,materia divină 
să devină transparentă’’ şi să reflecte ,, imaginea simbolică a misterului religios”[23], iar 
consideraŃiile de mai sus ne-au ajutat să înŃelegem de ce metafora biblică a poeziei religioase a lui 
Nichifor Crainic are la bază  Sfânta Scriptură  ca ,, text creştin literar”. 

Rugăciunea, motiv al eului liric de a comunica cu Dumnezeu, îl ajută  ca ,,din matca lumii’’ 
să invoce cuvintele, ,,şi-n duhul ei să le trimet/ În constelaŃii de sonet/ Şi-n căi lactee de 
poem’’(Ucenicul). Poezia este în acest caz ea însăşi rugăciune şi la Nichifor Crainic ca şi la alŃi 
scriitori, simbolurile religioase şi biblice constituie  ,,categoria figurii cea mai numeroasă şi mai 
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semnificativă”[24]. Metafora rugăciunii îsi află corespondenŃa mai ales ,, în textul de expresie 
religioasă sau poezia fără <<program>> în poeziile Rugăciune”[25], în conŃinutul  cărora vom 
încerca să descoperim simboluri biblice. În textul poetic Rugăciune, eul liric caută prin har, credinŃă 
şi fapte bune, posibilitatea mântuirii sale subiective, iar împreună-lucrarea cu Dumnezeu a omului, 
este rod al credinŃei şi al hotărârii de a începe o viaŃă nouă: ,,Ca un miros suav de micşunea/ 
Străbate-mi iar cu harul Tău, Iisuse,/ Îngenuncherea inimii supuse,/ Lumina mea şi mântuirea mea”. 
Smerenia  devine în acest context simbolul biblic  al speranŃei  iluminării. Folosind stilul retoric, 
Nichifor Crainic atribuie lui Iisus conotaŃii noi printr-un limbaj reflexiv, El fiind ,,lumină’’, 
,,mântuire’’, ,,dor’’, ,,nemărginit’’ şi ,,contemporan” poetului. EnumeraŃia prin paralelismul 
sintactic a epitetelor nominale metaforice, substituie cu ajutorul limbajului poetic atributele divine 
ale  lui Dumnezeu în ipostasurile sale, descoperite literal în dogme. Teantropia , reciproca iubire 
dintre om şi Dumnezeu ,,între mica flacără a iubirii din sufletul omului şi flacăra cea imensă care 
este Dumnezeu, (…) această unire a universului cu singularul”[26], a fost  reliefată prin 
concentrarea expresiei la nivel lexico-semantic, folosindu-se antinomia ,,eu’’-,,Tu’’ şi prin metafora 
implicită a nemărginirii divinitătii, ,,Nemărginirea Ta de Dumnezeu’’. 

Metafora rugăciunii construită tot prin invocaŃie retorică îşi găseşte alte conotaŃii în 
Rugăciunea din amurg rostită  pentru  vii şi pentru morŃi, apropiaŃi sau nu fiindcă, se confesează 
sufleteşte poetul: ,,Tot una-mi sunt acum părtaşii şi  duşmanii”. Acest îndemn la rugăciune pentru 
cei plecaŃi, poetul ni-l descoperă mai puternic pentru fiecare dintre noi când ne apropiem de 
amurgul vieŃii. Toate cele lumeşti sunt trecătoare, singură învinge dragostea: ,,Tu dă-le, Doamne, 
dă-le toată lumea bună / Târzia-nŃelepciune din tristul meu amurg”.Versurile pot fi considerate 
răspunsul găsit în ,,Memorii”, ele fiind urmarea rugăciunii din închisorile Aiudului într-un destin 
născut din întuneric şi lumină, ,,stropită de aceeaşi ploaie a lacrimilor, ce izvorăsc la fel din ochii ce 
plâng sau din ochii ce râd”[27]. 

Metafora luminii remarcată prin dihotomia lumină/ întuneric şi-n poezia lui  Nichifor 
Crainic, este transferată sub semnul metaforei biblice către metafora luminii taborice, ipostazele 
acesteia fiind relevate şi ca ,,lumină a veşnicei cunoaşteri’’ sau ca  simbolului ,,păcii cereşti’’ 
(Rugăciune pentru pace). Structura  catrenelor  cu versuri ample  este interesantă prin versurile 
refren reluate la începutul şi finalul fiecărei strofe. ExclamaŃia retorică din prima strofă ,, Slavă łie, 
Doamne, pentru-această noapte!’’, exprimă printr-un limbaj aparent lipsit de artificii rugăciunea de 
mulŃumire  ridicată la Dumnezeu; invocaŃia retorică din ultima strofă, ,,Tu, răcoarea celui ars pe rug, 
Iisuse!’’, concentrează  starea de plenitudine exprimată dogmatic în cursul de teologie.  Dihotomia 
lumină/ întuneric, apus/ răsărit se răsfrânge acum în metafora păcii transcendentale şi umane. 
Antinomiile prin epitete metaforice: ,, umilei naşteri’’, ,,veşnicei cunoaşteri’’, construcŃiile prin 
oximoron ,,aripi fără zbor’’, ,,miezul de tăcere al strigatei vieŃi’’ sau paralelismele complexe lexico-
semantice din ultima strofă ce construiesc la nivel figurativ lanŃul metaforic, sunt expresia 
,,adevăratei iluminări’’ ce stăpâneşte sufletul poetului raportat la divinitate. Cu ajutorul harului, 
astfel de poezii devin ,,poeme tragice’’ a sufletului chinuit de suferinŃă şi de aşteptare, a celui ce-şi 
doreste ,,pacea’’ şi  liniştea : ,,Tu, răcoarea celui ars pe rug, Iisuse,/  Şi dulceaŃa  celui sfâşiat de 
leu,/ În arena morŃii, Dumnezeul meu,/ Fii şi răsăritul vieŃii mele-apuse,/ Tu, răcoare celui ars pe 
rug, Iisuse!’’Iată cum exprimă Nichifor Crainic această taină a luminii infinite şi veşnice a lui 
Dumnezeu, a sensului mai presus de toate sensurile şi izvor al tuturor sensurilor.,,Tu, cel ce te 
ascunzi în eterna-Ńi amiază/Şi lumea o spânzuri în haos de-o rază,/ Metanie, łie, Parinte.//  Izvod 
nevăzut al văzutelor linii,/ Mă scalzi şi pe mine în unda luminii/  Un murmur de carne fierbinte” 
Datorită lui Dumnezeu omul este şi el "nerăspunsă întrebare", " neant înflorit în minune". 
Dumnezeu face şi susŃine toate fără efort: ,,Şi cugeŃi, se naşte; voieşte şi durează/ Respiri  şi-
nfloreşti; iubeşti şi vibrează / De adâncul luminii nesătui”. Lumina, cântecul liturgic şi rugăciunea 
sunt motivele biblice dominante în câmpul lexico-semantic din poezia lui Nichifor Crainic, 
constituind o unitate într-unul din cele mai frumoase poeme, intitulat simbolic Cântecul potirului. 
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Poezia Cântecul potirului poate fi interpretată ca un imn ,,al întoarcerii la strămoşi”[28] sau ca un 
mod de comuniune  între generaŃii, pentru a slăvi pe pământ jertfa umană nesângeroasă a Tainei. 

Temeiul biblic al poeziei este Rugăciunea Lui Iisus, Rugăciunea de mulŃumire, instituită  de 
Mântuitorul atunci când prin gestul de binecuvântare a pâinii şi a paharului la Cina cea de Taină a 
consfinŃit jertfa Sa răscumpărătoare pentru păcatele omenirii. Imaginea  are la bază metafora jertfei  
şi simbolul biblic al Potirului, precum şi întoarcerea la origini prezentă şi-n alte poeme, ce explică 
continuarea gestului sacramental din generaŃie în generaŃie, întrucât ,,strămoşii noştri (…) n-au 
gândit creştinismul ci l-au trăit, căci în ochii lor creştinismul e principiu de viată, iar nu un cadavru 
filosofic pentru disecŃiile judecăŃii critice. Iar a trăi creştinismul e ceea ce primează peste toate  
elucurbaŃiile judecăŃii critice”[29]. CredinŃa şi evlavia sunt virtuŃiile străbunilor în faŃa minunii, ei 
putând să primească aşa cum se cuvine prinosul fiindcă omul, aflat prin natura sa ,,în interiorul 
gândirii divine’’, devine prin fapta sa ,,o sinteză vie a pământului prin trup, şi a cerului prin 
suflet.”[30]. ,,Când holda tăiată de seceri fu gata,/ Bunicul şi tata/ Lăsară o chită de spice-n picioare/ 
Legând-o cucernic cu fir de cicoare;/ Iar spicele-n soare sclipeau mătăsos/ Să-nchipuie barba lui 
Domnu Cristos’’.  

Metafora  biblică a  spicului  de grâu  trimite la starea de chenoză pe care se bazează  marea 
taină a credinŃei creştine, ,,arătarea lui Dumnezeu în trup’’, prin unirea firii dumnezeieşti cu firea 
umană, Dumnezeu se face ca unul dintre noi în ipostasul său dumnezeiesc.. Văzută astfel, metafora 
luminii  îsi găseşte corespondenŃa biblică  în Rugăciunea domnească rostită de Mântuitorul în 
Predica de pe munte conform versetelor biblice: ,,Pâinea  noastră cea de toate zilele/ Dă-ne-o nouă, 
astăzi…’’. Trecerea de la  sensul denotativ la cel conotativ  într-un limbaj reflexiv construit din 
simboluri biblice  (,,semnul crucii’’, ,,moaşte cinstite şi lucii’’, ,,faŃa lui Domnu Cristos’’, 
,,potirul’’, ,,jertfă pe cruce’’, ,,rana şiroaie-nspumate’’ devenită ,,must sângeros’’), demonstrează 
prin transferul de sens conotaŃia literală a Rugăciunii Domneşti, identică şi cu exegeza Noului 
Testament. ,,Pâinea’’ amintită  nu este doar hrana trupească, ea va fi transfigurată  prin Jertfa 
Euharistică a Domnului în hrana spirituală a omului: ,,Hrăneşte-mă, mană de sfânt Dumnezeu./ Cu 
bobul în spice şi mustu-n ciorchine/ Eşti totul în toate şi toate prin tine,/ Tu, pâinea de-a pururi a 
neamului meu”. Aspectul retorico-poetic dominant în poezie prin invocaŃie retorică, se asociază cu 
un limbaj reflexiv specific comuniunii tainice. Se remarcă concentrarea expresiei în versul ,,Esti 
totul în toate şi toate prin tine’’, ce favorizează ,,lanŃuri figurative”, cu deosebire metaforele 
abstracte, apropiind figura de simbol.Din punt de vedere semantic, limbajul figurativ al textului  
dezvoltă câmpul semantic încât, din viziunea de adâncime învătătura devine cunoaştere, ajutându-
ne să descifrăm taina dumnezeirii, existenŃei ,,în toate’’ a Domnului. Poetul a ales verbe la modul 
imperativ specifice  aspectului retoric, elocvente atât pentru actul comunicării teandrice  cât şi 
pentru a descoperi existenŃa lui Dumnezeu, în toate ce sunt: ,,Hrăneste-mă’’, ,,Adapă-mă’’, 
,,Priveşte-te’’, ,,vezi-te’’, ,,sângeră’’, ,,frânge-te’’. Pe lângă anaforă ca figură centrală, se observă o 
serie de metafore verbale , exprimând cucernicia şi credinŃa celor ce vor împlini jertfa nesângeroasă 
(părinŃii şi bunicii): ,, Legând-o cucernic cu fir de cicoare’’, ,,ScoŃând-o sfielnic cu semnele crucii’’, 
,,Adapă-mă, sevă de sfânt Dumnezeu’’, ,,Şi sângeră-n struguri şi frânge-te-n pâine.’’ Acest vers cu 
referinŃe în sfera sacrului,  poate fi un simbol al imaginii iconice a Fiului  ca ,,jertfă pe cruce’’, ,,ca 
tot în toate’’ şi ,,viaŃa de-a pururi a neamului meu.’’ 

În relaŃie cu motivul dor, lumina dobândeşte prin limbajul poeziei şi alte semnificaŃii. Ea 
devine în poezia Prinos din volumul Darurile pământului prin metafora implicită  „o candelă de 
nufăr argintiu”. Prinosul, darul adus puterii Creatoare, va fi „întâiul dor”- spune poetul- „de a mă 
desface-n soare/ Sub auria razelor ninsoare”. ConotaŃiile metaforice transfigurează prin limbajul 
reflexiv eul poetic, oferindu-l prinos divinului „ca floarea unui crin/ Când mugurul se sparge de 
frumuseŃe plin”.  În planul vegetal, natura devine factorul compensator pentru menirea poetului de a 
vedea în ,,darurile pământului’’ iubirea Creatorului. O demonstrează pentru puterea harului darurile 
Puterii Creatoare, „întâiul gând” – poate rugăciunea  „care din patimi face poezie”- „întâiul cânt, 
întâiul imn”. Epitetele adjectivale au ca termen de referinŃă elementele naturii devenită în plan 
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uman „natura mamă”. Natura este spaŃiul matrice, ocrotitoare, simbol al încrederii că tot ceea ce 
Dumnezeu a creat a fost făcut pentru a fi frumos şi pentru a aduce fericire.  

O altă metaforă e aceea a durerii, ce prelungeşte plânsul din creaŃiile anteriore, durerea fiind 
vinovată de înrudirea ei cu acest neam ( Durere). Prin hiperbolă şi oximoron ea devine ,,Durere, 
vâlvătaie nevăzută/ Ce duduie în marile cuptoare’’. Imaginea biblică îşi află ecouri în apocalipsă, iar 
oamenii sunt parcă mii de Iisuşi crucificaŃi: ,,Ne arde furtunoasa ta dogoare,/ Ne arde cu blestem/ 
Că buzele uscate nu putem/ Să le muiem în cupa de răcoare/ A numelui tău”. Poetul şi teologul 
Nichifor Crainic a înŃeles viaŃa ca pe o necontenită dăruire, supus spiritului de jertfelnicie, 
înŃelegând că mai fericit este ,,a da”, decât  ,,a cere”, slujind trup şi suflet neamului său 
românesc.Glasul său poate să răzbată de dincolo de mormânt prin tainice cuvinte:,,Te-apropie şi 
bea, făptură arsă,/ Că apa mea ce trece nu se trece-/ Cu cât o sorbi, mai vie se revarsă/ Şi tremură 
mai rece!” 

Concluzii 
În urma celor expuse, poezia religioasă este poezia totală, absolută, creatoare a unui limbaj 

capabil de a exprima în forma inteligibilă cea mai apropiată, un adevăr în căutarea căruia a pornit cu 
mii de ani în urmă. Poetul  Nichifor Crainic este prin excelenŃă, alături poate doar de Vasile 
Voiculescu şi Radu Gyr, un imnolog de seamă al poeziei religioase româneşti, care a reuşit  să-i 
releve frumuseŃea, sensibilitatea şi profunzimea de expresie, acel adevăr ce ne atrage pe toŃi 
deopotrivă înspre un absolut căutat şi dorit. ,,Artă şi idee, ca două imagini rugător întinse către  
intangibilitatea zadarnicului, se îmbăiază în valuri aromate de poezie şi trezesc în suflet viaŃa 
ascunsă a presentimentelor, a imitaŃiilor noetice profunde şi vaporoase”[31], iar Nichifor Crainic 
rămâne prin cele două constante unul dintre scriitorii moderni care a făcut din teologia ortodoxă o 
,,icoană” a frumosului,  transferată în metafora biblică,  înŃeleasă ca rugăciune, închinare, suferintă, 
cântec liturgic, înger, durere, într-un cuvânt  Poezie.  
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Abstract 

The article presents, while giving arguments, the specific aspects of the goals of religious 
education, as incorporated in the integrative system of ideals, purposes and objectives of education 
as a whole. The multiple fundaments of educational goals, from the social-economic ones to the 
axiological or theological ones, cause and condition the profile of the ideal in religious education, 
including the Christian one. But, at the same time, the system of religious values, concepts, ideas 
and practices – and, implicitly, that of religious education, has a specificity having resulted from the 
Holy Tradition, from the contemporary human’s need for sacredness, for transcendence, regardless 
of age, as well as from the human being’s necessity for finding an answer to the complex issue 
regarding the meaning of its life. The theological dimension of educational goals is a crucial 
element in orienting education, with all its multiple facets, resulting in the religious, spiritualized 
human being, guided by the supreme values of universal culture.  

 
Key words: educational ideal, christocentric principle, need for sacredness, Christian education 
paradigm.  
Cuvinte cheie: idealul educaŃiei, principiul hristocentric, nevoia de sacru, paradigma educaŃiei 
creştine.  

 
The so-called ‘actionalistic’ theoretical perspective on education places a great deal of 

importance on the goals of educational practice. Being institutionalized, education is an intentional 
process, and it implies the anticipation of results per various lapses of time (for instance, long-term, 
middle-term or short-term results), the engagement of those types of cognitive, affective, voluntary, 
and practical relations between the educator and his/her disciples that would lead to the gradual 
attainment of goals. Thus, the initiation of concrete educative acts, the selection of teaching 
instruments, methods and procedures, the establishment of  instructive contents, the valorization of 
educational resources, the evaluation of children’s and young persons’  participation in their own 
accomplishment etc. are oriented by the goals of education. 

In educational practice, reference is often made to diverse concrete variants of the ultimate 
educational goal: the ideal of education, educational purpose and model, general objectives, 
taxonomic objectives, projects, aspiration level, educational values - purpose, directly testable 
objectives etc. All these variants aim at the personality pattern that education has to shape – an 
appropriate pattern and an integral part of a certain type of culture and civilization, a value – 
pattern, in its turn oriented and subordinated to the society’s system of values. Essentially, the goal 
of education has three main variants: 1. The educational ideal; 2. The purposes of education; 3. The 
general and operational educational objectives. All these have the major function of orienting the 
educational practice, of giving sense and value to the concrete educative acts, and will succeed in 
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this if there is a systemic hierarchy, if they are fluently and unitarily operated. The goal of the 
educational act bestows perspective on the pedagogical action and the necessary premises for its 
efficiency. 

There have been theoretical positions underestimating or even denying the importance of 
establishing goals in the educational work, such as non-directivism, pedocentrism, free education 
etc. However, neither the justifications and argumentations supporting these theories, nor the 
practical results obtained by them can be convincing. 

The ideal of education 
The educational ideal refers to the type of person or to the personality pattern that is 

appropriate to the needs of society, its culture and civilization, and which the educative practice has 
to form. As an abstract and general notion, the educational ideal has a historical stability; it stands 
for perfection, the beauty of the human being, for what a human should be, it is a superior level in 
the system of values which all educators and all educational factors wish to achieve. 

The educational ideal has a concrete and historical basis; it is that which governs the 
mentalities and the culture of a historical era. The ideal is the illustration of what education aims to 
accomplish in a human being, and it produces the attitude of society and educators towards the 
child, towards the human being in general. 

Each social system has its specific ideal of education. For Ancient Sparta, for instance, the 
educational ideal was embodied in the military, potent warrior type of personality. For Ancient 
Athens, the educative ideal was the good and handsome man (kalokagathia), for the Middle Ages – 
the ideal of the knight and the Homo Religiosus. The Renaissance introduced the ideal of the 
multilateral, handsome, free man. The Renaissance, in the words of C. Narly, represented a "heroic 
affirmation of the human entirety". Comenius proposed, in his pedagogical system, the educational 
ideal of the "erudite, virtuous and pious" man; Rousseau – that of the "free and naturally good 
man". J. Locke proposed, for the educational system in England, the "Gentleman" model. Other 
pedagogues formulated a utilitarian ideal, in the sense that school has to prepare the child, the 
young person, for a practical life. I. Kant focused on the moral ideal of education, so that the 
formation of the disciple’s moral character had to prevail over all educational purposes and 
objectives. According to German pedagogue Herbart, education as a whole had to aspire towards 
the realization of a moral character. Consequently, in the coverage and realization of educational 
curricula, the predominant event should be the moral one, and history and religion should hold a 
central place in the educational content etc. 

In modern and contemporary pedagogy, a new outlook asserted itself: the integralistic 
conception of the educational ideal, in other words, the formation of the ultimate human being, of 
the ideal human, characterized by a complete and harmonious life. In Goethe’s view, for example, 
the educational practice has the mission of harmoniously developing all elements that compose the 
being and the life of a human. This might be achieved not only by means of contemplation, but 
particularly through activity, through creation. Pestalozzi followed the same lines of the integral and 
harmonious ideal of the human individuality; he believed that the human being possessed forces and 
natural energies by means of which he could achieve something in life.  But these energies (will, 
motives, intelligence etc.) must be oriented by ideal values. He admits two such directive values: 
faith and love. Therefore, the ideal of education is that of developing all human forces, harmonized 
and enlightened by morality and religiousness, by ideal values. Education will ceaselessly tend 
towards realizing ideal values and, most of all, faith and love. The child will thus be gradually 
prepared for humanity. 

This perception was also disseminated in Romania in the interwar period. The Illustrious 
professor at the University of Bucharest, G.G. Antonescu, was convinced, in agreement with 
the pedagogical conception of Pestalozzi, that the ideal in education consisted of cultivating 
all forces that made up the psycho-physical organism of the individual, as well as the ideal 
values meant to inspire the former and to bestow direction upon it; in other words, education 
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will continuously seek to realize ideal values and to idealize  real forces, thus tending towards 
active idealism [1].  

 Nevertheless, education presents itself as unit of several aspects – intellectual, moral, 
physical, esthetic, civic, national etc. The interpenetration of these aspects is based on the 
unity of spiritual processes – cognitive, affective and volitional. Since there cannot be a pure 
intellect, a pure will or pure feelings; they are always organized within a system, with a 
determining role of one over the others. The same situation occurs in the educational process: 
those who perform religious education shall also fulfill objectives of moral, intellectual, 
esthetic, professional, national and family life education, etc. and vice versa. The educational 
process management is ensured by values: absolute good, love of one’s neighbor, beauty, 
truth, justice etc. 

The sharpening of the social division of labor has imposed a sociological view on education, 
a different personality pattern as an ideal of education. According to this theory, as represented by 
sociopedagogue Emile Durkheim, educational practice must respond to social needs. Consequently, 
the ideal of education should incorporate the multitude of biophysical, social, moral, psychological 
and professional traits required by the person who is capable of being integrated into society, the 
person whom society wants. 

In communist societies, the educational ideal was the formation of a new type of human 
being, multilaterally developed, able to integrate in a society devoid of the exploitation of fellow 
humans. 

It can be inferred that in all historical ages, in all pedagogical systems, the educational ideal 
was focused on the human being, on what the latter should become, having a socio-economic, 
ecological, scientific, psycho-pedagogical, religious, ethical, esthetic, historic etc. substantiation. 

The socio-economic substantiation of the educational ideal resides in the fact that a human 
community (a people, a nation etc.) has the tendency to establish goals that are appropriate to its 
level of development, and to the volume of available means (be they money, materials, educational 
areas, the possibility to pay the salaries of the teaching staff etc.). The personality is thus designed 
so as to tally with the characteristics of the social division of labor, and with the labor market 
requirements. Put differently, the educational ideal is shaped in the image and likeness of the 
society upon which it is based. Consequently, there is an organic connection between projects of 
socio-economic development and the educational ideal, the latter essentially depending on the 
former. A distancing of the educational ideal from these projects and from its socio-economic 
fundaments would result in its having a utopian character. 

The ecological substantiation of the educational ideal has an unsuspectedly great 
importance, for humankind does not create its culture and civilization in disregard of the biosphere. 
Its future, in spite of it being the crown of the Creation, depends on the future of ecosystems, of the 
biosphere, of the planet. Its sovereign and supercilious attitude towards nature cannot lead to 
anything good. Humans will manage to prolong their existence on Terra only by protecting nature, 
by harmonizing their behaviors to the dynamics of ecosystems, by achieving ideals of good and 
beauty, not only in their personal existence, but also within their social group, their community, the 
entire natural environment on which their lives depend to a great extent. Consequently, conscience, 
culture, and the ecological conduct of the human being constitute an essential dimension of today’s 
educational ideal. 

The psycho-pedagogical substantiation of the educational ideal lies in its anchoring to 
the bio-psychical, psychological, moral particularities of the majority of people in the given 
historical era. To seek to bring about a "new type of human being", wholly detached from 
human nature and the human condition of the concrete historical era, radically different from 
traditions and mentalities, from the soul of the people, is a utopia. The status of educators in 
this situation (the case of those societies with low material and social means, but with 
revolutionary, utopian educational ideals - "the new type of human", for instance) becomes 
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dramatic, or even tragic. The results and performances of educative actions do not come to 
light, even if enormous efforts and heroic sacrifices are be made. For this reason, the 
pedagogical substantiation of the educational ideal must take into consideration the real 
possibilities of educational practice for fulfilling this ideal, for transposing it into reality. The 
educational ideal can play the part of an actional guideline if it is well bound to the pedagogical 
reality, to the level of the human condition, to the economic structure and infrastructure, if it 
makes a junction between what the human is and what it can become, with relation to the actual 
requirements of the social macro-system. 

The philosophical/axiological substantiation of the educational ideal is highlighted, 
among other things, by all eras of cultural prosperity. The pedagogic ideal has always been in 
a deep connection to the philosophical outlook, to the system of values of that specific era. 
The philosophical outlook, in its capacity as a synthesizing, global idea on the individual and 
the world, on the meaning of the life of the human being and society, as an active, militant 
attitude towards the present of the human condition has at its core the project of individual 
and society that should be achieved. As a consequence, the ontology of humanity, the 
axiology, ethics, and philosophy of history come to provide a theoretical and spiritual 
framework for the substantiation of the ideal to be attained in educational practice, to propose 
criteria for judgments of value, for correlating and integrating the pedagogical ideal to the 
ethical, esthetic, and religious ideal. The ideal of education will be conceived depending on 
the manner in which the human is perceived, on the hierarchy of titles defining it (Homo 
sapiens, Homo religiosus, Homo faber, Homo loquens, Homo ludens, Homo significans, 
Homo oeconomicus, Homo sapientisimus etc.), this conception involving, as well, a primary 
way of attaining it. G.G. Antonescu duly remarked that the role of the ideal consisted of 
cultivating all the forces that make up the psycho-physical organism of the individual and the 
ideal values meant to inspire and give direction to the former. In other words, education will 
continually gravitate towards the realization of ideal values and to the idealization of real 
forces in a human being [1].  

An effect of the philosophical/axiological substantiation of the ideal of education is its 
superior correlation to the values of culture and civilization, the opening of the pedagogical 
conception towards interdisciplinary measures. At the same time, philosophic rationalism bestows a 
tint of maximum generality, of universality on the educational ideal, in certain situations sliding into 
utopia and romanticism. The axiological dimension also refers to the ethical, judicial and esthetic 
content of the educational ideal. The ideas of good, justice and beauty constitute landmarks of value 
in the design of the pedagogical ideal.  

The theological substantiation of the educational ideal has the mission of bestowing 
absolute perfection on the former, of putting its form and content in connection with God, with the 
supreme, first and last, all-perfect and all-powerful uniqueness. The theological dimension of the 
educational ideal serves to guide educational practice in the direction of forming the religious 
human being who, being mystic, has unity as a supreme value, understands the world as a unitary 
whole, and constantly relates to the world in its entirety. The mental structure of the religious 
human is constantly oriented in the direction of creating a perfect experience of the highest value 
(Spranger). The prevision of A. Malraux – that the 21st century will be religious, is in accordance 
with the necessity of the human to relate to a superior cause, to higher landmarks of value, in order 
to be enlightened in choosing the paths to follow in life, and to find personal solutions to the 
profound issue of the meaning of life. The need for sacredness and transcendence of the 
contemporary human, on the background of moral crisis, seems to increase. In this context, 
religious education can fulfill its functions as part of education in its entirety, turning to good 
account the tight correlations between Sophia and Paideia, between the attachment to lofty values 
and action, between logos and praxis, in order to shape the personality of a good Christian. But 
religious education is of a multi- and intercultural type, which implies the recognition of and respect 
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for differences, for the specificities of other religions. Religion, as a school discipline, must not 
become a launch pad for proselytism or hatred of other beliefs. It shall not transform into a means 
of indoctrinating or manipulating consciences.” [6].  

The human’s need for sacredness, for landmarks of value, must be met through 
culturalization and spiritualization, through the coherent promotion of all sides of education.  

There are personalities that are dominated by immanent mystical values and others which 
are oriented by transcendental mystical values. Immanent mystics develop their religious experience 
in the affirmation of life and in their active participation in it, whereas transcendental ones seek to 
achieve spiritual unity with the divine force by withdrawing from life, by adopting asceticism, or 
self-denial and meditation, such as the saints in India. The religious conception, in all cases, is a 
unifying wisdom of life, a value with an integrative and comprehensive function. Thus regarded, the 
theological substantiation of the educational ideal will leave its marks on the educational practice. 
The superior human being, the seeker of paths leading to accomplishment has a religious motivation 
for its general conduct, and this pertains to the scope of the educational ideal. Consequently, 
religious education becomes, in an ecumenical vision, a support for spiritual, moral and civic 
education, closely interconnected and interdependent [19].  

Consequently, the educational ideal targets a personality pattern corresponding to the 
requirements of a concrete and historical culture and civilization, with a multiple substantiation, 
which the educational practice is called upon to fulfill in the process of its development. The ideal is 
a major credo, not only for pedagogues, but also for the society that exerts a modeling function on 
human beings, that animates and organizes their forces on the road to accomplishment, that 
eliminates the neutrality and confusion which might suppress aspirations and pedagogical optimism. 
Likewise, the educational ideal is an axial product of the philosophical outlook, a central value of 
society and personality, in accordance with the system of values to which they adhere, having a 
formative role, an orienting function of enlightening the pedagogical praxis. As a synthesis of the 
above-mentioned, the ideal of today’s Romanian education is very accurately formulated in the Law 
of education, no. 85/1995, art.353, and in the  Law of National Education54, adopted by the 
Parliament of Romania in September 2009.    

Educational purposes and objectives 
Unlike the ideal of education, the educative purpose has a more limited scope of action in 

space and time. If the ideal refers to the goal of the educational action on a macro-social, historical 
scale, the educational purpose concerns the goal of an action, of a series or complex of determined 
educative actions. 

The purpose is a mental projection of the result that needs to be attained in the concrete 
educational practice, which is associated to the appropriate mode for the development of this 
practice; it, therefore, has two components - an ideational/anticipative one, and another one 
focusing on the structure of the pedagogical action. Thus perceived, the educative purpose has a 
certain scope of time, and is applicable to one branch of educational practice, at a particular age, for 
a certain educational discipline etc. But, the more the purpose is particularized, the more it 
transforms into a general objective of education. Hence, the relativity of this notion. 

                                                             
53 Education seeks to realize the educational ideal based on humanistic traditions, on the values of democracy and on the 
aspirations of the Romanian society, and contributes to the preservation of national identity. The educational ideal of the 
Romanian school consists of the free, wholesome and harmonious development of the human individuality, in the 
formation of an autonomous and creative personality (Law of education 85/1995). 
54 Education constitutes the first of national priorities and is a public service that seeks to realize the educational ideal, 
based on universally recognized humanistic and scientific values, on the tenets of democracy and on the aspirations of 
the Romanian society, and contributes to the preservation of national identity.  
The educational ideal of the Romanian school consists of the free, wholesome and harmonious development of the 
human individuality, in the formation of an autonomous and creative personality, based on the real assumption of a set 
of values necessary to one’s own development and personal accomplishment and to the social and professional 
integration into a knowledge society (Law of National Education 2009) 
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As a directional component of activity, the purpose is elaborated on the basis of a thorough 
study of the situation, and of the resources of the pedagogical action, being thus defined so as to 
allow the selection of proper means for overcoming the obstacles to its attainment, and to suggest 
the measures to be taken in order for its practical realization to be obtained. The realism of the 
purpose is proved by the degree to which it will be attained. The purposes of education are effective 
is they are thus formulated so as to allow a critical reference to the previous educational practice, 
thus acquiring the quality of intrinsic motives of improvements. But this also depends on what J. 
Dewey believed that an educational purpose should be characterized by, namely: 

a) to involve a fecund generality, and to endlessly seek new openings, new purposes; 
b) the purposes must not be imposed from outside the group’s life, from outside the interests 

of children and young persons, but should be based on their activities and inner needs, and emerge 
from their experience and motivation; 

c) to allow the choice of teaching methods and procedures that are convenient for both 
educators and students, to suggest the type of situation, of educational community that ought to be  
created for the educated person to act and develop freely. 

In accordance with the educational ideal and with the established purposes, specialists in 
curriculum conceive general objectives for different stages of life, educational levels, groups of 
taught disciplines etc. The objective is the anticipated reflection of a result in the shape of a 
performance; it is the acquisition to be achieved by the educated one in the evolution of his/her 
personality. Objectives particularize an educational purpose, while being targeted on the 
obtainment of progress through learning, which, in one way or another, can be observed, evaluated, 
measured and which pertains to the personality as a whole or to certain components of the latter. 

The formulation of objectives by specialists takes into consideration various reference 
points: 

� to be in consensus with the educational ideal and the purposes of education;  
� to emerge from the progress recorded in the development of culture, spirituality, science, 

technologies which, generally speaking, have an impact on education; 
� the main requirements of social dynamics, the new issues of social and professional 

integration of educated persons, which must be solved by them in the moment of their stepping into 
life; 

� the particularities of the individuals’ conduct and behaviors, which will have to assert 
themselves in accordance with political, juridical, moral and religious principles; 

� the institutional organization of the educational system; 
� the volume of educational resources available to educators and students; 
� the motivational system, the children’s/young persons’ aspiration level, the prevalent 

traits of their personalities which constitutes, from the perspective of value, the main priority in the 
operation of formulating and elaborating objectives. 

Considering the regulating role of educational goals at large, the National Curriculum in 
Romania incorporates the goals of educational levels and the objectives of curricular cycles. The 
goals of pre-university educational levels are derived din educational ideal and are formulated in the 
Law of national education. 

The realization of a formative education depends on the establishment of teaching and 
learning objectives for each discipline, for groups of disciplines, for one year of study, for one cycle 
of education etc. The specification of objectives (intellectual, theoretical, behavioral, affective, 
social, moral etc. performances) which students must reach through learning will help them to better 
organize their study, self-control, and self-assessment, and to regulate their learning process with 
respect to the requirements that they must meet. At the same time, based on the definition of the 
objectives, the teacher will choose the educational methods and procedures, the didactic material, 
the contents of the teaching act.  
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The general objectives of education (specific for disciplines, forms of education, cycles, 
profiles etc.) cannot be met by one educator, in one class, in one concrete activity, but are the result 
of common efforts by educators in that subsystem of education and are met throughout a longer 
period. They have the mission of indicating the direction, of guiding the educators’ collective 
efforts. Consequently, they are not operational, meaning that they cannot be attained through the 
concrete educative action of one educator only. This is why, in educational practice, objectives that 
are specific to concrete activities, to didactic sequences of classes held by each educator, are also 
formulated. These bear the name of operational objectives, and represent the concrete targets of 
each didactic activity (teaching, learning, revising, proofreading etc.) Thus, the operational 
objectives form an obligatory suite for the attainment of a general objective, and a set of general 
objectives is obligatorily achieved in order to fulfill an educational purpose. Likewise, the 
attainment of the constellation of purposes in a certain historical era will result in the educational 
ideal drawing nearer. Consequently, the goals of education are organized hierarchically and 
systemically, while taking into consideration their degree of generality: 

a) the ideal of education, as a level of maximum generality, as the largest extent of time, as a 
higher intentionality, as a supreme axiological threshold in the teaching activity; 

b) the purposes of education, as average levels of generality and extent of time, as an 
intermediate and necessary condition for the achievement of the educational ideal; 

c) the general and special objectives, as direct, immediate, and thus analytical and concrete 
tasks of the educational process, designed to guide the daily practice of educators. For this reason, 
they shall be defined in the planning of lessons, ongoing teaching activities, in the scheduling of 
activities per trimesters, per academic year, and implicitly in religious education.  

The educator’s inability to make these objectives operational does not mean that s/he will 
have to forgo didactic planning; on the contrary, these objectives, too, must be clearly formulated 
and pursued in long-term educative activities. They underlie simple and coherent educational 
strategies, requiring creativity and professional talent of teachers. On the other hand, this kind of 
expression of objectives in actional verbs, in observable and directly testable activities, is often 
disputed by both teachers and learners. The former are irritated by their multitude and precision, by 
their pretense at measurability, and the latter reject them because they impose a rigid programming 
of the behavior during classes. The limits imposed by the cult of operational objectives, by the 
attitude of overestimating them in the educational practice might be overcome by renouncing terms 
such as "learned behavior" or "behavioral objectives", "directly testable objectives ", embracing the 
term of "capacity" (that is, ability, skill) of doing, of acting, of solving problems, of thinking and 
feeling, of wanting, of complying with norms etc. 

The specificity of goals in Christian education 
In Christian education, the perfect, integral and harmonious personality pattern that must be 

achieved is that provided by Jesus Christ, the ideal of education being the realization of the 
communion between humans and God and the human’s growth within this communion. The Christ 
represents the perfect paideic paradigm, the brilliant prototype of the Christian. As a consequence, 
the religious education aspires to guide disciples towards imitating God – absolute Holiness: „Be 
perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect” (Matthew, 5:48), „I am the Way and the Truth 
and the Life. No one comes to the Father except through Me.” (John, 14.6). The desirable 
educational model possesses certain characteristics pertaining to the superhuman. But these must be 
worshipped, whereas transferable traits in the human conscience, attitudes and behavior must be 
imitated as faithfully as possible. The Fathers of the Church, Christian philosophers and a good deal 
of classic pedagogues gave an exact outline to the goals of Christian education. Thus, for instance, 
according to Clement of Alexandria, the goal of education resides in adjusting human will to the 
divine will, on the path of personal accomplishment;  in the words of Basil the Great, the ideal of 
education coincides with the goal of human existence – the preparation for eternal life and 
happiness in the afterworld; in the view of  John Chrysostom, the ideal of education resides in the 
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care for the redemption of the soul by ensuring spiritual purity, propriety, the moral profile of the 
good and fair human, in forming no less than true athletes for Jesus Christ; Augustine and  Thomas 
of Aquino argued that education at large must be religiously oriented [3], [2]. Likewise, the father 
of modern pedagogy – J.A. Comenius, was convinced that the ultimate mission of humans was the 
acquirement of eternal happiness in communion with God, through a gradual process of 
embodiment of the divine perfection inside the human being.  

Broadly speaking, religious education orients the human being towards the absolute, the 
sacred, towards perfection, that is, towards a horizon transcending reality data, giving direction and 
meaning to the existence. The famed historian of religions, Mircea Eliade, summarized the above 
by writing that living as a human being is in itself a religious act [7].  

The different sides of education – intellectual, moral, esthetic, economic, juridical, 
philosophical, ecological, professional, physical etc. are integrated and subordinated to the 
realization of this communion between the human being and God, started in our earthly life, by 
participating in the life of the Church of Christ. 

Christian education comes to entirely shape the human being, the two sides of this whole – 
soul and body – at the same time, all the elements composing the soul and the body, placing the 
emphasis on the soul, on the formation and spiritual perfection of the human being. Albeit inferior 
to the soul, the physical aspect is not underestimated, it is not deemed a prison for the soul, but was 
created to be the bearer of spiritual life. In this respect, Saint Paul, the Apostle, said that the human 
being was, in its entirety – as body and soul, a temple for the Holy Ghost. The religious education 
leads to the achievement of an utter harmony between corporeal life and the life of the soul, walking 
a difficult path that implies the human’s continual cleansing of passions, suppression of the 
proclivity to sin, the cultivation and growth in the spirit of virtue, the spiritual ascension of the 
human through faith, the Christian-Orthodox asceticism, the correct Christian living. In this respect, 
the renowned specialist in the history of religious beliefs – Mircea Eliade, was convinced that 
being, or rather becoming human, meant being religious [7]. 

The attainment of the ideal of Christian education implies the realization, by the human, of 
the state of moral and bodily cleanliness, that is, the purification from passions and sins through 
penance, through participating in the life of the Church, in the activity of the Church in the world, 
through embracing the religious knowledge, traditions, and culture. Gradually, the becoming human 
will achieve spiritual communion with the Christ, the Man-God, which will open the door entirely 
to the Supreme Truth, Eternal Good, Absolute Beauty and Perfection, Supreme Justice and Eternal 
Happiness.   

The cultivation of the belief in the Christ, by means of religious education, ignites and 
enhances the love of God, of the Church, of people, of the entire creation. The spiritual horizon, the 
learners’ scientific, technical, artistic, and common knowledge will become compartments 
sustaining a hierarchy of values having, on its top, the absolute and perfect Uniqueness – the ruler 
of the whole vertical of values. The progress of a child’s personality will be completed and 
deepened as a consequence of the accumulation of the religious dimension of the conscience, of the 
belief in the religious/moral life, of the feelings of love for God and for one’s neighbors. The 
formation of a religious conscience and conduct in a child, the latter’s living in accordance with the 
model provided by the Christ will be completed by the affirmation of the truths of divine 
Revelations, making interdisciplinary connections, using data from all sciences, arts, philosophy, 
psycho-pedagogy etc. 

Therefore, the ideal of Christian education is, ultimately, as written by Professor Dumitru 
Radu, living according to the will of God, in communion with Jesus Christ, inside His Church. The 
genuine Christian is a being of love and evangelical living, of a love that constantly aspires to 
achieve self-improvement, because of finding, every moment, new reasons for loving God and 
people. In this way, the Christian proves, since an early stage in his/her life, that the love for God 
gives birth to the love for people. But the love for people and the love for God are like two wings of 
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the same soul, of the Christian soul; two flames of the same fire, the fire that annihilates sin and 
sustains the human’s ascension to God, as well as the advance towards our neighbor, through acts of 
abnegation and sacrifice [18].   

Having such dimensions, the educative ideal is the superior prototype in the educational 
conscience of the society, which, in its turn, establishes limits and a road to follow for its 
development, and can become a decisive factor in the life of students if it is clearly and 
convincingly put forward, can unleash the impetus and energies of youth, marking the complexity 
of the students’ psychical life, can produce changes of attitudes, according to the code of Christian 
morals, can generate optimism, confidence and perseverance in the efforts intended for the self-
improvement of the personality, for the well-balanced integration in society, in the spirit of total 
respect for the dignity of one’s fellow creatures. It will thus come to the confirmation of the creed 
of the great classic pedagogue J. H. Pestalozzi, that the human becomes human only through 
education [16] and the supreme ideal in education consist of ennobling the human being, which is 
rendered possible by the love of people and the strengthening of faith.  

The young persons’ adherence to the ideal of Christian education is, at the same time, a 
strong motive for enriching their spiritual life through learning, for strengthening their attachment to 
the values of national culture and civilization, of universal historical traditions.  

The attainment of the ideal of Christian education through pedagogical practice requires tact 
and mastery of the educating priest or of the catechist, the use of pedagogical resources according to 
the specificity of the educational situation, the choice of an appropriate educational style, depending 
on individual or age-related particularities, the observance of pedagogical principles and laws etc. 
But the educator will also apply two specific principles of religious education: the ecclesiological 
principle and the Christocentric principle. The former requires the performance of any educative 
activity, lesson or catechesis in the Church, in agreement with the spirit and life of the Church, the 
selection of educative contents in such a way that they might awaken faith in the souls of children 
and young persons towards the omnipotence of God, the seeding of convictions regarding the truths 
of Christianity, whereas the latter, namely the Christocentric principles, implies that all didactic 
measures taken by the educating priest or by the teacher of religion should underline the fact that 
the Christian religion has Jesus Christ, the Man-God at its center – the source of energy, power and 
life of a Christian. 

With regard to the objectives of religious education, the same criteria can be applied for 
their classification. To simplify things, we shall consider the elements of content in religious 
learning to be focused on two groups of objectives: 

- informative, instructive objectives, or what the student must know at the end of the lesson 
or another didactic activity; 

- formative, educative objectives, or what the students must be able to do at the end of the 
didactic activity. 

For the realization of objectives in the first group, the educator shall ensure an educational 
content of an informational, cognitive essence. This kind of informative, instructive contents is 
primarily addressed to the memory, and the objectives targeting them can be stated through 
appropriate verbs, such as: students must bear in mind, remember, recognize, acquire, identify, 
name, reproduce, repeat etc. 

With a view of achieving formative objectives, the educator shall primarily select the 
educative contests of learning: skills, abilities, capacities, convictions, attitudes, interests etc. What 
the student must be able to do can be stated in verbs expressing psychical forces, progresses in the 
students’ conduct, comprehension skills and application of moral knowledge and virtues, the level 
attained by religious conscience. The gradual approach to the realization of the ideal, purpose and 
objectives of Christian education, by the agency of teaching and learning religion in school, is 
rendered objective in the spiritualization of the human, the internalization of religious values and 
culture, in the formation of the spiritual ego centered around faith, feelings and attitudes, guided by 
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transcendental values and especially in  real-life, social and civic behaviors, concordant to the 
Christian norms and canons, to the divine commandments.  

Conclusions  
By way of conclusion, the goals of religious education have specific aspects, generated by 

the need for sacredness and transcendence of the contemporary human, by the embracing of 
spiritual values, as axiological landmarks for choosing the path to follow in life, for solving the 
intricate issue of the meaning of human life on earth. The ideal, purpose and objectives of Christian 
education stem from the tradition of the Holy Church and acquire a practical, functional value, 
through a tight relationship with the general goals of education, through the blending of religious 
education with the other sides of education in general, by complying with the principles of the 
Universal Declaration of Human Rights and of the Constitution of Romania.    

The ideal of Christian education, to the extent to which it is lived and assumed, becomes an 
axis in the formulation of purposes and objectives in the teaching/learning of religion, the backbone 
of spiritualization, of the coordination of the process of shaping the personality in ontogenesis. 
Consequently, the results will be final products of pre-university education: superior characters 
centered around the love of one’s neighbor, the avoidance of sins and unlawfulness, the tolerance of 
other beliefs, around forgiveness, piousness and solidarity to those in need, around the observance 
of divine commandments and of the norms of the lawful state. All these exclude practices of 
religious proselytism and conscience manipulation, bigotry, fanaticism and intolerance.  
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Abstact: 

This article wants to reveal the religious life of the writer Mihail Gaşpar. Orthodox priest, 
fighter for national rights, writer, Gaspar confesses his own religious life through his work. He 
manages to create an authenhic Christian atmosphere both through the lexis and the Christian 
ritual. Sacred spaces such as the church or monastery, altar servants (metropolitan bishop, priest), 
sacred books (Gospels), the sacraments of the Church (Eucharist, Matrimony), rebuild a world of 
orthodoxy in XIX Century Romania.  
 
Key words: clergyman, monastery, icon, saint, saint’ lives, gospel, martyr, metropolitan bishop, 
cup. 
Cuvinte cheie: cleric, mănăstire, icoană, sfânt, VieŃile SfinŃilor, Evanghelie, mucenic, mitropolit, 
potir. 
 

Există de-a lungul scrierilor lui Mihail Gaşpar mai multe elemente ale existenŃei religioase. 
Acestea rezidă în primul rând în calitatea de cleric a autorului lor, dar şi, în principal, în calitatea de 
cercetător al religiei în diferitele ei ipostaze. Într-o misivă adresată unui prieten, Mihail Gaşpar se 
destăinuie: ,,Lumea esternă nu mă interesează absolut afară de părinŃi şi voi, neuitaŃilor mei amici. 
Mă cufund sara în <<VieŃile SfinŃilor>> şi <<Evanghelie>> şi atunci parcă îmi cresc aripi iar eu mă 
înalŃ la sfere mai înalte sus până unde nu mai poate pătrunde lutul ce-l numim om. [...] Mândria am 
pierdut-o, precum şi ambiŃia mea, ca două însuşiri care nu pot fi plăcute înaintea Creatorului. <<Fii 
umilit că Domnul te va înălŃa>> (Iacob C. XIIII. v. 8, C. 17)" [1]. 

ViaŃa religioasă este prezentată comparativ: trecutul măreŃ faŃă în faŃă cu prezentul mizer. 
Epoca lui Ştefan cel Mare este una de apogeu a manifestărilor religioase, astfel că pe lângă valorile 
arhitecturale ale eclesiei, întâlnim fapte personale ale credinŃei.  

Însăşi revenirea din pribegie a domnitorului legitim este prevestită de minuni: ,,La 
mănăstirea Hârlăului, icoana Maicii Domnului a început să lăcrimeze, iar mucenicul Gheorghe din 
cadrul aurit ridicase într-o bună dimineaŃă spada ca de atac"[2]. Înscăunarea este făcută de 
mitropolitul Teoctist al Moldovei: ,,Mitropolitul Teoctist, la locul numit Direptate, în faŃa obştii 
întrunite a turnat pe capul lui Ştefan mirul regilor..."[3]. 

Peste ani, autorul bănăŃean înfăŃişează o întâlnire între mitropolitul deja vârstnic şi tânărul 
domn: ,,Voia tocmai să întrebe ceva, dar în clipa aceea se deschise în lături uşa grea de stejar, 
lăsând să intre înăuntru cinstita faŃă a mitropolitului Moldovei, Teoctist, care unsese cu mirul crailor 
pe câmpul <<DireptăŃii>> capul sfânt al tânărului domn. 
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Ca un copil sări Ştefan înaintea bătrânului cleric, care-şi deschise braŃele slăbite de bătrâneŃe 
şi-l strânse la pieptul lui cu drag. Boierii toŃi se închinară adânc, cum se şi cuvenea înaintea celui 
dintâi păstor al turmei credincioase din Ńară"[4]. 

Un caz aparte de credinŃă este cel al boierului Nicolae Brateş, apropiatul mesean al 
domnitorului. La reîntâlnirea cu un prieten, Călin Bourean zice: ,,Ce minunate sunt căile 
Domnului!"[5]. Invocă numele lui Dumnezeu în momentul când vorbeşte despre viitorul său în 
dialogul purtat cu Tudora, aceasta împărtăşind la rându-i credinŃa boierului: ,,-ViaŃa omului e în 
mâna lui Dumnezeu, grăi boierul. [...] 

Tudora: Fie după voia lui Dumnezeu. 
Nicolae Brateş: Care om ştie ursita altuia? Doar în cartea Domnului ochi omeneşti nu ştiu să 

privească"[6]. 
CredinŃa este prezentă alături de Brateş în toate momentele vieŃii sale: ,,Trase cuŃitul din 

tureatca cizmei, îl şterse de mâneca dolmanului stacojiu, îşi făcu o sfântă cruce şi-l împlântă în 
friptură"[7]. 

Un eveniment religios descris de autor este Taina Cununiei, dintre domnitor şi Evdokia din 
Kiev; cu acest prilej este arătată şi credinŃa miresei: ,,Ajunşi la biserică, fură întâmpinaŃi de 
mitropolitul Ńării cu înaltul cler. După sărutarea Sfintei Evanghelii, se deschiseră uşile tinerei 
perechi [...]. Serviciul începu. [...] Nouraşi de fum albăstrii pluteau peste mulŃime şi mirosul de 
tămâie sfinŃea parcă mileiul acesta. Cântările duioase ale bisericii ortodoxe, cu timbrul acela de 
durere ascunsă, planau peste mulŃime. [...] În jurul ei, o lume întreagă împletea cu totul alte gânduri. 
Nouraşi de fum albastru se legănau urcându-se treptat spre bolta cuprinsă într-un amurg mistic. 
Cântările duioase ale bisericii orientale copleşeau cuprinsul catedralei. [...] Hristos a fost Fiul lui 
Dumnezeu şi a purtat crucea pentru că aşa a fost hotărârea dumnezeiască. Şi noi vom lua 
pildă..."[8]. 

Slujitorii bisericii sunt cu totul deosebiŃi; astfel avem creionată misiunea preoŃească a 
părintelui Nicolae: ,,–Hm... vezi Dumniata, n-am mâncat de-aseară. Azi am liturgisit, m-am 
împărtăşit cu peliŃa Domnului. [...] 

–SfinŃia-Ta ştii Scripturile. 
–Apoi, minuni au fost şi vor fi, căci minunile le face Domnul. Puterea lui; noi ne îngrozim 

numai şi căutăm să ne pocăim. [...] Şi părintele Nicolae făcu o cruce mare, pravoslavnică. [...] 
–Nu cer eu braŃul SfinŃiei Tale. A fost când a fost, da acum – potirul şi molitvelnicul"[9].  
Un mediu distinct al vieŃii religioase îl reprezintă mănăstirea ortodoxă, slujitorii ei, minunile 

şi activităŃiile din cuprinsul zidurilor ferecate: ,,În amurgul serii mănăstirea Hârlăului apare ca o 
zână din basmele bătrâne, cu păreŃii ei albi şi turnurile subŃiri. Ca bătaia unei inimi îngrozite se aude 
toaca sunând de rugăciune. [...] Prin cerdacurile pardosite cu lespezi mari de piatră, răzimate de 
stâlpi măiestriŃi de mâna meşterilor din Ńări străine, grăbesc tăcuŃi spre biserică ca nişte fantasme 
închipuite ca şi timpul monahii sfioşi"[10]. 

O activitate cotidiană a monahiilor din mănăstirile Moldovei este cea culturală, 
cărturărească, de litografiere a unor cărŃi, adevărate cronici ale domniei lui Ştefan: ,,Călugării de la 
mânăstirile Moldovei frunzăreau paginile groase ale cărŃilor bisericeşti leat 1457 de la naşterea 
Mântuitorului Iisus Hristos"[11]. 

Peste toate aceste manifestări stă credinŃa de nestrămutat a domnitorului moldovean: 
,,Dumnezeu e cu noi, Dânsul ajută pe cei ce i se încred, nu ne va lăsa El pe noi"[12].  

La celălalt pol al credinŃei stau vremurile contemporane în care autorul şi-a scris opera. 
Contextul politic şi social a fost defavorabil dezvoltării religiei sub o stăpânire străină în 
Transilvania şi Banat care a dorit din răsputeri chiar stârpirea manifestărilor culturale în limba 
română: învăŃământul şi religia ortodoxă. SituaŃia religioasă este cea a satului natal, cu oameni 
înstrăinaŃi de credinŃa lor: ,, Şi ei şi popii îi ziceau: tu [...] la biserică sătenii mei nu umblau. Nu 
umblau de fel. Din când în când  şi la întâmplare dacă rătăcea vreunul. Ziceau că d-aia au doi popi, 
să se roage aceia la Dumnezeu pentru dânşii. Şi aceia se şi rugau. Cu deosebire popa Ion o dusese 
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chiar într-acolo, încât la finea sfintei liturghii când se întorcea către popor (înŃelege = biserica goală) 
făcând semnul crucii şi zicând: <<Mântuieşte Doamne poporul Tău>> se obicinuise să mai adauge: 
<<şi-i Ńine năravul>>"[13]. 

Religia în sine decăzuse şi din pricini interioare sistemului bisericesc: ,,–[...] Vrei să vezi 
preoŃi, mergi în Apus şi vei vedea ce va să zică a fi preot. Acolo preotul e tot sufletul comunei sale. 
Totul. La noi un biet zilier, care-şi mântuie activitatea în formalităŃi din care duhul a pierit de 
mult"[14]. Chiar cu aceste lipsuri şi acum există clerici cu totul excepŃionali; un exemplu este 
Coriolan din romanul Altare dărâmate, fiul popii Sofron din Potlogi: ,,–Iacă pe Coriolan. A făcut 
matura, l-am dus la CernăuŃi la teologie, bine; l-or făcut doctor, tot bine. Numai când gândeam că e 
bine, Ńop, mi se apucă să se ducă la Paris, d-acolo la Oxford..."[15]. 

Din universul scrierilor autorului bănăŃean ne apar şi scrieri religioase, cu tematici luate din 
Noul Testament; aşa este povestirea inedită (nu a fost menŃionată de niciun istoric literar!) pierdută 
prin pagini îngălbenite de foileton literar: Rabbi de la Galileia, în care personajul principal este 
Mântuitorul Iisus Hristos care vindecă pe cei bolnavi: ,,Iisus Hristos încă nu părăsise Galileia şi 
Ńărmul Mării Ghenizaretului, dar vestea despre minunile Lui pătrunse aproape până în Sichem, un 
oraş bogat situat între grădini de vii din Ńinutul Samaritenilor"[16]. 

Izbăvirea animalelor şi tămăduirea oamenilor de boli este cerută de la Mântuitorul Iisus 
Hristos, mai întâi de Obed, ,,un bătrân avut" din Sichem, apoi de un roman, Publius Septimus, 
,,căpitan" în oastea romană. În cele din urmă Iisus vindecă durerea unui copil al unei văduve din 
Sichem, la rugăciunile pruncului: ,,Biata mamă plângea şi Ńinea în braŃele-i slăbite corpul galben 
transfigurat al copilaşului ei bolnav, care tremurând de friguri o ruga ca să trimită după Rabbi, care 
iubeşte copiii, care satură pe cei flămânzi şi vindecă cu atingerea mâinii sale pe cei morboşi. Mama 
răspunse plângând: <<Cum pofteşti dragul meu să te părăsească mama, pentru a căuta pe Rabbi prin 
Galileea? Obed e bogat şi are mulŃi servitori, aceştia L-au căutat pretutindeni şi nu au dat de El. 
Septimius e puternic, dispune de mulŃi soldaŃi, i-am văzut trecând pe aci – nu L-au găsit. Iisus e 
departe şi nu cunoaşte durerile noastre>>. 

Dar copilul o rugă, dorind să-L vadă pe Iisus, şi-i murmură numele Lui printre buzele 
înviorate. [...] 

Şi din nou Ńipă copilul: <<Mamă eu vreau să văd pe Iisus!>>. 
Şi iată... uşa se deschise şi blând şi iubitor grăi băiatului: 
<<Aici sunt!>>"[17]. 
Concluzii: 
Acest articol vrea să scoată în evidenŃă viaŃa religioasă a scriitorului bănăŃean Mihail 

Gaşpar. Preot ortodox, luptător naŃional, scriitor, Gaşpar mărturiseşte propria sa viaŃăn religioasă 
prin intermediul literaturii sale. Reuşeşte fără eforturi să creeze o autentică atmosferă creştină prin 
intermediul lexicului dar şi a ritualului creştin. SpaŃile sacre (biserica, mănăstirea), slujitorii 
altarului (mitropolit, preot), cărŃile de slujbă (Evanghelie), Tainele Bisericii (Împărtăşania, Nunta) 
refac o lume a credinŃei ortodoxe din România veacului al XIX-lea. 
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Abstract 

Ion Theodorescu (known as the writer Tudor Arghezi) entered the monastic caste in 1900, at 
the age of 20. Cernica Monastery, the place where he was accepted, was near Bucharest. He was 
the favourite of Bishop Iosif Gheorghian, head of the Romanian Orthodox Church, who baptized 
him as a monk and gave him the name Iosif. The monk Iosif Theodorescu was transferred as a 
Deacon from Cernica Monastery to the Metropolitan Cathedral in Bucharest, by the Bishop Iosif 
Gheorghian, who wanted him to be his personal assistant. But Iosif Theodorescu broke with the 
Church convention and defied the dogmata by writing poetry and publishing articles in 
newspapers. Moreover, he had two love affairs, one with ConstanŃa Zissu (who gave birth to his 
first child, Eliazar, in 1905 while he was still a monk) and the other with Aretia Panaitescu. He 
didn’ t led a monastic lifestyle neither as a monk nor as a Deacon. Tudor Arghezi was a rebel 
among the clergymen. 
 
Key words: Tudor Arghezi, monk, Deacon, monastery, rebel 
Cuvinte cheie: Tudor Arghezi, cǎlugǎr, Diacon, mǎnǎstire, rǎzvrǎtit 
 

Referindu-ne la perioada în care Tudor Arghezi a fost slujitor al Bisericii, ar trebui sǎ îl 
numim Iosif Theodorescu, doarece, la 10 iunie 1900, primeşte numele Iosif de la naşul sǎu de 
cǎlugǎrie, însuşi Mitropolitul Ungro-Vlahiei, Iosif Gheorghian. Din Ion Theodorescu devine, 
aşadar, Iosif Theodorescu. La intrarea în tagma monahalǎ, ar fi vrut sǎ ia numele Hyeronim, dar a 
renunŃat la acest gând. Numele sub care este cunoscut, Tudor Arghezi, este pseudonimul pe care l-a 
adoptat, sub o formǎ aproximativǎ (Ion Th. Arghezzi), încǎ din 1898, adoptându-l oficial ca nume 
în 1956.  

Aşadar, Iosif Theodorescu, devine cǎlugǎr în 1900, fiind primit la mǎnǎstirea Cernica. Vine 
la mǎnǎstire la 5 februarie 1900, dar este acceptat oficial în rândul călugărilor la 10 iunie 1900, 
după un noviciat de câteva luni în timpul căruia el şi alŃi patru candidaŃi la intrarea în monahism „au 
fost supuşi la toate ascultările la care au fost orânduiŃi şi prin purtarea lor au dat probe de Moralitate 
şi VocaŃiuni către Monahism.” [1] 

Bunul sǎu prieten, Gala Galaction, nu a crezut niciodatǎ în vocaŃia lui Arghezi pentru 
monahism, fiind convins cǎ unui asemenea temperament nu i se potriveşte haina de cǎlugǎr. 
Arghezi însuşi spune, în mǎrturisirile sale legate de aceastǎ perioadǎ, cǎ a cǎutat un loc sigur şi 
liniştit în care sǎ se poatǎ adǎposti şi a pleca mai departe spre alte zǎri ce îl chemau. O crizǎ 
sufleteascǎ, alǎturi de greutǎtile materiale şi familiale, par a fi fost raŃiunile ce l-au condus la luarea 
acestei decizii. Nestatornicia este o trǎsǎturǎ esenŃialǎ a personalitǎŃii sale, iar aceasta l-a purtat prin 
multe locuri. O altǎ trǎsǎturǎ a personalitǎŃii argheziene este rǎzvrǎtirea. Fie cǎ a fost Alexandru 
Macedonski, mentorul sǎu tin tinereŃe, Nicolae Theodorescu, tatǎl sǎu, Mitropolitul Iosif 
Gheorghian, sau prietenul sǎu cel mai bun, Gala Galaction, pentru a menŃiona doar câteva persoane 
importante din viaŃa lui Tudor Arghezi, acesta nu a ezitat sǎ se rǎzvrǎteasca împotriva oricui atunci 
când exista un motiv întemeiat de nemulŃumire, oricât de apropiatǎ i-ar fost acea persoanǎ. 
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În scurt timp, Mitropolitul îl solicitǎ pentru postul de Diacon la Catedrala Mitropolitanǎ din 
Bucureşti, dorind sǎ îl aibǎ aproape de el, pentru a-i fi secretar. Mitropolitul Iosif Gheorghian l-a 
protejat pe Iosif Theodorescu încǎ de la intrarea sa la mǎnǎstirea Cernica. Apoi, tânǎrul ierodiacon 
şi-a atras antipatia celorlalŃi clerici care aveau bǎnuiala îndreptǎŃitǎ cǎ acesta încalcǎ regulile tagmei 
de care ei aparŃineau. Mai exact, Iosif Theodorescu lucra noaptea la revista Linia dreaptǎ, pe care o 
scria împreunǎ cu Vasile Demetrius. Scria şi versuri, pe care i le citea prietenului Gala Galaction pe 
malul lacului ce împrejumuieşte mǎnǎstirea Cernica. ÎntreŃinea viciul fumatului, chiar şi pe acela al 
iubirii (în contextul cǎlugǎriei), cǎci coresponda (între anii 1903-1906) cu tânǎra Aretia Panaitescu, 
dar se întâlnea şi cu ConstanŃa Zissu, care îi va dǎrui un copil (Eliazar, nǎscut în ianuarie 1905) şi 
care, mai târziu, în 1912,  îi va deveni chiar soŃie, însǎ pentru o perioadǎ scurtǎ de timp. Toate 
acestea îi sunt trecute cu vederea de Mitropolit, care-l apǎrǎ în faŃa celorlalŃi şi îi iartǎ chiar 
rǎtǎcirile de moment.  

Diaconul Iosif Theodorescu nu îşi potoleşte pornirile nici la Mitropolie. Cǎlugǎr fiind, este 
încadrat la Mitropolie ca Diacon, devenind astfel Ierodiacon (cǎlugǎr cu funcŃie de diacon). Colindǎ 
cafenelele de prin preajma Mitropoliei, frecventeazǎ cercuri literare şi duce o viaŃǎ în dezacord cu 
normele clericale. 

Opera arghezianǎ s-a impregnat de urme ale acestei experienŃe monahale care a durat cinci 
ani. O parte importantǎ a operei sale se datoreazǎ acestei perioade. Nevoia de Dumnezeu este o 
constantă a operei argheziene. Un Dumnezeu pe care nu l-a gǎsit între zidurile unei mǎnǎstiri. 
Perioada clericalǎ a fost timpul în care a gǎsit liniştea necesarǎ pentru a scrie şi a citi ceea ce nu îşi 
putuse permite pânǎ atunci. Atitudinea iedodiaconului Iosif Theodorescu a fost mai degrabǎ a unui 
mirean decât a unui cleric. 

 Psalmii, la origine cântări de laudă (atribuiŃi împăratului David) închinate unui Dumnezeu 
viu, participant activ la viaŃa oamenilor, nu mai au aceeaşi însemnătate în viziunea argheziană, 
devenind un strigăt al omului rupt de Divinitate, prin plasa de păianjen a materiei, din care nu se 
poate rupe. În loc de alinare a sufletului, Psalmii arghezieni sunt expresia zbuciumului sufletesc. 
Primele încercǎri poetice din cǎlugǎrie sunt legate de versificarea unor psalmi biblici, totul la 
insistenŃele lui Galaction care îl vizita des în mǎnǎstire, fiind foarte încrezǎtor în forŃa poeticǎ a 
celui pe care îl numea Theo. Cei doi obişnuiau să stea pe malul lacului, călugărul Iosif citindu-i din 
poeziile scrise noaptea în chilia sa. În Psalmi, poetul încearcă disperat să îşi reconfirme apartenenŃa 
la lumea spiritului, prin chemarea unui Dumnezeu pe care îl găseşte în natură. În efortul său, omul 
încearcă să regăsească substanŃa divină în lumea înconjurătoare, devenită singurul mijloc de a se 
apropia de cel care refuză să se întrupeze sub un alt chip. Psalmii arghezieni sunt rodul experienŃei 
mănăstireşti. I-a scris, după cum el însuşi mărturisea, „după o serie de experienŃe de viaŃă” [2] , 
când „am trăit o serie de conflicte, cu mine însumi, nu ca tăgadă, ci ca imposibilitatea de a găsi 
unele răspunsuri clare, directe şi definitive...” [3]. Este exprimată setea de reprezentare a lui 
Dumnezeu, iar raportarea la divinitate se face într-o manieră proprie, ilustrând opoziŃia specifică 
atitudinii argheziene cu privire la ceea ce era livrat oamenilor obişnuiŃi sub o mască de credinŃă. 
Invocarea devine chiar patetică, în neputinŃa şi limitarea de cunoaştere a lui Dumnezeu. Un 
Dumnezeu din Vechiul Testament, care se arăta oamenilor sub diferite reprezentări, dar care îi 
scapă celui însetat acum de a primi măcar un semn al existenŃei Lui.  

Ierodiaconul Iosif Theodorescu refuză dogmele privitoare la credinŃă, el detaşându-se 
ulterior de cler chiar şi prin pseudonimul pe care îl va adopta : Ex-Ierodiaconul Iosif Theodorescu. 
Va semna cu acest nume, în ziarul NaŃiunea, în 1923, o serie de pamflete virulente (Amintirile 
ierodiaconului Iosif Theodorescu, apǎrute apoi, în 1929, în volumul cu titlul Icoane de lemn), în 
care face o radiografie în notǎ sarcasticǎ a lumii în mijlocul cǎreia a petrecut cinci ani.  

În evocarea episodului biografic clerical, nu lipseşte nici autoironia. Poezia Mâhniri este o 
creaŃie de tinereŃe elocventă, fiind reprezentativǎ pentru acest episod biografic arghezian. Din acest 
motiv, o vom cita în întregime: 
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„E trist diaconul lakint 
Şi temerile lui nu mint. 

Fur şi tâlhar întru Hristos, 
El printre fraŃi trecu sfios. 

 
Trupu-i bălan, de osândit, 

Cu pravila s-a răzvrătit 
         Şi, făcând cruci, bătând mătănii, 

Se simte stârv între jigănii. 
 

Toti sfinŃii zugrăviŃi în tindă 
Cu acuarela suferindă, 
Ai cinului monahicesc, 

Scrutându-l, îl dispreŃuiesc. 
 

Cǎci pe când schivnicii cu toŃii 
Se pedepsesc amar, ca hoŃii, 
Cu post uscat şi ascultare, 

Jertfind în Săptămâna Mare, 
 

La el, aznoapte, în chilie, 
A-ntârziat o fată vie, 

Cu sânii tari, cu coapsa fină, 
De alaută florentină. 

 
Şi Dumnezeu, ce vede toate, 
În zori, la cinci şi jumătate, 

Pândind, să iasă, prin perdea, 
O a văzut din cer pre ea.” 

 
                                                                  (Mâhniri, vol. Cuvinte potrivite, 1927) 

 
Poezia este simptomaticǎ pentru atitudinea lui Iosif Theodorescu, indicând statutul de 

răzvrătit al ierodiaconului Tudor Arghezi între „fraŃii” din mănăstirea Cernica şi de la Mitropolia 
bucureşteană. Poezia poate fi intrepretată ca fiind reprezentativă pentru atitudinea nesupusului poet 
şi pamfletar Tudor Arghezi faŃǎ de litera legii canonice, în care era nevoit sǎ trǎiascǎ. El nu a încetat 
niciodatǎ sǎ fie un nesupus. Izolat între ceilalŃi, care-l privesc cu suspiciune, îl are ca singur aliat pe 
Mitropolit (la îndemnul cǎruia a ales haina monahalǎ), care îl apără constant de acuzele care i se 
aduc. Ispitele care-i ocupă orele nopŃii sunt cele ale poeziei şi publicisticii, nevoit fiind să se 
ascundă de ceilalŃi. Dacă s-ar fi aflat de preocupările sale, risca să fie exclus din tagma mohanală. 
Se va auto-exclude, dar mai târziu, denunŃând racilele unei lumi putrezite de păcate pe dinăuntru. 
Scrierile sale din aceastǎ perioadǎ, alǎturi de unele traduceri, sunt nu doar literare şi polemice, dar 
au şi un caracter anti-clerical. 

Una dintre puŃinele creaŃii argheziene cu caracter autobiografic este Icoane de lemn. Acest 
volum este, deasemenea, rezultatul experienŃei clericale de cinci ani. Pamfletarul (şi fostul cleric) 
intrǎ cu un ochi necruŃǎtor în mǎruntaiele unei lumi în care altfel nu am avea acces. Aici, nu slujirea 
credinŃei este principala preocupare a clericilor, ci mercantilismul, transformarea credinŃei într-o 
afacere şi adâncirea în pǎcat. Titlul sintetizează perspectiva argheziană asupra vieŃii monahale. 
Icoana este un simbol al credinŃei şi veşniciei. Alăturat cuvântului lemn, simbol al concretului, al 
imediatului, sugerează căderea în derizoriu şi mundan a credinŃei şi a ceea ce ar fi trebuit să fie o 
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imagine a spiritualităŃii. Subtilitatea în formularea acestui titlu stă în existenŃa unei chei de lectură 
ironice prin introducerea prepoziŃiei de în locul prepoziŃiei pe (aşa cum ar fi fost normal). Se 
sugerează, astfel, perisabilitatea legăturii cu Dumnezeu a celor necredincioşi, obiceiurile şi 
ritualurile trecătoare ale acestora, care le oferă senzaŃia momentană că sunt în cercul credinŃei. Ceea 
ce îl intrigă pe fostul cleric nu este religia în sine, ci dogmatismul lipsit de fond, facilul ce domină 
percepŃia religiei de către oamenii simpli, ipocrizia slujitorilor Bisericii. Pamfletarul subliniază 
percepŃia simplistă a laicilor, preocupaŃi doar de îndeplinirea unor ritualuri mecaniciste care, în 
opinia lor, i-ar apropia mai mult de Dumnezeu. Fostul călugăr îi infǎŃiseazǎ în zbaterea lor pentru 
satisfacerea poftelor lumeşti de care ar trebui sǎ fie strǎini, în goana dupǎ înavuŃire, arătând, pe 
rând, încălcarea grosolană a poruncilor dumnezeieşti. Cel care scrie aceste pamflete este un fost 
cǎlugǎr şi funcŃionar (Diacon) al Mitropoliei, care analizează cu un ochi rece mediul în care trăieşte, 
observând numeroasele abateri de la morala religioasă a slujitorilor Bisericii şi făŃărnicia acestora. 
Cu siguranŃǎ, în cei cinci ani, atât cât a petrecut în aceastǎ lume ascunsǎ de ochii lumii, a putut 
observa îndeaproape tot ce se întâmplǎ, notând totul cu acribie.  

Încălcarea poruncilor divine este o obişnuinŃă printre clerici. Arma principală a 
pamfletarului este coborârea în abjecŃie a clericilor, amestecul lor în viaŃa mirenilor mânjiŃi de 
patima banului şi a afacerilor, pentru un câştig cât mai mare chiar „monopolizând veniturile 
moaştelor Sfântului Dimitrie din Basarabov, sărindarele şi produsul pomelnicelor ” [4] . 

IniŃial, Arghezi concepuse volumul Icoane de lemn în două părŃi, însumând 1000 de pagini, 
cea de-a doua parte cuprinzând aspecte pozitive ale vieŃii clericale, însă editura Ciornei, cǎreia el i-a 
încredinŃat manuscrisul a reŃinut doar partea scandaloasǎ, cealaltă parte pierzându-se fără a fi fost 
publicată. Cartea, prevăzută iniŃial de Arghezi a avea şi „reversul medaliei” [5] , cuprindea „portrete 
ale inefabilului monahal” [6] . În final au rămas aproximativ trei sute de pagini. „Fiecare portret de 
suflet sau de cleric, sugrăvit acolo, era însoŃit şi de o stare sufletească aproape mistică. Dacă ar fi 
apărut aşa cum erau, dădea naştere la o efervescenŃă creştinească” [7] , rememoreazǎ fostul 
ierodiacon Iosif Theodorescu.  

ViaŃa trǎitǎ în pǎcat de clerici îi transformă pe aceştia în personaje groteşti, cu accente de 
caricatură. Un arhidiacon „se vede o dată pe săptămână cu două muieri însărcinate, de vârsta mamei 
lui”. Dar nu se face vinovat doar de atât, ci intră într-un local, „bea un pahar de vin, vorbeşte cu 
prietenul cârciumarul şi face un semn amoros nevestii acestuia. Ea vine după-amiază la biserică, 
mulŃumită că circulă în sfera Sfintelor Scripturi, mai apropiată de Dumnezeu decât spuma de 
drojdie şi salamul de Sibiu, şi pleacă satisfăcută şi în sentimentul religios.” Întâmplările hazlii nu 
lipsesc nici ele: în schiŃa Doctorul, un doctor în teologie este luat drept medic şi este chemat la un 
consult ginecologic, pentru a consulta mitra femeii, în virtutea asemănării pur lingvistice cu 
accesoriul bisericesc.  

SfinŃii, în ipostaza de moaşte tămăduitoare, sunt supuşi blasfemiei, imaginaŃi ca izvor de 
bani, „dacă ei, preoŃii bisericii Sf. Vineri ar fi avut norocul să aibă pe sfânt la ei în Biserică, din 
toate oasele lui ar fi curs mir dumnezeiesc, instalându-i-se, probabil, o pompă de cauciuc în stomac” 
[8] . Aflăm detalii din bucătăria internă, cum ar fi modalitatea în care se prepară moaştele : „Pentru 
prepararea sfintelor moaşte e nevoie de câteva instrumente : o menghină de dimensiune mică, un 
fierăstrăiaş chirurgical, o piuliŃă de metal, cu pisălogul ei, un vas pentru topirea cerii şi o tavă” [9] . 

RelaŃia slujitorilor Bisericii cu oamenii de rând se bazează pe raporturile financiare, fiind o 
obişnuinŃă pomelnicele prin care se cer iertări de păcate, sănătatea vitelor din ogradă, desfacerea 
căsătoriilor sau spargerea farmecelor. În loc de închinare şi rugăciune, „cucoanele de subt amvon îşi 
corectau reŃetele de dulceaŃă”, iar bărbaŃii afirmau că lemnele sunt „cu cincizeci la sută mai ieftine, 
aduse de la pădure” [10], totul desfăşurându-se în bisericǎ pe fondul unei slujbe din care nimeni nu 
înŃelege nimic.  

Practica popularǎ a pomelnicelor devine prilejul unei avalanşe de reflecŃii amare : „Când 
preotul citeşte Mihail, nu mai e nevoie de nicio informaŃie. Dumnezeu ştie despre ce anume Mihai 
sau Mişu este vorba, din câteva milioane de Mihai aflaŃi în împărăŃia de sus, prezenŃi în continentele 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 75 

vieŃii viitoare. E Mihai al Mariei, căsătorit cu Tinca, din care căsătorie s-au născut patru copii : 
Elisaveta, Dumitrana, Constantin şi Vasile, două fete şi doi băieŃi. Când i-a citit preotul numele, 
Dumnezeu a şi căpătat, prin urmare, o impresie mai favorabilă despre Mihai, recomandat de un 
preot, şi-l strămută cu două-trei poştii mai aproape de locurile desfătării.” [11] 

Vocabularul din Icoane de lemn amestecă, în mod sarcastic vulgaritatea cu limbajul 
bisericesc, oferind un contrast izbitor între ceea ce se percepe dinafară şi ceea ce se găseşte cu 
adevărat în spatele zidurilor unei mănăstiri sau biserici. 

Concluzii 
Pentru biografia lui Tudor Arghezi, perioada în care a fost Ierodiacon nu a reprezentat decât 

un alt prilej de nesupunere la reguli şi de afirmare a unei puternice individualitǎŃi, un condei 
nepotolit nici de severele reguli monahale. Fǎrǎ a avea o înclinaŃie specialǎ cǎtre teologie, a petrecut 
cei cinci ani (între 1900 şi 1905) ca slujitor al Bisericii, timp în care a adunat materia care se va 
concretiza mai târziu într-o parte însemnatǎ a operei sale.  
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Abstract 
 Literary criticism has mainly identified the existence of two distinct periods within Ioan 
Slavici's literary work: a succesfull one starting with Priest Tanda (1875) - his debut from Literary 
Conversations - ending with Mara (1894), and another one, clearly marked by his ethical and 
didacticist obsessions beginning  in 1895 and  stretching until his death in 1925.  
 Is it possible to deal with a very sudden transformation from success to failure, from 
profesionalism to mannerism? We do not intend to make a factological reconstruction but what we 
are really trying to find, is an answer with an exclusively symptomatical character, explanatory for 
the critic who distinguishes between masterpieces on one side and pure raw paper on the other 
side, but regards opera within the whole grand schema like a living creature. When does then the 
esthetical derangement really begins and what does really trigger it?  
 
Key words: periodization, transformation, ethical, moral 
Cuvinte cheie: periodizare, schimbare, etic, moral 
 
Partea I: Cei trei  I. Slavici  
 În primii douăzeci de ani ai carierei sale scriitoriceşti, Slavici  scrie puŃin. O nuvelă pe an, 
alteori una la trei ani fără a exista presiunea unei activităŃi publicistice sau extraliterare solicitante. 
Între 1874 şi 1884 îl găsim pe scriitor la Bucureşti căutându-şi un loc între susŃinătorii „noii 
direcŃii” din cultura română şi gravitând în jurul personalităŃii ideologului şi conducătorului acestei 
mişcări: Titu Maiorescu. Toate scrisorile lui Slavici către mentorul Junimii din acestă perioadă 
bucureşteană se resimt de o poză a subordonării pe care o concentrează de fiecare dată formula de 
încheiere: „al dumneavoastră devotat”, „al dumneavoastră sincer şi devotat” sau „al 
dumneavoastră sincer şi devotat şi recunoscător, Ioan Slavici”. De la Sibiu, la o lună de la 
instalarea sa la conducerea noului cotidian „Tribuna”, Slavici trimite o epistolă - raport în care, 
prezentând în detaliu succesul de care s-a bucurat ziarul său de la primul număr, solicită reverenŃios 
părerea lui Titu Maiorescu „asupra atitudinii noastre de până acum (n.a. faŃă de guvernul român) 
căci Ńinem cu toŃii să fim aprobaŃi în deosebi de D-voastră”.[1] E singura scrisoare care se deschide 
şi se închide în aceeaşi tonalitate impetuos - emoŃională pe care o regăsim dezvoltată în conŃinut: 
„preastimabilului domn Titu Maiorescu” i se transmit respectoasele complimente ale „devotatului 
său servitor” Ioan Slavici. După ce fusese atât de singur la Bucureşti, între ardelenii lui de „cultură 
germană” ca  I. Bechnitz, fraŃii Brote, Sim. Popescu, D. Popovici-Bărcianu, N. Cristea şi D. Comşa, 
Slavici se simte… “sigur”. Mediul social în care trăieşte la Sibiu pare să-i priască, căci scriitorul se 
declară mulŃumit şi plin de bună-dispoziŃie, capabil să Ńină piept greutăŃilor ce urmează să le 
întâmpine în perioada ce vine la „Tribuna”. La jumătate de an de la revenirea sa în Transilvania, 
Slavici nu mai împărtăşeşte acelaşi optimism. ViaŃa ziarului e grea, dar el resimte ca adevărată 
povară gândul că munca aici a fost zadarnică  ca şi încercarea de „de a-i încălzi pe oameni aceştia şi 
a-i ridica mai presus de ceea ce sunt în viaŃa lor.” [2] Gazetarul e „oarecum perit”, nici scriitorul 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 77 

nu o duce mai bine: „<Pădureanca> am terminat-o cum am terminat-o. - îi scrie lui Maiorescu - 
Moartă o fi, vie o fi, aşa e, cum este. Dac’ar fi să fie un păcat literar, ertaŃi-l şi pe acesta. ”   

Slavici s-a îndoit în tot acest timp de sine, s-a crezut mereu inferior solicitărilor, s-a văzut 
mereu pe punctul de a fi desfiinŃat de calomnii, adversităŃi sau conflicte neprevăzute. A trăit mereu 
sub semnul temerii cu care îl familiarizaseră necazurile şi eşecurile în plan profesional sau personal. 
În vara lui 1873, Slavici îşi pierduse părinŃii, fusese părăsit de Luiza, de care îl legase o veche 
prietenie, i se respinge din considerente politice candidatura la postul de vicenotar.  Sfârşitul de an 
şi începutul celuilalt îl găsesc într-un spital la Viena în pericol de a-şi pierde braŃul stâng. De aici, 
de departe îi scrie marcat de suferinŃă lui Iacob Negruzzi: „N-am fost doicit pe perini de mătasă. 
Abia îmi aduc aminte decând trebuieşte să mă lupt pentru susŃinerea vieŃii. Ori cât de mari, ori cât 
de multe au fost suferinŃele mele, totdeauna aflam în lume ceva ce mă distrăgea, în sufletul 
totdeauna o gândire destul de puternică pentru a goni pe oricare alta.[…] Azi nu mai este acest 
gând mântuitor. Chiar nici speranŃe ce pot avea, nu mă mai mângăesc. Ele îmi par zadarnice, seci, 
ba produc, chiar în sufletul meu un fel de frică tăinuită.” [3] 

Sentimentul e copleşitor cu atât mai mult cu cât gândurile potenŃează durerea şi amplifică 
angoasa: „Sunt asemenea unui ostaş care este atacat de sute de vrăjmaşi. Nu ştiu la ce să mă 
gândesc, la ce nu - la ce mai înainte, la ce mai apoi.[...] Ucide sufletul această agitaŃiune fierbinte. 
Nici o groază nu poate fi mai grozavă decât groaza de gând. Frica de aceea ce poŃi gândi, te ucide 
– încet, picurat – dar ucide. ” [4] 

SuferinŃa e prea mare şi ea îl apropie uşor de marginea prăpastiei: „Instinctiv îmi pun 
întrebarea dacă o viaŃă precum este a mea, merită să fie susŃinută.” Dacă există temei pentru 
deznădejde căci ,,nu e destul c-am pierdut tot…, ci tocmai acum …trebuie să mă aflu singur, părăsit 
nu mai puŃin de oameni, decât de Dumnezeu”, există şi un resort pentru speranŃă: „Nu doresc a 
muri. Aş dori ca să vieŃuiesc secole întregi pentru ca să fiu martor şi părtaş la lucrarea p’in care se 
vor realiza ideile ce azi înalŃă sufletul meu.[…] N-am putut fi fericit p’in mine însumi în viaŃa 
individuală, simŃesc destulă putere pentru a afla tot p’in mine însumi fericirea în viaŃa comună.  ” 
[5] 

Zece ani mai târziu la „Tribuna” va simŃi că împlineşte acest vis. Epoca glorioasă şi agitată a 
cotidianului sibian se întinde între 1884 şi 1890. Sunt doar şase ani, dar în această perioadă Slavici 
aflat la vârsta maturităŃii creatoare realizează proiectul vieŃii sale. El va face pentru Transilvania 
prin „Tribuna” ceea ce cu două decenii în urmă şi în condiŃii incomparabil mai favorabile realizase 
Titu Maiorescu prin „Convorbiri literare”. E cunoscut faptul că ziarul a tranşat definitiv vechiul 
conflict între fonetism şi etimologismul latinist, că a pus bazele unui  valoros „realism poporal” din 
care se va trage literatura ardelenească majoră, a oferit modele de limbă şi artă literară. Exemplul 
cel mai grăitor în acest sens îl reprezintă opera lui George Coşbuc, poetul revendicat în întregime de 
cotidianul sibian. Mişcarea literară a fost doar una dintre iniŃiativele publicaŃiei anunŃate de Slavici 
în articolul programatic al „Tribunei” din 14/26 aprilie 1884. Adevărata luptă a fost aceea în plan 
social-politic. Respectarea drepturilor tuturor naŃionalităŃilor din Transivania fără discriminare, 
punerea instituŃiilor – biserică şi şcoală mai ales – în slujba maselor au fost doar câteva dintre 
dezideratele tribuniştilor. Nici nu mai contează faptul că acŃiunile în care acestea s-au materializat 
nu au fost întotdeuna încununate de succes. Slavici impune o linie personală de conduită în 
literatură, cultură, politică care în pofida adversităŃilor va fi reper şi unitate de măsură pentru tot ce-i 
va urma. Cunoaştem consecinŃele dureroase în plan personal ale constanŃei principiale a scriitorului 
şirian. „Tribuna” e una din puŃine realizări  fericite care se datorează aproape exclusiv caracterului 
ireproşabil al lui Slavici. Slavici e admirat, iubit şi susŃinut de cititorii cotidianului. Când se apară 
răspunzând unor acuze de trădare a intereselor naŃionale, e crezut:  „Şi noi nu lucrăm aici în 
redacŃie de capul nostru, -scria Slavici în 1886 oferind  „o lămurire” celor care îl atacau din nou - ci 
după inspiraŃiunile pe care le primim de la amicii noştri din Sibiu, din Braşov, din Blaj, Cluj, 
Gherla, Năsăud, Arad, Timişoara, Lugoj şi Caransebeş, de pretutindenea unde sunt români care se 
preocupă de chestiuni politice. Căci nu voim să conducem politica românilor, ci să exprimăm 
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sentimentele şi convingerile lor” [6] (s.a). De aceea, condamnarea lui Slavici la un an de închisoare 
în cel de-al cincilea proces de presă al „Tribunei” va declanşa un val de proteste şi  îi va aduce 
alături zeci de susŃinători care se grăbesc să se declare solidari şi pe mai departe cu lupta ziarului 
sibian. Din Năsăud, „Tribuna” primeşte o telegramă, trimisă de I. Macavei, în care Slavici este 
numit apărător al „cauzei române”[7]. Caransebeşenii condamnă verdictul CurŃii cu juri din Cluj 
prin care era trimis la temniŃă „profetul naŃiunii române” [8]. Din Blaj, Alexandru Grama scrie că 
orice român „de orice vederi politice” trebuie să recunoască faptul că prin pana lui Slavici 
„Tribuna” se ridicase la înălŃimea la care „nu a fost niciodată nici o foaie politică de ale noastre” 
[9]. Din Arad, Vasile Mangra scrie că „tribuniştii” din acele părŃi au luat cunoştinŃă de condamnare 
cu „adâncă mâhnire”. Se mângâiau, însă, că „fulgerele se descarcă de regulă, în copaci, nu în 
tufe”[10]. 

Deşi un învins al sistemului politic austro-ungar din Transilvania vremii sale, Slavici e 
perceput ca un învingător al acestuia. ÎntemniŃat la VaŃ şi beneficiind de îngăduinŃa directorului 
închisorii a cărui admiraŃie o câştigă, el reuşeşte să rămână conducătorul din umbră al „Tribunei”. 
Presa maghiară care deŃine informaŃii despre acŃiunile lui Slavici scrie în decembrie 1888: „Slavici 
este un om mare. Acolo dărâmă unde vrea şi acolo vindecă unde-i place.” [11] Slavici îşi trăieşte, 
fără îndoială, acum, unicul moment de glorie al vieŃii sale pe care l-a aşteptat atât şi pe care va tânji 
să-l retrăiască până în ultimul ceas. Că lucrurile stau aşa o demonstrează o scrisoare trimisă de 
Slavici din închisoare lui Septimiu Albini, noul director al „Tribunei”, care îl consultă pe acesta în 
toate acŃiunile pe care le pune la cale: ”Eu sunt foarte mulŃumit cu <Tribuna> şi te încredinŃez că 
mulŃumirea aceasta e una dintre cele mai mari mângâieri ale vieŃii mele.” [12] Şi mai departe: 
„MergeŃi bine şi n-aveŃi absolut nici o trebuinŃă de poveŃele mele.” 

În volumul său de amintiri despre anii de temniŃă maghiară şi apoi română, intitulat ulterior 
Închisorile mele şi redactat în ultimii ani ai vieŃii, Slavici evocă în paginile despre VaŃ un moment 
din toamna lui 1888. Regele Carol aflat într-o vizită la Viena îi vorbeşte împăratului despre Slavici, 
„cetăŃean al monarhiei austro-maghiare pe care judecătorii îl osândiseră în numele lui pentru fapte 
neiertate” [13]. Un consilier ministerial face o vizită doamnei Slavici îndemnând-o să adreseze 
împreună cu soŃul său guvernului o cerere de graŃiere. Slavici refuză. El consideră că e nepotrivit să 
adreseze guvernului o cerere de graŃiere când acesta putea să facă un raport  în acest sens şi fără a o 
primi.  

Cu certitudine, argumentaŃia refuzului e eronată. De fapt, Slavici e la capătul unui drum prin 
care obŃinea definitiva confirmare de sine doar dacă punea totul în joc. ReputaŃia, cariera literară, 
prietenii, familia – toate fuseseră deja sacrificate. „Tribuna” e cea mai vie dovadă în acest sens. Aici 
Slavici dă măsura posibilităŃilor sale. Lucrarea sa e admirabilă, cantitatea de energie consumată – 
imensă, sacrificiile – de necalculat. Rămânea sumumul: libertatea. O oferă şi pe aceasta. De aici 
înainte nimeni nu mai avea dreptul să-i ceară nimic. Şi nimeni nu mai avea dreptul să conteste vreo 
acŃiune de-a sa. Nici măcar Maiorescu. Înfeudarea morală trecuse. Tribuniştii stăteau de ceva vreme 
în rele relaŃii cu Maiorescu şi cu cercul său. Aşteptaseră să primească sprijin material înainte de 
intrarea lui Slavici în temniŃă, dar junimiştii, deşi la putere, nu o făcură. Maiorescu îi cere socoteală 
lui Slavici şi cu privire la orientarea lor politică. ,, Cu ori fără voia d-voastră - declară Slavici într-o 
scrisoare către Maiorescu - <junimist> azi mai are şi un înŃeles politic, şi e cestiune de onestitate să 
vă mărturisesc că în înŃelesul acesta noi, deşi amici literari ai <junimiştilor> de peste CarpaŃi, nu 
suntem <junimişti>. Credem însă că e de prisos să vi-o spun aceasta, deoarece o ştiti demult.” [14] 
DistanŃa dintre cei doi creşte şi mai mult deoarece, în câteva editoriale de la începutul a anului 1890 
(nr.4 - nr.5), Slavici îl prezintă pe Brătianu ca pe unul dintre oamenii politici de seamă ai României.   
Scriitorul dobândise o altă aşezare. Era mai puŃin temător în legătură cu părerea despre el a opiniei 
publice - instanŃa supremă a oricărei acŃiuni sociale sau politice şi al oricărui act creator, literar. 
Necesitatea imperioasă de recunoaştere se transformă treptat într-o stare de securitate dată de 
conştiinŃa propriei valori, pentru ca ulterior să se convertească în autosuficienŃă născută dintr-o 
vanitoasă poziŃie de outsider. Scriitorul anilor 1888-1895 rămâne însă un om al unui relativ 
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echilibru. Familia pe care o întemeiase în 1886 cu Eleonora Tănăsescu contribuie substanŃial la 
această stabilitate interioară. După eliberarea din închisoare, invocând o mie de argumente, Slavici 
decide să lase „Tribuna” în mâinile noii generaŃii, să se întoarcă la Bucureşti şi să ceară, în fine, 
cetăŃenia română. În 1894, se încheie procesul memorandiştilor la care Slavici îşi adusese o 
contribuŃie de marcă, ştiut fiind faptul că la baza Memorandumului definitivat în 1892 stătea 
proiectul întocmit de Slavici încă din 1887. Tot în 1894 în „Vatra” publică Mara  şi imediat după ea 
nuvela Hanul ciorilor, ultimele două scrieri remarcabile care încheie – teoretic vorbind – o cariera 
scritoricească de invidiat. Din poziŃia de director al Institutului „Ioan Ottetelişanu” din Măgurele, 
Slavici îşi va contempla doar propria statuie. Grandioasă, impunătoare, dar pe care contemporanii 
acestor ultimi ani vor alege s-o aşeze departe de ei, spre uitare. Orgoliosul Slavici nu acceptă să iasă 
din scenă fără luptă. Scrie enorm, ritmul e sufocant: şase romane, cinci volume de nuvele, manuale, 
lucrări de popularizare, luări de atitudine publică în manieră confesivă şi agresivă totodată, 
gazetărie susŃinută. Volumul scrisului său din ultimele trei decenii îl întrece de aproape şase ori pe 
cel din primele două  decenii şi jumătate ale tinereŃii şi maturităŃii creatoare. 
Ce se întâmplase cu scriitorul Slavici de odinioară? De ce e atât de schimbat bătrânul Slavici? 
 
Partea II: Cel ce aleargă după fluturi   

Eleonora Tănăsescu Slavici vorbeşte – în jurnalul scris în anii 1935-1941 – despre existenŃa 
a doi Ioan Slavici în viaŃa ei: „Îmi istorisea Slavici cum odată, de demult, asistând la reprezentaŃia 
piesei  Sânziana şi Pepelea, a râs cu atâta poftă, încât Alecsandri, care era în lojă, a venit la el, 
zicându-i: 

– Ştiu, d-le Slavici, că piesa e proastă, dar îmi pare bine c-am scris-o numai de plăcerea ce o 
am văzând-te râzând cu atâta poftă. 

Această fire norocită şi expansivă, mai târziu, prin puterea împrejurărilor, s-a-nchis, 
rămânând un moralizator supărător pentru oamenii prea încrezuŃi în capacitatea lor.” [15] (s.a) 

Dincolo de ironia subtilă, rândurile descoperă suferinŃa celei care i-a stat alături scriitorului 
patru decenii şi a fost martoră a momentelor de fericire, dar mai ales a acelora de nefericire trăite de 
acesta. Necazurile ultimilor ani în special au lăsat urme adânci în sufletul şi caracterul soŃului ei, l-
au schimbat. Zâmbetul a dispărut, omul vesel s-a transformat într-unul morocănos, greu de suportat 
şi înŃeles. Dacă celelalte poveri au fost duse cu gândul la finalitatea lor, aceasta din urmă nu mai are 
niciun temei şi, prin urmare, greutatea sa e imensă. De o injusteŃe strigătoare la cer i se pare soŃiei  
şi conul de umbră sub care a trăit şi a murit Slavici. Scriitorul a fost mare. La fel şi omul.  Eleonora 
Slavici simte că are o datorie de onoare: aceea de a depune o mărturie „sub jurământ” în favoarea 
celui ignorat, dar mai ales acuzat de trădare şi hulit pe nedrept. E „o apărare a unui proces 
sufletesc”, o apărare  pro domo.  

DepoziŃia soŃiei scriitorului e deosebit de importantă. Aflăm cu certitudine că în 1881 
Slavici era încă aşa cum îi dicta firea despre care însuşi mărturisea: „Chiar în cele mai grele 
împrejurări ale vieŃii mele am fost pornit spre veselie, am căutat totdeauna partea luminoasă a 
lucrurilor, am alergat aşa zicând după  fluturi” [16]. Îl regăsim la fel în anii „Tribunei”, la VaŃ  şi 
în primii trei ani după întoarcerea la Bucureşti. Nu l-a dărâmat nici faptul că  în 1893 – după atâŃia 
ani ce-i confirmaseră valoarea – a fost respins de la premiul „Năsturel” al  Academiei Române, deşi 
volumul său „Novele” primise raport favorabil din partea comisiei premiilor anuale condusă de N. 
Quintescu. Slavici a înŃeles că sancŃiunea politică îl urmărea şi dincoace de CarpaŃi. Un an mai 
târziu, aceeaşi instituŃie se vede silită să stăruie pe lângă el să accepte conducerea Institutului  „Ioan 
Ottetelişanu” din Măgurele. „Slavici cu firea lui exaltată şi naivă a primit propunerea cu entuziasm. 
Munca grea ce-i sta în faŃă îl încânta. Planuri mari de cum are să prefacă pustiul în care intra în oază 
înfloritoare, toate acestea îl transportaseră de pe faŃa pământului şi – fără judecată – şi-a rupt 
legătura materială a vieŃii lui. (...) Drumul drept şi curat pe care umblase Slavici... acum s-a 
înfundat, a intrat pe o potecuŃă întunecată...” [17] (s.a) scrie soŃia scriitorului patruzeci de ani 
mai târziu. Amintirea e dominată de un profund regret după anii pierduŃi din cauza unei decizii 
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greşite, căci retrăgându-se la Măgurele, Slavici a rupt încetul cu încetul relaŃiile pe care le avea cu 
oamenii care îl apreciau şi îi erau binevoitori. Din propriul său stăpân, s-a văzut deodată subaltern al 
unor funcŃionari jigniŃi mai ales de intransigenŃa acestui om dintr-o bucată care era Slavici. Din 
cauza acestui ”surghiun” cel mai mult a suferit scriitorul pe care munca istovitoare şi zecile de 
responsabilităŃile ale fiecărei zile l-au  Ńinut departe de scris. Din paisprezece ani în „pustiul” de la 
Măgurele, şapte ani au fost petrecuŃi în tăcere. Doar gazetarul nu uită să scrie două - trei articole pe 
an  pe care le trimite ziarul „Tribuna poporului” din Arad în amintirea anilor cu soare de la 
cotidianul sibian.  

„Tribuna”, „cea mai scumpă dintre creaŃiunile”[18] lui Slavici, trece din 1896 în stăpânirea  
Partidului NaŃional Român. Din această nouă poziŃie, ziarul devine o armă îndreptată spre vechii 
tribunişti. Slavici nu poate suporta gândul că ea se descarcă acum în pieptul celor puŃini care 
luptaseră prin ea cu doar doisprezece ani în urmă în numele unor principii devenite ulterior 
emblematice. Acestă nouă stare de fapt e o „ruşine” pe care nimic n-o poate şterge nici măcar 
încredinŃarea că, deşi grăiŃi de rău în coloanele cotidianului sibian, „tribuniştii de baştină” rămân tot 
ceea ce au fost: promotorii „unui nou avânt a lucrării noastre culturale, unei noi direcŃii a luptelor 
noastre politice, unui nou curent în dezvoltarea noastră naŃională”[19]. Slavici din 1896 nu mai e 
acelaşi cu cel din 1893, de aceea face acum ceea ce în urmă cu doi - trei ani n-ar fi făcut: se 
lamentează, se supără, loveşte: „Neavând putinŃa de a-l scoate (pe Ioan RaŃiu -  preşedintele 
Partidului NaŃional Român) din strâmtoarea în care se afla şi de care alŃii abuzau spre a-l silui, noi 
ne-am dat toată silinŃa de a-l ajuta şi de a-l feri de prea mari greşeli. I-am făcut, înainte de toate, 
totdeauna pe plac pentru ca să n-aibă ocaziunea de a se supăra; ne-am supus şi nu ne-am supărat 
niciodată orişice ne-ar fi făcut.” [20] Albumul plin cu peste cinci sute de semnături ale moŃilor din 
Apuseni pe care erau gravate în platină şi decorate în aur masiv vorbele „MoŃii pentru Slavici”, 
sutele de depeşe de felicitare primite de Slavici la VaŃ la naşterea fiicei sale Lavinia, toate incomode 
în anul 1893 pentru noul preşedinte al Partidului NaŃional Român, fuseseră strânse şi păstrate în  
sertarul mesei. A venit însă momentul – hotărăşte Slavici în 1896 – ca acestea toate să fie publicate 
ca „ act justificativ”. Articolul ce le va conŃine intitulat Tribuna şi tribuniştii abundă în astfel de 
documente, scrisori, declaraŃii notariale prin care Slavici îşi propune să arate că I. RaŃiu a invocat 
false argumente atunci când a intrat în stăpânirea „Tribunei” şi a „Foii poporului”. Deşi abuzul e 
demonstrat temeinic, broşura de la Orăştie nu determină urmări semnificative; oricum epoca de 
glorie a „Tribunei” se încheie în 1896. Acelaşi destin are şi întemeietorul ei.   

Caragiale, altădată tovaraş de drum al lui Slavici, e printre primii care semnalează firea cea 
nouă a prietenului de ieri: „Peste câteva zile – scrie Caragiale – apare la Bucureşti o broşură 
(Tribuna şi tribuniştii) a d-lui Slavici în care d. I. Slavici  face, deşi cu mult entuziasm, dar foarte 
imparŃial, apologia d-lui Slavici. Din toată broşura rezultă că d. I. Slavici este un om care se poate 
lăuda pe sine 95 de pagini, pentru ca la urmă, în pag. 96, să ne poată da soluŃia chestiunii 
naŃionale.”[21] Caragiale se alăturase după 1895, adversarilor tribuniştilor şi publică  articolul 
atacându-i atât pe E. Brote cât şi pe Slavici. El părăsise redacŃia revistei „Vatra” cu câteva luni  mai 
înainte în împrejurări rămase până acum nelămurite. Se pune întrebarea, în urma unor mărturii ca 
acestea, dacă nu cumva Caragiale hotărăşte plecarea având ca argumente atât schimbarea radicală a 
prietenului de altădată cât şi divergenŃa apărută între ei pe considerente politice.  

Cert este că bătrânul Slavici nu va păstra în memoriile sale niciun rând despre această 
despărŃire. La moartea lui Caragiale el va scrie un articol ce va trece ulterior integral în volumul de 
Amintiri din 1924. Regăsim conturată aici imaginea lui Caragiale de la „Timpul”, gazetarul talentat, 
înzestrat cu un acut simŃ al limbii, extrem de exigent cu ceilalŃi, dar mai ales cu sine. Slavici 
recreează atmosfera din redacŃia ziarului, se opreşte asupra momentelor de emulaŃie născută în 
discuŃiile pe teme literare, lingvistice, economice, politice pe care Eminescu, Caragiale şi Slavici au 
avut bucuria să le trăiască în anii grei, dar tumultoşi ai tinereŃii lor. Articolul e dedicat în egală 
măsură şi dramaturgului Caragiale care „a contribuit la ridicarea nivelului cultural şi moral al 
societăŃii  noastre” mai mult decât ne putem da seama. ”E mult şi neîndoios - scrie Slavici în 1912 - 
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adevărul pe care ni-l prezintă în concepŃiunile sale şi e ademenitoare forma desăvârşită în care el 
îşi dă pe faŃă gândirile. Au trăit în timpul vieŃii lui Caragiale şi oameni care n-au râs, ci au fost 
cuprinşi de adâncă întristare când şi-au dat seama că nu sunt închipuiri deşerte, ci fiinŃe 
vieŃuitoare pocitaniile omeneşti pe care le <admiră> lumea în Noaptea furtunoasă ori în 
Scrisoarea pierdută şi fiinŃe vieŃuitoare pe care le-ntâlnim pretutindeni în calea noastră.”[22]  

În acelaşi spirit scrisese şi tânărul Slavici  în 1879 în apărarea primei comedii a „hâtrului 
Caragiale”: „Piesa <O noapte furtunoasă> e un tablou de moravuri zugrăvit cu deplină iubire de 
adevăr şi cu multă putere intuitivă; ea ne arată caractere adevărate şi bine descrise: aceea îi dă 
dreptul de a fi ” [23]. Maiorescu va publica articolul său întru apărarea lui Caragiale abia în 1885. 
Slavici e printre primii, puŃini, care văd în comedia O noapte furtunoasă „o producŃie  izvorâtă  din 
intuiŃiunea adevărului”. Pentru „pocitaniile omeneşti” ce populează lumea caragialiană, Slavici 
găseşte şi în 1879, ca în 1912, argumente solide care să le susŃină valoare: „sunt oameni pe care îi 
găsim în mahalalele Bucureştilor, sunt lucruri adevărate care se petrec în fiecare zi aproape de 
noi, este o viaŃă netrebnică, dar la urma-urmelor o viaŃă la care noi înşine luăm parte” [24]. Nimic 
nu justifică însă existenŃa „stârpiturilor de oameni şi a oamenilor ruinaŃi fie trupeşte, fie sufleteşte, 
fie şi trupeşte şi sufleteşte ” din literatura lui Zola, căci „omeneşte firesc, esteticeşte adevărat, 
poeticeşte frumos e nu ceea ce se petrece în această mizerabilă lume reală, ci ceea ce potrivit cu 
firea omenească, trebuie să se petreacă. Realitatea brutală e în artă numai fondul dureros şi 
întunecat  din care iese cu atât mai  luminos la iveală multdoritul adevăr ideal, visul de-a pururea 
mângâios al firii noastre omeneşti.” [25]  

Bătrânul Slavici respinge „spitalul” lui Zola cu aceleaşi argumente cu care altădată susŃinuse 
„spitalul” lui Caragiale. Ceea ce e surprinzător e că propriul „spital” al eroilor Iorgovan, Pupăză, 
Bandi, Reghina din Pădureanca sau Mara ar cădea răpus de rigiditatea principiilor estetice 
susŃinute cu atâta vervă de scriitorul anilor din urmă. Fără îndoială că Slavici a fost dintotdeauna un 
partizan al ideii că esteticul este congener eticului, dar amândouă categoriile sunt deduse de el în 
anii maturităŃii creatoare din categoria primordială a social-existenŃialialului. În virtutea acestei 
teorii „arta nu are nici un scop; ea trebuie însă să producă un rezultat. Înainte de toate, frumosul 
estetic trebuie să fie astfel încât să ne ridice mai presus decât viaŃa de toate zilele.” [26] Arta 
adevărată trebuie „să-l facă pe om să uite că trăieşte o viaŃă lipsită, să-i ofere calea prin care să 
iasă din sine, să-i dăruiască o clipă de uimire şi să-i descarce de pe suflet sarcina vieŃii”. Prin 
raportare la aceste idei, Slavici observă că romanului „Mihai Vereanu” al lui Iacob Negruzzi „îi 
lipseşte farmecul vieŃii, scenele sunt prea puŃin dezvoltate, mişcările sufleteşti sunt prea slab 
zugrăvite” [27], iar lui Radu, eroul poemei lui Ronnetti-Roman - vigoarea, măreŃia şi frumuseŃea, „e 
o stârpitură care ne-ar veni să ne prindă milă”. Ambele opere suferă de lipsa unităŃii concepŃiei, a 
unităŃii estetice şi chiar a unităŃii „tehnice”. CerinŃele estetice, de exemplu, parte nu sunt împlinite, 
parte sunt chiar nesocotite. 
  Tânărul Slavici nu poate fi, cu nici un chip, învinuit ca moralizator. Dimpotrivă, scriitorul 
anilor 1875-1895 nu îşi condamnă personajele pentru că au încălcat un precept moral. Nu le 
condamnă, nu le aprobă. Preceptul moral nu aparŃine scriitorului, ci personajului. Chinul, căderea şi 
salvarea sunt ale personajului, de aceea la început Slavici le dă totală libertate de mişcare. El e doar 
scriitorul care le aduce în pagina scrisă „pentru că nu putea altfel” şi pentru „a se descărca 
sufleteşte de gândurile ce-l năpădeau”. „Slavici era un observator minunat – îşi aminteşte cu 
nostalgie soŃia de anii cei buni – se uita la oameni stăruitor, fără a-i cunoaşte, încât mulŃi îl salutau 
din politeŃe. El prindea figuri, gesturi şi ticurile oamenilor de care avea nevoie când îşi crea 
personajele.” [28] Ce va rămâne peste ani din acest scriitor atât de fascinat de oameni?   

„În orişicare gen de artă, opere de adevărată valoare vom crea numai adresându-se la toŃi 
românii azi în viaŃă şi având în vedere şi pe cei viitori, căutând în toate ceea ce se potriveşte cu 
firea românului şi dându-şi silinŃa nu să copieze natura, ci să ridicăm nivelul moral al întregului 
popor român.” [29] scria Slavici în „Sămănătorul” anilor 1906. Asanarea morală a societăŃii prin 
artă rămâne scopul şi rezultatul  creatorului care s-a îndepărtat definitiv de creaŃia sa. De aici până 
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la fantasmagorii ca cele de mai jos nu mai e decât un pas: „Rostul artei e nu să ne coboare şi să ne 
ruşineze, ci  să ne înalŃe şi să ne facă mândri de a ne şti oameni, şi operele de artă care reproduc 
pornirile senzuale, orişicât de interesante şi de frumoase ar fi ele, sunt respingătoare.” [30] sau 
„Rostul tragic al vieŃii omeneşti e că, pe când viaŃa petrecută în aievea, se Ńine seamă de 
împrejurări şi de slăbiciunile omeneşti, se fac concesiuni şi se iartă multe, în lumea ideală 
poziŃiune socială, bogăŃii şi destoinicii individuale sunt numai accesorii, cei mari şi mici sunt 
deopotrivă şi li se cere tuturora cumpenire deplină, nu se face nici o conseciune, nu se iartă nici un  
păcat şi slăbiciunea, fie cât de mică duce neapărat la dureri. ” [31]  

Fără îndoială că Slavici „nu este nici primul, nici ultimul scriitor ale cărui intuiŃii magmatice 
şi neconştientizate deplin depăşesc programul teoretic formulat şi explicitările limpezite” [32]. Din 
păcate, aşezat la masa de lucru, bătrânul Slavici e un scriitor la fel de slab ca şi teoreticianul. Dacă 
în perioada directoratului de la Institutul „Ioan Ottetelişanu”, a scris puŃin pe apucate, după 
alungarea sa de la Măgurele scrisul devine un surogat pentru toate proiectele începute, dar 
nefinalizate sau ratate.  Zeci de articole, sute de pagini de proză umplu coloanele nou-înfiinŃat ziar 
„Minerva” începând din decembrie 1908. Au urmat „Buletinul armatei şi marinei”, „Ziua” sau 
„Gazeta Bucureştilor”. Din poziŃia de director sau simplu colaborator, Slavici e rând pe rând 
înlăturat. Preocuparea sa pentru soarta muncitorilor, criticarea politicii de deznaŃionalizare dusă de 
stâpânirea austro-ungară, pronunŃarea pentru neutralitate sunt câteva dintre ideile pentru care Slavici 
luptă şi o face singur. Devine indezirabil. O. Goga şi N. Iorga îi fac amândoi panegiricul. Guvernul 
român îl închide de două ori pentru că ar fi fost filogerman: în vara lui 1915 la Domneşti şi iarna lui 
1919 la Văcăreşti după ce cu  treizeci de ani în urmă guvernul austro-ungar îl trimisese la VaŃ 
pentru că ar fi fost filoromân. Grea povara pentru „năpăstuitul scriitor Ioan Slavici” cum s-a numit 
pe sine în procesul ziariştilor la care lua parte ca acuzat în vârstă de şaptezeci şi unu de ani!   

În 1919, comisarul regal care instrumenta procesul a întrebat cu vădită superioritate: ,,Ce l-a 
împiedicat pe bătrânul Slavici să tacă?” „Nu-mi era iertat să tac, domnule comisar regal - răspunse 
Slavici - căci eu nu sunt politician lihnit de căpătuire.[..]Este iubire de oameni; iubirea de neam 
ceea ce ne-a făcut să vorbim..” [33]  

Acelaşi răspuns ar fi dat  probabil şi scriitorul Slavici dacă ar fi fost întrebat de ce a scris atât 
de mult. Există în miile de pagini scrise rânduri în care descoperim faptul că scriitorul era conştient 
de lipsa de receptivitate a publicului în raport cu opera sa literară după 1895: „Am făcut de aproape 
treizeci de ani lecŃiuni de limbă, am citit şi am scris mult, am trăit timp îndelungat în cele mai bune 
cercuri literare, am avut între prietenii mei intimi pe câŃiva dintre cei mai distinşi scriitori români; 
a fost însă destul ca timp de câŃiva ani să-mi petrec viaŃa în umilită retragere pentru ca să fiu 
cuprins de simŃământul că nu mai sunt în stare să scriu la înŃelegerea contemporanilor mei.” [34] 
Din păcate, el nu găseşte ca vinovată  propria schimbare, ci acuză însăşi schimbarea: a 
mentalităŃilor, a vremurilor, a tinerilor literaŃi de aceea scrie cu năduf mai departe: „Au dat în viaŃa 
noastră literară năvală scriitori pentru care limba poporului e bădărănească şi sărăcăcioasă, 
cronicarii sunt seci, cărŃile bisericeşti sunt stupide, iar scriitorii mai bătrâni s-au învechit...” 
OpoziŃia pe care o întâmpină în rândul noii generaŃii de cititori, de scriitori nu l-a determinat să lase 
penelul, ba dimpotrivă: l-a îndârjit. În virtutea convingerilor sale dintotdeauna, „nu-i era iertat” 
dacă s-ar fi oprit din scris. Aşa că a continuat până în pragul morŃii. În 25 aprilie 1925, cu trei 
săptămâni inainte de moarte, îi cere într-o scrisoare redactorului „Adevărului literar şi artistic” să-i 
trimită mai multe numere ale revistei în care îi apăruseră capitole din romanul Din păcat în păcat. 
Boala îl Ńintuia la pat  şi se gândea să nu stea „degeaba” şi să facă îndreptări pentru publicarea 
ulterioară a romanului în volum.  
 
Partea III: Iubirea in gloriam 
 Slavici omul şi Slavici scriitorul au căutat tot timpul o aşezare sub semnul Moralei. Şi unul 
şi celălalt au umblat mereu după jaloane care să orânduiască drumul cel bun spre împăcarea cu sine. 
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Paradoxal e faptul că atunci când unul le-a găsit, celălalt le-a pierdut şi viceversa. Există, însă, în 
viaŃa lui Slavici un moment de graŃie al împlinirii resimŃite simultan de om şi scriitor. 

În octombrie-decembrie1888, la VaŃ, Slavici scrie cele zece scrisori adresate „unui om 
tânăr” şi le dă de la început un titlu definitoriu pentru viaŃa sa: Fapta omenescă. Are patruzeci de 
ani, e o personalitate a vremii sale atât ca scriitor, cât şi ca gazetar. De ceva timp viaŃa sa personală 
intrase pe făgaşul dorit: era soŃ şi tată a doi copii. Pentru tot ceea ce a realizat a cheltuit timp şi efort 
considerabil şi a plătit scump fiecare succes ca şi fiecare eşec. Închisoarea îi oferă momentul şi 
cadru potrivit pentru a privi cu relaxare înapoi asupra vieŃii trăite şi mai ales pentru a face o analiză 
post factum a acesteia. Slavici nu dă aici sfaturi altora: „Eu nu voiesc, iubite amice, să te conving 
despre toate acestea. łi le spun numai aşa cum le înŃeleg eu.” [35] „Omul tânăr” e doar un pretext 
pentru o derulare optimă a firului altfel alambicat al amintirilor la ceas de cumpănă: „Dacă Ńii să fii 
convins, te vei convinge tu însuŃi, căci e destul să-Ńi acoperi ochii cu mâna şi să stai cu mintea 
trează pentru ca învederat să Ńi se arate că viaŃa ta întreagă, atât în vis, cât şi în aievea, atârnă 
numai şi numai de ceea ce simŃi în inima ta, şi că mişelul nici chiar prin  vis, ba mai ales prin vis nu 
poate scăpa de mişelia lui, pe când omul bine simŃitor vesel veghează şi dulce doarme.” 

Slavici îşi scrutează trecutul cu un ochi nostalgic şi alege să folosească evocarea ca formulă 
inteligibilă şi vădit neintempestivă: „Convinge-te de aceasta şi vei înŃelege neastâmpărul sufletesc 
care pe mine, omul crescut în iubire, m-a făcut să  alerg rătăcind ani îndelungaŃi, să scrutez, să 
răsfoiesc cărŃile învăŃaŃilor, să mă frământ în mine şi să mă opresc în cele din urmă, noaptea şi eu 
singur, în pragul bisericei, şi căit şi mângâiat să zic: Tu,Doamne, ştii, iară eu cred şi iubind, îi 
plâng amar pe cei ce nu mai pot să crează! “ 

Pas cu pas se conturează profilul spiritual al scriitorului ajuns în momentul maturităŃii sale, 
căci memoria a ales să surprindă marile întâlniri ale vieŃii: părinŃi, soră şi „tata-bătrân”, Eminescu, 
Schopenhauer, Beethoven, Raffaello, Confucius, apostolul Pavel, Dumnezeu. Tablourile realizate 
sunt însă de o uimitoare forŃă evocatoare încât par mai degrabă creaŃia scriitorului, decât a 
memorialistului atent la acuraŃetea informaŃiilor. În  Lumea prin care am trecut întâmplările sunt 
expuse ca într-un proces verbal. Fapta omenescă nu e o operă de informare ca celelalte lucrări 
memorialistice ale bătrânului Slavici. Ea e gândită ca un text programatic nu biografic, e  o mărturie 
de credinŃă  a unui scriitor aflat la apogeul carierei sale şi în egală măsură a unui om pentru care 
normele morale au fost pietre de temelie ale existenŃei de zi cu zi: „Eu am căutat cu multă însetare 
mângâierea ştiinŃei, dar n-am găsit-o nici în cărŃile învăŃaŃilor, nici în capul meu decât mulŃumirea 
de a-mi fi împăcat gândurile: mângâierea sufletească pe care mi-o dăduse iubirea învăŃată de la 
mama mea, pacea dintre mintea mea şi inima mea n-am găsit-o decât în arta inspirată în muzica lui 
Beethoven, în marmura cioplită de măieştri mari, în pânzele lui Rafaello, în operele scrise de 
oameni, care au vorbit sub stâpânirea iubirii covârşitoare, numai atunci am găsit-o când am ajuns 
să înŃeleg că iubirea m-a făcut ceea ce sînt şi că numai prin iubire mă pot ferici. Singur Dumnezeu 
însă le iubeşte toate deopotrivă şi singură iubirea lui este fără de margini: eu, omul am să mă 
mărginesc şi în iubire potrivit cu slabele mele putinŃe.” 

În nici o altă operă a sa Slavici nu a vorbit mai explicit, mai profund şi mai frumos despre 
formarea sa ca om şi ca scriitor: „Lumina mângăierii nu mi s-a ivit dar decât atunci când m-am 
întrebat: Omule! Ce ai tu să  iubeşti mai presus de toate şi până unde are să meargă iubirea ta, 
pentru ca mereu vesel, mereu avântat, mereu mulŃumit să treci prin viaŃă?! 

Întrebarea aceasta e punctul de plecare al întregei înŃelepciuni omeneşti, al filosofiei 
practice, al moralei, fie religioase, fie politice, fie sociale, al esteticei şi mai presus de toate al 
pedagogiei, pentru mine cea mai înaltă şi mai de căpetenie dintre toate ştiinŃele. 

Oameni înŃelepŃi şi oameni inspiraŃi au răspuns potrivit cu îndoielile şi cu împrejurările 
timpului lor la întrebarea aceasta. 

Dacă vreodată în viaŃa mea mă voi bucura în condiŃiuni mai potrivite de tigna, de liniştea şi 
de libertatea sufletească pe care le am acum, voi căuta să-mi fac mulŃumirea de a formula şi eu 
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răspunsurile potrivite cu împrejurările, cu îndoielile şi cu înŃelegerea acelora la care mă adresez 
eu” [36] 
 Acestei întrebări îi răspunde Slavici când se opreşte, surprinzător şi profetic parcă, în creaŃia 
sa literară asupra iubirii în particular şi asupra relaŃiilor umane în general. Pentru scriitor era o 
evidenŃă ceea ce a devenit, ulterior „fir al Ariadnei” pentru mai toate prestaŃiile ştiinŃifizate ale 
psihanaliştilor veacului al XX-lea; anume că nucleul, şi, totodată, nodul gordian al oricărei relaŃii 
umane este dragostea, acea dintotdeauna enigmatică mişcare sufletească ce echivalează cu decisivul 
început al cunoaşterii de sine şi de semeni, pentru oricine, când i-a venit vremea să rupă „cordonul 
ombilical” – psihic, nu biologic – care-l legase de aceea care i-a dat naştere. Aşa se explică de ce 
trăirile dragostei constituie nu doar o „temă” printre altele, ci „supratema” obsesională, „Alfa” şi 
„Omega” pentru întreaga epică a scriitorului. Magistral e chipul în care epica lui Slavici ne edifică 
asupra faptului că din iubire pornesc toate rămurişurile afectivităŃii omeneşti, că dragostea e calea 
de acces spre „adâncul latent” care este personalitatea umană, e o ratio cognoscendi  şi o ratio 
essendi a individului. Nimeni înainte de Slavici şi puŃini după el au reuşit să spună atât de bine prin 
operele lor că a iubi este ceva mai grav şi mai semnificativ decât a te entuziasma de liniile unei feŃe 
şi de coloritul unui obraz, înseamnă a te pronunŃa pentru un anumit tip de umanitate anunŃat 
simbolic în detaliile feŃei, ale vocii şi ale gesticii. Iubirea, aflăm cu precădere din nuvelistica lui 
Slavici, e o aderare la un anumit tip de viaŃă umană pe care îl găsim performat, insinuat, în altă 
fiinŃă fără ca aceasta să presupună „perfecŃiunea”, ci excelarea.  

Scormon, Gura satului, La crucea din sat sunt nuvele ale iubirii mature fireşti, 
obstrucŃionate sau simulat obstrucŃionate; Moara cu noroc şi Pădureanca sunt miniromane ale unor 
iubiri ratate. Cu Mara, romanul celebrării iubirii, se încheie la Slavici cursul sinuos al sentimentului 
erotic, pentru că nuvelele anilor din urmă (Mitocanul, Spiru Călin, Puişorii, NuŃa, Negrea Bătrînul, 
PrinŃesa) nu se înscriu în sfera iubirii, ci a unor afecte mult inferioare. „Dragostea” (termenul e, fără 
doar şi poate, folosit impropriu) s-a transformat într-o atracŃie libidinoasă şi tensiune lubrică, 
obscenă. Patima care fisurează personalitatea e acum nu numai liminară, dar şi neechivoc 
condamnabilă, pentru că şi-a pierdut orice latură de nobleŃe. „De altfel, în textele lui Slavici, tot mai 
sclerozate şi mai silnice, continuă, până la sfârşit, să lucească, în lumina moartă a putregaiului 
fosforescent, doar ochiurile negre ale descrierilor voluptăŃilor fizice. Poate că pentru bătrânul 
prozator rămăsese vie numai memoria acestei tensiuni, niciodată stinsă.”[37] 
    Slavici a încetat acum să mai fie un scriitor în adevăratul înŃeles al cuvântului. Că este aşa, o 
demonstrează cel mai bun „barometru”: modalitatea de surprindere a celui mai complex sentiment 
uman. Artificialitatea şi superficialitatea îi sunt acum atributele definitorii. Nemaivrând să-i mai 
vorbescă creatorului său, literatura a devenit mută şi pentru publicul său şi lucrurile nu stau diferit 
nici în lucrările de după 1920: Cel din urmă Armaş (1923), Din păcat în păcat (1925) care se 
încadrează şi ele ca subiecte şi metodă narativă acestei serii nuvelistice aflate sub semnul ratării.   
   Capodoperele  prozei lui Slavici vorbesc, însă, despre autorul lor ca despre un autentic 
psiholog  al iubirii şi, s-ar  putea spune, antropolog născut, iar nu făcut, căci  Slavici reuşeşte să 
aleagă, cu ingenioasă premeditare, în creaŃiile sale de valoare, modurile de a aduce la numitorul 
comun şi tensiunile dintre sexe, şi virtualităŃile acestora în a intermedia dezvăluirea stărilor şi 
mişcărilor sufleteşti până la rădăcina lor din „sinele” individual, dacă nu şi arhetipal. 
    Un talent surprinzător, chiar vizionar a lui Slavici, e capacitatea de a surprinde cu arta sa 
ceea ce „doricului”, în terminologie lui Nicolae Manolescu, îi scăpase fiind mai precis atribut al 
„ionicului”, al „ionicului” târziu din opera lui Eliade: Nu interesează decât experienŃele, atitudinile 
personale căci acestea sunt momente concrete, materiale culese dintr-o reală viaŃă spirituală. ,,ToŃi 
suntem de acord că ceea ce interesează cunoaşterea umană  nu sînt faptele –  ci faptul. PoŃi privi o 
mie de plante, fără să înŃelegi „faptul” esenŃial vieŃii vegetale. (…) Cum alegem din milioanele de 
fapte acelea câteva esenŃiale? (…) ObservaŃi tovărăşia între doi tineri, tovărăşia care se 
transformă, uneori, în dragoste. Se întâmplă numeroase lucruri între ei fără importanŃă (gesturi, 
conversaŃii, priviri, întâmplări etc.). „Fapte” care se consumă fără germeni, fără 
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„secvenŃa”organică (…) Deodată un nimic, o întâmplare - transformă banala tovarăşie a doi tineri 
în dragoste. Un nimic care-i dezleagă de mediul normal neutru, inundat de „fapte” şi îi farmecă, îi 
zvârle într-o nebunie unică pe care fără teamă putem s-o numim Absolut.”[38] 
 Regăsim indiscutabil acel „fapt”, acel „nimic”, de care vorbeşte Eliade în Fragmentarium (1939), 
întruchipat într-un Scormon, în acea cerere în căsătorie a lui Toderică din Gura satului, în tăcerea 
lui Şofron la prima întâlnire cu Simina… Cum explicăm acest  reuşita de avangardă a scriitorului 
ardelean ?! 

Slavici şi-a ascultat propria „inimă” atunci când a scris ceea ce a scris. Marile sale creaŃiile 
literare s-au născut în anii căutărilor şi descoperirilor sinelui. Ca Homo moralis, tânărul scriitor n-a 
cunoscut maladiva carenŃă de absolut a omului etic. A cunoscut în schimb eşecul şi mai ales 
asumarea lui.. A trăit adesea în incertitudine dar a avut privilegiul tenacităŃii mersului şi experienŃa 
rătăcirii asumate de aceea s-a oprit din drum şi a privit fascinat oamenii care-i vor deveni rând pe 
rând personaje. Slavici al anilor 1875-1895 a fost un mare naiv, dar de o naivitate înŃeleasă ca 
intuire a unei moralităŃi „originare”. Eticul a fost osatura pe care el s-a  construit, dar acesta nu a 
fost  invocat permanent ca o temă sărbătorescă, ci doar analizat, înŃeles şi, mai ales,  trăit  în 
mărunta responsabilitate zilnică. 

Bătrânul Slavici  îşi  va supraveghea permanent conduita, realizând un portret idealizat sau 
construind o poză. Îi va lipsi sau va pierde pe parcurs spontaneitatea morală prin excesul 
inteligenŃei, rafinament psihanalitic, înŃelegere dialectică sau „talentul” relativităŃii. Se  va aşeza 
permanent sub semnul eticii „maximaliste”, hiperelaborată şi crispată. Placiditatea etică înseamnă, 
însă, absenŃa tresăririi proprii. Tocmai atunci când pare a-şi fi atins limita supremă a posibilităŃilor 
sale creatoare, de fapt, el  pierde rostul artei - interogaŃie, pierde naturaleŃea şi harul. 
     Adevăratele valori ca şi  marile idei  se regăsesc, însă, peste timp şi spaŃiu. Ele ne fac să 
sperăm că această „cenuşăreasă” din „epoca de aur” a literaturii române, că acest ins blajin, aparent 
anodin care ascunde un creator cu „inima” veşnic „neştiutoare”; acest scriitor „năvalnic” cum a fost 
tânărul Slavici  nu va înceta să suscite interesul cititorilor din orice timp. Ba mai mult chiar, nu vor 
pieri cei care să-i aprecieze opera şi să o poarte în amintire şi mai ales, în suflet, aşa cum scriitorul 
însuşi credea, căci ,, adevărul ştiut de om (…) mai intâi ca sentiment se iveşte”. 
 Nu ne vom întreba niciodată cum se întreba eroul-naratorul din Baba Dana (1923) atunci 
când a primit vestea morŃii ei: ,,Ce va fi lăsat oare aici?! Şi ce va fi luat cu dânsa?” Iar dacă gândul 
ar formula  întrebarea, răspunsul ni-l oferă acelaşi text: ,,Au trecut ani şi ani de zile fără s-o mai fi 
văzut pe Baba Dana, dar deseori îmi aduceam aminte de spusele ei”. 
     Pentru un scriitor nu poate fi o reuşită mai mare, iar pentru un om pieritor nu poate fi nimic mai 
mult decât atât. 
 Concluzii 
 O corectă periodizare a operei scriitorului ardelean se poate face doar Ńinând cont de faptul 
că urcuşurile şi coborâşurile din lunga şi tumultoasa existenŃă a lui Slavici înseamnă tot atâtea 
schimbările în evoluŃia creaŃiei sale literare. Spiritul şi litera textelor se modifică radical de la 
tânărul Slavici nesigur, imprevizibil, expansiv, dar şi inconfortabil ca în Soll şi Haben; la acel 
Slavici matur, puternic, echilibrat, tolerant, om al înŃelegerii, al iubirii de aproapele său aşa cum îl 
descoperim în Fapta omenească şi, în fine, la bătrânul Slavici filosemit, iubitor al InternaŃionalei, 
dar şi orgolios, supărător prin eticism ostentativ chiar şi atunci când îşi aminteşte de „închisorile” 
sale.   
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Abstract 
Following the significant topic of the interference between Science-Religion-and Art, this 

paper focuses on an important chapter of the Romanian literature, that was the literary group 
promoted by the publication Gandirea (gandirism/orthodoxism or traditionalism). The relation of 
Man with God expressed in a philosophical meditation in essays (such as Nichifor Crainic’s 
Nostalgia paradisului/ The Nostalgia of the Paradise) or in a lyrical manner (such as Blaga’s 
poetry as well as Crainic’s and Voiculescu’s poems) is explored starting from a stanza by Nichifor 
Crainic: Si-nomenea pe Dumnezeu si-ndumenzeia pe om (Turning God in a simple man and turning 
man in a God). Here, Nichifor Crainic, Blaga or Vasile Voiculescu express – in a lyrical manner – 
the perennial attempt of Man to decipher the mystery of the world and their literary work asserts 
that first of all seeking means faith, the assurance of God’s existence.  

 
Key words: science, religion, poezie, gandirism, mystery of world 
Cuvinte cheie: ştiinŃă, religie, poezie, gândirism, misterul lumii 

 
Introducere: Epoca modernă, epoca dialogului ştiinŃă-religie-artă 
Căutării dintotdeauna a înŃelesului Lumii, dar mai ales a devenirii ei şi a misterului mereu 

apropiat şi niciodată atins al FiinŃei Supreme care guvernează această Lume, încercărilor de 
decriptare a marilor întrebări despre om şi sensul vieŃii lui pe pământ le-au fost închinate mii şi mii 
de răspunsuri. 

ŞtiinŃă, religie, literatură (artă) – trei domenii care par a fi despărŃite, dar care se întâlnesc 
toate chiar în aspiraŃia permanentă de a descifra miracolul existenŃei şi de a înŃelege sensul ei major. 
Este deja cunoscut că între primele două, dar şi între ele şi artă (aceasta înŃeleasă în sensul general 
al cuvântului) apar în ultima vreme din ce în ce mai frecvent surprinzătoare (dar numai la prima 
vedere) apropieri; cu atât mai uimitoare cu cât sunt aduse în discuŃie de oameni ai ştiinŃelor exacte. 
„It is a vital complementarity between all the arts and sciences, knowledge and faith, science and 
religion, as well as a deeply religious perception of man and his world”, accentua în editorialul său 
din Journal of Interdisciplinary Studies Oskar Gruenwald. Aşadar, a pune în contact primele două 
teritorii ale gândului şi ale fiinŃei (cu extindere către planul manifestărilor artistice) înseamnă – într-
o anume măsură – a încerca să aduci în lumină o serie întreagă de alte faŃete ale adevărului care îşi 
aşteaptă descoperirea în modul nostru de a ne înŃelege pe noi înşine şi de a ne cuprinde laolaltă cu 
lumea în care trăim, lume care – la rândul ei – se află într-o tot mai accelerată schimbare. Cu atât 
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mai urgente sunt reflectările acestui dialog în zonele artei şi ale culturii, care, şi ele, au ceva (chiar 
multe) de spus despre noi, ori despre trecerea noastră pe acest pământ. 

Estetica manifestă de ceva vreme o veritabilă nostalgie către o (nu imposibilă) ştiinŃificitate, 
ori, mai bine zis, obiectivare. Tot mai mult, lumea contemporană îşi schimbă modul de gândire, se 
apropie (fără însă a putea ajunge – şi conştientă de aceasta -) de adevărul ultim, nu numai prin 
raŃiune, ci şi prin iubirea de Dumnezeu. „Actul iubirii precede cunoaşterea” (afirmase undeva Nae 
Ionescu), „dar e o iubire mistică”, sublinia Ion Papuc, după ce identificase noŃiunile de bine, 
cunoaştere şi iubire cu Divinitatea, afirmând aforistic: „Iubirea, cunoaşterea, binele. Adică 
Dumnezeu!” „Cunoaşterea adevărată e laudă: trebuie să iubeşti obiectul cunoaşterii tale şi să-l exalŃi 
în Dumnezeu”, ne spusese şi André Scrima în Antropologia apofatică. 

Despre o legătură „intimă” între religie şi artă a scris la noi Nichifor Crainic în cartea 
primită cu mult interes datorită abordării temei religioase de pe poziŃii filosofice, Nostalgia 
paradisului. „Biserica umple în lume un gol spiritual; arta, un gol estetic”, mai spunea 
„providenŃialul om” Nichifor Crainic. 

ŞtiinŃele se conduc după ce pare a fi adevărul într-un moment dat.  
Din perspectiva esteticianului Tudor Vianu, de exemplu, ştiinŃele au un caracter specializat 

şi de aceea influenŃa lor este limitată; în schimb, religia, filosofia şi arta au influenŃe expansive, 
integratoare. Ele furnizează propriile răspunsuri şi dau iluzia dezlegării misterului. Etimologia latină 
a termenului ştiinŃă ne conduce ea însăşi direct spre cunoaştere. Alături de ştiinŃele numite 
„exacte”, filosofia, prin chiar conotaŃia denumirii ei, vine cu înŃelepciunea marilor gânditori, 
apropiindu-se de palpabil deopotrivă prin gând/ aspiraŃie şi raŃiune.  

De-a lungul timpului şi de-a latul istoriei gândirii şi înŃelepciunii omeneşti, relaŃia filosofiei 
cu poezia a cunoscut abordări diferite – de la ascendenŃa şi primatul uneia sau al alteia până la 
simultaneitatea celor două modalităŃi ale cunoaşterii. Indiferent de modul de abordare, şi filosofia şi 
poezia ne conduc de fapt spre înŃelegere, spre o permanentă aspiraŃie de a desprinde neînŃelesul 
lumii. Căci ceea ce depăşeşte gândirea şi înŃelegerea noastră se materializează de fapt într-o 
aspiraŃie permanentă către Divinitate. În Litere şi filosofie, scriitorul-filosof Ion Papuc sintetiza în 
câteva cuvinte ceea ce înŃelegea ca fiind „menirea” omului, şi anume „contemplarea adevărului 
veşnic al lui Dumnezeu”. 

Despre cele două tipuri de gândire şi deci de înŃelegere a lumii, despre relaŃia omului cu 
FiinŃa supremă, într-o interpretare filosofică directă (ce pleacă de la marile filosofii ale lumii) ori 
îmbrăcată în haine lirice de amplă meditaŃie vom găsi referire şi la alŃi scriitori-gânditori români 
(chiar dacă nu preponderent teoretizate), cum au fost – într-o epocă – Mihai Eminescu, iar mai apoi 
– Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu ş.a. 

CreaŃia eminesciană, în care meditaŃia asupra lumii în general, precum şi asupra omului în 
universul aflat sub graŃie divină, ar necesita singură un studiu amplu, adăugat celor deja existente în 
hermeneutica operei marelui creator, nu o vom lua în discuŃie aici. 

1. Gândirea şi gândirismul sau despre scriitorii „mijlocitori” dintre Pământ şi Cer 
IntenŃionăm în cele ce urmează să ne oprim cu deosebire asupra unui fenomen cultural care 

a fost interzis ori prezentat distorsionat în perioada comunistă, un fenomen cultural care a umplut un 
gol spiritual în epocă, gol ce pornea dintr-o imperioasă nevoie de Dumnezeu şi de credinŃa creştină. 
Este vorba despre curentul cunoscut sub denumirea de „gândirism”, iniŃiat şi promovat de un 
mănunchi de scriitori din jurul revistei Gândirea. EsenŃa acestei generaŃii poate fi definită şi prin 
ştiinŃa şi arta de a scrie o literatură/ poezie în care fiorul mistic să se altoiască şi să se împletească 
armonios cu tradiŃia, cu tot ceea ce reprezentau pentru ei trăsăturile de autenticitate românească. 
„Terorizat de evenimentele istorice, geniul neamului românesc s-a solidarizat cu acele realităŃi vii 
pe care istoria nu le putea atinge: Cosmosul şi ritmurile cosmice. Dar strămoşii Românilor erau deja 
creştini, în timp ce neamul românesc se plăsmuia între catastrofe istorice. Aşa că simpatia faŃă de 
Cosmos, atât de specifică geniului românesc, nu se prezintă ca un sentiment păgânesc – ci ca o 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 90 

formă a spiritului liturgic creştin”, scotea Mircea Eliade în evidenŃă specificul spiritualităŃii 
româneşti.  

Fondarea Gândirii se leagă de perioada imediat următoare înfăptuirii României Mari. Este 
momentul în care, într-un peisaj socio-politic generos, se instituie un climat general de efervescenŃă 
creatoare – o abundenŃă şi o diversitate de nume (de scriitori sau de reviste), un climat spiritual nou, 
axat pe un ideal de căutare a identităŃii artistice şi a unui specific românesc. Aşadar, într-un astfel de 
peisaj se distinge dintru început o revistă şi o „generaŃie” de scriitori din jurul acesteia. PublicaŃia a 
fost fondată de scriitorul Cezar Petrescu şi gazetarul D. I. Cucu, alături de Gib Mihăescu, şi a apărut 
iniŃial la Cluj (1921), mutându-se apoi la Bucureşti. În paginile noii reviste, îmbrăŃişând doctrina 
promovată de aceasta, se vor strânge nume de notorietate ca Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Adrian 
Maniu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Dumitru Stăniloae ş.a. Sunt scriitori cu individualitate 
creatoare proprie, dar ceea ce îi va uni pe toŃi va fi înscrierea deliberată sub semnul tradiŃiei 
(curentul artistic a fost supranumit şi „tradiŃionalism”), dar şi sub semnul specificului religiei 
ortodoxe. În formularea celui care va deveni mentorul şi directorul revistei, Nichifor Crainic, 
„artistul gândirist este un mărturisitor al neamului întru Dumnezeu, un mijlocitor între pământ şi 
cerul nostru, între noi şi arhetipul de frumuseŃe, de perfecŃiune.” 

ApariŃia doctrinei gândiriste, puse sub auspiciile ortodoxiei şi ale tradiŃionalismului, nu este 
întâmplătoare, dacă luăm în consideraŃie aspectele socio-politice ale începutului de secol 20, „criza 
morală” prin care trecea societatea (nu numai românească!), proliferarea marxismului cu consecinŃe 
grave în inducerea unei concepŃii ateiste despre lume şi viaŃă tineretului universitar. GeneraŃia de 
creatori reunită în jurul Gândirii va lupta astfel pentru „readucerea lui Iisus în łara mea” şi implicit 
pentru „încreştinarea intelectualităŃii noastre”.  

Deşi originali şi diverşi în activitatea creatoare, scriitorii care au colaborat la Gândirea s-au 
reunit sub aceleaşi trei axe – aşa cum adesea se va observa în analiza fenomenului cultural respectiv 
–, acestea fiind „mitul sângelui” (tradiŃia), autohtonismul şi ortodoxismul. Aşadar, locul important 
şi repede stabilit al grupării gândiriste în spaŃiul cultural românesc s-a datorat, aşa cum monograful 
revistei îl sublinia, acestui „ideal comun al unor suflete logodite cu neamul şi Dumnezeirea”.  

Având o certă autoritate de mentor şi teoretician al orientării sub care îşi înscriseseră creaŃia 
mari scriitori, autoritate consfinŃită şi prin eseurile publicate în paginile revistei şi adunate în trei 
volume, Nichifor Crainic îşi pune propria poezie sub semnul ortodoxismului, altoit în multe poeme 
pe tradiŃiile folclorice vechi. Acestea veneau, aşa cum tot Gh. Vrabie, contemporanul său, îi 
caracteriza formaŃia spirituală, din faptul că teologul, filosoful, eseistul şi poetul Nichifor Crainic a 
fost „pârguit la învăŃătura istoriei româneşti cu acei străbuni care-şi identifică sufletul cu religia”, 
deoarece „el s-a răsucit în viaŃa neamului creştineşte şi româneşte.” 

De la aceste două coordonate vom pleca în demersul nostru de analiză a creaŃiei poetice 
religioase din perioada interbelică (circumscrisă curentului gândirist), o poezie în majoritate de 
înaltă spiritualitate, direcŃionată pe două orientări majore.  

În definirea şi observarea lor, vom lua ca puncte simbolice două versuri ale aceluiaşi 
Nichifor Crainic din poezia Iisus prin grâu:  

 „Şi-nomenea dumnezeirea/ Şi îndumnezeia pe om.” 
Sunt aici cuprinse două orientări care pot fi dezvoltate în cele două teme majore ale poeziei 

gândiriste, după cum urmează :   
1.1. „înomenirea” lui Dumnezeu, umanizarea ortodoxiei, tendinŃă care îşi are rădăcinile în 

literatura scriitorilor gândirişti (Crainic, Voculescu, Blaga, Pillat) hrănite de seva ortodoxismul 
nostru folcloric. „Personalitatea Mântuitorului, cu taina covârşitoare a Dumnezeului înomenit pe 
care o închide în ea, rămâne izvorul inepuizabil al inspiraŃiei artistice şi culmea inaccesibilă, mai 
presus de orice imagine din câte au încercat să ne sensibilizeze”, o va exprima şi direct (în eseuri) 
Nichifor Crainic, nu numai sub metafora poeziei. 

1.1.1. Nichifor Crainic şi poezia „înomenirii” lui Dumnezeu 
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Ideolog al curentului literar înfiripat în jurul revistei, după cum am mai amintit, dând direcŃii 
şi orientând tematic, prin eseurile sale, Nichifor Crainic este în acelaşi timp şi poetul care continuă 
calea poeziei tradiŃionaliste printr-o „autohtonizare a religiei creştine, cultivând un filon folcloric ce 
nu exclude nici panteismul, nici păgânismul.” Acest prim aspect al creaŃiei sale a fost adesea 
observat de critică. Dumitru Stăniloae, de exemplu, cu autoritatea-i cunoscută, remarca faptul că 
„creştinismul lui Nichifor Crainic nu se reduce la preceptele teologice învăŃate din Evanghelie şi din 
cărŃi, ci e un creştinism manifestat în practicile şi datinile poporului român, care şi-a păstrat 
autenticitatea lui neslăbită şi nealterată în satele noastre.” În „şesurile natale” – din care provenea 
fiul de Ńăran (ajuns cu studii la Viena, apoi la o catedră universitară şi pe scaunul de academician), 
datinile străbune, comuniunea om-natură, natura însăşi reprezentau esenŃa vieŃii omului pe pământ 
şi de aceea prezenŃei lui Dumnezeu în toate câte sunt îi aduce poetul „prinos” şi îi compune versuri 
de laudă: „Întâiul gând Ńi se cuvine łie/ Putere creatoare.” (Prinos). 

Astfel, „înomenirea” lui Dumnezeu (şi e de subliniat ineditul termenului poetic!), chipul 
divinităŃii văzut în toată creaŃia sa face ca pământul, „întreaga natură cosmică” să fie percepută de 
Crainic – în interpretarea părintelui Stăniloae – ca „un rai potenŃial în care a aşezat Dumnezeu 
neamul omenesc.” În „Iisus prin grâu”, poetul, la „înserare”, aspiră să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu 
– sub specie aeternitatis – mergând din nou printre oameni, „înomenit”, „gustând prietenia”, 
vorbind „cu vorbă dulce” şi lăsând „o urmă luminoasă” pe pământ. În Puncte cardinale în haos 
insistase pe „vecinătatea dumnezeiască” şi pe „voinŃa primordială din care izbucnesc înălŃările şi se 
încheagă capodoperele nobleŃii omeneşti. În ea e Dumnezeu, reflectat ca soarele în fundul mării.” 
Nu este întâmplător nici faptul că Nichifor Crainic a tradus din Rilke, propunând pentru versiunea 
românească a unui volum, titlul Povestiri despre bunul Dumnezeu. 

Ca un leit motiv, nostalgia după vremurile mitice în care „Sân Petru şi Moş Dumnezeu” 
veneau printre noi ca „oaspeŃi omeneşti” apare adesea sub diverse variante. Astfel, Paradisul pierdut 
este pentru poet acel timp al „înomenirii” divinităŃii, acel timp în care, cum scrisese şi Eminescu în 
basmul său, „Dumnezeu călca încă cu picioarele lui sfinte pe pământ”. La Nichifor Crainic, în 
„TerŃine patriarhale”, dorul de timpul acela inocent, în care „Sân-Petru şi Moş Dumnezeu” râdeau 
(„dulce”) „de neştiinŃa noastră pământeană”, se transformă într-un adevărat lamento. Istoria omului 
este desfăşurată în poezia sa de la vremea în care oamenii „mici, se înfăşurau în minunile divine”, la 
cea când „cununa nemuririi, vestejită,/ Mi-ai desfoiat-o, Doamne, de pe cap” şi până la „căderea” 
mitică pentru care poetul aduce slavă („Atunci – mărire łie! Am căzut”). Era timpul în care – odată 
cu căderea – Omul a primit viaŃa, împreună cu „voinŃă, trudă, vis şi libertate”. Astfel, viaŃa trăită 
pentru creaŃie, viaŃa fiecăruia este înŃeleasă ca fiind nu altceva decât multiplicarea infinită a lucrării 
lui Dumnezeu („În braŃul meu eşti, Doamne, şi lucrezi/ Şi-n truda mea, cu mine laolaltă,/ Te bucuri 
sângerând ca să creezi.” Şi de aceea, „înomenirea” lui Dumnezeu continuă în toŃi oamenii, „în fraŃii 
mei, în faurii vieŃii”, aşa cum va scrie poetul în continuare.  

Volumele lui Nichifor Crainic (łara de peste deal, Şesuri natale şi Darurile pământului) 
sunt văzute, pe bună dreptate de către Petru Ursache, prefaŃatorul volumului Puncte cardinale în 
haos, într-o reală coerenŃă, într-un ansamblu care „definitivează un sistem imagistic profund 
original din perspectiva frumosului teologic: şesurile, râul, Ńara, astrele, lumina, munŃii, codrii apar 
ca simboluri sacre: ele reprezintă semne ale divinităŃii ce se lasă a fi ghicită în formele sensibile ale 
naturii.”  

1.1. 2. Poezia lui Lucian Blaga: confluenŃa umanului cu divinul 
Un „ortodoxism de natură populară”, cu un Dumnezeu familiar, apropiat de om, credinŃele 

vechi, precreştine (sau paleo-creştine) făcându-şi simŃită adesea prezenŃa, vom întâlni şi la Blaga. 
Din mitul folcloric, dintr-o ortodoxie care nu a intrat în conflict cu credinŃele păgâne, Blaga 
gândeşte, simte şi scrie o poezie în care dezvăluie, aşa cum observa printre primii cercetători ai 
operei sale, Gh. Vrabie, „o divinitate care invadează în noi în sensul unei confluenŃe a umanului cu 
divinul.” „Sunt beat de lume şi-s păgân”, va afirma el în „Lumina raiului” din primul volum, 
Poemele luminii. 
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În studiul intitulat „SpiritualităŃi bipolare”, filosoful-poet semnala pe de o parte „orientarea 
spre transcendenŃă” a spiritualităŃii creştine, „transcendentul absolut” care, chiar în contact cu omul, 
rămâne totuşi „inaccesibil înŃelegerii acestuia”, dar şi aspectul „foarte concret” al doctrinei creştine: 
„sâmburele mesajului creştin”, cum îl numeşte el. Acesta constă în aceea că „dumnezeirea s-a 
plimbat în carne şi oase printre oameni în persoana lui Isus, adică ideea că eternitatea a despicat 
vremelnicia ca o pană, făcându-se vizibilă.”  

De aceea Blaga inserează uneori în poezie motivul divinităŃii ca existenŃă apropiată celui 
inocent: „Când eram copil mă jucam cu tine/ şi-n închipuire te desfăceam cum desfaci o jucărie”, 
dar, o dată cu pierderea ingenuităŃii, poetul (omul) îl pierde pe Dumnezeu „pentru totdeauna” într-o 
contopire cu universul înconjurător – „te-am pierdut pentru totdeauna/ în Ńărână, în foc, în văzduh şi 
pe ape.” (Psalm). Astfel, Dumnezeu nu e numai „înomenit”, ci identificabil în CreaŃia sa, ascuns în 
natură, „mocnind sub copaci” (În munŃi). Paradoxal însă, fiind peste tot şi în toate, divinitatea pare a 
se ascunde, iar în încercarea de dialog, în zbaterea căutării, poetul constată că aceasta nu-i mai 
răspunde, devenind „muta, neclintita identitate” care nu mai cere „nici măcar rugăciunea” (Psalm). 
Toată ruga înălŃată se dovedise, de altfel, inutilă şi pentru cei îndrituiŃi să se roage pentru oameni, 
călugării, cei care, în lumea marcată de cântecul sfârşitului (de „cântecul de lebădă” venit „din 
cer”), „şi-au închis rugăciunile/ în pivniŃele pământului. Toate-au încetat/ murind sub zăvor” (Din 
cer a venit un cântec de lebădă). Omul-creaŃie, omul-copil al Celui de Sus se raportează totuşi 
permanent la cel care i-a dat viaŃă, la cel care „l-a semănat între brazdele lumii.” (Învierea).  

1.1. 3. Vasile Voiculescu şi „sistematizarea stilului ortodoxist” 
Deşi îl consideră pe Voiculescu poetul care „a reuşit să sistematizeze cel mai bine stilul 

ortodoxist”, Nicolae Manolescu îl percepe totuşi ca pe un poet fără trăire autentică, cu o poezie 
îndelung meşteşugită, un tradiŃionalist „nu de substanŃă, ci de stil”. În acest univers artificial (din 
perspectiva lui Manolescu), îngerii „devin nişte locuitori banali ai satelor şi ai câmpurilor.” Ori, din 
contră, tocmai apropierea şi coborârea către concretul universului perceptibil omului sunt motivele 
poetice care ne fac să înŃelegem această „banalitate” cu sensul de înomenire a întregii creaŃii divine. 
Motivul revine frecvent, poetul e obsedat de aceştia, „râvnea” să ajungă printre ei: „Nu te mai faci 
înger, cum râvneai odată” (Înger animat) şi îi simte familiari: „L-am cunoscut de cum l-am zărit” 
(L-am lăsat de-a trecut). În universul în care şi un plop slăveşte CreaŃia – „îşi nalŃă foişorul de 
frunze în vânt şi slavă” (În vie) – , în care pământul îl aşteaptă „pe Domnul primăverii” şi-l 
întâmpină plecat, Îisus vine în lume odată cu întreaga natură trezită la viaŃă, regenerată, reînviată – 
trimiterea la înviere fiind, desigur, subînŃeleasă: „Iisus venea cu iarba. Şi sălciile-n vad/ Din bumbi 
de muguri proaspeŃi îşi descheiau vestmântul/ Şi-n cale ploconite i-l aşterneau, plocad.” (Flori). 

 Întorcându-ne la poezia lui Nichifor Crainic, care a fost receptată când ca o poezie 
preponderent „mistică şi mioritică”, „reverberând de etno-craŃie” (Aureliu Goci), când ca o 
emblemă care îl îndreptăŃea să fie supranumit (cu un joc de cuvinte) „crainicul ortodoxiei” (Petru 
Ursache), şi luându-l pe directorul Gândirii drept promotorul orientării către ortodoxismul autohton, 
vom semnala acum al doilea aspect sub care poate fi  receptată poezia sa (şi a altor scriitori 
apropiaŃi revistei), adică ceea ce putem numi, preluând ideea din versul citat anterior,  

1.2. În căutarea lui Dumnezeu sau aspiraŃia către paradisul pierdut, neliniştea şi 
„îndumnezeirea” omului. 

Într-o trecere în revistă a „poesiei noastre religioase” (într-o conferinŃă la Universitatea din 
Zagreb, 4 iunie 1943), Nichifor Crainic insistase pe „taina covârşitoare a Dumnezeului înomenit”. 
Însă, chiar adus atât de aproape de om, chiar „înomenit”, Dumnezeu rămâne „culmea inaccesibilă”, 
iar taina creaŃiei divine, în loc să fie descifrată, este mereu şi mereu sporită de „lumina” poeziei. Nu 
ne sugerase aceasta în mod poetic Blaga în celebrul său vers: „Eu, cu lumina mea, sporesc a lumii 
taină”? Cu cât poetul-om crede că se apropie cu lumina artei de misterul divin, cu atât înŃelege că 
măreŃia CreaŃiei îi este inaccesibilă. Sub acest aspect, aspiraŃia, ca şi „întâlnirea” Omului cu divinul, 
dar şi cu filosofia căutării ori cu marile întrebări pe care şi le-a pus mereu fiinŃa umană (reiterate 
mereu de scriitori) apar într-o Poezie care a creat tradiŃie în literatura universală, dar şi în literatura 
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română, pe lângă Nichifor Crainic, prin Vasile Voiculescu, Lucian Blaga sau Tudor Argezi ori 
Horia Stamatu. 

„Dacă ar fi să căutăm un criteriu universal, pur omenesc, pernă moale pentru îndoielile şi 
nesiguranŃele noastre de inşi singuratici, nu l-am putea lămuri decât în aspiraŃiile primordiale şi 
obscure ale sufletului către izvorul transcendent al vieŃii. Istoria culturilor omeneşti ne vorbeşte de 
existenŃa în timp şi în spaŃiu a acestor aspiraŃii prin care sufletul năzuieşte la recunoaşterea de sine 
însuşi a lui Dumnezeu. E ceea ce se numeşte în termen teologic necesitatea mântuirii.” Astfel 
exprima succint, pentru a dezvolta apoi, Nichifor Crainic căutarea Paradisului, zbaterea şi durerea 
celor „rămaşi-pe-dinafară” din cauza lipsei lui. 

Comun la Crainic şi la Voiculescu, precum şi la teologii Lossky, Stăniloae – aceştia pe 
urmele unor Dionisie Areopagitul, Grigore Palamas etc. în ceea ce priveşte un specific pe latura 
ortodoxiei – este că se caută şi se afirmă literar o iluminare, o vocaŃie misterios teandrică; întâlnirea 
omului cu Dumnezeu chiar în profunzimile fiinŃei lui, o îmbrăcare a fiinŃei umane de forma şi 
chipul lui Dumnezeu, o îndumnezeire a omului (theosis) despre care se vorbea în scrierile Sf. 
Simeon Noul Teolog, dar şi la Sf. Maxim Mărturisitorul  (omul, suflet şi trup după natură, „devenit 
în întregime Dumnezeu după har”). 

„Îndumnezeirea nu se adaugă fiinŃei ca un element cu totul exterior, heterogen şi fără 
aderenŃă la structura sa reală, ci ea, rămânând bineînŃeles, în primul rând, rodul acŃiunii harului 
dumnezeiesc, reprezintă în acelaşi timp şi dezvoltarea unei aptitudini fireşti a făpturii umane. Să nu 
uităm că adevărata stare a omului, regimul său ontologic primordial, în care a fost constituit de 
Creator, era tocmai starea de Dumnezeu creat; conferită prin chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 
din el; în afară de ea, omul nu mai este om; natura pură este o abstracŃie. Iată prin urmare, că 
suntem obligaŃi să ne îndreptăm tocmai spre aceste regiuni şi stări de adâncime ale fiinŃei umane, 
atunci când vrem să-i cunoaştem esenŃa sa autentică. (...) Omul se creează, se menŃine şi se dezvoltă 
numai prin această convergenŃă spre FiinŃa Unică  de unde a primit Duhul vieŃii sale personale, spre 
Chipul fără de început, unde simte puterea originară a Logosului. Nu putem concepe omul în afara 
acestei relaŃii esenŃiale cu Dumnezeu şi în afara tensiunii cu Centrul inefabil al vieŃii şi fiinŃei sale”, 
accentua ideea André Scrima. 

Viziunea apofatică este prin urmare o caracteristică a ortodoxiei (implicit a modului în care 
este gândită relaŃia omului cu Dumnezeu de către scriitori ca Blaga, Nichifor Crainic, Voiculescu. 
Desigur, ei nu o teoretizează (precum A. Scrima), nu o pun în „termenii” în care, subsidiar, o înŃeleg 
teologi ca Origen ori Grigore de Nyssa, ei nu sunt teologi. O subînŃeleg, o gândesc în tot ceea ce 
scriu pentru că acesta este specificul modului de a-L „raŃiona” pe Dumnezeu ca un mister 
impenetrabil cunoaşterii discursive, ca pe un centru inefabil şi incomprehensibil conceptual. Este 
modul prin care adâncul de taină al omului este „adus” şi „dăruit” înŃelegerii profunde, cuprinzând 
astfel (într-o ascensiune per via negationis) înŃelegerea separării ontologice dintre Dumnezeu şi 
orice realitate finită, încercând să se arate cum Dumnezeu nu este nimic din ceea ce este. E vorba 
deci de a cuprinde misterul hipernoetic al majestăŃii divine şi caracterul inaccesibil (inconceptibil) 
al transcendenŃei absolute. OperaŃia mintală a subiectului cunoscător este în fond o ignoranŃă 
pentru că „obiectul” cunoaşterii e o Tenebră. Teologia negativă (apofatică) este locul aprehensiunii 
noetice a (Heideggerian vorbind) FiinŃei FiinŃelor, unde mintea nu găseşte nici o calitate materială, 
nici un nucleu inteligibil. 

1.2.1. Nichifor Crainic şi misterul impenetrabil al divinităŃii 
În permanentă căutare de Dumnezeu, poetul şi ideologul gândirist este cel care îl simte pe 

Dumnezeu „viu”, dar „nu ştie unde”. Ca pentru toŃi poeŃii care îşi iau ca temă căutarea şi chiar 
îndoiala şi sunt, de fapt, în permanentă aspiraŃie către descifrarea misterului acestei lumi, divinitatea 
la care aspiră spre cunoaştere este, cum pentru Crainic, adevăratul „fruct oprit”. Teoreticianul 
Gândirii se simte „pelerinul rătăcit”, el este, ca şi ceilalŃi colegi întru căutare, „însetatul de urcuş”, 
de Dumnezeu „pur”: „Tu, întreg, Tu pur, când vei sosi?” (Fructul oprit).  
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Chiar după interzicerea revistei Gândirea, arestat în cumplitele temniŃe ale Aiudului, poetul-
teolog, acel „trăitor al ortodoxiei”, cum îl numea Stăniloae, caută în „întuneric” lumina divinităŃii, 
„dibuie-n tăcere” prin „spărturi de besnă”, trăind şi el acel aparent paradox, atât de profund, şi 
repetând, sub mantia metaforei poeziei, căutarea cunoaşterii miracolului divin. Precum în aserŃiunea 
pascaliană - „Nu M-ai căuta dacă nu M-ai fi găsit” –, cuvintele poetului ascund, în paradox, 
adevărul credinŃei: Unde eşti de nu te năzări/ Cine eşti de taci întruna?/ Chinul meu de totdeauna/ 
Viu te simt, dar nu ştiu unde.”  (Întuneric). 

Cunoscându-i viaŃa şi creaŃia, considerându-l „poetul vieŃii noastre unanime” (v. PrefaŃa cu 
acelaşi titlu la vol. Şoim peste prăpastie!), Pan M. Vizirescu subliniază „adevărata iluminare” care 
„stăpâneşte sufletul poetului în raportul său cu divinitatea”, deoarece numai acesta „este domeniul 
desăvârşirii, încântării şi împăcării supreme, în care îşi simte chemarea şi rostul vieŃii. (…) 
ÎmpărăŃia de sus e sublima certitudine într-o necurmată dăinuire binefăcătoare pretutindeni”, mai 
adaugă Pan Vizirescu, afirmând – într-o altă formulare – ceea ce exclama şi Bartolomeu Anania în 
Memoriile sale, rememorând momente dureroase din anii de temniŃă, momente care, paradoxal, l-au 
apropiat pe omul suferind de Creator: „Vai, ce ne-am face fără Dumnezeu!” De altfel, tot Anania, 
trecând în revistă poezia românească religioasă şi ajungând la Nichifor Crainic, identifică în poezia 
acestuia (intitulată Rugăciune) singura putere a omului ca fiind “aceea de a se ruga”.  De asemenea, 
într-un eseu referitor la poezia lui Mihai Crama, preotul şi poetul Th. Damian, plecând de la zicerile 
unui Sfânt Părinte, subliniază faptul că: „Nu poŃi vorbi despre Dumnezeu dacă nu vorbeşti mai întâi 
cu Dumnezeu, şi vorbirea cu Dumnezeu este rugăciunea.” 

1.2.2. Lucian Blaga şi „setea de divinitate” 
Setea înscrierii în orizontul revelării şi al misterului universului o întâlnim însă la toŃi 

scriitorii gândirişti. O materializare lirică specială şi inedită pentru timpul respectiv este poezia lui 
Lucian Blaga. Monograful Gândirii, Gh. Vrabie, îi afirma încă de la început unicitatea, scriind 
astfel că „nimeni în literatura noastră până la Lucian Blaga n-a simŃit mai tragic şi mai sfâşietor 
această sete de divinitate şi nimeni n-a evocat-o mai patetic ca poetul gândirist.”  

G. Călinescu îl situase pe Blaga printre ortodoxişti, deşi, la poet, amintirea fondului arhaic 
apare adesea ca o contrapondere. Este întâlnirea dintre cele două epoci, zorii erei creştine 
întâmpinând opoziŃia tradiŃiei şi a mitului dătător de legendă. ViaŃa în care „o fată/ cu genele ca 
spicele de orz (În lan) îl face să i se „nască sufletul” se confruntă cu amintirea fondului precreştin 
cu „tristeŃea zeului Pan” (cel ameninŃat de „umbra lui Crist”). Pe zeul păgân îl supără sclipirea unei 
cruci când „se înmulŃesc prin codri mănăstirile” (Umbra), descoperind „mirat/ că prietenul avea pe 
spate o cruce” (Păianjenul), natura toată, cu alte cuvinte, fiind situată sub semnul divin. 

Sfiala de a vorbi până la patru ani (în care Blaga însuşi vedea un simbol emblematic al 
refuzului dialogului cu lumea), a fost înŃeles de filosof şi ca metaforă a „împotrivirii” de „a prelua 
păcatul originar al neamului omenesc”. O decodare a acestei tăceri o încerca şi criticul Nicolae 
Manolescu în analiza „poeziei noastre moderne” (PrefaŃa la volumul cu acelaşi titlu): „Ce caută însă 
poetul? Care este semnificaŃia muŃeniei lui? El are sentimentul că nu Ńine de lumea muritoare, că 
născându-se, a pierdut paradisul. El e prieten al adâncului, al liniştii, sortit să contemple pururi 
absolutul din care s-a desfăcut.” Şi totuşi … Poate că la maturitate, poetul înŃelege şi vrea să spună 
mai mult. În frecvent citatele versuri care încep cu „Lucian Blaga e mut ca o lebădă”, mesajul pare 
explicit: „Sufletul lui e în căutare ….”, iar căutarea nu poate fi altceva decât drumul care apropie de 
miracolul divin. „Problema cunoaşterii lui Dumnezeu (este o) preocupare constantă în lirica lui 
Lucian Blaga”, afirmă şi profesorul Ovidiu Moceanu într-un articol dedicat Numirii şi atributelor 
fiinŃei lui Dumnezeu în lirica blagiană. Şi încă o dată parcă s-ar cere să ne amintim spusele lui 
Pascal: „Nu M-ai căuta dacă nu M-ai fi găsit!” Căci numai astfel înŃelegem: căutarea înseamnă 
înainte de toate credinŃă, certitudinea existenŃei divine! Zbaterea întru cunoaştere, tensiunea dintre 
refuzul de a se integra (prin logos) lumii terestre şi lumea însăşi, „adorarea vieŃii” ori regretul la 
„frânta bucurie de viaŃă” (Linişte) sunt două axe pe care se sprijină creŃia blagiană în mare parte. 
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De vreme ce doctrina creştină era percepută de Lucian Blaga „echivalentă cu o revelaŃie de 
varii aspecte, dintre care unele apelau de-a dreptul la văz şi închipuire”, nu vor surprinde în poezia 
sa elementele concrete ale vieŃii în care poetul (omul) caută sau descoperă divinitatea. Lanul, bobul 
de grâu, iarba, copacii, „lucruri mici/ lucruri mari” etc. sunt, de fapt, concretul lumii de care, în 
clipe de îndoială (şi de căutare!), simte a nu mai fi „vrednic”. Este poemul intitulat sugestiv „Din 
cer a venit un cântec de lebădă”, căci prin subînŃelesul muŃeniei acestei păsări, poetul sugerează 
lipsa de comunicare cu Cerul şi, de aici, îndoiala.   

Poetul care ştia că orice creaŃie „sporeşte a lumii taină” îşi cere tăcerea şi „ochii închişi” nu 
pentru a se abstrage, ci pentru a privi înlăuntrul său. Şi astfel, cunoscându-se mai adânc pe sine, 
poate avea revelaŃia lumii create de Dumnezeu, revelaŃie găsită numai în căutare: „Am privit, am 
umblat şi iată cânt:/ cui să mă-nchin, la ce să mă-nchin?”(Din cer a venit un cântec de lebădă) 

1.2.3. Vasile Voiculescu şi poezia religios-filosofică 
Un alt mare poet gândirist, a cărui „credincioşenie”  a fost adesea scoasă în evidenŃă de cei 

care au înŃeles mai profund literatura acestuia, este Vasile Voiculescu. Despre religiozitatea sa 
adâncă va scrie şi Valeriu Anania mai târziu, subliniind că Vasile Voiculescu este “unul dintre 
puŃinii poeŃi religioşi a căror sinceritate nu poate fi pusă la îndoială“. Înaltul prelat şi scriitor pune 
de fapt aici indirect problema celor două tipuri de poezie religioasă: cea izvorâtă din trăire autentică 
şi poezia construită cu vocabular din sfera religiosului/ teologică, dar fără a avea fiorul mistic. O 
dată cu volumul Poeme cu îngeri, poetul este integrat de criticul G. Călinescu în ortodoxism şi 
tradiŃionalism, fiind situat în acŃiunea literară de continuare „alături de Blaga, (în) cântarea jalei 
metafizice.” 

Poezia lui Voiculescu izvorăşte din trăire autentică, iar tema frecventă a poeziei lui este una 
religios-filosofică, în care omul este perceput într-o acută criză a căutării. În raportul om/individ-
divinitate materia poeziei se încheagă din suferinŃa şi zbuciumul său de fiinŃă pieritoare, aflată 
permanent între cele două condiŃii – materie şi spirit. Chiar Isus, deopotrivă om şi Fiu al lui 
Dumnezeu, trece prin drama celui care, ca om, se îndoieşte şi „luptă cu soarta”. Destinului hărăzit 
de „mâna ne-ndurată”, de Tatăl ce-l pregătea, prin suferinŃă, pentru viaŃa veşnică, el i „se-mpotrivea 
întruna” într-o „amarnică strigare”, refuzându-l. (În grădina Getsemeani). 

Şi în Pârgă, şi în Poeme cu îngeri, Voiculescu abordează teme religioase cu punctul de 
plecare în cele biblice, poezia sa fiind un document autentic al aspiraŃiei către divinitate, precum şi 
al zbuciumului căutării. 

Concluzii 
În spiritualitatea modernă (post-modernă?) au început să se producă – s-au şi produs de fapt 

– o serie de mutaŃii care, încet dar sigur, sunt pe cale să schimbe faŃa lumii în percepŃiile noastre. O 
revoluŃie mentală profundă pare să se profileze din ce în ce mai limpede modificând înseşi cadrele 
fundamentale ale gândirii. Căci se fac auzite – şi nu puŃine – glasuri care pretind că omul este pe 
cale să-şi piardă locul în lume, ori să-şi piardă chiar lumea care este de fapt unicul spaŃiu posibil al 
fiinŃării sale. Şi persistă întrebările – şi parcă din ce în ce mai pregnant – dacă omul timpului nostru, 
omul din vremurile răvăşitoarei civilizaŃii a revoluŃiei mediatice - pe care gândirea lui Martin 
Heidegger o vede ca o epocă a sărăciei spirituale - („timpul acestei nopŃi a lumii este timpul sărac 
(şi) devine din ce în ce mai sărac. (...),vârstă a lumii, care îşi pierde temeiul, stă suspendată în 
abis“) mai are acces către lumile poeziei? (Să nu uităm, la originea ei, poezia era legată de 
sentimentul sacralităŃii!). Dacă nu cumva sinele lui va fi, fără speranŃă, inundat de avalanşa kitch-
urilor, dacă sufletul său nu va deveni un vid din care dumnezeirea şi omenescul vor fi definitiv 
spulberate de rumoarea mecanică a fantasmelor mediasferei? Şi dacă, pe scurt, mai există speranŃa 
că, aşa cum spunea Adler, totul (mai) poate fi şi altfel? 

Şi totuşi, dincolo de orice falacioase poziŃionări asupra faptului de artă, opera de artă şi de 
cultură posedă o semnificaŃie proprie, o dimensiune a ei, ireductibilă la altceva. O dimensiune 
ontologică deosebită, mai profundă decât profilul ei fenomenologic înscris în ordinea 
comunicativităŃii ei. Această dimensiune ontologică implică un conŃinut şi o accepŃie, ca valore, ca 
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forŃă noetică, care se deosebeşte, deşi se completează, de pulsiunea ei semantică şi 
intercomunicativă. „Apropierea nostră de conŃinutul şi semnificaŃia operei de artă sau a operei 
literare, se realizează, cum mărturisea Merleau-Ponty, în spiritul unei urgenŃe ce depăşeşte orice fel 
de altă urgenŃă. În spiritul acestei urgenŃe, arta continuă a fi ceva mai mult, mai semnificativ, mai 
liber, decât un simplu muzeu imaginar, deschis canalelor marelui consum.” 

Cu alte cuvinte, arta Ńine în egală măsură de ştiinŃă şi de religie; de matematică şi de 
filozofie, de spirit şi de materie. 

Au demonstrat-o la noi scriitorii gândirişti, cei pe care ideologul grupării (Nichifor Crainic) 
îi numise fără rezerve (şi cu autoimplicare!) „scriitori creştini” sau, aşa cum va sublinia în alŃi 
termeni şi Gh. Vrabie, pentru ei „divinitatea nu mai este o problemă conceptual pusă, ci o adâncă şi 
intensă trăire.”  

 
Notă: Lucrarea a fost elaborata in cadrul Programului "Science and Orthodoxy. Research an 

Education" sub egida Fundatiei John Templeton. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1.Oskar Gruenwald, “The Rainbow Paradigm”, în Journal of Interdisciplinary Studies, 1993, p. 1. 
2. „…căci e tot una a gândi şi a fi.” (v. Parmenide, Filosofia greacă până la Platon, Ed. ŞtiinŃifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 232). 
3.Papuc, Ion, Scriitorul de filozofie, România Press, Bucureşti, 2008, p. 13 
4.André Scrima, Antropologia apofatică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 368. 
5.Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Ed. Moldova, Iaşi, 1994, p. 126.  
6.Aşa îl va numi mai târziu, analizându-i cărŃile (Puncte cardinale în haos, Nostalgia paradisului şi 
łara de peste veac) Petru Ursache, acestea, spune prefaŃatorul, „fiind înzestrate cu puteri mistice 
capabile să dinamizeze adâncurile sufleteşti şi să le solidarizeze în ideea ortodoxă şi naŃională.” (v. 
PrefaŃa la Puncte cardinale în haos, Ed. Timpul, Iaşi, 1996, p. 6). 
7.Tudor Vianu, Filosofie şi poesie, Ed. Enciclopedică, 1971, p. I, II, 12, 13. 
8.Ion Papuc, Litere şi filosofie, România Press, Bucureşti, 2007, p. 13. 
9.Referitor la creaŃia artistică a acestei grupări, în cunoştinŃă de cauză, în calitate de contemporan şi 
prim monograf, Gh. Vrabie afirma: „în gândirişti găsim pe cei dintâi chinuiŃi de misterul divin, pe 
cei dintâi căutători de Dumnezeu. (Gh. Vrabie, Gândirismul, Ed. Cugetarea, Bucureşti, f.a., p. 201). 
10. Mircea Eliade, “Destinul culturii româneşti” în Destin, Caietul 6-7, august 1953, p. 27. 
11. Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, ed. I, Ortodoxie şi EtnocraŃie, 1936, p. 157 
12. Vrabie, Gh., Gândirismul. Istoric. Doctrină. Realizări, Editura Cugetarea, Bucureşti, f.a., p. 74. 
13. Gh. Vrabie, op. cit., p. 77. 
14. Nostalgia Paradisului, Puncte cardinale în haos, Ortodoxie şi etnocraŃie. 
15. Gh. Vrabie, op. cit., p. 92. 
16. Ibidem, p. 90. 
17. Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Ed. Timpul, p. 104. 
18. Nichifor Crainic a fost cel care „a arătat drept busolă spiritualitatea neamului – creştinismul, 
ortodoxismul milenar.” (v. Gh. Vrabie, op. cit., p. 122). Se cuvine însă subliniat şi un alt aspect în 
ceea ce priveşte revista şi orientarea literară din jurul său. De cele mai multe ori, ideologia, 
teoretizarea unei orientări şi aplicarea ei în practică (produsul literar) sunt două direcŃii care rareori 
se întâlnesc. În cazul Gândirii însă, s-a subliniat adesea de către cei care au studiat acest important 
fenomen cultural, s-a petrecut o „perfectă coabitare”, o „întrepătrundere sufletească”, determinată 
de „confraternitatea spirituală”. Toate acestea le scotea în evidenŃă şi monograful revistei, Gh. 
Vrabie (v. op. cit., p. 129). 
19. Aureliu Goci, PostfaŃă la Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Timpul, Iaşi, 1996, p. 151. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 97 

20. Dumitru Stăniloae, „Poezia creştină a lui Nichifor Crainic”, PrefaŃă la vol. Şoim peste prăpastie, 
Edit. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990, p. 7. 
21. Titlul unui volum semnat de Nichifor Crainic şi apărut în 1916. 
22. Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Ed. Timpul, 1996, p. 86. 
23. Petru Ursache, PrefaŃă la Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Timpul, Iaşi, 1996, p. 6 
(s.n.). 
24. Gh. Vrabie, op. cit., p. 227 (s.n.). 
25. Lucian Blaga, Trilogia culturii, FundaŃia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1944, p. 
177. 
26. Nicolae Manolescu, “Metamorfozele poeziei”, în Poezia română modernă, p. XLVII. 
27. Această percepŃie poate fi, desigur, consecinŃa mesajului din poemul intitulat chiar Poezie, o Ars 
poetica voiculesciană, comparabilă cu Testamentul lui Arhezi, poem care cuprinde în vers esenŃa 
trudei cu cuvântul a oricărui creator care „s-a băgat surugiu la cuvinte”. Ov. Crohmălniceanu, 
dimpotrivă, îl numeşte „poetul cu cea mai pronunŃată înclinaŃie religioasă” (Literatura română între 
cele două războaie mondiale, II, 1974, p. 285), iar Ion Pillat îi consideră de asemenea poezia ca 
fiind „cea mai religioasă.” (apud Ov. Crohmălniceanu, op. cit., p. 286). 
28. Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, p. 85 (s.a.). 
29. André Scrima, op. cit., pp.118,119 (s.a.). 
30. ReferinŃe la tot acest complex de paradoxuri se întâlnesc la V. Lossky, în Essai sur la Théologie 
mystique de l’Église d’Orient, 1944 (p. 309) unde se scrie efectiv – şi iarăşi paradoxal – „cunoaştem 
mai presus de inteligenŃă prin chiar faptul de a nu cunoaşte”- parafrază la Dionisie Areopagitul 
care spune că Dumnezeu poate fi cunoscut prin agnosie. 
31. Dumitru Stăniloae, PrefaŃa la Şoim peste prăpastie, p. 7. 
32. Pan M. Vizirescu, „Poetul vieŃii noastre unanime”, în vol. Şoim peste prăpastie, p. 21. 
33. Valeriu Anania, Din spumele mării, Ed. Dacia, 1995, p. 160. 
34. Th. Damian, Filosofie şi literatură, Ed. FundaŃia România de Mâine, p. 93 (s.n.). 
35. Gh. Vrabie, op. cit., 232. 
36. Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Minerva, București, 1995, Ediţie, Prefaţă și Tabel 
cronologic G. Gană, p. 3. 
37. Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei, Pref. la vol. Poezia română modernă, EPL, 1968, 
p. XVIII. 
38. Ovidiu Moceanu, Numiri şi atribute ale fiinŃei lui Dumnezeu în lirica lui Lucian Blaga, Tabor, 
nr. 2/ 2009. 
39. Ibidem 
40. Gh. Vrabie, op. cit.¸p. 201. 
41. Valeriu Anania, op. cit., p. 164. 
42. „...o filosofie (...) care şi-a îngăduit pe de o parte să înfrunte toată tradiŃia filozofică de la Platon 
şi până astăzi, declarând că ea « a uitat » problema ei fundamentală, iar pe de altă parte şi-a îngăduit 
să declare că timpul nostru, civilizaŃia şi cultura lui ca expresie a acestei regretabile uitări, 
reprezintă eine Zeit der Durftigkeit, o epocă a indigenŃei, a puŃinătăŃii, a mizeriei spirituale.” (v. 
Constantin Noica – MeditaŃii introductive asupra lui Heidegger – Studiu introductiv la volumul 
Originea Operei de artă,  Ed. Humanitas 1995, p. 5). 
43. Martin Heidegger, op. cit., p. 243. 
44. Apud. George Uscătescu, „Este posibilă întoarcerea” , în revista Destin, nr. 24-25, 1972, p. 6. 
45. Gh. Vrabie, op. cit.,  p. 201. 

 
 
 
 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 98 

STILUL ÎNALT ARGHEZIAN. SEMANTICA SUFLETULUI 
 

THE HIGH STYLE OF TUDOR ARGHEZI. THE SEMANTICS OF 
THE SOUL 

 
 
Simona CONSTANTINOVICI 
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 
Universitatea de Vest din Timişoara 
e-mail: simonadiana@hotmail.com   
 
Abstract  

We have shown with this study that soul, as a Christian symbol, has different meanings in 
the Arghezian poetical language. It means both angel and demon. What impressed us is the 
frequency of this word in Tudor Arghezi's poetry and the capacity to adapt itself to the context. The 
expressive tools that define the high style in Arghezi's poetry are: God, sky, soul, moon, land, bird, 
water etc. The aim of our study is to investigate the semantic of one such term.  
 
Key words: poetry, style, semantics, soul 
Cuvinte cheie: poezie, stil, semantică, suflet 
 
 Sufletul este un simbol plurivalent înclinând balanŃa relaŃiei dintre poet şi lume către sacru. 
Sufletul reuneşte, în acelaşi cerc al existentului, îngerul şi demonul, este oximoronic. Ceea ce 
frapează este frecvenŃa cu care acest lexem apare în textul arghezian şi putinŃa lui ieşită din comun 
de a se adapta diversităŃii contextuale. De altfel, suntem convinşi că adevărata faŃă a poetului e dată 
nu de varietatea registrului lexical negativ, ci de capacitatea desăvârşită de a-l contrabalansa printr-o 
paletă lexicală opusă. Dacă ar fi să ne dedăm unei contabilizări riguroase a tuturor apariŃiilor 
lexemelor în textul arghezian, am ajunge, fără doar şi poate, la concluzia, – care, unora, poate să li 
se arate ca paradoxală – că vocabulele care-l definesc cel mai bine, constituind instrumente 
expresive ale frământărilor sale interioare, sunt, într-o ordine mai mult sau mai puŃin aleatorie: 
Dumnezeu, cer, suflet, lună, stele, pământ, pasăre, apă. Precizăm că am ales din paradigmele 
nominale în cauză doar un termen, nu neapărat cel mai susceptibil de a induce metaforicul în text.  
 Încă din volumul Cuvinte potrivite [1] apare structura antinomică a sufletului. Spre exemplu, 
poemul Portret (I, 116) e un text în care coexistenŃa contrariilor determină dese şi asimetrice 
schimbări de sens. FiinŃa mitică paradoxală se aseamănă cu poetul: “Sunt înger, sunt şi demon”.  
Paradoxal, Arghezi, acest artist care n-a ajuns să comunice deplin cu Înaltul, o va face cu sufletul. 
Dar ce este sufletul în matricea poetică argheziană, dacă nu cumva descinderea în uman a divinului?  
Henri Meschonnic [2]  foloseşte ca motto pentru una din lucrările sale următorul text al lui Alberto 
Giacometti: „Et on continue, sachant que, plus on approche de la „chose”, plus elle s'éloigne.” [3] 
Lucru valabil şi-n cazul apropierii de Celălalt sau de divin. O apropiere paradoxală, întrucât distanŃa 
dintre poli se măreşte pe măsură ce ne apropiem. Cu alte cuvinte, cu cât suntem mai aproape, cu atât 
suntem mai departe. În acest context, transcendenŃă semnifică o mişcare de traversare (trans) şi una 
de ascensiune (scando), o schimbare de nivel, posibilă, în cazul creaŃiei argheziene, şi prin 
intermediul unui simbol creştin: sufletul. Dincolo de orice metaforă, cuvântul trebuie gândit la 
propriu, ca o transformare, o schimbare de loc. În sens figurat, şi urmând firul gândirii lui 
Emmanuel Levinas: „Le regard s'élevant vers le ciel rencontre alors l'intouchable: le sacré. 
(L'intouchable est le nom d'une impossibilité avant d'ętre celui d'un interdit.) La distance ainsi 
franchie par le regard est transcendance. Le regard n'est pas escalade mais déférence; il est ainsi 
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émerveillement et culte. Il y a étonnement devant l'extraordinaire rupture de la hauteur dans un 
espace fermé au mouvement. La hauteur prend ainsi la dignité du supérieur et devient divine. De 
cette transcendance spatiale franchie par la vision, naît l'idolâtrie.” [4] 
În acest sens, merită să zăbovim asupra poemului Iată, sufletule... din volumul RăzleŃite (1934 - 
1966), în care Arghezi, poetul anti-norme, pledează pentru libertatea cuvântului scris, martor 
luându-şi sufletul. 
  
    Sufletule, iată stihuri fără chip, 
       Fără sunet şi fără de răspuns, 
    De pulbere şi de nisip. 
    Primeşte-le, murmură-le. 
    Cuviincios m-apropii iar de tine 
    Fiindcă mă tem şi findcă te-am văzut  
    Sălbatec şi neliniştit. 
    Dau adăpost subt un acoperiş cu mine 
    Lui Dumnezeu şi marilor minuni, 
    Cum aş putea să nu mă-nfricoşez? 
 
 Poemul face parte din ciclul Şapte cântece cu gura-nchisă (1940). Toate poemele sunt 
redactate aici fără ritm “fix” şi rimă, impunându-se cititorului prin tehnica versului alb. Vladimir 
Streinu notează în VersificaŃia modernă: “Dar abia scrie Şapte cântece cu gura-nchisă..., şi 
osteneala de libertatea “desculŃă” se vede a fi fost cu mult mai mare decât aceea de a fi umblat “în 
coturni”. Mai mult încă: după ce va fi mânuit versul exclusiv liber din Flori de mucigai şi Cărticică 
de seară, oboseala de această încălŃăminte comodă sau poate mai curând legea pendulantă a 
versificaŃiei sale îl va face, dimpotrivă, să strângă mai tare coturnul pe picior. Într-adevăr, în Hore, 
versul regulat apare din nou când şi când, pentru ca după aceea, în colaborări la diversele reviste ale 
timpului, să devină iarăşi preponderent”. [5]  Din acelaşi studiu aflăm, mai târziu, că între cele două 
modalităŃi de exprimare poetică (versul liber şi versul clasic) se stabileşte la Arghezi o alternanŃă 
binevenită, care “nu atinge niciodată, de o parte, anarhia, iar de alta, mecanicitatea” [6].   
 “Ideea coabitării cu Dumnezeu (n.n. – “Dau adăpost subt un acoperiş cu mine/ Lui 
Dumnezeu şi marilor minuni,”) şi cu marile mistere ale lumii, generatoare de artă, în poezia lui 
Arghezi se situează, într-un fel, la antipodul Psalmilor, stăpâniŃi de nelinişte şi de trăiri agonice.” 
[7] 
 Când, în finalul poemului, Arghezi rosteşte, la început de vers, adverbul alt'dată, probabil că 
face aluzie la tot ce crease durabil până atunci şi mai cu seamă se referă la volumul “cuvintelor 
potrivite”. Alt'dată şi coturni sunt două lexeme care trimit la “canoanele” clasice ale poeziei. “În 
costumaŃia actorului antic coturnul era o încălŃăminte înaltă, cu talpa groasă, pe care o purtau, în 
chip obligator, interpreŃii rolurilor din tragedii. Pentru că el era strâns legat de pulpe cu şireturi de 
piele, coturnul ajunge să semnifice metaforic, la Arghezi, rigorile versului clasic.” [8]   
 Uneori Arghezi compară sufletul cu realităŃi concrete, cum ar fi parcul. G. Călinescu în 
lucrarea Ulysse remarcă faptul că : “(...) unele apropieri sufleteşti, (...) amintesc, prin amănunt, pe 
Verlaine: 
 

Sufletul tău e-un parc de stâlpi, la rând, 
   Cu statui albe sus, pe fiecare... 
   (Votre âme est un paysage choisi, 
   Que vont charmant masques et bergamasques.) [9] 
 
 Gestul autoreflexiv, de coborâre melancolică în sine: “Pe când sufletu-mi coboară/ 
Melancolic pe-amintiri –// Şi ce linişte se-aşterne!/ Şi cum sufletul se-aude/ Scuturând din aripi ude/ 
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Peste brumele eterne!” (41, II, 396) configurează, ca la Durer, un spaŃiu simbolic.” [10]  Acest 
spaŃiu oximoronic al morŃii şi al depersonalizării apare conturat şi-n alte poeme precum Catilenă 
(II, 299): “E frig în suflet, sufletu-i sărac/ Şi nu pot şti cu ce să-l mai îmbrac./ Mi-e mintea 
îngheŃată./ Am fost cândva şi n-am fost niciodată?”. Printr-o figură de construcŃie, repetiŃia, mai 
precis una din categoriile acesteia, antanaclaza, poetul “frământă” sentimente, personifică realităŃi 
abstracte, se autodistruge prin cuvânt. 

* 
 În poemul Monotonii (II, 541), sufletul face pereche cu lexemul singurătate, pe care-l 
încadrăm în aceeaşi sferă semantică: “În groapa singurătăŃii arde-a sufletului vatră”. Trăirea 
profundă, incandescentă, echilibrată prin flacăra creaŃiei, pe pământ, are un corespondent, în lumea 
de dincolo, la fel de contradictoriu, şi anume sufletul. “Sufletul se compune dintr-o multitudine de 
imagini suprapuse – şi această stratificare a planurilor, pusă în evidenŃă de celălalt “eu”, 
contemplativ – martor – atrage atenŃia nu numai prin ubicuitatea „Dacă m-aş gândi mai bine/ 
Scormonind adânc în mine,/ N-am un suflet, ci mai multe” (Dacă m-aş gândi ..., II, 538), ci şi prin 
diferenŃa de adâncime dintre ele.” [11]  A se vedea şi Sufletele mele-s două: „Sufletul mi-e un 
jucător pe sfoară./ Dar sufletele mele-s două./ Unul întinde sfoara şi o desfăşoară,/ Necontenit, 
tăioasă, vie, nouă,/ Şi celuilalt “ridică-te şi du-te”-i spune,/ Şi celălalt, rânjind i se supune.” , Caut 
cheia pe-ntuneric, Mâhniri de tânăr cărturar. 
 Sufletul e receptacol pentru felurite materii: „Copacul, darnic cu găteala lui,/ De sus îşi 
pierde foi de-argintărie,/ Căzând în drumul orişicui,/ În suflet sau pe pălărie.” (Din drum, I, 9); “O 
neliniştită patimă cerească/ BraŃul mi-l zvâcneşte, sufletul mi-l arde.” (Psalm, I, 12); “Şi sufletul 
geme muşcat de trecut,/ Ca fiara de-o fiară cu pas cunoscut.” (Prigoana, I, 19); “Fereastra sufletului 
zăvorâtă bine/ Se deschisese-n vânt,” (Morgenstimmung, I, 21); “Şi, cu toamna-nfierbântată,/ Joacă 
sufletul în noi.” (InscripŃie pe paravan, I, 23); “În sufletul, bolnav de oseminte/ De zei străini, 
frumoşi în templul lor,/ Se iscă aspru un îndemn fierbinte” (Întoarcere în Ńărână, I, 26); “I-am văzut 
sufletul trecând/ În lumea ceealaltă,/ Prin plopii vineŃi, strânşi la rând/ Şi laolaltă.” (Poartă cernită, 
I, 28); “Voi îngriji ca-n fiecare seară/ Să-Ńi ardă-n vârf nestinsa noastră stea,/ Pe care voi aprinde-o 
solitară/ Cu sufletul şi ruga mea.” (InscripŃie pe o casă de Ńară, I, 29); “Niciodată toamna nu fu mai 
frumoasă/ Sufletului nostru bucuros de moarte.” (Niciodată toamna..., I, 31); “Poteca de suflete 
şesul străbate,/ Ca nişte săcară cu spic.” (InscripŃie pe biblie, I, 46); “Sufletul meu îşi mai aduce-
aminte,/ Şi-acum şi nencetat, de ce-a trecut,/ De un trecut ce mi-e necunoscut,” (Arheologie, I, 46); 
“Şi nu e suflet neatins,/ Oricât de stins,/ De diafana ei petală,/ În care să nu fi descins/ Lumina 
siderală.” (Drum în iarnă, I, 51); “Pe când sufletul coboară,/ Melancolic, pe-amintiri,”; “Şi cum 
sufletul se-aude,/ Scuturând aripe ude/ Peste brumele eterne!” (Gravură, I, 56); “Cu sufletul, şi eu/ 
O duc din mal de mâini/ Şi-o simt în dorul meu/ Ca miezul unei pâini.” (Creion, I, 57); “Glasul tău 
depărtat şi sfânt/ Spune auzului de pe pământ/ Că sufletul trebuie să stea/ De veghe, înarmat în şea;/ 
Că sufletul e-o sabie sticloasă/ Care trebuie trasă:/ Să-i scânteie stelele-n luciu!” (Graiul nopŃii, I, 
60); “Căci somnul tău nu trebuia să-nnece/ Sufletul meu de piscuri mari de piatră.” (InscripŃie pe un 
portret, I, 64); “Mă-ndrept încet spre mine şi sufletul mi-l caut/ Ca orbul, ca să cânte, spărturile pe 
flaut.”; “O! mă ridic, pe suflet s-o strâng şi s-o sărut –/ Dar braŃele, din umeri, le simt că mi-au 
căzut.” (Toamnă, I, 65); “Şi cum sufletul se pierde/ Într-un lin păinjiniş/ Ce se leagănă pieziş/ Să-l 
mângâie şi dezmierde;” (Agate negre, I, 67); “Dormi la fereastra visului meu, Ńară,/ Al cărei lan a 
strălucit întâia oară/ CădelniŃelor sufletului meu fierbinte,” (Întâmpinare, I, 84); “Mă plimb ca-ntr-
un mormânt,/ În care sunt/ Legat s-ascult cum tace lutul,/ Pe când în suflet toarce mutul/ Regret, 
înfăşurat în vânt.” (Sfârşitul toamnei, I, 90); “Sufletul tău e parc, de stâlpi, la rând,/ Cu statui albe, 
sus, pe fiecare,” (Interior de schit, I, 94); “Ceas cu ceas te-aş fi cusut,/ Şi drept suflet Ńi-aş fi pus/ 
Sabie cu vârf în sus.” (Lingoare, I, 105); “Iubirea ta să fie asemeni unui rit,/ Ca sufletul din rugă să 
iasă-ntinerit.” (Stihuri, I, 110); “Sufletul, ca un burete,/ Prinde lacrimile-ncete/ Ale stelelor pe rând / 
Sticlind alb şi tremurând.” (Incertitudine, I, 113); “Acesta e sufletul meu, Raşel./ RugaŃi-vă pentru 
el.” (Epitaf, I, 116); “L-am găsit/ Zgârcit./ El stă acum în pat./ Unde-i sufletul lui? Nu ştiu. A 
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plecat.” (Cântec mut, I, 139); “Am voit să umplu celule/ Cu suflete de molecule.” (Cuvânt, I, 165); 
„E parcă sufletul tuturor oştilor învinse." (Ploaie, I, 170); "Se târau pe pământ sufletele, cenuşile.” 
(De dincolo, I, 195); „I-aud undele-aşternute/ Giulgii moi, ca de hârtie,/ Şoapta cum îi întârzie/ 
Sufletul să i se mute.” (Iarbă trează, I, 203); “Sufletul îmi umblă beat/ Pe subt veac şi peste leat.” 
(Cântec de boală, I, 224); “Stihuri de suflet, dintre spini culese,/ Îndurerate-n spic şi-n rădăcini,/ 
PătrundeŃi, înŃelese şi neînŃelese,/ În suflete de prieteni şi străini.” (Epigraf, I, 249); “Departe, prin 
suflet, prin zare/ Alb creşte din lac,” (În golf, I, 251); “Tot sufletu-i un clopot mişcat în vânt pe 
toarte.”; „SunaŃi în amintire, voi, suflete, pe rând,”; “Când sufletele toate detot vor fi tăcut/ Va mai 
rămâne, poate, un clopot viu la poartă.” (Voci, I, 253); “Şi lasă-Ńi sufletul de catifea/ Să-şi scoată tot 
oftatul din petale.” (ConfidenŃă, I, 257); “Umbră mai multă a trecut/ Prin pasurile sufletului/ Decât 
printre piscuri.”; “E bine în chilia ta,/ E bine în sufletul tău.” (Mai mult pământ, I, 270); “Dormi, 
sufletul meu? te-ai culcat?/ Plouă şi singur mi s-a urât.”; “Vindecă-mă, suflete./ Vin-acasă, suflete./ 
Adu leacuri, suflete.” (Dormi?, I, 275); “Nu turbură, nu strigă, nu cer nimic. În pace/ Şi-n ascultare, 
fraged, şi sufletul le tace." (Şiom şi fată, I, 335); “Ce plângi, copilul meu? Ce-Ńi are/ Sufletul? Te 
doare?” (Ce plângi?, I, 358); “M-am pomenit gândindu-mă la tine/ Şi m-am simŃit cu sufletul mai 
bine.” (Psalm, I, 366); “Sufletul mi-e un leagăn de păpuşi,/ Un căluşel de leagăne-nvârtite/ În valsul 
unei muzici pe şoptite.” (Mărturie pe vioară şi arcuş, I, 372); “Sufletul meu e un câine credincios.” 
(Câinele sufletului, I, 396); “Uitându-te-n suflet, biserică-nchisă,/ Te vezi însutit/ Cu toŃi câŃi în tine 
s-au fost zugrăvit/ Şi nu s-au cojit.” (InscripŃie în dosul unui portret, I, 418); “Nădejdea celor 
sprinteni a murit./ Umerii-s rupŃi şi sufletu-i strivit.” (Când ei se bucură, I, 434); “Pe când te bucuri 
şi mă lauzi, frate,/ Mă uit în sufletul tău, biet,/ Bolnáv în bubele umflate/ De un puroi ce coace-
afund şi-ncet.” (Şi dumneata?, I, 438); “Ce-i fi pierdut tu nu ştiu nici cât se mai cunoaşte,/ Dar 
sufletele noastre sunt boltniŃe de moaşte.” (Jale, II, 28); “Sunt trei într-o treime,/ Aidoma la suflet şi 
faŃă şi-nălŃime.” (Scrisoare, II, 76); “Cântau de mult şi alŃii când horele se strâng,/ Dar nu ieşea din 
scula nici-unui nătărău –/ Atât alean de suflet şi leac de ceasul rău.” (Trişca, II, 92); “Craiul negru 
povesteşte/ Basmul, pe moldoveneşte,/ Stihuri vechi, de slovă veche,/ Mir de suflet şi ureche.” 
(Noapte de an, II, 111); “M-ai dăruit cu aur şi podoabe,/ De care multor suflete li-e sete,” (Cântec, 
II, 120); “Deşteaptă-te în sufletul meu, soare,/ Ca-ntre făcliile pădurii.” (Răscruce, II, 121); 
“Singurătatea mi-e întotdeauna/ Şi pretutindeni bună-nsoŃitoare,/ Asemuindu-mi sufletul cu luna/ 
Care îngheaŃă viaŃa, cum răsare.” (Pasul dulce, II, 126); “Dar când, întârziată, copita, pe răzoare,/ 
Se-ndreaptă către peşteri, a unei căprioare,/ Să înŃeleg de unde se-ntoarce-mi vine greu.../ Din 
câmpul sterp şi rece, sau din sufletul meu?” (Natură moartă, II, 133); “Şi când o ceri nu-ntodeauna/ 
Şi-arată raza-n flori ca luna,/ Să Ńeasă cu argint, la vreme,/ Sufletul greu de crizanteme.” (Vine de la 
sine, II, 135); “Şi mi-e spaimă de ceva urât,/ De o fiară, de un ceas pe care/ Îl aşteaptă sufletul atât,/ 
Lângă viaŃă, lângă închisoare.” (Deşertăciune, II, 138); “Poema ce-o visez trăsare/ De mult în 
sufletul deschis/ Oricărui răsărit de soare/ Şi-oricărui început de vis.” (Poema, II, 139); “Tu, suflet, 
nu-ntreba, nemântuit,/ Care din cei doi semeni te-a minŃit,/ Domnul din ceruri, bun, sau Necuratul./ 
Că-Ńi mai sporeşti osânda şi păcatul.” (Haruri, II, 142); “De vreme ce-ai să umbli prin suflete-n 
cuvinte,/ Te legi de la-nceputuri, visând, cu jurăminte.” (Poetului necunoscut, II, 163); “Sufletu-i 
călător, departe/ De pleoape şi de carte.” (Scrisorile, II, 280); “E frig în suflet, sufletu-i sărac/ Şi nu 
pot şti cu ce să-l mai îmbrac.” (Cantilenă, II, 299); “La geamul sufletului tău/ Se-ngrămădesc 
părerile de rău.” (Marile tăceri, II, 302); “Nu vreau răsplată alta, cuvintele-mi ajung,/ Că rănile din 
suflet cu şoapta vi le ung.” (Tainul meu, II, 341); “Nu căuta în sufletul cuiva/ Că pătimeşte de iubit 
cândva.” (Nu, II, 343); “E duh în voi, dar peste vieŃi şi moarte/ Şi sufletul vă vine de departe.” 
(InscripŃie pe scripcă, II, 354); “Când vom putea opri din zbor/ Umbra de sus cu ape-albastre,/ 
Norii-n dantele-n jocul lor/ Trecând prin sufletele noastre?” (Nelămurire, II, 369); “Sărmanul meu 
suflet strivit,/ În care Ńintesc gânditorii,/ Pe care pe rând te-au sluŃit –/ Îndreaptă-te tot liniştit/ Spre 
unde se-ndreaptă cocorii.” (Agate negre (36), II, 388); “Îmi zboară gândul ca un corb/ În ploaia unei 
toamne sure,/ Prin solitudini de pădure/ Pe unde sufletul e orb/ Şi vântul: un amar adio.” (– Litanii –
, II, 389); “Pe când sufletu-mi coboară/ Melancolic pe-amintiri –/ (...)/ Şi cum sufletul se-aude/ 
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Scuturând din aripi ude/ Peste brumele eterne!” (Agate negre (41), II, 396-397); “Sufletul tău e-un 
amazon/ Ce-şi pune pălării cu fulgi de struŃ,/ (...)// Sufletul tău e-o mâŃă aurie/ (...)// Sufletul tău e-un 
astru în exil/ (...)// Sufletul tău e un florint / (...)// Sufletul tău e-un iepure rănit,/ (...)// Sufletul tău e o 
madonă/ Care lăptează rumen, plin, la ŃâŃe/ (...)// Sufletul tău e-un parc cu o intrare” (Cameleona, II, 
528-529); “NesimŃitor rămâne şi sufletul în ploaie/ Ca vârful de scânteie al suliŃii de casă,” 
(Niciodată, II, 530); “În groapa singurătăŃii arde-a sufletului vatră” (Monotonii, II, 541).           
 În ciclul Stihuri pestriŃe (1957), un alt poem centrat pe simbolul suflet ne obligă să-l luăm în 
considerare: łi-e sufletul... . Redăm patru din cele cinci strofe ale acestui poem:  
 
   De suflet îŃi atârnă cerceii ca de boltă, 
   łii în verigi şi luna şi soarele şi norii. 
   Tresari din tot azurul când l-au atins cocorii, 
   Şi stelele din spice adie ca o holdă. 
 
   łi-e sufletul ca marea, în crunta ei putere. 
   Se zbat corăbii negre, furtuni şi morŃi crăieşti, 
   În mâlurile groase dorm umbre şi mistere, 
   Ca-n fundurile vremii ascunse  poveşti. 
 
   łi-e sufletul ca floarea duminicii sonore, 
   Mireasma de lumină şi leacul fericit. 
   Otrăvurile-ascunse în ierburi Ńi-l ucid. 
 
   Dar sufletul Ńi-e încă şi mai presus de toate, 
   Câte n-ajunge gândul şi cerul nu le ştie. 
   Şi sufletul boleşte-n tristeŃea că nu poate 
   Ce nu poate să fie şi nu va fi să fie. 
 
 Sufletul e simbol şi metaforă în acest poem de o profunzime tulburătoare. El funcŃionează ca 
o entitate superioară, înzestrată cu puteri ieşite din comun. Concret în manifestările sale uzuale, el 
este comparat când cu bolta, când cu marea, când cu o floare.  
 Al cui este acest suflet? Singura trimitere sigură este forma neaccentuată a pronumelui 
personal, łi-, poziŃionată mai ales la început de vers. De fapt este vorba de o reluare a titlului, care 
va funcŃiona ca un laitmotiv. Repetarea lexemului suflet, când accentuat, când neaccentuat, 
contribuie la realizarea unui proces de simbolizare. „Două sau mai multe apariŃii ale unui termen în 
text nu sunt niciodată echivalente. Arghezi potenŃează termenul fie acordându-i alte sensuri prin 
plasarea lui  în cu totul alt context, fie variind uşor sintagma sau fraza în care el apare, fie înlocuind 
cuvântul cu un sinonim cu valori stilistice deosebite.” [12] 
 Şi enumerarea devine în textul arghezian, de nenumărate ori, un procedeu prin care se 
asamblează fie imagini şi metafore simbolice intensificatoare, fie imagini şi metafore nonsimbolice, 
dar subordonate simbolurilor. Astfel, în poemul łi-e sufletul ..., enumerările sau, mai precis, fiecare 
din realităŃile înşirate: “łii în verigi şi luna şi soarele şi norii.” şi “Se zbat corăbii negre, furtuni şi 
morŃi crăieşti,” se subordonează simbolului suflet. Elementele enumerării dobândesc în context 
valori simbolice potenŃiale. Chiar dacă între termenii enumerării se creează opoziŃii, chiar dacă la 
nivel denotativ ei sunt divergenŃi, prin acumularea lor (realizată prin juxtapunere, dar şi cu ajutorul 
indicelui şi) îşi face apariŃia, la nivel conotativ, o zonă semantică omogenă.     

* 
 Sfârşitul poemului Parada alătură realităŃi extralingvistice diferite: stelele şi broaştele. 
Broasca, animal “distribuit” rar în creaŃiile de tip poetic, atrage atenŃia în poemul arghezian prin 
ineditul vecinătăŃilor: “Mii de mii şi mii de sute/ De-arătări nemaivăzute/ Sunt streine între ele,/ Ca 
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şi fragedele stele,/ Ca şi stelele de mute.// Ce-are sufletul să-nveŃe/ Dintr-atâta frumuseŃe?/ Patru 
broaşte subt pridvor/ Urmăreau căderea lor.”  
 În versul “Ca şi stelele de mute.” se subînŃelege verbul copulativ sunt. În penultima strofă 
rimează expresia mii de sute cu stelele de mute. În mii de sute indicele prepoziŃional leagă două 
numerale, pe când în Ca şi stelele de mute acesta realizează comparaŃia. 
 Epitetul fragedele (raportat la stele), antepus substantivului regent, echivalează semantic cu 
“cele care tocmai au apărut”, “îndepărtatele”, “de neatins” etc. Determinantul lor din ultimul vers 
înlocuieşte, de fapt, substantivul stele. “Orăcăitoarele” devin, astfel, personaje ale textului poetic. 
Întrebarea retorică: “Ce-are sufletul să-nveŃe/ Dintr-atâta frumuseŃe?” trimite inevitabil la un 
răspuns fix, aşteptat, intuit, fiindcă este vorba de natură şi valorile sale: mult/ foarte multe. Care 
sunt pentru Arghezi “arătările nemaivăzute”?  
 Ideea de străin (unul faŃă de altul) poate fi extinsă, cu sorŃi de izbândă, şi-n cazul lumii 
complexe a cuvântătoarelor. Căci unde se ascunde mai bine străinul dacă nu în Celălalt? Cum tot 
atât de bine el poate exista şi-n noi. E vorba de acel étranger despre care povestea şi Albert Camus 
în celebrul său roman cu acelaşi titlu, acel străin care ne împiedică să fim noi înşine. Orice am face, 
destinul se întoarce adesea împotriva noastră; irevocabil. Ne suntem nouă înşine duşmani prin 
neputinŃa anihilării străinului din noi. Singur Dumnezeu este metaforă suficientă sieşi pentru a numi 
dis-proporŃia, extraneitatea. “Jocul” ontologic în care fiinŃa umană se pierde şi se regăseşte în 
acelaşi timp este, de fapt, căutarea neostoită a divinului, singura forŃă care ar putea clarifica 
problema străinului din noi.  
 Limbajul devine, astfel, locul unde se transmite, în cele mai fine detalii, mişcarea spirituală a 
fiinŃei. E locul unde poetul se investeşte automat cu accente de suprarealism. Imaginea poetică este 
mediatoare, ea-l conduce pe poet la o limită extremă de complicitate, unde realul din poem pare să 
se autoinformeze. Subjugând limbajul, poetul conferă structură şi semnificaŃie unui real care, 
găsindu-şi propriile legi în poem, pare să se redimensioneze, să dobândească o nouă alură. În atare 
situaŃie, artistul devine, într-o anumită manieră, dumnezeul textului său, capabil a guverna lumea 
contradictorie a cuvintelor. Prin descrierea acestor nuanŃe ale textului literar, am putea spune că 
artistul e pe cale să redescopere o poetică a zeilor (sau, cu cuvintele lui Saint-John Perse, „une 
poétique des dieux”), în  linia conceptuală şi stilistică propusă de Zarathoustra [13]. Arghezi, spre 
exemplu, poate fi obscur, complicat şi uneori ermetic în stilul său şi chiar în detaliile proiectelor 
sale mentale; însă el e în intenŃia sa poetică, în chip esenŃial, realist şi lucid. AfinităŃile sale cu 
expresionismul se împacă perfect cu un fel de empirism rustic. 
 Toposul suflet şi simbolurile care gravitează în jurul său, toate definitorii pentru caracterul 
sintetic al semnificatului, se vor hrăni din poetica hermeneuticii interioare: “Deschide-mi-te, suflet, 
prin şapte ochi de flaut,/ Şi cântecul şi viaŃa şi moartea să le-nece” (Nehotărâre, I, 42) Sufletul 
atrage prin multitudinea ipostazelor în care poate să se afirme. Languros, platonic precum iubirea, 
bovaric în manifestări şi dorinŃe, sufletul îşi schimbă nuanŃele: “Şi sufletul boleşte-n tristeŃea că nu 
poate/ Ce nu poate să fie şi nu va fi să fie”. E o realitate ambiguă căreia i se pot pune în cârcă toate 
obsesiile fiinŃei. 
 În Vraciul, poetul ne propune un alt fel de suflet, care se naşte din dezamăgire, suferinŃă şi 
conştiinŃa existenŃialistă a pendulării între limite. E vorba de “straşnicul suflet”, sufletul titanic, 
confundabil cu amploarea şi răzvrătirea “imponderabilei naturi”: “Am chei pe toate uşile-ncuiate,/ 
Cântare, cumpeni şi măsuri/ De preŃuit cenuşile necercetate/ Din sufletul imponderabilei naturi.” (I, 
92). Vraciul, o creatură argheziană de tip demiurgic,  deŃine puteri nelimitate, care par să le 
depăşească pe cele ale divinităŃii “tradiŃionale”, zămislitoare de viaŃă pe pământ. Arghezi simte 
nevoia să creeze o forŃă supremă, pe care să o poată vedea, auzi, manipula, fără teama că aceasta va 
rămâne insensibilă, mută, iaccesibilă. E ca un fel de pereche terestră a divinităŃii. Iată cum repetiŃia 
anaforică impune un astfel de semantism: “Un semn, şi tâmpla cerului se-apleacă./ Un semn, şi 
uraganul s-a trezit./ Un semn, şi neamuri noi s-au zămislit!/ Dar semnul, mâna mea nu vrea să-l 
facă!”  
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 Lucian Blaga are, în ciclul Corăbii cu cenuşă, un poem de o frumuseŃe desăvârşită, Suflete, 
prund de păcate, care arată plurivalenŃa simbolului suflet: “Suflete, prund de păcate,/ eşti nimic şi 
eşti de toate./ Roata stelelor e-n tine/ şi o lume de jivine./ Eşti nimic şi eşti de toate,/ aer, păsări 
călătoare,/ fum şi vatră, vremi trecute/ şi pământuri viitoare./ Drumul tău nu e-n afară, / căile-s în 
tine însuŃi./ Iată cerul tău se naşte/ ca o lacrimă din plânsu-Ńi.” [14] 
 Filozofii, poeŃii, n-au încetat să definească noŃiunea suflet. Ni se pare nimerit să încheiem 
acest studiu cu definiŃia pe care Paul Claudel i-o dă în lucrarea Réflexions sur la poésie: “Notre âme 
est un ensemble de facultés solidaires reliées par des liens trop subtils pour se prêter ainsi 
complaisamment aux divisions scolastiques des manuels. Elle qui a fait notre corps se sert à son gré 
et parfois abuse pour s'exprimer de tel ou tel de nos accents physiques. Elle nous offre des prises 
différentes.” [15] 

Concluzii 
De la primul până la ultimul poem, creaŃia argheziană e o căutare neîncetată a Cuvântului: o 

pasiune greu de domolit. „Jocul cu cuvintele nu este doar voios-gratuita încrucişare a lor, ci e 
mărturia directă, întruparea în verb a unei sfâşieri. Cuvântul arghezian nu este doar expresia unei 
drame, ci însăşi drama.” [16]  Situându-se mereu între chin şi har,  ivirea cuvintelor se produce 
felurit. Poetul le însoŃeşte peste tot, în miracol, în mister, în sacral sau în profan. Arghezi, 
metamorfozând cuvântul, se preschimbă el însuşi, neîncetat, oscilând între patos, etos şi logos. 
Semantica sufletului se înscrie în aceeaşi luptă cu forma şi conŃinuturile unei limbi poetice 
inegalabile. Am demonstrat în această lucrare că sufletul, ca simbol creştinesc, este ambivalent la 
nivelul stilului arghezian, punct de contradicŃie şi de coeziune textuală. El reuneşte deopotrivă 
îngerul şi demonul. Ceea ce frapează este frecvenŃa cu care acest cuvânt apare în textul său poetic şi 
puterea de a se adapta la context. Instrumentele expresive care definesc stilul înalt în poezia 
argheziană sunt: Dumnezeu, cer, suflet, lună, pământ, pasăre, apă etc. Studiul de faŃă urmăreşte 
doar semantica unuia dintre aceşti termeni. 
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Abstract 

This study is an homage brought to the memory of the bishop Inochentie Micu-Klein, who 
triggered, ever since the beginning of his ecclesiastic career, the struggle for social and national 
emancipation of Romanians in Transylvania. His revendications, his theses and his arguments were 
reunited in a complex program in the struggle for spiritual elevation of his people. In full 
awareness of the fact that the fight he led was not his own, but the people’s, he acted as 
representative of his nation, he signed his statements in the name of the clergy and of the Romanian 
nation, he launched an appeal to the accomplishment of his program, this appeal being addressed 
to the members of clergy, the synod, and his people. 

 
Key words: bishop, political conception, social and national emancipation, people 
Cuvinte cheie: episcop, concepŃie politică, emancipare socială şi naŃională, popor 

 
Omagiem astăzi pe Ierarhul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Episcopul 

loan Micu-Klein, care a pornit chiar de la începutul carierei sale ecleziastice lupta pentru emanciparea 
socială şi naŃională a românilor ardeleni, apărând cu temeinice argumente istorice şi juridice 
„nobleŃea spiŃei româneşti" din Transilvania şi care, după 253 de ani de exil, are dorinŃa împlinită ca 
osemintele să-i fie aduse în Ńară şi înmormântate la Blaj. 

Ne revine datoria să exprimăm recunoştinŃa şi mulŃumirile noastre tuturor factorilor şi 
personalităŃilor care au dat satisfacŃie acestei nobile dorinŃe, care au iniŃiat, înfăptuit şi organizat acest 
jubileu. 

Acum, omagiind personalitatea ilustrului ierarh, încercăm să adăugăm o rază în plus aureolei ce-i 
încununează fruntea, reînviindu-i calităŃile de distins cetăŃean român, eminent episcop, iscusit luptător 
pentru cauza neamului, remarcabil cărturar iluminist, personalitate complexă şi im portantă a epocii în 
care a trăit, devenit în gândirea social-politică românească principalul precursor al Şcolii Ardelene, în 
orientările ei esenŃiale. 

În „Odă Bisericii Române Unite", preotul-poet Nicolae Pura îi sintetizează astfel aceste 
calităŃi: 

 
"Valahul InocenŃiu în mantie romană,  
Se luptă dârz cu grofii, i-nfruntă cu tărie  
Şi grabnic le pretinde-n Dieta transilvană 
Dreptate pentru neamu-i legat în iobăgie [...] 
 
Deşi vlădica mândru plăteşte cu surghiunul  
Sublima-i cutezanŃă, ideea lui nu moare. 
Din ea s-alimentează şi MoŃul şi Tribunul ...  
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S-aprind şi trei luceferi ai Şcolii transilvane ..." 
 
Numeroasele lucrări ale exegeŃilor vieŃii şi operei lui loan Inochentiu Micu-Klein reprezintă 

adevărate „ecouri în timp", evidenŃiind faptele acestui luminat vlădică, conducător al românilor 
transilvăneni, care a iniŃiat şi formulat un program concret de revendicări social-politice, inspirat din cele 
mai avansate teorii ale gânditorilor de până atunci. Astfel înarmat, s-a angajat conştient în bătălia care a 
constituit şi axul întregii sale vieŃi: obŃinerea deplinei egalităŃi a românilor din Transilvania cu celelalte 
naŃiuni conlocuitoare, pripăşite aici în condiŃiile istorice cunoscute. 

Pentru realizarea acestui nobil ideal, el a inaugurat, în istoria românilor din Transilvania, epoca 
memoriilor politice, a audienŃelor la Viena, aplicarea cu consecvenŃă a clauzelor diplomelor leopoldine, 
îndurând chiar şi supliciul exilului. 

Lupta pentru Unire (cu Biserica Romei n.n.) se identifică, pentru loan Inochentie Micu-Klein, cu 
lupta naŃională. NoŃiunea de „naŃiune română" (oláh natio, oláh nemzet), sub care Aprobatele "excludeau 
poporul român şi religia lui din rândurile popoarelor şi religiilor „recepte" (primite) ale Ńării, o transformă 
în „noŃiune politică", cerând ca naŃiunea română să fie egală în drepturi cu cele trei „naŃiuni", să fie 
introdusă în cadrele „constituŃiei" Ńării ca a patra naŃiune. 

În sprijinul revendicărilor sale, luminatul ierarh aduce drept argumente: 
• numărul poporului său (mai numeros decât toate celelalte trei naŃiuni socotite împreună); 
• sarcinile către stat (de două ori mai multe ale românilor decât toate celelalte împreună); cel 

ce poartă sarcina trebuie să-i simtă şi folosul, conform „dreptului naturii" (quit sentit onus sentiat et 
commodum); e profund nedrept ca naŃiunea română la sarcini să fie cea dintâi, iar la beneficii nici cea 
de pe urmă, afirma marele patriot; 

• vechimea, continuitatea şi romanitatea românilor pe acest pământ, încă de pe vremea lui 
Traian, până atunci numai noŃiuni istorice, sunt transformate în armă de luptă pentru ridicarea politică. 

În baza acestor temeiuri, Klein conchide că poporul român nu e cu nimic inferior în calitate nici 
uneia din celelalte naŃiuni ale Ńării. Deci vine cu revendicări de detaliu: 

• românii transilvăneni să fie reprezentaŃi în instituŃiile de conducere: guvern, dietă, în toate 
dregătoriile înalte; 

• să se şteargă cu totul iobăgia, deschizându-se şi românilor drumul spre meserii, spre şcoli, 
pentru a putea intra în bresle, în funcŃii; 

• şcoala şi cultura să fie instrumentele pentru ca poporul român să-şi poată îndeplini rolul său, 
nu numai economic, ci şi politic şi cultural. 

Revendicările, tezele şi argumentele sale, cuprinse într-o multitudine de acŃiuni, memorii şi acte 
felurite, se îmbină într-un ansamblu coerent, se încheagă într-un complex program de luptă pentru 
ridicarea poporului său. E conştient că lupta sa nu este o luptă individuală, ci una a întregului popor. El 
activează ca reprezentant al naŃiunii sale, memoriile fiind formulate în numele ei, cu semnătura: clerul şi 
naŃiunea română, în sprijinul realizării programului său, el cheamă clerul, sinodul, poporul său. 

ConcepŃia politică a lui Inochentie Micu, raportată la specificul epocii sale, însemna un important pas 
înainte. Dacă ea n-a ajuns la realizarea integrală atunci, a contribuit simŃitor la fortificarea conştiinŃei de 
sine a poporului român, conştiinŃa dreptului său la viaŃă politică proprie. Formulele simple aşezate de el 
la temelia acestui drept: suntem cei mai mulŃi, cei mai vechi, prestăm cele mai multe sarcini, să avem cel 
puŃin aceleaşi drepturi ca şi alŃii, au putut pătrunde uşor în conştiinŃa celor mulŃi, au putut fructifica 
conştiinŃa de sine a întregului popor român din Transilvania. 

Există exegeŃi ai vieŃii şi operei lui Inochentie Micu care ne arată că, în anii care au urmat, 
principiile enunŃate de el au stat la baza tuturor acŃiunilor revendicative întreprinse de românii din 
Transilvania, începând cu secolul al XVIII-lea, până la Marea Unire din 1918. 

Din ideile şi crezul său de luptător pentru drepturile politice, religioase şi sociale ale românilor 
din Transilvania s-a inspirat întreaga pleiadă de cărturari luptători pentru idealurile românilor 
transilvăneni. El trebuie considerat, de aceea, precursorul acestor învăŃaŃi care au alcătuit Şcoala 
Ardeleană, dar şi al programului enunŃat prin „Supplex Libellus Valachorum". Idei de ale lui îşi vor 
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găsi expresia puternică în răscoala Ńăranilor conduşi de Horia, Cloşca şi Crişan, dar şi în programul 
revoluŃionarilor transilvăneni de la 1848, după cum şi în concepŃia memorandiştilor şi a succesorilor 
acestora. 

Putem afirma cu certitudine că el a fost fondatorul programului naŃional lăsat moştenire 
generaŃiilor viitoare. Mitropolitul Alexandru Nicolescu afirma acest mare adevăr în 1937: 
„Revendicările politice ale acestui mare om au rămas bazele viitorului nostru program naŃional. 
Programul nostru naŃional derivă prin filiaŃiune directă din punctele programatice fundate de acest 
episcop cu viziune profetică. Figurile mari ale Şcolii Ardelene au reluat lupta deschisă de 
Inochentie Micu-Klein întemeindu-se pe vaste cunoştiinŃe istorice, filologice şi pe o mai largă 
bază socială, dându-i o nouă amploare. ReprezentanŃii principali: Samuil Micu, Gheorghe Şincai, 
Petru Maior şi loan Budai-Deleanu, oameni ai bisericii şi ai şcolii, au făcut studii teologice, 
filozofice şi de drept canonic la Roma şi Viena şi au făcut parte din mica nobilime intelectuală 
românească a Transilvaniei. ToŃi au întreprins ample investigaŃii în bibliotecile şi arhivele din 
Roma, Viena şi Budapesta, adunând documente şi informaŃii privind problemele etnogenezei ro-
mâneşti, în acest scop au scris şi au folosit lucrări cu caracter teologic, istoric, filologic şi literar, 
desfăşurând o amplă activitate de răspândire a culturii în popor. Efectul: trezirea conştiinŃei 
naŃionale a românilor. łelul suprem: eliberarea socială şi naŃională. In aceste lucrări, afirmă 
romanitatea poporului şi latinitatea limbii române, continuitatea noastră în Dacia şi unitatea etnică 
a tuturor românilor, în acelaşi scop au scris şi primele cărŃi cu caracter normativ („gramatici, 
dicŃionare, „ortografii"), manuale şcolare şi cărŃi de ştiinŃă popularizată. Samuil Micu şi Petru Maior 
au căutat să pună în lumină şi valorile religioase ale neamului, prin lucrările lor încercând să 
spulbere prejudecăŃile care stăruiau contra unirii cu Roma. Ei au arătat că opoziŃia cea mai 
înverşunată vine din partea străinilor, îndeosebi din partea calvinilor şi a ierarhiei sârbeşti din 
Karlovitz, care vedeau în apropierea religioasă a românilor de Roma scăderea influenŃei lor în 
Transilvania. 

Cărturarii Şcolii Ardelene nu s-au ocupat deci de istorie şi filologie numai cu gândul de a face 
ştiinŃă, ci au voit să servească un ideal, pentru realizarea căruia activitatea religioasă forma partea 
esenŃială, alcătuind fundamentul spiritual al întregului edificiu. 

Istoria, limba şi religia puse la temelia luptei naŃionale au devenit inegalabilul ei suport. „Ele 
au asaltat conştiinŃa romanităŃii poporului, i-au stimulat entuziasmul şi pasiunea, 1-au unit în lupta 
comună". „Exagerările" din unele lucrări ale corifeilor Şcolii Ardelene „au jucat un rol pozitiv, întru-
cât ele au contribuit la conturarea şi afirmarea unei conştiinŃe naŃionale în sens modern". 

Ei au fost, la rândul lor, precursorii generaŃiei de la 1848: Simion BărnuŃiu, George BariŃiu, 
Al. Papiu-Ilarian, Aron Pumnul, Andrei Mureşanu, cei care alături de Avram Iancu, au cerut pe 
Câmpia LibertăŃii din Blaj: „Noi vrem să ne unim cu łara!". Unii dintre aceşti dascăli entuziaşti au 
fost mai apoi propovăduitori ai ideilor de Unire cu celelalte provincii româneşti. 

Iată, deci, că steagul ridicat de Inochentie Micu-Klein a fost preluat nu numai de Şcoala 
Ardeleană, ci şi de generaŃiile următoare, fiind lăsat să „fâlfâie" în lumina strălucitoare a adevărului. 

CompetenŃa şi entuziasmul său trebuie să constituie pentru generaŃiile de azi un exemplu 
vrednic de a fi urmat cu multă stăruinŃă şi responsabilitate, iar manifestările de acum nu pot fi altceva 
decât recunoştinŃa generaŃiei actuale faŃă de înaltul ierarh, din viaŃa căruia s-a aprins lumina vieŃii 
noastre spirituale, din al cărui program s-au adăpat atâtea personalităŃi cutezătoare, al cărui braŃ a 
devenit scut pe scara muntelui de lumină, pe care poporul nostru începuse să urce în acel timp. 

Să-i aducem şi astăzi întregul nostru omagiu, pentru că el „e cel care face saltul de la privilegiile 
clerului unit la drepturile naŃiunii, de la diplomele imperiale, la a patra naŃiune politică. E primul care 
transformă romanitatea în armă de luptă politică, care concepe astfel o luptă naŃională. El este cel care 
trage cu adevărat, pentru propriul popor, şi consecinŃele culturale ale Unirii (cu Roma n.n), care între-
vede că cultura nu e numai o necesitate în sine, ci şi o condiŃie a ridicării politice, că o ridicare politică 
proprie cere şi o cultură proprie ...". 
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Să-i aducem astăzi şi întotdeauna întregul nostru omagiu, pentru că noi suntem parte din el, iar el 
parte din noi. La adăpostul luptei şi grijilor sale s-a clădit liniştea şi climatul de muncă al devenirii 
noastre istorice. 

El va tresări dincolo de moarte de câte ori pe caierul vremii se vor depăna versurile: 
 

„ Şi-acum la jubileu-fi, ilustre Inochente,  
Din inimi curate, ne bucurăm fierbinte, 
Să-Ńi facem praznic mare, aici la Blaj, cu toŃii, 
Ca să te pomenească din veac în veac nepoŃii." 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1. Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul loan Inochentie Micu-Klein (1728-1751), 
Blaj, 1900; N. Comşa, Episcopul loan Inochentie Micu-Klein, Blaj, 1943; Zenovie Pâclişeanu, 
CorespondenŃa din exil a episcopului InocenŃiu Micu-Klein, Bucureşti, 1924; 1983; Corneliu Albu, 
Pe urmele lui Inochentie Micu-Klein, Bucureşti, 1983, Bogdan Duică, Procesul Episcopului loan 
Inochentie Clein, Caransebeş, 1896; Petru Maior, Istoria bisericii române, Buda, 1813; Gheorghe 
Şincai, Hronica românilor şi a mai multor neamuri (1811), EdiŃia Florea Fugaru. Editura pentru 
Literatură, voi. I, Bucureşti, 1967; loan Chindriş, Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein, Biblioteca 
Agru, supliment la „ViaŃa Creştină", Cluj, 1992; Aloisiu L. Tăutu, Testamentul şi moartea epis-
copului loan Inochentie Micu-Klein, în „Buna Vestire, Roma, IX (1970); David Prodan, Lupta lui 
Inochentie Micu-Klein pentru ridicarea politică a românilor, în „Istoria României, voi. II, 
Bucureşti, 1964, p. 506; losif Pervain, loan Inochentiu Micu-Klein, în „Istoria literaturii", voi. I, 1969, 
p. 505-512; Ion Lungu, Inochentie M/CM, în Tribuna, nr. 33/1968. 
2. Dim. D. Roman, loan Inochentie Micu-Klein, erou al luptei pentru afirmare românească, în 
„Ateneu", Bacău, 1968; Arcadie Hinescu, loan Inochentie Micu-Klein, ctitor al Blajului cultural, 
reprezentant de seamă al spiritualităŃii româneşti, în „Ardealul", nr. 589, 1992; Francisc Pali, 
Inochentie Micu-Klein, Voi. I, FundaŃia Culturală Română, Cluj Napoca, 1997, Introducere, p. 3-11. 
3. „ Biserica Română Unită ", Madrid, 1952, p. 85. 
4. Aurel Nicolescu, Şcoala Ardeleană şi limba română, Bucureşti 1971; Victor V. Grecu, Şcoala 
Ardeleană şi unitatea limbii române literare, Timişoara, , 1973; N. David, Şcoala Ardeleană, 
Bucureşti, 1949; D. Goga, Şcoala Ardeleană în Muntenia şi Moldova, Arad, 1927; Romul 
Munteanu, ContribuŃia Şcolii Ardelene la culturalizarea maselor, Bucureşti, 1962; loan Chindriş, 
Originile Şcolii Ardelene, în „Revista de istorie şi teorie literară", nr. 4/1986 şi nr. 1-2/1987; Ion 
Lungu, Iluminismul românesc şi Şcoala Ardeleană, în „Transilvania" nr. 9/1958 şi nr. 4/1960. 
5. Ana Hinescu, Ideea unităŃii naŃionale în concepŃia reprezentanŃilor Şcolii Ardelene, în 
"Unirea", nr. 12/ 1996, p.5. 
6. Istoria României, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 506. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 109 

ACTIVITATEA CONSTRUCTIVĂ A EPISCOPULUI ANDREI 
MAGIERU ÎN CONTEXTUL CULTURAL-ECLEZIASTIC AL 

TIMPULUI SĂU 
 

THE CONSTRUCTIVE ACTIVITY OF BISHOPS ANDREI 
MAGIERU IN THE CULTURAL-CLERICAL CONTEXT OF HIS 

TIME 
 
 

Vasile POPEANGĂ, 
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad  

 
Abstract 
 This work presents the constructive activity conducted by the Bishop of Arad, Andrei 
Magieru (1936 – 1960) for the establishment of fruitful cooperation relations, on the planes of the 
Church and national culture, with the other European Christian churches. The Bishop Andrei 
Magieru suffused this activity of institutional cooperation with an ample character, through the 
association around the ecclesiastic institutions of the time, of the assembly of cultural-educative 
institutions, which the European world disposed of: school, public libraries, museums, art 
institutions scientific research centres. The information in the work illustrates the thesis of 
association of the European cultural-national area to the ecclesiastic cooperation. 
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interculture, multi-culture, culture, spirituality, institution, university, clerical council. 
Cuvinte-cheie: ecleziastic, etos, emitent, receptor, eparhie, ortodoxie, axiologie, interculturalitate, 
multiculturalitate, cultură, spiritualitate, sinod. 

 
Format în mediul academic al oraşului CernăuŃi, Andrei Magieru a intrat în activitatea 

bisericească şi culturală a credincioşilor ortodocşi din raza de acŃiune a Consistoriului din Oradea în 
anul izbucnirii primului conflictul mondial: 1914. Etosul academic cernăuŃean era dominat de două 
valori compatibile sub aspect axiologic, multiculturalitatea dinamică a mediului universitar şi 
promovarea activă a valorilor culturii naŃionale menite a întări “sufletul naŃional”, Ńel constructiv 
stabilit de Aron Pumnul. Etosul academic i-a facilitat comunicarea în limbile română, germană, 
franceză, engleză, maghiară şi chiar rusă. Se ştie că orice act de comunicare în limba receptorului 
are o valoare constructivă de creare de punŃi spre aria de existenŃă a receptorului şi de relaŃionare 
reciprocă.  

În 1914, anul izbucnirii unui distrugător conflict mondial, Andrei Magieru a fost numit 
“director” al Internatului ortodox din Beiuş. ActivităŃile sale ulterioare i-au dat posibilitatea 
îmbogăŃirii cunoaşterii perceptuale, dar şi a cultivării artei de comunicare. În 1917 a răspuns pozitiv 
la chemarea vajnicului modelator de conştiinŃe care a fost Roman Ciorogariu de a deveni slujitor al 
Consistoriului din Oradea. În aceşti ani de dur conflict în care erau angajate şi masive forŃe militare 
româneşti şi în cei postbelici, Andrei Magieru a devenit consultant al grupului de ofiŃeri francezi şi 
englezi care se străduiau să găsească soluŃii optime pentru stabilirea noii frontiere a României cu 
Ungaria, deci, stabilirea, din alt unghi politic şi naŃional, de proiecte menite să contribuie la 
construirea unor noi formaŃii statale. După semnarea tratatelor de pace, această activitate s-a 
încheiat pentru teologul arădean, dar el cunoaşte noile forŃe cultural-pedagogice ce apar în mediul 
şcolar orădean: profesorii de limba franceză Pascal Zigliara şi Jean Boutière. Cu acesta din urmă 
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stabileşte relaŃii de cooperare cultural-educativă ce se va continua până în anii grei ai izbucnirii 
celui de-al doilea conflict mondial.  

În 1924 e ales rector şi profesor al Academiei Teologice din Oradea. Ca slujitor al Bisericii 
Ortodoxe Române şi al şcolii, posedă o arie de acŃiune mult mai extinsă. Este confruntat cu 
probleme de organizare a instituŃiilor şcolare primare şi a revizoratelor şcolare şi cu “năvala 
impunătoare spre şcoală” existentă în satele româneşti, de care vorbea în 1929 pedagogul sibian 
Pavel Roşca.[1]    

Ales Episcop al Aradului, Andrei Magieru a urmărit să informeze credincioşii despre 
relaŃiile Bisericii Ortodoxe Române cu diferite organizaŃii şi instituŃii bisericeşti europene. 
Referindu-se la relaŃiile Bisericii noastre cu Biserica Anglicană, ierarhul arădean sublinia în raportul 
Consistoriului plenar către Adunarea Eparhială Arad din 1936 că “în împrejurările grele ale 
războiului mondial, tot mai mult se resimte necesitatea ca Bisericile creştine să se apropie şi să 
colaboreze, în scopul de a se face mai bună viaŃa sufletească a omenirii şi în scopul de a pune 
stavilă pornirilor subversive şi duşmănoase creştinătăŃii. La această apropiere se stăruie, mai ales, de 
către Biserica ortodoxă şi cea anglicană”.[2]   

Apropierea şi înŃelegerea doctrinară dintre cele două Biserici s-a făcut în urma discuŃiilor 
purtate la Bucureşti în iunie 1935 de delegaŃii lor. În urma acestei înŃelegeri, reprezentanŃii Bisericii 
Ortodoxe Române, Patriarhul Miron Cristea şi Episcopul Andrei Magieru al Aradului, au făcut o 
vizită la Londra cu scopul de a promova cooperarea dintre cele două Biserici. Pentru continuarea 
discuŃiilor doctrinare şi realizarea unei bune colaborări a fost aleasă o delegaŃie a Bisericii Ortodoxe 
Române, din care făceau parte arhiereul Irineu Mihălcescu şi profesorul arădean Vintilă Popescu de 
la Academia Teologică. În acest mod, prin definirea clară a conceptelor cu care se opera în 
activitatea misionară şi prin fixarea reperelor-cadru, s-a realizat o bună colaborare între cele două 
Biserici pentru respectarea în viaŃa credincioşilor a principiilor evanghelice. 

Spiritul de cooperare frăŃească a fost extins şi asupra altor activităŃi ale Episcopului Andrei 
Magieru. În 1936 a avut loc la Bucureşti o conferinŃă mixtă greco-română convocată pentru a 
discuta cu delegaŃia Patriarhiei ecumenice probleme şi aspecte constructive ridicate de problema 
amplă a organizării Bisericii Ortodoxe din Ungaria. DelegaŃii Patriarhiei ecumenice au precizat că 
discuŃia aceasta a fost organizată “după intervenŃia guvernului ungar către Patriarhia ecumenică”. 
Planul de organizare a creştinilor ortodocşi din Ungaria de către Patriarhia ecumenică prevedea: 
“toŃi creştinii ortodocşi din Ungaria vor fi organizaŃi de Patriarhia ecumenică într-o periferie 
bisericească unitară sub numele de Mitropolia Ortodoxă din Ungaria”, care va fi subordonată 
autorităŃilor ecumenice din Constantinopol - sediul Patriarhiei - şi va avea trei episcopii subordonate 
cu sediul în oraşul de reşedinŃă al episcopului. Din delegaŃia Patriarhiei ecumenice făceau parte 
mitropoliŃii Ghermanos al Sardelor, Dorotheos al Laodiciei şi Patriarhul Veniamin I al 
Constantinopolului. Din delegaŃia Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Patriarhul Miron 
Cristea, făceau parte Mitropolitul Visarion al Bucovinei şi episcopii Tit al Hotinului şi Andrei al 
Aradului. Această conferinŃă ortodoxă greco-română a fixat punctele de reper ale discuŃiilor ce vor 
fi purtate în legătură cu tema lor centrală: organizarea Bisericii Ortodoxe din Ungaria. “ToŃi trei 
împreună”, se precizează în proiectul de organizare, “păstorind eparhiile lor, au puterile şi 
răspunderile pe care sfintele canoane şi practica de veacuri a Bisericii le prescriu pentru demnitatea 
de episcop.” Acest proiect era pus în aplicare după ce Biserica Ortodoxă Română şi cea sârbă şi-au 
dat consimŃământul privind acordul lor de începere a acŃiunilor de organizare a Bisericii Ortodoxe 
din Ungaria. 

Fire meditativă, profund interiorizată, Episcopul Andrei Magieru a reflectat îndelung asupra 
reperelor orientative ale activităŃii sale evanghelice, precum şi asupra destinului uman şi a rolului 
omului în devenirea şi în răscrucea istorică a timpului ce se zărea la orizontul Europei după izbânda 
războinicilor germani din 1933. În Arad au apărut presimŃiri sumbre, exprimate de Eduard 
Găvănescu în ziarul “Ştirea”, despre politica promovată de Adolf Hitler, care “se reîntorcea la 
vechiul imperialism şi la ameninŃarea hotarelor existente pe baza tratatelor de la Versailles” [3]. 
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Andrei Magieru a sosit la Arad considerând că vine acasă, printre ai săi. Pe drumul spre Arad şi la 
instalare a fost însoŃit de un grup numeros de intelectuali orădeni, care a fost perceput ca un simbol 
al solidarităŃii umane în activitate. 

La instalarea sa la 2 februarie 1936 ca Episcop al Aradului, Andrei Magieru a fixat 
coordonatele activităŃii sale pastorale şi a delimitat zonele de activitate pe care o va desfăşura. El a 
afirmat că “două altare se ridică în faŃa mea, pe care voi avea grijă să Ńin mereu aprins focul slujbei 
neadormite: al Bisericii şi al Patriei” [4]. Era un angajament solemn prin care fixa reperele ce-i vor 
orienta activitatea evanghelică. Era vorba însă de repere conturate în zona teluricului, Biserica şi 
Patria fiind realităŃi de sorginte divină, aici, în marea arie a păstoririi pentru care se angaja solemn 
în faŃa credincioşilor săi. Cele două activităŃi îi impuneau convergenŃa activităŃii pastorale. 
Împlinirea destinului istoric al fiinŃei umane impunea însă şi finalităŃi axiologice. Cele două valori 
absolute pe care se baza porunca divină de a da Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce 
este al lui Dumnezeu erau Vremelnicia şi Veşnicia. Capitalul cultural-spiritual acumulat de popor 
prin cuminŃenia, moralitatea şi virtuŃile sale constituie “icoana sufletească cu care un popor se 
prezintă în faŃa Veşniciei”. Capitalul cultural acumulat de o comunitate ortodoxă devine 
comunicabil prin cultivarea comunicării intrabisericeşti. 

Episcopul Andrei Magieru a inaugurat în viaŃa ortodocşilor din întreaga eparhie pe care o 
păstorea un proces activ de comunicare ecleziastică. A urmărit să stabilească punŃi de legătură cu 
Bisericile creştine europene ai căror credincioşi trăiesc alături de noi. A extins astfel zarea 
sufletească a credincioşilor săi. A dat acestui act de comunicare intraecleziastică un caracter 
instituŃional încă din aprilie 1937, la un an de activitate pastorală la Arad. Pentru a consolida 
procesul comunicării intraecleziastice dintre credincioşii Bisericii Ortodoxe Române şi credincioşii 
Bisericii Anglicane, au fost iniŃiate convorbiri de clarificare doctrinară. Să amintim şi să analizăm 
faptele. Încă din iunie 1935, o delegaŃie a Bisericii Anglicane a venit la Bucureşti, unde, într-un 
dialog constructiv cu reprezentanŃi ai Bisericii Ortodoxe Române, au avut loc negocieri cu 
reprezentanŃii Bisericii gazde privind definirea conceptelor cu care se lucra şi stabilirea 
posibilităŃilor de apropiere dintre cele două Biserici. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a primit la 
2 aprilie 1937 scrisoarea Primatului Angliei, care confirma că toate concluziile conferinŃei din 1935 
de la Bucureşti au fost aprobate de sinoadele Bisericii Anglicane cu 104 voturi pentru şi 6 contra. 
Era vorba, deci, de o aprobare care nu putea fi contestată raŃional sub nici o formă.  

DelegaŃia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, care s-a deplasat în iunie 1936 la Londra 
pentru a răspunde vizitei făcute la Bucureşti, a fost alcătuită din Patriarhul Miron Cristea şi 
Episcopul Andrei Magieru. Vizita lor la Londra a prilejuit şi organizarea unor manifestări religioase 
la catedrala din Londra şi la biserica ortodoxă Sfânta Sofia din Londra, unde a fost oficiată o slujbă 
religioasă în limba română. Manifestările religioase s-au extins şi în regiuni mai îndepărtate ale 
Angliei, la Oxford şi Edinburgh. Revista engleză “The Christian East” a inserat în paginile sale 
informaŃii care au amplificat astfel nu numai procesul comunicării ecleziastice, ci şi procesul 
comunicării între oameni, punând în zarea lor existenŃială stavilă pornirilor subversive generate de 
adversarii creştinilor. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la întâlnirile ecleziastice de la 
Oxford de doi reprezentanŃi ai instituŃiilor academice teologice: profesorii Irineu Mihălcescu şi 
Vintilă Popescu de la Academia Teologică din Arad. În timpul conferinŃelor teologice de la Oxford 
şi Edinburgh a fost pusă o întrebare demnă de meditaŃie pastorală: Prin ce modalităŃi poate influenŃa 
Biserica societatea omenească? E vorba, deci, de căutarea unui răspuns la o întrebare firească 
privind eficienŃa acŃiunii educative exercitată de preoŃi pentru cunoaşterea şi respectarea de către 
oameni a principiilor evanghelice.  

Stimularea comunicării de informaŃii despre Bisericile creştine din Europa s-a concretizat şi 
în vizite făcute în Banat şi Transilvania de către reprezentanŃi de frunte ai unor centre teologice 
apusene. În aprilie 1939, când popoarele erau îngrijorate de evoluŃia ulterioară a relaŃiilor politice 
dintre statele europene, Episcopul auxiliar al Parisului, Henri Roger Beusart, a făcut o vizită de 
răsunet european în Arad, Bucureşti, Blaj, Timişoara şi Lugoj, pentru a detecta întrebările care 
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neliniştesc spiritul public românesc. A conferenŃiat în Sala de conferinŃe a Palatului Cultural despre 
spiritualitatea franceză şi a ilustrat sensibilitatea spiritului francez pentru cultură şi artă prin faptul 
că în anul 1939, an al unor grave ameninŃări, în Paris, în Capitala FranŃei, a fost ridicată, ca simbol 
al încrederii în biruinŃa spiritului, cea de-a o suta biserică. La discuŃiile ce au urmat au participat 
profesorii Bernard, secretarul Institutului Francez din Bucureşti, Decamp, titularul catedrei de limba 
franceză de la Liceul “Moise Nicoară” şi reprezentanŃi ai cultelor din Arad, care au făcut apel la 
forŃa de modelare a spiritului francez, care se poate opune ameninŃărilor la adresa păcii în lume. 

Oaspetele francez a dorit să cunoască şi alte aspecte ale întrepătrunderii culturale româno-
franceze. S-a interesat de studiul limbii franceze în licee, de sistemul de educaŃie din România, de 
dotarea bibliotecilor cu carte franceză, şi a rămas impresionat de existenŃa în Biblioteca Şcolii 
Normale de Fete, care funcŃiona în localul de pe strada Dragalina 7, a unui interesant fond de carte 
franceză, îmbogăŃit prin grija ofiŃerului de origine franceză Laugier. Întrepătrunderea culturală 
franco-română era adânc resimŃită şi în zone mai largi ale culturalului. În anii premergători 
izbucnirii celui de-al doilea conflict mondial, în Arad, Lipova şi Timişoara s-a aflat profesorul 
francez de la Sorbona Jean Boutière. Episcopul Andrei Magieru, care îl cunoscuse încă din anii 
postbelici la Oradea, i-a fost gazdă în două veri consecutive. Profesorul francez a vizitat cu acest 
prilej şcoli din Arad, a participat la nunŃi la Micălaca, Lipova şi Timişoara, a cercetat biblioteci şi a 
vizitat biserici.  

După încheierea stagiului didactic în România, Jean Boutière s-a reîntors în FranŃa. Îl 
întâlnim la Rouen, unde predă limba franceză la Liceul “Pierre Corneille”. SusŃine în mediul 
cultural al oraşului o serie de conferinŃe despre activitatea şi opera lui Ion Creangă şi lucrează la 
încheierea monografiei La vie et l’oeuvre de Ion Creangă (1837-1899), care a văzut lumina 
tiparului la Paris în 1930. PublicaŃia franceză “L’avenir d’Elbeuf” îşi informează cititorii din 
regiunea Rouen despre opera lui Creangă şi despre analiza pe care istoricul literar francez a făcut-o 
în cartea publicată ca expresie a activităŃii de cunoaştere şi apreciere a sufletului românesc. 
Interesante sunt remarcile făcute asupra ariei de cunoaştere şi interpretare critică a efortului 
intelectual făcut de Creangă pentru a păstra fondul folcloric al poveştilor şi a fixa totodată locul 
scriitorului moldav printre povestitorii populari europeni. Jean Boutière a apreciat că Ion Creangă e 
un partener plin de originalitate al lui Charles Perrault şi al FraŃilor Grimm. Studiul operei lui 
Creangă i-a prilejuit lui Jean Boutière comparaŃii cu marii povestitori europeni. Evaluările făcute au 
devenit obiect de schimburi de opinii şi de judecăŃi de valoare cu intelectualii români din Moldova: 
A. Gorovei, G. T. Kirileanu, Leca Morariu, O. Minar, D. Furtună şi alŃii. După încetarea ostilităŃilor 
militare din cel de-al doilea conflict mondial, Jean Boutière lucrează la Sorbona. Sprijină cu 
onestitate şi discreŃie studenŃi români din Arad aflaŃi în Capitala FranŃei pentru studii. Cooperează 
cu Tudor Vianu la studiul nuvelisticii româneşti şi manifestă aceleaşi sentimente de prietenie şi 
afecŃiune pentru români.  

În perioada interbelică, relaŃiile ecleziastice româno-engleze au fost extinse. La Oxford vom 
întâlni nu numai tineri români aflaŃi la studii - Vintilă Popescu a studiat acolo -, ci şi interes pentru 
accentuarea cooperării dintre instituŃiile bisericeşti. Creşte numărul traducerilor de texte bisericeşti 
dintr-o limbă în alta. Este remarcat profesorul Vintilă Popescu, care traducea rapoarte ale Comisiei 
anglicano-ortodoxă şi ale congreselor religioase organizate la Oxford, unde a participat el însuşi.[5] 
Profesorul arădean a analizat însă şi probleme generate de procesul cooperării ortodoxo-anglicane. 
MenŃionăm studiile Atitudinea teologilor anglicani faŃă de adaosul “filioque” şi problema reunirii 
creştinilor într-o singură Biserică [6], Hirotonia şi consacrarea în Biserica Anglicană [7] şi 
ÎnvăŃătura diferitelor Biserici creştină despre preoŃie [8]. În toate trei găsim informaŃii care 
facilitau actul apropierii instituŃiilor ecleziastice ortodoxe de cele anglicane şi invers. Însă Vintilă 
Popescu a desfăşurat la Londra o activitate continuă de organizare a activităŃii Bisericii Ortodoxe 
din Capitala Angliei în anii 1964-1969, când i s-a încredinŃat conducerea parohiei ortodoxe române 
din Londra. Activitatea constructivă în direcŃia cooperării ecleziastice anglo-române a fost dublată 
de continuarea informării publicului românesc prin revista “Biserica şi şcoala” din Arad, în paginile 
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căreia a publicat în anul 1938 studii cu tema Congresele religioase mondiale din Anglia. Apropierea 
şi cooperarea celor două instituŃii bisericeşti ale lor a fost şi obiectiv al activităŃii Episcopului 
Harold Buxton al Gibraltarului şi a Episcopului Andrei Magieru al Aradului, care, ambii, s-au 
considerat angajaŃi în acŃiuni de îmbogăŃire a patrimoniului cultural al popoarelor lor. Episcopul 
Harald Buxton al Gibraltarului a asistat la deschiderea anului universitar 1938-1939 la Academia 
Teologică din Arad, unde a venit însoŃit şi de doi studenŃi, într-o toamnă când în unele părŃi ale 
continentului se ridicau nori negri vestitori de timpuri grele. 

Cel de-al doilea conflict mondial a determinat schimbări ample şi dereglări funcŃionale în 
viaŃa popoarelor şi a statelor. Un aspect comun ce se constata în statele atinse de flacăra aspră a 
războiului a fost dereglarea instituŃiilor sociale care asigurau funcŃionarea statului. Fenomenul 
dereglării funcŃionale a instituŃiilor a prezentat aspecte diferenŃiate de la stat la stat în Europa 
Răsăriteană. DiferenŃele au fost determinate de mulŃi factori, printre care enumerăm: gradul de 
deteriorare a instituŃiilor fundamentale: justiŃie, armată, şcoală, sănătate publică etc., de tradiŃiile de 
educaŃie civică şi de sănătate psihică ale comunităŃii naŃionale, de spiritul de solidaritate şi 
demnitate al grupurilor şi de capacitatea de rezistenŃă psihică a indivizilor, care, în conduita 
germanilor de lângă noi pe linia de front, aveau tăria de a afirma: “ich bin Deutsch!”. InstituŃiile 
ecleziastice ale statelor şi cele culturale, care le erau auxiliare, au resimŃit din plin urmările crizei de 
schimbare care le afectase existenŃa. 

După abolirea Monarhiei la sfârşitul anului 1947, deteriorările, limitările, dereglările şi 
reducerile financiare instituŃionale s-au Ńinut lanŃ. Episcopul Andrei Magieru a denumit acest proces 
de destabilizare şi sărăcire a competenŃei educative a instituŃiilor cultural-educative “pârjolire 
instituŃională” [9], care exprimă “agresivitatea statului” faŃă de instituŃiile cultural-educative menite 
să transmită valori şi să ofere modele ce reprezintă patrimoniul sufletesc al naŃiunii şi al umanităŃii. 
Enumerăm din şirul lung de acte agresive statale şi partinice câteva exemple edificatoare. La 19 
februarie 1948, rectorul Academiei Teologice, Ilarion Felea, informează Biroul Cenzurii din Arad 
că, în conformitate cu ordinele primite de la acest Birou, a epurat din Biblioteca instituŃiei pe care o 
conduce publicaŃii şi cărŃi care au apărut în diferite oraşe ale Ńării, precum “łara Bârsei” (Braşov), 
“Tinerimea Română” (Bucureşti), “Mitropolia Moldovei” (Iaşi), “Societatea de mâine” (Cluj), 
“Cronica Huşilor”, “Revista generală a învăŃământului” (Bucureşti), “Cele trei Crişuri” (Oradea), 
precum şi manuale şcolare elaborate de G. N. Costescu, Simion MehedinŃi. De asemenea, au fost 
epurate anuare şcolare, dări de seamă, regulemente şi legi. AcŃiunea de epurare a continuat, a fost 
extinsă şi la biblioteci parohiale şi şcolare. Biblioteca Şcolii Normale de Fete şi cea a Liceului 
“Moise Nicoară” au fost crunt lovite din cauza cărŃilor în diferite limbi europene înscrise în 
registrele lor inventare.  

Alt act agresiv a constat în încetarea apariŃiei unor publicaŃii, a anuarelor şcolare şi a cărŃilor 
înscrise în volumele PublicaŃii interzise, publicate de Ministerul InformaŃiilor şi Artelor. La 10 
august 1948, apariŃia revistei “Biserica şi şcoala” a fost suspendată pe baza unei dispoziŃii date de 
Cenzura din Arad. Toate intervenŃiile făcute de autorităŃile bisericeşti ortodoxe ale Aradului pentru 
ridicarea suspendării au fost respinse de reprezentanŃii puterii politice. AcŃiunile represive au fost 
extinse şi în lumea instituŃiilor şcolare. Cu toate intervenŃiile făcute de episcopul arădean pe lângă 
autorităŃile superioare ale statului, de la ministrul Cultelor până la primul-ministru, Ministerul 
Cultelor a rămas intransigent şi nu a aprobat ca la Arad să funcŃioneze un institut teologic de grad 
universitar, iar factorul politic cerea cu insistenŃă să fie respectate dispoziŃiile ministeriale, motivând 
mereu că funcŃionarea unui institut teologic de grad universitar la Arad contravine legislaŃiei 
cultelor în vigoare, şi cerând categoric ca instrucŃiunile factorului politic să fie respectate de 
Biserica Ortodoxă. AcŃiunile represive generate de factorul politic au fost însoŃite de acte de 
manipulare a conştiinŃei studenŃilor aflaŃi la centrele de îndrumare preoŃească sau la facultăŃi. În 
programa cursurilor au fost incluse teme de orientare politică. Folosind informaŃiile oferite de 
profesorul M. Săsăujan [10], am reŃinut câteva titluri: “Despre cooperaŃie”, “Lupta pentru 
dezvoltarea culturii în Republica Populară Română în sprijinul patriotismului şi internaŃionalismului 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 114 

proletar”, “Prelucrarea rezoluŃiilor Partidului Muncitoresc Român care au legătură cu activitatea 
preoŃimii”, “Agricultura socialistă şi viaŃa Ńăranului cel harnic”, “DemocraŃia  sovietică, democraŃia 
cea mai avansată din lume”, “Rolul istoric şi decisiv al URSS în zdrobirea fascismului şi eliberarea 
popoarelor de sub jugul fascist”, “Despre Stalin. ViaŃa şi opera”, “Creştinism şi democraŃie”, 
“Regimul de democraŃie populară, formă a dictaturii proletariatului”, “Pedagogia în URSS”, 
“URSS, patria socialismului, forŃa principală a lagărului păcii, democraŃiei şi socialismului”, 
“Imperialismul, stadiul ultim al capitalismului. Caracteristicile şi contradicŃiile imperialismului”, 
“Planurile cincinale staliniste”, “Agricultura socialistă colhoznică”, “Originea şi caracterul celui de-
al doilea război mondial”, “ÎnvăŃătura marxist-leninistă despre clase şi lupta de clasă”. Sunt teme 
care vizau îndoctrinarea preoŃilor. 

Activitatea guvernamentală de dereglare şi secătuire a instituŃiilor cultural-educative a fost 
extinsă şi în lumea rurală arădeană, unde în decursul anilor s-au afirmat preoŃi-cărturari [11] şi 
învăŃători distinşi în conducerea unor instituŃii şi organizaŃii culturale. Din 40 de case de cultură au 
reuşit să se menŃină numai 8. În raportul Sinodului către Adunarea Eparhială din 1947 se precizează 
că toate manualele de religie utilizate în şcoala primară şi în educaŃia adulŃilor au fost blocate la 
Ministerul InformaŃiilor.[12] Efecte negative au fost resimŃite şi în parohiile ortodoxe române din 
Ungaria şi Iugoslavia, unde se constată întârzieri mari în achitarea salariilor preoŃilor şi 
învăŃătorilor, desfiinŃări de posturi, epurări de cărŃi româneşti, dificultăŃi în comunicarea instituŃiilor 
ortodoxe şi altele nejustificate. PreoŃii Simeon Cornea din Bătania (Ungaria) şi Gherasim Andru din 
Sarcia (Iugoslavia), cărora le revenea responsabilitatea comunicării cu instituŃiile bisericeşti 
ortodoxe, sunt blocaŃi în multe acŃiuni bisericeşti şi culturale şi interogaŃi de autorităŃile statale 
asupra actelor bisericeşti privind utilizarea limbii române şi a surselor informative româneşti. 

În acest timp de “pârjolire instituŃională”, Episcopul Andrei Magieru s-a afirmat ca un 
promotor neobosit al activismului ortodox, curajos şi raŃional în acŃiune, pentru a da Cezarului ce e 
al Cezarului şi Veşniciei ce i se cuvine. Unele acte ale sale i-au entuziasmat pe arădeni. La 30 iulie 
1945, într-o şedinŃă a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, a redactat şi copiat în mai multe 
exemplare o declaraŃie, semnată de 10 episcopi ortodocşi prezenŃi la şedinŃă, în care i se cerea 
Patriarhului Nicodim, preşedintele Sinodului, să intervină la Guvernul României pentru a se obŃine 
un regim drept, corect şi raŃional pentru preoŃii deŃinuŃi în Lagărul din Caracal, care au fost internaŃi 
fără a fi chemaŃi în prealabil în faŃa unei comisii de judecată din care să facă parte şi reprezentanŃi ai 
Bisericii. Episcopul Aradului cerea ca cei 90 de preoŃi aflaŃi în Lagărul din Caracal să fie supuşi 
imediat unui act de judecare şi evaluare legală a delictelor politice ce li se impută, iar cei găsiŃi 
nevinovaŃi să fie eliberaŃi neîntârziat. Episcopul Andrei Magieru cerea Ministerului de Interne să fie 
de acord ca în comisiile constituite în acest scop să facă parte neapărat reprezentanŃi ai Bisericii 
Ortodoxe Române care să aibă asentimentul autorităŃii bisericeşti. Propunerile făcute de Andrei 
Magieru de condamnare a preoŃilor la un proces “de ispăşire duhovnicească” au fost semnate de 
episcopii Caransebeşului, Clujului, Argeşului, Oradiei şi ai altor eparhii din łară. 

Andrei Magieru şi-a continuat activitatea sa de susŃinere şi ocrotire a instituŃiilor culturale, 
de ajutorare a nedreptăŃiŃilor de către regimurile opresive din Ńările răsăritene - cum a fost cazul 
Elenei Goldiş, al rabinului arădean Nicolae Schonfeld, al tinerilor elevi de la Şcoala Normală aflaŃi 
sub presiune morală după emigrarea părinŃilor în Israel, şi a altor mulŃi nedreptăŃiŃi -, a sprijinit 
activitatea profesorului Vintilă Popescu, ales paroh al parohiei ortodoxe din Londra; s-a luptat 
pentru ajutorarea preoŃilor din Apuseni; l-a invitat în mai 1940 pe profesorul american Ch. U. 
Clarck de la City College din New York să vină la Arad şi să vorbească la Palatul Cultural din oraş 
despre sistemul politic din SUA. Prin multe acŃiuni bisericeşti, politice şi culturale pe care le-a 
iniŃiat şi la care a participat, Episcopul Andrei Magieru a iniŃiat şi a susŃinut cu consecvenŃă o 
politică de deschidere şi apropiere ecleziastică faŃă de Bisericile europene. Activitatea sa a fost 
cunoscută. A fost ameninŃat cu pensionarea, trimiterea la mănăstire, chiar cu suprimarea din viaŃă. 
N-a răspuns, n-a dat explicaŃii, a tăcut şi a continuat să acŃioneze, fiind convins în sinea sa că omul, 
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după definiŃia lui Goethe, se defineşte prin acŃiune. E lecŃia tăcerii şi a acŃiunii temerare, cinstite, 
hotărâte pe care ne-a transmis-o. 

Concluzii. La sfârşitul acestei sumare prezentări a activităŃii pe care a desfăşurat-o 
Episcopul Andrei Magieru, câteva idei finale se impun în mod logic. Ierarhul arădean a urmărit cu 
tenacitate şi consecvenŃă să consolideze statutul ecleziastic european al Bisericii Ortodoxe Române. 
A imprimat activităŃii sale un caracter constructiv în sensul că a iniŃiat o acŃiune, o schimbare, dar 
nu a rămas în acest punct al finalizării verbale a iniŃiativei, ci a acŃionat prin acte concrete pentru a 
deveni realitate socială în procesul evanghelic. Cu o formulare sintetică, a depăşit predica şi a urmat 
şirul de acte religioase: slujbă bisericească, spectacol coral, convorbiri doctrinare între parteneri, 
efectuarea de vizite şi multe aspecte practice ale procesului evanghelic. Recurgând la altă expresie 
sintetică: a construit acŃiunea religioasă. În ziua de 3 iulie 1944, când bombele explodau în 
Păduricea oraşului, a plecat de la reşedinŃa sa spre locul bombardat pentru a ajuta răniŃii şi 
muribunzii, ne spune unul dintre contemporanii săi. A tăcut şi a acŃionat. De aceea, orice analiză şi 
prezentare a vieŃii Episcopului Andrei Magieru înseamnă căutarea sensului faptelor sale.         
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Abstract: 
 Once the Romania Mare (Great Romania) was created by the union act that took place on 
the 1st of December 1918, the Romanians from Transylvania were looking for equality on every 
account with other nations. Buteni's archpriest at the time Florian Roxin (1913 - 1930), the leader 
of Romanians' delegation in Alba-Iulia, great nationalist defender and one of Vasile Goldis's 
collaborators, is planning to establish a church in order to transfer the orthodox center at the same 
location as the administrative center of the village. 

With the support of the orthodox Christians and of Vasile Goldis - Minister of Culture for a 
short period - archpriest Florian Roxin, himself senator at the time, manages to build between 1927 
- 1929 the greatest Orthodox Church in the county. 

The sanctification took place on the 10th of November 1929 and it was carried on by dr. 
Grigorie GH. Comsa, Arad's bishop, with the participation of the most well-known clerical and 
administrative personalities, headed by the great patriot Vasile Goldis. 

There were present priests and residents from neighbored villages, representatives of the 
Catholic Church from Buteni, even a few Baptists, round about 10.000 people, which glorified God 
through the sound of bells, psalms and prayers. 

 
Key words: Great Romania, the union, development , archpriest, Ortodox Church 
Cuvinte cheie: Marea Unire, dezvoltare, preot, Biserica Ortodoxă 

 
BISERICA. Primul lucru ce-Ńi opreşte privirea când te apropii de centrul comunei e 

frumoasa şi monumentala clădire a Bisericei ortodoxe, construcŃie asupra căreia ne vom opri o clipă 
gândul, nu atât ca exterior, cât ca interior. 

ConstrucŃie nouă din anii 1927-1929, linia ei exterioară urmează cu mici modificări, plus 
lipsa turlei principale, planul obişnuit al bisericilor ortodoxe, pline de acea eleganŃă şi duioşie, am 
putea spune, ce apropie. Deosebirea esenŃială o simŃi însă atunci când intri înăuntru. De unde la 
majoritatea bisericilor noastre există o diferenŃă între măreŃia exteriorului şi spaŃiul mic al 
interiorului, la biserica din Buteni ca şi la catedrala din Arad, interiorul are aceiaşi perspectivă de 
măreŃie ce-Ńi lasă sufletul să alerge şi să se înalŃe. În interiorul bisericei din Buteni, nimicnicia nu o 
simŃi în raport cu persoana ta, ci cu măreŃia şi puterea Dumnezeirei, astfel că îngenunchierea în 
această biserică depăşeşte gestul devenit oarecum obligatoriu, transformându-se într-un gest reflex 
spre care te îndrepŃi ca să-Ńi mărturiseşti smerenia în faŃa unei forŃe pe care o accepŃi fără să o 
discuŃi. Iar această biserică, unde exteriorul se armonizează atât de frumos cu interiorul, desigur că 
nu poate fi decât tot opera unor oameni la care gândirea se armonizează cu fapta” [1] 

Această biserică a continuat misiunea bisericii vechi, care se ridica pe locul unde este la ora 
actuală clădirea Casei Culturale, devenită neîncăpătoare, departe de centrul administrativ al 
comunei.  
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   La venirea guvernului generalului Averescu, Vasile Goldiş ajunge ministrul Cultelor, iar 
protopopul Roxin devine senator. Se rezolvă astfel obŃinerea locului dorit, în  14 august 1927,  ca şi 
un ajutor de un milion de lei (o sumă foarte mare la acea vreme), acordat de guvern Parohiei 
Ortodoxe Buteni cu scopul zidirii bisericii. Planul şi devizul clădirii s-a ridicat la valoarea de 4,3 
milioane de lei, proiectul fiind făcut de arhitectul Conrad Richter din Timişoara, care va conduce 
desfăşurarea lucrărilor efectuate împreună cu inginerul Toth. A fost semnată autorizaŃia de 
construcŃie în 18 august 1927, iar în 28 august 1927 este pusă şi sfinŃită piatra fundamentală, de 
către episcopul dr. Grigorie Comşa. Lucrările se vor desfăşura într-un ritm rapid, chiar nesperat. 
Acestea au fost executate de antreprenorul şi arhitectul  Conrad Richter în antrepriză proprie.  

În după masa zilei de sâmbătă s-a Ńinut ultima slujbă divină în biserica veche. La sfârşitul 
Sfintei Vecernii, părintele protopop al Protopopiatului Buteni, Florian Roxin, a rostit ultima predică 
în această biserică, în care a mulŃumit Bunului şi Milostivului Dumnezeu că i-a învrednicit să ducă 
la bun sfârşit lucrarea şi de a trăi aceste mişcătoare clipe din această măreaŃă şi istorică zi. 

Actul sfinŃirii s-a săvârşit în ziua de duminică, 10 noiembrie 1929, o zi senină, plină de 
lumină. A fost cel mai mare şi însemnat eveniment pe care l-a avut parohia în secolul al XX-lea. 
SfinŃirea  a fost săvârşită personal de vrednicul vlădică de pie memorie, dr. Grigorie Gh. Comşa, 
înconjurat de consilierii eparhiali Mihai PăcăŃean, dr. Gheorghe Ciuhandu, arhimandritul Policarp 
Moruşca, stareŃ al sfintei mănăstiri Hodoş-Bodrog şi primul episcop al românilor din America, unde 
a înfiinŃat “Vatra Românească”, sediu de primire şi întâlnire al românilor. Consilierii eparhiali 
Dimitrie Muscan, Ioan Georgia, Vasile Goldiş, la acea dată secretarul Consistoriului Eparhial din 
Arad, profesorii Academiei Teologice din Arad în frunte cu dr. Teodor Botiş, corul „Armonia” al 
Catedralei Arad şi al oraşului Arad, cor mixt format din intelectualii oraşului. Corul era dirijat de 
profesorul de muzică al Academiei Teologice, Atanasie Lipovan şi fiul său, profesorul de muzică, 
Ioan Lipovan. Acesta a dat răspunsurile la actul târnosirii şi la Sfânta Liturghie Arhierească. 
Credincioşii din localităŃile din jur, ca şi cei veniŃi de la distanŃe mai mari cu trenurile, sosiseră dis-
de-dimineaŃă.  

S-a înconjurat biserica de trei ori şi s-au făcut trei opriri, la care s-au citit cele trei Evanghelii 
speciale. După a treia înconjurare, soborul clerical s-a oprit în faŃa bisericii (apus), unde Prea SfinŃia 
Sa a citit rugăciunea intrării în biserică. Urmează târnosirea Sfântului Prestol, cu spălarea Sfintei 
Mese, aşezarea Sfintelor Moaşte. PreoŃii cântă tot timpul „SfinŃilor Mucenici...”. Interiorul bisericii 
era arhiplin. MulŃi au rămas să asculte Sfânta Liturghie afară, în piaŃa din faŃa bisericii.  

Prea SfinŃia Sa a luat loc în „tronul arhieresc” şi a urcat treptele amvonului ctitorul de bază 
al bisericii noi, protopop Florian Roxin, spre a prezenta raportul asupra Parohiei Buteni. Acesta a 
cuprins realitatea parohiei cu familii, suflete, fluctuaŃia religioasă, după care a trecut la expunerea 
pe larg a momentelor parcurse pe drumul zidirii unei noi biserici până la momentul de faŃă. A 
cuprins raportul toată lupta, devotamentul şi râvna depusă de clerul şi credincioşii parohiei. A 
prezentat mulŃumiri tuturor celor ce au sprijinit efectiv sentimentele şi acŃiunile parohiei până când 
s-a ajuns la această zi măreaŃă, a celei mai mari realizări din viaŃa Parohiei Buteni. În fruntea 
acestora s-a aflat Prea SfinŃia Sa, Părintele episcop al Aradului dr. Grigorie Gh. Comşa, MulŃumeşte 
apoi domnului Vasile Goldiş, fost ministru al Cultelor, prieten al comunei Buteni în trăire de neam 
românesc şi duh ortodox. MulŃumeşte credincioşilor din Buteni care au dus greul luptei şi al 
cheltuielilor, asigurând partea materială. În fruntea credincioşilor i-a numit pe ctitorii materiali, care 
cu risc de a-şi pierde bunurile, au girat împrumutul de un milion de lei necesar terminării 
construcŃiei pe care îi cităm în ordinea vârstei: Petru FunaŃă, Gheorghe Ruja, Petru Bejan, Teodor 
Perva şi Teodor Burza. Ctitorii spirituali sunt Prea Cucernicia Sa, protopop Florian Roxin, Vasile 
Goldiş şi parohii locali Ioan Cosma şi Iuliu Bodea.  

La rândul său, Prea SfinŃia Sa a urcat pe amvonul bisericii, înconjurat fiind de soborul 
preoŃesc şi a rostit cuvântul de învăŃătură creştină. Predica a fost adecvată momentului respectiv. 
Vibrantă, mişcătoare, măreaŃă în belşugul dumnezeieştilor învăŃături biblice, ascultată de cei în jur 
de zece mii de oameni prezenŃi. 
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Concluzii 
După Marea Unire din 1 decembrie 1918, România a luat avânt de dezvoltare în toate 

domeniile. Protopopul Florian Roxin îşi propune zidirea unei biserici catedrale în mijlocul centrului 
administrativ al comunei. 

Şi prin construirea acestei biserici, comuna Buteni, prin poziŃia creată de existenŃa 
protopopiatului, a tribunalului, prin aportul economic, social, cultural şi artistic a influenŃat şi 
impulsionat viaŃa românească a satelor şi a parohiilor de pe valea Crişului Alb, atât ca orientare 
politică în timpul stăpânirii Austro-Ungariei, cât şi ca model în celelalte domenii.  
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Abstract: 

The ecumenical movement is a reality of our present times, but things are far from being 
plain and simple.   

Christian Churches acknowledge as ecumenism the need to commonly assume solutions to 
some general social and moral issues. But when it comes to a real, effective get-together, be it 
ecclesiastic or sacramental, betwen the Catholic Church on the one hand the Orthodox Churches 
on the other, the attempt is blocked by the Catholic principles concerning the Pope`s infailibility 
anh his primate.  

This article analyzes the critical stance af the Catholic theologian Hans Küng, regarding 
the ecclesiologic principles of the Catholic Church.    

 
Key words: ecumenical movement, Hans Küng, Pope`s infailibility, Pope`s primat, Catholic 
Church, Orthodoxes Churches 
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1. Preambul 
În ultimul deceniu al secolului trecut, deceniu scurs între căderea regimurilor comuniste şi 

împlinirea a două milenii de religie şi cultură creştină, s-au consumat mai multe demersuri 
ecumenice, care din nefericire nu şi-au atins obiectivele propuse. Probabil şi datorită faptului că 
unele dintre aceste demersuri au fost greşit întreprinse din capul locului.  

Un exemplu de fals ecumenism ar putea fi ilustrat prin următorul procedeu. Se ia o biserică 
tradiŃională determinată, Ortodoxă sau Catolică, în care se provoacă breşa unei „reforme” de factură 
neoprotestantă (de exemplu problema căsătoriei religioase a homosexualilor, a accesului femeilor la 
sacerdoŃiu etc.) sau, cum este cazul în curentul numit New Age, de factură veche orientală, într-o 
formă degradată. Apoi este demolată cu uşurinŃă partea „reformată” în acest fel, iar din molozul 
rezultat se încearcă edificarea unei noi biserici pretins ecumenice, ruptă de propriile tradiŃii. Aici, 
prin „ecumenism” se înŃelege nu reunificarea principalelor biserici creştine existente, din care se 
rezulte o singură biserică întărită. Ci obiectivul îndepărtat este discreditarea bisericilor creştine 
tradiŃionale şi instituirea unei religii unice, sincretică, oarecum păgână şi panteistă, ca pandant fals-
religios al globalizării economice şi politice. Este de înŃeles de ce bisericile creştine tradiŃionale sunt 
împotriva unui astfel de „ecumenism”. 

Cu toate acestea, problema ecumenismului nu poate fi ocolită, fiindcă principalele biserici 
creştine, Catolică şi Ortodoxă, în condiŃiile istorice ale prezentului evoluează oarecum natural una 
spre cealaltă. Aşa cum arăta şi J. Meyendorff: „Ortodoxia nu mai este azi numai o biserică orientală, 
după cum creştinismul occidental încetează de a fi numai occidental” [1]. 
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2. Tezele lui Hans Küng 
După al doilea război mondial, Biserica catolică a avut serioase motive de reflecŃie. 

Evenimentele au zdruncinat nu doar Biserica în calitate de instituŃie, ci şi valorile morale 
fundamentale pe care aceasta se bazează şi pe care le propagă. Astfel, că ierarhia acestei Biserici a 
decis convocarea unui Sinod (Conciliu). Acest Conciliu, minŃios pregătit, s-a desfăşurat între 1962-
1965 la Vatican şi a intrat în istorie sub denumirea de Conciliul Vatican II. Era al doilea al Bisericii 
catolice din ultima sută de ani, după Conciliul Vatican I încheiat în anul 1870. Abia la Conciliul 
Vatican II, deci în a doua jumătate a secolului XX, a fost desfiinŃată InchiziŃia în mod explicit şi a 
fost anulat Indexul cărŃilor interzise.  

Obiectivele declarate ale Conciliului Vatican II erau: reconstrucŃia Bisericii Catolice pe 
temeiuri evanghelice, reconcilierea bisericilor creştine, descoperirea unor noi raporturi mutuale între 
creştini şi evrei, angajarea unui veritabil dialog cu alte religii din lume. După Vatican II, mulŃi 
teologi catolici dar şi ortodocşi şi protestanŃi au crezut că a sosit momentul unei înnoiri profunde a 
spiritului creştin. Printre ei s-a aflat şi Hans Küng. 

Teologul catolic Hans Küng s-a născut în 1928 în ElveŃia şi a contribuit în calitate de expert 
la pregătirea Conciliului Vatican II. A fost apoi profesor de Teologie ecumenică la Universitatea din 
Tübingen, până la retragerea sa la pensie, în 1996. După încheierea Conciliului, Küng şi-a publicat 
punctele de vedere personale, care s-au bucurat de un puternic ecou în lumea întreagă. Acestor 
tendinŃe înnoitoare li s-a pus capăt de către Sf. Scaun, mai precis de către Sf. CongregaŃie pentru 
Doctrina CredinŃei (succesoarea fostei ÎnchiziŃii), prin publicarea DeclaraŃiei Mysterum Ecclesiae,  
la 5 iulie 1973. 

Dar ce anume conŃinea propunerea de reconstrucŃie a Bisericii Catolice făcute de către Hans 
Küng? Care au fost ideile sale şi de ce au trebuit  să fie contrazise prin poziŃia oficială a Bisericii 
Catolice?  

 În rezumat, tezele sale sunt următoarele. 
Despre libertatea în teologie. Aici Küng revendică un mai mare grad de libertate de opinie 

pentru teologul contemporan: „În vechile dicŃionare de teologie catolică nu se găsea cuvântul 
libertate, sau atunci când se găsea acesta trimitea la cuvântul lege. Or, lipsa de libertate în seamnă o 
sacrificare a intelectului” [2]. 

Despre metodă. Küng susŃine necesitatea înnoirii metodei în teologie, respectiv revendică 
pentru teologi dreptul de a face o „teologie ştiinŃifică”, prin aceasta înŃelegând „o teologie construită 
cu mijloacele raŃionamentului logic, plecând de la datele corecte ale relevaŃiei şi ale istoriei” [3]. 
Spre deosebire de aceasta, teologia neştiinŃifică trebuie repudiată, deoarece operează cu noŃiuni 
problematice, fără a le clarifica; reia teze tradiŃionale, fără a le reexamina critic în raport cu 
rezultatele exegezei contemporane; răpândeşte păreri preconcepute asupra altor biserici; 
armonizează necritic textele Sf. Scripturi ş.a.m.d. În schimb, teologia ştiinŃifică este posibilă, sub 
condiŃiile onestităŃii, sincerităŃii şi libertăŃii teologului [4].  În absenŃa acestor condiŃii, rezultă o 
teologie aservită şi caricaturală. 

Despre interpretare în teologie. Într-o carte consacrată viitorului Bisericii Catolice, Küng 
are un capitol intitulat chiar: „Manipularea adevărului” [5].  Aici el arată că teologia catolică 
oficială utilizează în general două metode de interpretare, anume metoda pozitivistă şi metoda 
speculativă. În ceea ce priveşte interpretarea pozitivistă, aceasta nu Ńine seama nici de context, nici 
de o posibilă evoluŃie a formulărilor dogmatice. Nu Ńine seama nici de faptul că unii termeni pot fi 
de neînŃeles pentru vremea noastră, şi nici de faptul că baza exegetică a unor formule poate fi 
perimată. Pe de altă parte, interpretarea speculativă caută să înlăture neajunsurile celei pozitiviste, 
dar „violentează textul”, îi conferă în timp aceluiaşi text sensuri diferite, uneori chiar opuse. În 
vederea depăşirii impasului, Küng propune o altă hermeneutică, o interpretare numită de către el 
istorică. Această interpretare istorică ar fi singura care ar răspunde exigenŃei de sinceritate teologică 
şi ar face posibilă reformularea dogmelor. Cel puŃin în ceea ce priveşte canoanele adoptate la 
Sinoade, respectiv decretele emise la Concilii, este evident că trebuie interpretate în chip istoric. 
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Interpretarea unui astfel de act presupune răspunsuri la întrebări precum: ce au înŃeles participanŃii 
la un sinod prin ceea ce au  spus în timpul şi în locul lor? Ce oponenŃi aveau în vedere? Ce şcoli 
teologice şi personalităŃi se aflau în spatele părerilor lor? Ce alŃi factori au influenŃat judecata lor?  
Ş.a.m.d.  Biserica trebuie să admită că uneori a greşit, şi atunci când îşi schimbă părerea, trebuie să 
admită că şi-a schimbat-o.  

Despre limitele Bisericii. Hans Küng va relua cunoscuta formulă „Extra Ecclesiam nulla 
salus”, o formulă care a făcut nu doar o carieră îndelungată, ci a ocazionat în timp şi multe 
interpretări contradictorii, spre a încerca o definire a Bisericii. Anume, Küng se întreabă: „extra” 
care Biserică? [6]. După opinia sa, astăzi nu se mai poate susŃine la modul serios că cei din afara 
Bisericii Catolice nu se mai pot mântui. A încerca să pui azi în practică această formulă ar însemna 
intoleranŃa, iar a păstra formula fără a încerca să o aplici ar însemna duplicitate [7].  Prin „Ecclesia” 
nu se poate înŃelege exclusiv Biserica Catolică. Küng consideră că se poate neutraliza axioma, 
plecând de la cea mai simplă statistică. Din totalul populaŃiei pământului, numai aproximativ o 
treime sunt creştini şi din această treime, numai aproximativ jumătate sunt catolici. Ce se va 
întâmpla cu ceilalŃi 5/6 din populaŃia pământului care nu sunt catolici, pot fi trataŃi toŃi ca fiind 
„extra Ecclesia”?  In concluzie, Küng nu este de acord cu două lucruri: cu considerarea Bisericii 
Catolice ca fiind singura Biserică adevărată, şi cu condiŃionarea mântuirii de apartenenŃa la această 
Biserică. El consideră că denumirea de „biserică” trebuie acceptată pentru orice comunitate care se 
sprijină pe învăŃătura Evengheliei, care crede în Christos şi celebrează Euharistia. Prin urmare, este 
evident că trebuie să ieşim din limitele Bisericii Catolice, atât în ceea ce priveşte ecclesiologia, cât 
şi în ceea ce priveşte soteriologia. Pe de altă parte, însă, definirea în acest fel a Bisericii, fără a 
include şi ierarhia, plasează concepŃia teologului catolic Küng în sfera neoprotestantismului. 

Despre primatul papal.  Hans Küng observă că între cele două Concilii, Conciliul I Vatican 
(1870) şi Conciliul II Vatican (1965), respectiv timp de aproape un secol, primatul papal a evoluat 
spre „absolutism” [8].  Pentru a se elucida această problemă, trebuie să se răspundă la următoarele 
trei întrebări: a) Se poate justifica în textele evenghelice un primat al lui Petru?  b) Se poate 
demonstra istoric că primatul lui Petru a existat? Şi c)Există argumente că episcopul Romei este 
succesorul lui Petru în ceea ce priveşte primatul? Numai că la aceste întrebări, care derivă una din 
alta, răspunsurile lui Küng sunt negative.8 În ceea ce priveşte primatul lui Petru, textele evenghelice 
nu îi conferă acestuia o putere monarhică şi juridică asupra Bisericii, aşa cum şi-au asumat-o papii 
mai târziu, ci doar o putere istorică mai deosebită, dacă nu chiar (în spirit autentic creştin) un 
„primat” al slujirii, nicidecum unul al dominării. Apoi, chiar dacă primatul lui Petru ar fi existat, în 
sensul conferit de papalitate, nu se poate demonstra permanenŃa şi continuitatea acestui primat. 
Noul Testament nu vorbeşte nimic despre o eventuală prezenŃă a lui Petru la Roma şi, a fortiori, 
nici despre sfârşitul lui aici, respectiv despre instituirea unui succesor. Există şi autori care susŃin că 
o presupusă prezenŃă a lui Petru la Roma nu este altceva decât un fals pios, fabricat mult mai târziu, 
exact în scopul justificării primatului papal. Deci, istoriceşte nu ştim pozitiv dacă Petru a fost la 
Roma şi, dacă da, ce a făcut acolo [9].  TradiŃia creştinismului primar nu cunoaşte nici un episcop 
cu autoritate monarhică, nici la Roma şi nici altundeva. În primele veacuri creştine, episcopia 
Romei nu a revendicat nici un primat. Papii s-au bucurat cândva de o putere temporală, dar astăzi 
această putere a fost pierdută în mod semnificativ. În concluzie, teoria primatului nu poate fi 
susŃinută nici biblic şi nici istoric. SoluŃia ar fi, din partea papei, „renunŃarea spontană a putere”, 
lucru posibil după Küng pentru cel care „a înŃeles mesajul lui Iisus şi Predica de pe Munte” [10]. 
Küng chiar o cere în mod expres: „Conducerea autoritară a unui singur om, care nu are acoperire 
nici în constituŃia originară a Bisericii, nici în mentalitatea democratică actuală (...), trebuie să fie 
înlocuită cu o conducere colegială a Bisericii, la toate nivelele: parohial, eparhial, naŃional şi 
universal” [11].  

Despre infailibilitate. Conceptul infailibilităŃii poate fi definit în raport cu mai multe 
perspective din care poate fi privit: în raport cu Dumnezeu, cu Biblia, cu Biserica, cu Sinoadele şi – 
în fine în raport cu definiŃiile dogmatice formulate de către papă. La origini, infailibilitatea a fost 
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rezervată cu sens deplin doar lui Dumnezeu. Biblia, după Küng, poate să fie infailibilă în sens 
dogmatic, dar nu şi în privinŃa unor date istorice, geografice sau amănunte de ordin ştiinŃific: 
aceasta nu afectează însă deloc autoritatea doctrinară a Bibliei [12].   Biserica, de asemenea, întrucât 
este alcătuită din oameni, se poate înşela şi poate înşela şi pe alŃii. Cu toate acestea, după Küng, 
„Biserica rămâne fundamental în adevăr, iar erorile asupra unor chestiuni particulare nu o fac să 
iasă din adevăr” [13]. În ceea ce priveşte Sinoadele,  li se atribuie infailibilitate, deşi multe Sinoade 
s-au dovedit istoriceşte a nu fi fost decloc infailibile. Există şi sinoade care au corijat sinoadele 
precedente, deci dacă Biserica a revenit ulterior asupra unor definiŃii, evident că acestea nu pot fi 
considerate infailibile. În fine, infailibilitatea papei – aceasta este definită de către Conciliul I 
Vatican, la 1870, în felul următor: „Când episcopul Romei (...), în virtutea supremei sale autorităŃi 
apostolice, defineşte că o învăŃătură cu privire la moravuri trebuie Ńinută de către întreaga Biserică, 
el posedă, în virtutea asistenŃei divine care îi este promisă Sfântului Petru, acea infailibilitate pe care 
divinul Răscumpărător a voit să o acorde Bisericii Sale (...). Aceste definiŃii ale episcopului Romei 
sunt de la sine ireformabile”. 

Principiul infailibilităŃii papale adoptat la 1870 a stârnit vii controverse chiar în rândurile 
teologilor catolici. S-a spus bunăoară că papa nu poate fi infailibil, deoarece infailibil propriu-zis 
este numai Dumnezeu. Că Papa nu trebuie separat de Biserică prin infailibilitate etc. Hans Küng 
merge până acolo, încât se întreabă: „Ce s-ar întâmpla dacă la un moment dat la Roma ar apărea un 
papă eretic?” [14],  sau dacă măcar ar apărea un conflict între papă şi Biserică. Evident, Küng se 
pronunŃă impotriva infailibilităŃii papale.      

3.  ReacŃia Bisericii Catolice 
După cum am arătat mai sus, Hans Küng a participat ca expert teolog la pregătirea 

Conciliului Vatican II, desfăşurat între 1962-1965. După aceea, între 1965-1972, el şi-a publicat 
punctele de vedere în mai multe cărŃi. ReacŃia Bisericii catolice faŃă de propunerile de reconstrucŃie 
avansate de către Küng a fost materializată în textul intitulat: DeclaraŃie pentru apărarea doctrinei 
catolice despre Biserică împotriva unor erori contemporane, text datat la 5 iulie 1973, publicat 
imediat în mai multe limbi (germană, engleză, franceză, [15], italiană) şi cunoscut sub numele 
Mysterum Ecclesiae, după primele cuvinte cu care începe versiunea latină. Documentul a fost 
emanat de la Sfânta CongregaŃie pentru Doctrina CredinŃei, succesoarea actuală a vechii InchiziŃii. 
Cu toate acestea, DeclaraŃia este adaptată spiritului contemporan, ea nu menŃionează numele lui 
Küng şi ca atare nu pronunŃă nici o excomunicare sau condamnare. Dar, pe de altă parte, Mysterum 
Ecclesiae ia pas cu pas o atitudine clară împotriva tezelor lui Küng, pe care implicit le consideră 
„erori”, după cum urmează: 

(1)Küng credea că poate revendica pentru teolog o anumită libertate de cercetare şi 
interpretare. FaŃă de această pretenŃie, DeclaraŃia Mysterum Ecclesiae arată: „Adevărata libertate a 
teologilor trebuie să rămână limitată de Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a fost el păstrat şi explicat 
fidel în Biserică, şi aşa cum este el învăŃat şi explicat de Magisterul viu al păstorilor (adică adunarea 
episcopilor – n.n.), şi în primul rând de păstorul universal” (adică de către papă) [16]. Iată aşadar că 
libertatea teologului, abia afirmată, este imediat limitată de o serie de condiŃionări succesive, în care 
cuvântul papei, „păstorul universal”, apare situat cel puŃin la egalitate cu cuvântul lui Dumnezeu. 

(2)În privinŃa interpretării, Küng cere doar dreptul la o interpretare istorică. Dar Mysterium 
Ecclesiae declară: „Adevărurile pe care Biserica înŃelege să le înveŃe în mod real, prin formulele 
sale dogmatice, sunt fără îndoială distincte faŃă de concepŃiile schimbătoare, proprii unei epoci 
determinate” [17].  Aşadar, formulele dogmatice sunt excluse de la orice schimbare, prin urmare 
orice tentativă de (re)interpretare istorică este eliminată apriori. 

(3)Despre Biserică, Küng a încercat să dea o definiŃie cât mai cuprinzătoare, aşa încât 
aceasta să includă în ea cât mai mulŃi creştini, nu doar pe catolici. Ce spune despre acest lucru 
DeclaraŃia: „Există o singură Biserică (...), Biserica Catolică, condusă de succesorul lui Petru şi de 
episcopii care sunt în comuniune cu el (...). Numai Biserica Catolică posedă în întregime adevărul 
dumnezeiesc revelat şi toate mijloacele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru mântuirea oamenilor 
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[18]. Iată că, la anul 1973, Mysterium Ecclesiae ne trimite înapoi în Evul Mediu; cine se află în 
afara Bisericii catolice este destinat flăcărilor iadului. 

(4)Despre primatul papal, Küng arată că un primat de jurisdicŃie nu se poate susŃine nici pe 
exegeza biblică, nici pe tradiŃia bisericească şi nici pe fapte istorice. Fără să aducă nici argument 
prin care să-l contrazică pe Küng, Mysterum Ecclesiae repetă vechea frază că: „Prin instituire 
divină, numai păstorilor succesori ai lui Petru le aparŃine dreptul de a învăŃa creştinii în chip 
autentic”. 

(5)În ceea ce priveşte infailibilitatea, în afară de aceea a lui Dumnezeu, Küng nu recunoaşte 
nici o altă infailibilitate absolută. Dar DeclaraŃia Sf. CongregaŃii adaugă o condiŃie ad hoc, într-un 
chip vag mistificat: „Dumnezeu Însuşi, care este în chip absolut infailibil, a binevoit să comunice 
Bisericii o oarecare infailibilitate participată (...). În persoana succesorului lui Petru este concentrată 
graŃia infailibilităŃii întregii Biserici, atât a credincioşilor, cât şi a păstorilor” [19].  Practic se 
întâmplă ceea ce a semnalat şi un teolog român [20].  Conciliile de la Vatican au uzurpat 
infailibilitatea Bisericii spre a o conferi Papei. 

4. Epilog 
Cinci ani mai târziu după Mysterium Ecclesiae, în 1978, a fost ales papă Ioan Paul al II-lea. 

La numai doi ani de la întronizare, Ioan Paul al II-lea a iniŃiat primul dialog cu adevărat eficient cu 
Biserica Ortodoxă. Anume, în 1980 a fost creată o Comisie mixtă internaŃională pentru Dialog 
Teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă. Această comisie este alcătuită pe de o parte 
din reprezentanŃii a 14 biserici ortodoxe naŃionale,  de regulă mitropoliŃi sau episcopi, şi pe de altă 
parte dintr-un număr egal de reprezentanŃi ai Vaticanului, cardinali, preşedinŃi ai diverselor Consilii 
pontificale şi episcopi primaŃi ai bisericilor catolice din diferite Ńări. Această Comisie s-a întrunit 
mai întâi la Bari, în Italia, în 1986 şi 1987, la Freissing în Germania (în 1990), apoi la Balamand în 
Liban (în 1993). Progresele au fost uriaşe. După „schisma” din 1054, între Biserica Catolică şi cea 
Ortodoxă au urmat câteva tentative de dialog nereuşite (de exemplu Conciliul de la FlorenŃa din 
1439), câteva tentative nefericite de fuziune prin „uniaŃie” (în Bielorusia, Ucraina şi Transilvania), 
dar mai ales peste toate acestea s-au aşternut aproape o mie de ani de imobilism. Şi iată că, în mai 
puŃin de un deceniu, prin lucrările Comisiei mixte sus-amintite, s-a convenit (la Bari) că Sf. Taine 
administrate de cele două biserici, Catolică şi Ortodoxă, au aceeaşi valoare, că diferenŃele dintre ele 
Ńin doar de tradiŃia istorică şi că aceste diferenŃe nu sunt ireductibile. De asemenea, s-a căzut la 
acord (la Balamand, în 1993) că, de vreme ce ambele Biserici asigură în chip egal mântuirea 
credincioşilor, nu se va  mai face prozelitism din partea vreuneia împotriva celeilalte. Sunt paşi de o 
însemnătate crucială în direcŃia ecumenismului autentic. 

Pe de altă parte, Hans Küng a avut ocazia să-şi facă retrospectiva propriilor idei, vreo 
douăzeci de ani mai târziu. În 1986, el a revenit cu o nouă carte: De ce sunt încă creştin? [21].  
Aici el îşi enumeră mai întâi decepŃiile. În Biserica catolică, afirmă Küng, spiritul Conciliului II 
Vatican i-a speriat pe papi şi Curia Papală; aceştia au făcut tot posibil ca să-i stopeze evoluŃia [22].  
Roma, deşi se arată deschisă în exterior, mai ales în chestiunile sociale în care este implicată, dar ea 
se închide în interior, în ceea ce priveşte reconstrucŃia ecclesială, libertatea creştină şi creativitatea 
spirituală. În Biserica Catolică există numeroase contradicŃii de neînŃeles. Biserica vrea să lupte 
împotriva sărăciei în lume, dar interzice contracepŃia considerând-o imorală. Biserica se pronunŃă 
pentru cauza drepturilor omului, dar îşi intimidează teologii proprii, chemându-i la ordine şi 
interzicând clerului să se căsătorească. Biserica catolică se pronunŃă pentru ecumenism, dar 
interzice să se atingă cineva de infailibilitatea papală. Rezultatul este, după Küng, că numeroşi 
bărbaŃi şi femei, foşti catolici practicanŃi, părăsesc Biserica, pentru că aceasta nu este în stare să 
adopte un nou stil de viaŃă, creştină, creatoare. În multe biserici catolice din lume se asistă la o 
cădere înfricoşătoare a practicii religioase. 

Cu toate acestea, Küng nu poate să nu se întrebe: ce îl poate lega pe un om de această 
Biserică? De ce trebuie perseverat în ea? În condiŃiile în care adevărata reconstrucŃie a acestei 
Biserici este puŃin semnificativă, când eşti nevoit să înoŃi în contra curentului, când ideile tale nu 
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promovează decât ostilitate sau chiar ură – atunci trebuie să spui „da” sau „nu” într-un interval de 
câteva zile. 

Răspunsul lui Küng este afirmativ. După el, există motive generale, care trebuie să ne facă 
să perseverăm, motive la care chiar şi necreştinii ar putea să subscrie [23].  Anume, orientarea 
fundamentală în viaŃă nu se  poate schimba în mod superficial. Există apoi şi motive particulare, pe  
care Küng, în calitatea sa declarată de creştin care a luat în serios urmarea lui Christos, le adaugă 
aici. Mesajul lui Christos nu poate fi stabilit prin meschinăria intereselor de grup, prin caracterul 
limitat al  mijloacelor, prin insuficienŃa activităŃii sau prin eşecul într-o activitate anume. În această 
lumină, puterea se poate manifesta în neputinŃă, forŃa în slăbiciune, grandoarea în mizerie şi 
conştiinŃa de sine în smerenie. 

În final, Küng declară că viitorul Bisericii Catolice a început deja, că voinŃa de reconstrucŃie 
nu mai este apanajul unui grup restrâns. Că o nouă polarizare a opiniilor în interiorul Bisericii este 
surmontabilă. Că cei mai mulŃi preoŃi şi episcopi spun „da” unei reconstrucŃii radicale. Că această 
tendinŃă din Biserica Catolică se sprijină pe forŃe creatoare din alte biserici. Că Biserica catolică nu 
poate să oprească evoluŃia lumii, şi nici să o întoarcă în Evul Mediu sau în epoca Contra-Reformei 
[24].  

În principiu, oricare dintre noi care s-a născut creştin poate oricând să-şi părăsească biserica 
şi religia, să se declare ateu ori să adopte o altă religie sau vreo sectă exotică. Şi chiar dacă cineva 
apaŃine doar formal vreunei biserici creştine şi rămâne astfel toată viaŃa, sau chiar dacă vreun 
practicant fervent al unei biserici decide matur şi conştient să-şi schimbe confesiunea şi să 
părăsească creştinismul, aceste componente nu schimbă cu nimic esenŃa lucrurilor. Trecerea unui 
creştin la o altă denominaŃiune religioase rămâne o schimbare pur nominală. Fiindcă în fiinŃa 
noastră profundă creştinismul rămâne perpetuu, ca o resorbŃie spirituală implicită. Suntem vrând-
nevrând, produsul unei culture creştine.   

Concluzii 
In general, Bisericile creştine contemporane se declară în principiu de acord cu mişcarea 

ecumenică. Cu toate acestea  este posibil ca, în confruntare cu practica istorică, ecumenismul să  se 
dovedească a fi o simplă utopie.  Pentru că, prin “ecumenism”, biserici diferite înŃeleg lucruri 
diferite.  

Pe de o parte, în măsura în care ecumenismul contemporan presupune, ca substrat politic, o 
tendinŃă în sensul edificării unei religii mondiale unice, ca efect al globalizării, acest  tip de 
ecumenism este poate acceptat de către unele culte neoprotestante, dar este respins energic de către 
bisericile tradiŃionale, care se văd aici confruntate cu o ameninŃare  directă la adresa propriilor 
tradiŃii.  

Pe de altă parte, în măsura în care ecumenismul presupune doar atenuarea diferenŃelor 
istorice între bisericile tradiŃionale şi o recunoaştere reciprocă a valorii soteriologice a practicilor 
sacramentale, demersul este grevat de principiile Bisericii Catolice, de pretenŃia acesteia referitoare 
la recunoaşterea primatului papal şi a infailibilităŃii papei. Analizele critice ale lui Hans Küng 
asupra Bisericii Catolice sunt concludente în acest sens.   
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Abstract 

The ecumenism is a religious movement that aims to the reunion of all christian churches 
into one. The origin of the word seems to come from the Greek word „Oikumenike”, that refers to 
the populated world and specifically refers to the Roman Empire. There still is the possibility that 
this word comes from the latin word „oecumenicus” or the French „oecumenique”. The modern 
ecumenical movement was initiated in 1910 by the Conference from Edinburgh (Scottland), 
followed by the one from 1923 from Oxford. At the Conference from Amsterdam, in 1948 one 
decided upon the foundation of the “World Council of the Church” residing in Geneva, also called 
the Ecumenical Council of the Church. Today, it has 348 of member churches and it is represented 
by a little more than a quarter of the Christians from the entire world. The Ecumenical Council of 
the Church is not a mega-church, but an environment of discussions and dialogue and the decisions 
are to be taken by the member churches. 

In 1959 is founded the Conference of the European Churches, that is an ecumenical 
movement dating from the same year. The residence is established in Geneva and it now has two 
work offices in Brussels and Strasbourg.  Its members are 126 Orthodox, Protestant, Anglican and 
Old-Catholic Churches as well as 43 associated organizations from all European countries. The 
Roman-Catholic Church is not a member of this forum but there is a good cooperation between the 
two due to the Council of the European Catholic Bishopric Conferences. In the last years one 
speaks more and more often of the Christian reunion under the ecumenism. This is to be 
accomplished only by respecting the Christian values common for all cults, but also by keeping the 
identity of each church. The term of “ecumenism” cannot be extended over the sphere of 
Christianity. 

 
Key words: ecumenism, church, Christians, Orthodox Church, Catholic Church, Pope, faith. 
Cuvinte-cheie: ecumenism, biserică, creştini, biserica ortodoxă, biserica catolică, papa, credinŃă. 

 
Asistăm, mai ales în ultima perioadă, la un reviriment al fenomenului generic numit 

ecumenism. Pornit de la un concept care viza exclusiv intenŃia de reunificare a lumii creştine, 
termenul de ecumenism tinde să capete în zilele noastre şi alte sensuri, mult depărtate de valoarea sa 
iniŃială. Sub genericul de ecumenism, se încearcă aducerea la un loc a mai multor credinŃe 
religioase, fapt condamnabil, în opinia noastră. Fără a condamna în esenŃă încercările de a reuni 
credinŃele religioase în ansamblul lor în jurul unor valori comune, şi vorbim aici de aducerea la 
numitor comun a unor precepte ale creştinismului, iudaismului, islamismului, de exemplu, nu 
trebuie însă ca acest fapt să se petreacă sub acoperirea termenului de ecumenism care, definitoriu, 
este specific doar lumii creştine. 

Pornind de la geneza termenului, trebuie să remarcăm că ecumenismul este o mişcare 
religioasă care urmăreşte reuniunea tuturor bisericilor creştine într-una singură. Originea cuvântului 
pare să provină din limba greacă, „oikumenike”, care se referea la lumea locuită şi în mod specific, 
făcea referire la Imperiul roman. Există însă posibilitatea ca acesta să provină din limba latină, 
„oecumenicus”, sau franceză, „oecuménique”. 
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Termenul este regăsit în diferite texte din Noul Testament care vorbesc despre Biserică sau 
lumea întreagă, ÎmpărăŃia lui Dumnezeu pe pământ. Adevăratul sens este dat de Sfânta Scriptură: 
„Casă pentru toŃi copiii lui Dumnezeu”. Conform DicŃionarului Explicativ al Limbii Române, 
ecumenismul este definit ca „o mişcare religioasă care urmăreşte reuniunea tuturor bisericilor 
creştine într-una singură”. De asemenea, este adevărat că astăzi termenul de ecumenism este folosit 
într-un context mai larg şi de către alte religii decât cele creştine, fapt care ar trebui condamnat din 
mai multe puncte de vedere. 

Începuturile mişcării ecumenice pot fi localizate în sec. al XVI-lea, prin încercările 
bisericilor ieşite din reformă de a relua dialogul cu bisericile istorice, tradiŃionale. Melanchton 
încerca să ia legătura cu patriarhul ecumenic Ioasaf II (1555-1565), au avut schimb de scrisori 
teologii luterani din Tübingen cu patriarhul Ieremia al II-lea (1573-1581), dialogul dintre Biserica 
anglicană şi patriarhul ecumenic Chiril Lucaris (1638) şi continuat de patriarhul Mitrofan 
Critopulos. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-les s-au constituit 
organisme ecumenice sistematice, care s-au concretizat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Acest 
Consiliu este o asociaŃie de Biserici care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor 
potrivit Scripturilor şi caută să împlinească împreună chemarea lor comună pentru slava lui 
Dumnezeu cel Unul, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. [1] 

Mişcarea ecumenică modernă a fost iniŃiată în 1910 de către ConferinŃa de la Edinburgh 
(ScoŃia), urmată apoi de cea din 1923 din Oxford. La Adunarea de la Amsterdam, în anul 1948 s-a 
hotărât fondarea Consiliului Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva, numit şi Consiliul 
Ecumenic al Bisericilor. Astăzi, acesta are 348 de biserici membre şi este reprezentat doar ceva mai 
mult de un sfert din creştinii din întreaga lume. Consiliul Ecumenic al Bisericilor nu este o mega-
biserică, ci un cadru de „discuŃii şi dialog”, iar deciziile aparŃin bisericilor membre. [4] În anul 1959 
ia naştere ConferinŃa Bisericilor Europene, care este o organizaŃie ecumenică înfiinŃată în anul 
1959. Sediul se stabileşte la Geneva şi acum are două birouri de lucru, la Bruxelles şi Strasbourg. 
Membrii ei sunt 126 de biserici ortodoxe, protestante, anglicane şi vechi-catolice, precum şi 43 de 
organizaŃii asociate din toate Ńările Europei. Biserica Romano-Catolică nu este membră a acestui 
for, însă are o bună colaborare prin intermediul Consiliului ConferinŃelor Episcopale Catolice 
Europene. Biserica Ortodoxă Română este membră din anul 1959. Cele două foruri promovează 
ecumenismul în lume. 

ApariŃia mişcării ecumenice moderne a forŃat Biserica Catolică să îşi reconsidere poziŃia faŃă 
de creştinii care nu aparŃin acesteia. Însă, Biserica Catolică a susŃinut întotdeauna că celelalte 
grupări creştine sunt într-o stare de rătăcire. Papa Leon al XIII-lea în anul 1894, scriind despre 
reunirea creştinătăŃii, vorbea despre necesitatea creştinilor care nu aparŃin catolicismului, să revină 
în Biserica Catolică. Primul papă care a fost silit să răspundă provocării ecumenismului modern a 
fost Benedict al XV-lea (1914-1922), atunci când Biserica Catolică a fost invitată în 1919, să 
participe la conferinŃa ecumenică protestantă, „CredinŃă şi ConstituŃie”. Benedict al XV-lea a 
refuzat invitaŃia şi a emis un decret prin care interzicea tuturor catolicilor să participe la conferinŃe 
ce au ca obiectiv realizarea unităŃii creştinilor. Aceeaşi abordare a fost continuată şi de către papa 
Pius al XI-lea, care, reacŃionând la o altă conferinŃă ecumenică, a emis enciclica „Mortalium 
Animos”, prin care respingea hotărât Mişcarea Ecumenică Protestantă, afirmând că participarea 
catolicilor în cadrul acestei mişcări ar încuraja „un creştinism fals, străin de singura Biserică a lui 
Hristos” şi ar semnifica compromiterea adevărului revelat.[3] Papa Ioan al XXIII-lea consideră că 
poate acorda catolicilor permisiunea de a participa în 1961, la New Delhi la ConferinŃa Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. De fapt, deschiderea Bisericii Romano-Catolică a avut loc în urma 
Conciliului Vatican II, iar mişcarea ecumenică modernă are un rol important asupra creştinismului. 
De asemenea, un rol deosebit l-a avut Ioan Paul al II-lea, care a fost una dintre personalităŃile de 
marcă ale ecumenismului. 

Ecumenismul este văzut de preoŃi marcanŃi din Biserica Ortodoxă Română ca o erezie, dar şi 
o invenŃie a masoneriei. 
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Arsenie Boca ( 1910 – 1989 ):   „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii 
prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă, fie ei 
arhierei, preoŃi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta TradiŃie, la Dogmele şi la Canoanele 
SfinŃilor PărinŃi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească 
Dumnezeu!” [2] 

Ilie Cleopa ( 1912 – 1998 ):  „Noi ortodocşii suntem puŃini, dar suntem biserica întreagă! 
Nouă nu ne lipseşte nimic! Noi n-avem ce împrumuta de la protestanŃi dar nici de la catolici. Nimic, 
absolut nimic! Biserica noastră o credem şi o înŃelegem întreagă. Are toate dogmele drepte, toată 
tradiŃia veche apostolică şi sobornicească a SfinŃilor PărinŃi.” [2] 

 Gheorghe Calciu Dumitreasa ( 1925 – 2006 ):  „Mişcarea ecumenică este o acŃiune pe 
care au iniŃiat-o, ca să spun aşa, curentele care încearcă nivelarea religiilor, nivelarea popoarelor, 
o acŃiune pe care masoneria o încearcă de multă vreme. Eu sunt împotriva masoneriei, împotriva 
ecumenismului, îl socot cea mai mare erezie a secolului nostru! Şi, nu ştiu dacă sunteŃi la curent, 
Biserica Sârbă a cerut ieşirea din ecumenism şi până în prezent din ecumenism au ieşit Biserica 
Sârbă, Biserica Georgiană, Biserica Ierusalimului”. [2] 

Înainte de a trage unele concluzii, trebuie să remarcăm faptul că, cel puŃin la ora actuală, 
ecumenismul, în accepŃiunea sa, să-i spunem, clasică, stârneşte puternice controverse. Se poate 
constata uşor, doar lecturând câteva dintre opiniile pe această temă ale unor importanŃi gânditori ai 
ortodoxiei, români ruşi, greci sau sârbi, că în acest mediu există nu doar o reŃinere ci de-a dreptul un 
curent viguros care se opune ecumenismului. Am putea cita şi alte personalităŃi ale ortodoxiei 
româneşti, de exemplu, care sunt împotriva acestui fenomen, însă considerăm că acestea nu ar 
aduce în discuŃie factori importanŃi suplimentari pentru a demonstra argumentaŃia care stă la baza 
acestei negări a ecumenismului din partea acestui sector al lumii creştine moderne. 

La fel de adevărat însă este şi că din partea altor culte creştine, în special a catolicismului 
modern, exemplificat prin trendul impus de regretatul suveran pontif, Ioan Paul al II-lea, dar 
continuat şi sub pontificatul actualului papă, se caută o reunificare a bisericii creştine sub stindardul 
ecumenismului. Şi cultele neoprotestante îşi aduc aportul în acelaşi sens, mai ales că, aşa după cum 
am arătat sintetic mai sus, chiar ideea modernă de ecumenism a pornit din partea unor teologi 
neoprotestanŃi, fiind ulterior adoptată la o scară mai largă de lumea creştină modernă. 

În spatele teoriilor seci şi a interpretărilor aduse textelor sacre, trebuie să facem unele 
precizări. Este sau nu este nevoie astăzi de o reunificare creştină, de o adunare a tuturor creştinilor 
în spatele unor precepte şi valori unic recunoscute de fiecare biserică cult sau de fiecare creştin în 
parte? Aceasta este de fapt esenŃa problemei. 

Acceptând sau negând ecumenismul, nu trebuie să neglijăm câteva adevăruri care stau la 
baza esenŃei credinŃei noastre comune. Pentru fiecare cult creştin în parte există un set de valori 
unice şi unanim recunoscute: nu poate fi creştin adevărat cel care nu dă ascultare unor porunci cum 
ar fi să nu ucizi, să nu minŃi, să nu furi, indiferent sub ce formă apar acestea traduse sau precizate 
pentru fiecare cult în parte. Deci, fie că negăm ecumenismul fie că suntem adepŃii săi 
necondiŃionaŃi, trebuie să fim de acord că în spatele termenului general există realitatea acelor valori 
comune tuturor creştinilor. Este, de fapt, piatra de temelie pe care se poate reclădi unitatea 
bisericilor creştine, care este în ultima instanŃă chiar scopul final al mişcării ecumenice moderne. 

Ecumenismul însă, tot în accepŃie modernă, nu trebuie să neglijeze alte realităŃi. Plecând de 
la biserica creştină timpurie, unică, s-a ajuns în ani la dezvoltarea unor culte creştine bine 
individualizate care, după cum am arătat. Au plecat de la filonul comun dar s-au dezvoltat Ńinând 
cont de valorile creştine de bază bine cunoscute şi respectate de fiecare creştin. Însă tot realitatea de 
astăzi este că fiecare cult în parte şi-a clădit propria identitate. Ar fi, deci, total greşit să construim 
un ecumenism fără a Ńine seama de identitatea fiecărui cult în parte. Alternativa ar fi că în loc de 
unitate în jurul valorilor sacre ale creştinismului s-ar crea mai multă dezbinare şi mai multe tensiuni. 

Exemple de reunire în jurul unor valori comune găsit, în societatea contemporană, destule în 
lumea laică. Chiar ideea de Europă Unită, de exemplu, dacă ne este permisă comparaŃia, a pornit tot 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 129 

de la reunirea mai multor state în jurul unor valori comune, europene, unanim acceptate. Uniunea 
Europeană a fost clădită cu mult efort, reuşind să adune sub acelaşi drapel state cu interese diferite, 
cu istorii diferite şi între care nu au lipsit de-a lungul istoriei conflictele. ConstrucŃia europeană a 
reuşit tocmai datorită faptului că în noua Uniune fiecare membru respectă un set de reguli comune 
însă fiecare îmbogăŃeşte zestrea Uniunii cu propriile sale realităŃi, cu propria sa identitate conservată 
şi apărată de legislaŃia unională. 

Exemplul construcŃiei europene poate fi un model şi pentru împlinirea idealului de 
reunificare a creştinilor sub acoperirea termenului de ecumenism. Această lucrare ar putea fi una de 
succes doar respectând câteva condiŃii, aşa cum au fost, de fapt, enunŃate mai sus. Ecumenismul real 
poate fi clădit pornind de la valorile creştine comune tuturor cultelor. Însă el nu poate fi unul real 
dacă nu se păstrează identitatea şi valorile fiecărui cult în parte. În spatele unui termen teoretic nu 
pot sta decât realităŃi recunoscute şi unanim acceptate pentru ca teoria să poată prinde viaŃă. 

Concluzii 
Ecumenismul modern derivă din revitalizarea unui termen prezent în viaŃa bisericii creştine 

timpurii, care însă în ultimii ani tinde să devină un factor de reunificare a lumi creştine. Mişcarea 
ecumenică modernă îşi are punctul de plecare în anul 1910, la începutul secolului al XX-lea dar a 
cunoscut un puternic reviriment sub pontificatul lui Ioan Paul al II-lea. Privit ca o şansă de către 
unii, ecumenismul şi-a atras şi critici puternice şi chiar negarea, în special din partea unor teologi ai 
Bisericii Ortodoxe. În spatele acceptării fără rezerve sau al negărilor, trebuie să constatăm că lumea 
creştină este construită în baza unor principii şi valori unice, unanim acceptate de fiecare biserică şi 
cult creştin. Ecumenismul poate avea un viitor dacă se pleacă de la aceste valori şi dacă, doar dacă 
fiecare cult creştin îşi conservă identitatea proprie, plecând de la valorile creştine comune. Valorile 
creştine comune binenŃeles sunt conturate în jurul celor două porunci : Iubirea de Dumnezeu şi 
iubirea aproapelui. Dragostea este cea care ar trebui să fie cea care să guverneze peste orice tip de  
ecumenism . 

Deşi se încearcă extinderea noŃiunii de ecumenism şi în dialogul dintre religii, considerăm 
că acest fapt este total inacceptabil pentru că, aşa cum s-a arătat, ecumenismul este specific 
creştinismului.  
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Abstract 
 The religious literature of Vasile Voiculescu does not only make use of Christian elements, 
but rather illustrates a religious syncretism. As the author himself confessed, he experimented with 
various domains of mysticism: “I have gone through all phases of mystical experiences, from 
Buddhism to Teosophy and a curiosity that I do not know how to explain prodded me towards 
occultism and even towards books of chiromancy. I had a spiritual hunger that I did not quench 
with either literature, or any feat of greatness.” 

 
Key words: religious literature, art, religion, novel, character, revelation 
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Literatura religioasă a lui Vasile Voiculescu nu valorifică doar elemente creştine, ci 

ilustrează mai degrabă un sincretism religios. După cum mărturiseşte însuşi autorul, acesta a 
experimentat mai multe domenii ale misticii: „Am trecut prin toate fazele experienŃei mistice, de la 
budism la teozofie şi o curiozitate pe care nu ştiu cum s-o explic m-a împins spre ocultism şi chiar 
spre cărŃile de chiromanŃie. Am avut o foame sufletească pe care n-am săturat-o nici cu literatura, 
nici cu vreo faptă mare”. [1]  

RelaŃia dintre artă şi religie este descrisă de Voiculescu încă din 1935, când în articolul 
Confesiunile unui scriitor şi medic, apărut în revista Gândirea, acesta afirma: „Legăturile dintre artă 
şi credinŃă sunt vechi legături de pură dependenŃă. Arta nu a relevat. Arta a slujit totdeauna credinŃa, 
de-a lungul tuturor religiilor. De când arta a devenit ea însăşi o religie, care cere credincioşilor săi 
să o slujească numai pe ea, să Ńie numai ritul şi formele ei, de atunci nu se mai sluji drept la doi 
domni. Cine vrea să facă artă pură trădează credinŃa cea pură. Adevărata inspiraŃie religioasă, care 
mai poate împreuna arta şi credinŃa, a rămas numai rugăciunea”. [2] 

Arta lui Voiculescu slujeşte aşadar credinŃa, tributară unei religii sau alteia.  
Zahei Orbul este construit pe nişte simboluri-pilon ai religiei creştine ( vederea-lumina, 

preotul, şarpele), figuri cu accente biblice de parabolă (orbul, ologul), numele biblic al personajului 
principal (Zahei), ideea de păcat etc, dar şi simbolul mitologic universal al apei, ca origine a vieŃii, 
mijloc de purificare şi centru de regenerescenŃă. 

ConcepŃia romanului voiculescian are propria sa poveste: în anul 1949, este scris ultimul 
capitol al cărŃii (În satul Cervoiului), urmând ca între 1952-1954 să fie elaborate şi celelalte 
capitole. Cu toate acestea, romanul nu este publicat  în forma sa definitivă, decât postum, în 1970. 
ReacŃiile critice la apariŃie sunt diverse, determinate de lipsa de unitate stilistică între ultimul capitol 
şi celelalte. A fost de asemenea invocată şi „incoerenŃa psihologică a personajului”. [3] 

Dincolo de aceste neajunsuri de finisare compoziŃională, Zahei Orbul se impune ca un 
roman al unui personaj care emană forŃă, al cărui destin merge spre lumină într-un mod profund 
uman, nu liniar ca eroii de basm, deşi tema iniŃierii trimite spre această zonă a epicului. 
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Remarcabile sunt apoi paginile deprinse din infernul carcerei: scriitorul realizează „un monument 
pe verticala adâncului” [4]. Cititorul este izbit aici de spectacolul grotesc, cu accente naturaliste, al 
degradării umane. Această lume fără cer nu este însă dezumanizată, ocnaşii cunoscând şi 
exprimând o gamă diversă de sentimente umane: pasiunea, ura, ambiŃia, solidaritatea. Acest spaŃiu 
închis, uitat, este transformat de locuitorii săi într-un mediu în care coordonatele fireşti ale 
existenŃei umane nu trebuie suprimate, chiar cu preŃul degrădării. 

Şezătoarea ocnaşilor aduce cu sine veritabile clipe de purificare şi înseninare pentru aceste 
fiinŃe care-şi regăsesc esenŃa umană. 

Subiectul romanului susŃine la nivel simbolic traseul unei iniŃieri, în ciuda personajului 
principal, a cărui exaltare este lipsită de un fior biblic autentic şi nu derivă decât din dorinŃa 
arzătoare a lui Zahei de a-şi recăpăta vederea. 

Ce se întâmplă, pe scurt, în acest roman?  
Zahei rămâne orb, în urma consumării unei băuturi otrăvite, în timpul unui chef. Pentru 

medici, devine un caz extrem de interesant, stârnind invidia „cazului” precedent, Panteră, „o 
bălŃătură sălbatecă”, preocupat de cultivarea propriei ciudăŃenii. Acesta devine o prima călăuză a 
orbului, care îşi propune să ajungă la schitul Derventului (peste Dunăre, lângă Silistra), pentru a-şi 
recăpăta vederea şi apoi să se răzbune pe cârciumarul care l-a nenorocit. 

Pentru Panteră, Zahei este cerşetorul ideal, „o mină de aur”, cea mai bună momeală pentru 
lipitorile bălŃilor, un robot care învârte o comedie în bâlci. După moartea „călăuzei”, înghiŃit de ape, 
orbul ajunge la curte unui boier. Aici, cunoaşte a doua călăuză: pe Caliopi, care-l iniŃiază erotic şi 
sentimental. SoŃul acesteia, gelosul boier Lagradora, îl învinuieşte pe Zahei de uciderea soŃiei şi din 
acest moment începe practic iniŃierea autentică a personajului, care trebuie să ispăşească o crimă pe 
care nu a comis-o. Este închis la ocnă timp de 15 ani.  

În fiecare parte a romanului, personajul beneficiază de un însoŃitor; niciunul nu este însă o 
călăuză în adevăratul sens al cuvântului, deoarece niciunul nu crede în idealul lui Zahei de a-şi 
recăpăta vederea. Fiecare îl abate spre propriul folos, de la această împlinire, atât de râvnită. Fără 
vedere, pentru orb nu există viaŃă. El îşi propune să trăiască într-un fel de paranteză stoică, plină de 
renunŃări, pentru a se smeri şi a merita recăpătarea vederii. Din această cauză acceptă ca un dat 
purificator cei 15 ani în ocnă.  

Prin parcurgerea de către personaj a unui drum iniŃiatic, naraŃiunea voiculesciană se apropie 
de modelul hagiografic, care exclude însă, aşa cum remarca şi Nicolae Balotă [5], intervenŃia 
divinului; nu avem de-a face aici cu o epifanie, ci cu o absenŃă a sacrului. 

 Simbolistica numelui Zahei nuanŃează această idee. În limba greacă, Zahreies înseamnă 
„violent”. Orbul din romanul voiculescian este o fiinŃă dominată de propriul temperament agresiv. 
Acestă trăsătură a personajului, combinată cu o forŃă fizică samsoniană („un voinic năstruşnic” 
având un „piept atletic”, „braŃele căzute (…) îşi atârnau buturii cărnoşi” capul lui este un „masiv 
gogonat” iar „grumazul puternic numai coarde şi muşchi”) [6] îi face pe mulŃi să se teamă de el, pe 
unii să-l admire, iar pe femei să se simtă atrase. Zahei pare o fiinŃă rudimentară spiritual, care nu are 
vocaŃia iniŃierii. Acest fapt este vizibil în oscilaŃiile morale şi sufleteşti ale personajului.  

Un alt termen grecesc care trimite la etimologia numelui este zahreios şi înseamnă „care are 
nevoie de...” [7]. Personajul crede că are nevoie de vedere, însă modul în care acesta evoluează 
sugerează amânarea împlinirii unei alte nevoi, mult mai profunde: nevoia de sacru. 

O altă trimitere sugerată de nume este la personajul biblic Zahei, un vameş, care din cauză 
că era scund (simbolic, mic sufleteşte) nu îl poate vedea pe Iisus şi se urcă într-un copac. DorinŃa de 
a se plasa în preajma divinităŃii îi este răsplătită de Iisus, care intră în casa vameşului. După această 
întâlnire revelatorie, Zahei îşi schimbă viaŃa. 

Personajul din roman nu este binecuvântat cu revelaŃia divinităŃii, poate şi pentru că iniŃial 
nu o caută; el îşi doreşte doar să vadă, în sens concret. IntenŃia de a ajunge într-un loc sfânt (schitul 
Dervent) se leagă de prejudecăŃile sale, nu de o trăire autentic-religioasă.  
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Drumul spre lumină, neasistat de o călăuză autentică, de esenŃă divină rămâne în fapt la 
contururile sale concrete, de drum spre vedere. SpaŃiile prin care bâjbâie personajul (Groapa 
Floreasca din capitală, un sat pe malul Buzăului, portul Brăilei) nu contribuie la iniŃierea în spirit a 
personajului.  

De-abia ocna este mediul iniŃierii veritabile. În această parte a doua a romanului, personajul 
coboară în beznă pentru a aduna într-o alcătuire compactă scânteile de lumină din sine însuşi. 
Drumul interior impune mai multe legăminte: Zahei se închide în sine, acceptă cu seninătate 
muncile cele mai grele, refuză alcoolul, trăieşte aproape ca un pustnic, dorind să ispăşească şi să 
vadă. Prin inocenŃă şi exemplu constant de purificare, câştigă respectul celorlalŃi ocnaşi, cărora le 
aduce implicit aminte că există Dumnezeu. Absolut emoŃionantă este scena în care orbul, crezând că 
se află în biserică (de fapt numele dat de ocnaşi unui tractir grotesc, un altar al viciului) 
îngenunchează recunoscător, rugându-se cu evlavie. Călăuza sa, „soŃul” atribuit orbului de către 
Boeru, liderul ocnaşilor, rămâne încremenit şi strivit de pioşenia lui Zahei, care nu ştie că asistă la o 
blasfemie. 

Personajul capătă treptat înŃelegere pentru lumea degradată în care îi este dat să trăiască. 
Dobândeşte calităŃi umane care îl înnobilează: bunătate, credinŃă, speranŃă, resemnare şi chiar 
înŃelepciune. Dorind cu atâta ardoare să vadă, graŃia divină se apropie de el şi îl luminează interior.  

Lunga smerenie şi ispăşire se dovedesc inutile la ieşirea din ocnă. Zahei cade din nou, 
pentru că nu renunŃă la dorinŃa de a vedea, singura reală. După ce parcurge mut drumul pe apă până 
la schit, trăieşte o dezamăgire cumplită:  

„Pe locul bisericii şi al chiliilor, într-o vraişte sinistră de câmp ars, o movilă înaltă de moloz 
şi cărămizi, sub care pierise îngropată crucea tămăduitoare. Nici Ńipenie de popă ori călugăr. 
Orbul...a plâns, s-a bătut cu capul de ruinele peste mormanul cărora căzuse, a aşteptat aŃintit, o 
noapte, două, zadarnic...n-a Ńâşnit măcar o singură scânteie din fundul orbeniei lui. Nimic. Se 
sfârşise”. [8] 

Modul de existenŃă al personajului voiculescian este unul romantic: la extreme. Din religia 
în sens autentic, Zahei, lipsit, cum am spus, de vocaŃia iniŃierii, fără o fibră mistică veritabilă, cade 
din nou, în religia viciului: „După trei zile de crâncenă zbătaie a fugit, gonit de foame şi mai ales de 
setea după rachiu şi tutun”. [9] 

Profund uman în sens tragic, Zahei ratează lumina atât în sens concret, cât şi metafizic. 
Încercarea de a se sinucide îl aşază de fapt în braŃele apei-mamă, îşi regăseşte, înotând în 

Dunăre, vitalitatea suprimată de deznădejde. 
Pentru o vreme rămâne în portul Brăilei, întâlnindu-şi, fără să ştie, mama înnebunită de 

durerea pierderii fiului său, pe care părinŃii îl dăduseră unor străini, la naştere. 
Degradarea fizică a personajului e cu atât mai jalnică şi mai stridentă, cu cât statutul iniŃial 

al acestuia era acela al unui zeu: „Ajunsese de nerecunoscut. Umbla aproape gol. Se umflase afară 
din cale, părând mai tăuros, chelise, dinŃii i se clătinau, burduful burŃii îi atârna...se tăvălea...în toate 
mocirlele de vin şi rachiu ale povernelor şi cârciumilor”. [10] 

Capacitatea de a se autoiluziona rămâne singura vie în acest personaj şi auzind de „un popă 
sfânt” care făcea minuni, orbul se trezeşte poruncind:  

 „ – Să mă duceŃi numaidecât acolo...” 
Ultimul capitol, de fapt primul redactat de autor, îl înfăŃişează pe orb, râvnind din nou la 

căpătarea vederii, în satul Cervoiului. 
Călăuza în care îşi pune toată speranŃa, la care se închină, de la care aşteaptă salvarea, este 

ologul preot Fulga. Cuplul orb-olog (care se completează reciproc) simbolizează după Culianu, 
„fiinŃa întregită”. [11] Deşi are un statut ambiguu (are şi o dimensiune demonică), preotul pare în 
sfârşit a fi păstrătorul şi dăruitorul luminii de care are atâta nevoie orbul. Doar prin rugăciune harul 
său se declanşează asupra bolnavului: „lăsa patrafirul pe creştetul plecat, deschidea evanghelia şi 
citea, desfăcea ceaslovul şi spunea molitva”. Din primul moment cele două vieŃi se contopesc, 
ajungând în cele din urmă să încerce săvârşirea tainei botezului asupra unui nou-născut bolnav.  
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Impuritatea lăuntrică a ambelor personaje nu îngăduie înfăptuirea unei asemenea taine, 
pentru care doar cei chemaŃi, luminaŃi au dezlegare şi binecuvântare divină. 

Copilul moare, sfânta împărtăşanie se risipeşte pe lespedea vechii biserici, semn al risipirii 
harului divin cu care fusese o vreme, binecuvântat preotul.  

Rămas singur (preotul moare), orbul îşi aşteaptă propriul sfârşit, ispăşind prin moarte 
propria impuritate şi nevrednicie.  

Concluzie 
Zahei Orbul caută lumina în forma sa concretă; procedează sistematic la propria purificare, 

pentru a merita vindecarea. În ocnă are loc partea esenŃială a iniŃierii sale, personajul se umanizează 
treptat, dobândeşte calităŃi care-l apropie de o altă lumină, cea a desăvârşirii spirituale. Nu o 
recunoaşte ca fiind lumina veritabilă şi intră din nou sub incidenŃa mizeriei morale, de la care trece, 
la fel de brusc, la pioşenie şi ascultare, faŃă de preot. În acesta vede mântuirea de propria-i 
neputinŃă. Scurtele  întrezăriri de lumină, dobândită miraculos prin harul preotului, îl leagă definitiv 
pe orb de acesta. Impur, Zahei moare orb, dar în final pricepe că lumina autentică e cea venită prin 
har şi revelaŃie: „Pricepuse că peste popă căzuse o grea năpastă şi murise într-un mare păcat”.  
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Abstract 

The present article seeks to look closer at the language of religion and insight the language 
used, in particular, by Rudolf Otto in his hermeneutic writings. The research proceeds from the 
examination of varieties of religious language (liturgical, Biblical, the language of Biblical 
translations, the language of sermons, the language of theological discourse) as a preamble to the 
investigation which attempts to trace these varieties in the language used by Rudolf Otto in his 
complex writings. The study highlights the functional changes resulting from the differences 
concerning modality, medium and context of use. Due emphasis is given to the marked changes in 
the language of religion and its varieties caused by functional differences. The study traces down a 
few language varieties randomly taken from Otto’s writing (Das Numinose betreffend), which 
account for descriptions, explanations of concepts, interpretative texts, commentarial notes, 
instructions, conversations among mystics, silent worship lines, simple and complex forms of 
prayer. The range of language functions and varieties used by Otto testifies to the textual and 
linguistic complexity of his writings. 

  
Rezumat 

Articolul present examinează limbajul religios, în general, şi introspectează, în particular, 
limbajul utilizat de Rudolf Otto în scrierile sale hermeneutice. Studiul proneşte de la examinarea 
varietăŃilor limbajului religios (liturgic, biblic, al traducerilor textelor biblice, al slujbelor 
religioase şi discursului teologic) drept preambul la investigaŃia care încearcă să repereze 
varietăŃile de limbaj folosite de R. Otto. Studiul pune în lumină modificările funcŃionale care survin 
drept urmare a variaŃiilor ce privesc modalitatea, medium-ul şi contextul de utilizare. O 
semnificaŃie majoră este acordată modificărilor care apar în limbajul religios şi varietăŃile 
acestuia drept consecinŃă a deosebirilor funcŃionale. Studiul se opreşte asupra unor varietăŃi 
lingvistice surprinse în mod arbitrar din scrierea lui Otto ‘Despre numinos’ şi care reprezintă: 
descrieri, explicaŃii ale unor concepte religioase, micro-texte interpretative, comentarii, conversaŃii 
între mistici, versuri de rugăciune tăcută, forme ale unor rugăciuni mai simple şi complexe. Paleta 
varietăŃilor funcŃionale a limbajului precum şi cea a celor lingvistice sunt mărturii ale compelxităŃii 
textuale şi lingvistice a scrierilor lui Otto.           

 
Key words: language of religion, liturgical, biblical language, theological discourse, modality, 
medium, context of use, adaptation, lexical complexity and linguistic variety.   
Cuvinte cheie: limbaj religios, liturgic, biblic, discurs teologic, modalitate, medium, context de 
utilizare, adaptare, complexitate şi varietate lingvistică 
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Introduction  
The present paper aims to shed light on the language of religion used by Rudolf Otto in his 

religious, or rather hermeneutic, writings, and point out some of its distinctive features. As a 
prerequisite to the linguistic examination of the language used by R. Otto, the paper briefly outlines 
the sub-genres of the language of religion along with their specific backgrounds, functions, lexical 
and syntactic features, phonological, graphological markers, and semantic links. Otto’s language is 
subservient to an extremely complex religious background and perspective on theological concepts. 
The language varieties used are suited to the functions that various text genres perform, such as: 
descriptions, explanations of concepts, commentarial micro-texts, pieces of advice, incantations, 
conversations among mystics, silent worships, written texts read aloud by a person(the priest).    

The language of religion 
The language that is fairly classified as the language of religion is a special or specialized 

language. It is the kind of language used by a speech community for the expression of its beliefs on 
various occasions, most of which are public, and is, therefore, different from other languages used 
by other communities for different purposes. This language variety or designation covers several 
sub-genres: liturgical language, biblical language, the language of biblical translation, the 
language of sermons, the language of theological discourse, the Book of Common Prayer (BCP) 
and other forms, all defined by differences determined by their context of use, form and function. At 
a first glance, all these sub-genres, which use different language varieties, share many common 
characteristics: a great deal of vocabulary, biblical quotations, etc. We shall try to identify and 
isolate the characteristics of the language of religious texts and also insist on discriminative 
characteristics of the sub-genres mentioned above, i.e. on the aspects that would differentiate them. 
So for example, according to the Concise Oxford Dictionary [1], the psalms contained in the Book 
of Psalms are ‘religious songs or sacred hymns set for metrical chanting in a service’ and perform a 
different function from that of the common prayer, ‘which is a solemn request or thanksgiving to 
God or to an object of worship, i.e. a formula used in praying. Similarly, the sermon is different 
linguistically speaking, since it is defined as ‘a spoken or written discourse on a religious or moral 
subject, especially a discourse based on a text or passage of Scripture and delivered in a service by 
way of religious instruction or exhortation’[2]. 

The language of religion is not used for specific everyday conversation, but for specific 
community-related or personal religious activities (sermons, masses, common and individual 
prayers etc). Sometimes the language is so remote and unintelligible that it can be understood only 
by the initiated community. On rare occasions, a completely different language like Latin or Greek 
can be used for liturgical purposes, particularly by the Roman Catholic Church. In spite of the 
staleness of the older or very old versions, new versions emerged and entered the general use, co-
existing alongside the older ones.  

The older versions have become more significant linguistically for the community in which 
they have been customarily used, having become part of the community’s ‘linguistic 
consciousness’. Consequently, many biblical phrases have passed into general usage, such as “the 
sweat of your brow’, ‘prodigal son’, etc. In addition, the style of these texts performs a cultural 
function and has a linguistic impact that exceeds the linguistic community in which it emerged and 
which it serves. In literature, the language of religion with its terminology and phraseology is used 
deliberately and evocatively to create specific effects. The use of a religious tone, grammar and 
vocabulary to recount a non-religious topic, for example, would create a comic effect.  

In order to better understand religious language, particularly the theological one, we shall 
first examine succinctly the liturgical variety of this language, taking into account the specific 
linguistic and cultural background in which this language is used and which, reversibly, exerts 
constraints on the choice of forms used. First, this language makes use of quotations from some 
original writings, such as the Bible, the Book of Prayers etc, and it must, henceforth, conform to the 
sacral character retaining the sense of the original language of those inspiring texts. In addition, 
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there are traditional formulations for known beliefs, most of which have become familiar to people 
and are used by them. Second, the language variety conforms to the medium and circumstances 
(context) in which it is used. So, for example, the liturgical language is used for common public 
worship either by groups of people speaking together in a choir, or by individuals speaking to a 
congregation. Consequently, the language will contain such elements, both linguistic and sonorous, 
which will help the users thereof to perform the usual rituals. Third, constraints regarding the 
particular use of the language of religion arise from popular attitudes towards what is intelligible 
and appropriate. This means that the language must be accepted by the users or by a majority of 
users and satisfy their linguistic and cultural needs. The language must combine popular 
intelligibility and pronounceability with religious suitability, the dignity and formality of sacred 
texts. It must further reconcile the ordinary with the sacred. The tendency to make the language 
more intelligible, ie accessible and useful, and easier to pronounce by accepting changes represents 
an attempt to bring it closer to contemporary usage. The adaptation or making-it-more-accessible 
and useable process entails: a significant reduction in the number of archaisms used, paraphrasing 
of theological terms, and a tendency to simplify sentence structure.   

The Biblical language, for example, as a sub-variety of the language of religion, is mainly 
represented by the Authorised Version (AV), which seeks to express sacral grandeur, piety, and 
wisdom in the 16th century English language. However, nowadays, this language, in spite of its 
evocative character, is mostly deemed to obscurity. 

The language is entirely different from the one currently used. The excerpt below will shed 
light on the differences. 

 
‘Matthew 13 (The New Testament)  
2. And great multitudes were gathered together and sate vnto him, so  
that hee went into a ship, and sate, and the whole multitude stood  
on the shore… 
11. He answered, and said vnto them, Because it is giuen vnto 
you to know the mysteries of the kingdom of heauen, but to  
them it is not giuen.  
12. For whosoeuer hath, to him shall be giuen, and he shall haue 
more abundance: but whosoeuer hath not, from him shall be  
taken away, euen that hee hath.  
13. Therefore speake I to them in parables: because they seeing see not: and hearing, they 
heare not, neither doe they understand.’ [3]  
 
Basically, the language used in the text is characterized through differences on the 

phonological, graphological, and grammatical (lexical and syntactic) levels. At the phonological 
and graphological levels a number of distinctive features surface, including the following: a 
constant rhythmical flow, a general slow rate of progression manifest in the break down of the text 
into smaller units, such as ‘verses’ and their separation through commas, the use of old forms and 
pronunciation (‘sate’ for ‘sat’, ‘sunne’ for ‘sun’ etc), the use of old writing forms (vpon, vp, Iesus 
etc), and a different use of punctuation (the use of commas and colons). 

 The first two levels of religious texts (phonetic/phonological and graphological) display 
significant medium and modality differences which stand for their contextual and functional 
differences.  

The grammatical level strikes the modern reader through the features of the verbal group, 
whereby the major characteristics involve:  

• the use the old 3rd person sg form ‘hath’ and ‘saith’  
• the use of old strong forms of the verb (as in ‘spake’, ‘sprung’) 
• the use of old, inflected 2nd person singular forms ‘ye’ and ‘thou’  
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• the inverted order for PS instead of SP 
• the prevailing use of initial clause coordination achieved mainly through ‘and’. 
The lexical level provides further examples of distinctiveness through the consistent use of 

archaisms (‘vnto’, ‘multitude’, ‘behold’ etc) and technical religious terms. The latter category 
includes terms such as ‘parables’, ‘prophecie’ etc.  

It is assumed that these features of the biblical language have laid the basis and model for 
traditional religious language, which was further on consistently fostered by the influence of the 
Book of Common Prayer (BCP). The latter accounts for the first attempt to adapt this language to 
the needs of a formalized liturgical language. However, the two forms of language have many 
features in common, in spite of the fact that they developed diachronically differently, which, at the 
same time, accounts for the differences. The language used in the BCP, which was normally spoken 
by one person, and is an example of written language read aloud, has varied to a certain extent 
diacronically due to the need to adapt the text to the convenience of a community who, then, uttered 
the text in unison. For this reason various versions have emerged, all attempting to modernize 
liturgical language and make it more accessible and usable to the praying congregation during the 
Mass. The language has mainly remained unaltered, but the repercussions of the functional 
difference, resulting from the differences in the modality and medium, called for by the particular 
context of use, have caused marked changes in the language. The liturgical texts which are read by 
the priest do not contain any special graphological marks, since the priest is well familiar with the 
text and has read it several times in advance. In contrast, an unexperienced reader may find it 
difficult to read it aloud with the congregation if no mnemonic clues, which could instruct him what 
words to emphasise or when to pause, are provided. Consequently, the use of paragraphing, 
spacing, capitalization along punctuation marks serves this purpose. In these texts periods normally 
coincide with major pauses and shorter pauses with commas, enabling the reader to move smoothly 
over the text knowing that after each point there will be a pause. From the linguistic point of view, 
each punctuation group is a prosodic unit, different from the tone-unit inherent to other varieties of 
spoken English. Between pauses, the rhythm of articulation is slow and regular. Most lexical units 
are given a strong stress.          

Theological language is formal language marked mainly through the use of full forms, 
absence of contracted forms in auxiliaries, and by the use of such negative constructions as ‘leave 
us not’ instead of ‘do not leave us’. This language most often restricts itself to the use of the present 
tense, except for the cases when specific past events are referred to. Imperative forms have a high 
incidence and display two forms: one is that of imperatives which take nouns, and which, as a rule, 
are premodified (as in ‘Thou who takes away the sins of the world, receive our prayers. Thou who 
sittest at the right hand of the Father, have mercy on us.’); the other is that of the imperatives which 
are quite often followed by complex constructions, particularly after main verbs like ‘grant’ (as in 
‘Hear us, O merciful Father, we most humbly beseech thee; and grant that we receiving these, thy 
creatures of bread and wine, according to thy Son our Saviour Jesus Christ’s holy institution, in 
remembrance of his death and passion, may be partakers of his most blessed Body and 
Blood…’)(Prayer of Consecration at the Communion)[4]. 

The vocabulary of the language of religion also displays distinctive features. Just like legal 
language, this register contains a large number of archaisms. These, however, include two kinds of 
words: words whose referents have no synchronic correlates in contemporary language experience 
(such as: ‘Pharisee’, ‘centurion’, ‘denarius’), and words, which are not used any more, but where 
the referents still exist, and for which more synonyms are at hand (as in: ‘whither’, ‘onto’, 
‘creatures’ etc). The number of archaisms used in a religious text depends on whether the text has 
been adapted to more contemporary use or not. Still, there is another kind of words, related to 
archaisms, whose meaning is derived from a historical situation (which includes persons, places or 
actions) that really existed at the time when the words were first used. This category includes such 
words as: ‘the cross’, ‘his death and passion’ and ‘Virgin Mary’(existent in the previous quotation). 
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Beside archaisms, just like any other language, particularly that of science, the language of 
religion impresses through the wealth of specialized terms, in this case, theological terms. Their 
role is paramount, since they form the verbal basis for the shared beliefs and religious experiences. 

Regardless of the particular sub-register used, whether liturgical, Biblical or otherwise, the 
semantic structure of the language of religion relies on a focal item which is the term ‘God’, from 
which all other items derive, as in: 

Almighty God, our heavenly Father, who of thy tender mercy didst give thine only Son 
Jesus Christ to suffer death upon the cross for our redemption; who made there(by his one oblation 
of himself once offered) a full, perfect, and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction, for the 
sins of the whole world..’ (Prayer of Consecration at the Communion) [5] 

This focalization is placed either at the beginning or near the beginning of the religious 
utterance. In the excerpt above ‘God’, as a focalization centre, is located right at the beginning, 
joined by the qualification ‘almighty’. In the next quotation ‘God’ appears near the beginning: ‘I 
believe in one God…the Father almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and 
invisible…’. (Credo from The Rite of Low Mass)[6]  

Such a dependence is obvious in scientific texts as well, with the distinction that there is 
only a remote, or implicit reference to the key notions, concepts or laws that form the focal point of 
those texts. While the reference to notions or concepts in scientific texts is only rarely stated 
explicitly, religious texts place these explicit semantic links in prominent position and are further on 
referred to throughout the text. The most common and frequently used method to do this is through 
the appositional use of various terms, some of them used as titles or epithets. The theological 
significance of these terms varies in concord with what they can stand for and what further semantic 
implications they may generate. Epithets, for example, usually clarify the image or picture of ‘God’ 
and are redundant in that further utterance does not depend on them (eg ‘King of Glory’, ‘Light 
from light’ etc). Other terms are central to the text and their relative importance results from the 
very dependence of further stretches of text and concepts on them. For example, such terms like 
‘Jesus Christ’ stretch out over religious concepts like ‘redemption’, ‘institution’, ‘consubstantial’, 
‘salvation’ etc. The first two terms are traceable in the already quoted lines. Further examples of 
religion-laden terms are: ‘sin’, ‘sacrifice’, ‘satisfaction’, ‘oblation’.  

These terms have a two-fold impact: first they are theological expressions or parts thereof. 
Second, they can be used by believers somewhat more loosely. For example, the term ‘almighty’, if 
used by theologians, should necessarily be introduced by metaphysical concepts, or through 
Scriptural references, possibly followed by some examples or counter-examples. The same term 
would be used by a non-theologian in a different way, to signify a person of extremely high 
authority. This twofold use of terms accounts for the ‘analogical’ nature of religious language, i.e. 
the capacity of language to be used and interpreted on two semantic levels or planes. Both planes 
can be conflated in one and only notion ‘God’. This ‘duality’ is a distinctive feature of the religious 
or theological vocabulary, and cannot be traced down in any other language variety. Third, there are 
terms which are neither archaic nor theological. Such words are: ‘exalt’, ‘grant’, ‘receiving’, 
‘remembrance’, which are restricted to formal contexts and collocate with a small range of words. 
Many other terms like: ‘glorify’, ‘adore’, ‘give thanks’, ‘praise’, ‘bless’ etc are used by speakers 
depending on the context, where one and the same word or clusters of words may mean different 
things for different speakers. For example the word ‘adore’ is a simple word, which may not 
confuse any speaker, while ‘profound and reverent’ is likely to be used by different speakers with 
different interpretations. From all language varieties, whose word interpretation is relatively 
confined to a speech community, in the case of religious language the interpretation of one lexical 
item is dependent on idiosyncratic nuances. 

 Another vocabulary and semantics-related distinctive feature of this language variety is the 
high-frequency of collocational idiosyncrasies. Examples of such collocations are: ‘kingdom-
heaven’, ‘passion-death’, ‘body-blood’, ‘suffer-death-cross-redemption’. The strangeness of these 
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collocations lies in the fact that the second item is very often the opposite of what someone would 
normally expect.  

Finally, the present survey of distinctive features of the language of religion will focus on 
the use of formulae. Formulae occur at the beginning, at the end or are interpolated within the 
prayer structure. For the first category we may quote: ‘Almighty God, our heavenly Father, who..’, 
for the second ‘O Jesus Christ with the Holy Ghost, in the glory of God the Father. Amen,’ for the 
last ‘we beseech thee’. Generally speaking, the language of prayer or public worship has a relatively 
fixed structure and traditional framework, which, however, can be circumstantially altered.   

After having surveyed a number of distinctive features, the present study will shed some 
light on a particular case of language of religion, that used by the German theologian Rudolf Otto in 
his hermeneutic writings. 

A particular use of the language of religion: Rudolf Otto’s language of the ‘numinous’ 
In this section we shall look at the language used by Rudolf Otto in his religious, or rather 

hermeneutical, writings. Otto is remembered as a prodigious German theologian, philosopher and 
historian of religions.   

In order to understand the language used by Otto in his writings it is paramount to look 
closer at Otto’s religious world of ideas and convictions. Rudolf Otto was a theologian, and it is in 
this very spirit that he developed his influential ideas on the world of religions.  

Opposing the views of natural scientists like Drawin and Haeckel (1834-1919) from his very 
childhood, he drew his argumentative weapons to fight back the ‘forces of irreligion’ from 
Schleiermacher and Fries. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) influenced Otto immensely 
through his book On religion: Speeches to its cultured despisers (1799), which postulates that 
religion is ‘neither metaphysics nor morals, but something sui generic, a feeling for the infinite’[7]. 
Later on, Otto turned to Kant’s successor, Jakob Friedrich Fries, who challenged the idea that 
people could obtain valid knowledge simply from reason and experience, and claimed that 
knowledge was equally obtained from intuition (Ahnung) and feeling (Gefühl). His contention was 
that the very validity of rational and experiential knowledge rests on intuition and the feeling of 
truth. 

Relying on the dichotomy religious-idealistic and naturalistic views, Otto’s endeavour and 
accomplishment was to claim autonomy and validity for the former, and fight the deficiencies in the 
views of the latter.  

Otto had distinguished synchronic worldviews which were primarily aimed at defending 
idealism and religion against attacks from materialism. For Otto religion was ‘a matter of 
prerational, premoral intuition and feeling’[8].  

According to Otto’s perception, the holy or sacred recorded in his writing The Idea of the 
Holy (1917) is a particular fervour or pious ardour, which is ‘the very feeling of the being’ or a 
feeling of the ‘numinous’. Otto’s views centered around God and the feelings of the sacred and the 
numinous, henceforth, the language employed by him fully accounts for that. The language is both 
tense and dense and, at times, loose following a slower progression. His language is first and 
foremost descriptive. Entire writings, and thereby we refer to Das Heilige (The Idea of the Holy’, 
1917; Aufsätze das Numinose betreffend (About the Numinous), 1923; West-östliche Mystik 
(Eastern and Western Mysticism), 1926, have turned into lengthy argumentations based on 
descriptive religious language.    

Otto’s writings are complex structures consisting of religious passages, philosophical 
interpretations, excerpts from the Bible and other religious documents, both Christian and Islamic, 
excerpts in different languages from religious thinkers like Chrysostom, Zinzendorf, Meister 
Eckhart, Ruskin, Parker, Wundt and religious practices and interpretations. The text’s complexity 
is, nonetheless, enriched through explanatory footnotes, which range from a few lines to extremely 
long explanations and commentaries.     
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The prodigy of his writings, apart from the religious concepts couched in that sui generic 
something, emanates from the very simplicity of the text, which artfully molds not only the 
language of Scripture and the Bible but also that of other medieval religious writings. The greatness 
of Otto’s writings arises, equally, from a unique way of expressing the intensity or inner vigour of 
certain concepts and emotions, because, as Mircea Eliade admits, Rudolf Otto had the rare courage, 
for such a vivid and capacious intelligence, to say and to repeat simple, accessible things.  

The religious language of Otto’s writings tops up the hermeneutical level and expresses 
concepts, beliefs, events, images, persons and symbols. The hermeneutic level encompasses several 
complex domains, such as: science of religion, history of religion, philosophy of religion, 
psychology of religion, concepts and opinions belonging to homini religiosi such as: Chrysostom, 
Zinzendorf, Meister Eckhart, Ruskin, Parker, Wundt, descriptions of various cults and rites, 
descriptions and interpretations of mystical places and places for prayer (such as the elements of 
Islamic architecture), accurate displays of emotions (including the ones expressed by sounds, 
silence, architecture or space), reflected in descriptions like: Slujba tăcută (The silent mass), 
Numinosul în plastica budistă (The Numinous in the Buddhist art), Golul din arhitectura Islamului 
(The void in Islamic architecture), incantations, legends and myths, prayers etc. This extremely 
complex composition, grown out from the afore-mentioned descriptive segments, will result in an 
equally complex linguistic level or layer. From the linguistic point of view each of these segments 
can be associated with a particular text genre or function, calling for a specific/special use of 
language, the language customarily used in the particular speech environment. So, for example, 
descriptions of cults and rites will differ substantially from prayers, or the Bible both structurally 
and linguistically. 

This abundance and complexity of the text, spread out on different hermeneutic and 
linguistic sub-levels, offer the reader a permanently challenging perspective.  The linguistic level 
rests mainly on: lexical simplicity counter-balanced by lexical abundance and variety. Linguistic 
complexity is expressed through a rich syntax, complex sentence structures with branching 
subordinate clauses, lengthy nominal structures, impressively long compound nouns, suggestive 
verbs with original scientific and religious meanings,  original religious or profane connotations of 
words, use of religious terms with specific or consecrated meaning, frequent use of quotations from 
various languages, like : Hebrew, Ancient Greek, Latin, Sanskrit, and, finally, the linguistic 
fascination of some concepts, notions or designations, such as: ”cel cu totul altul”,  ‘Zanzen-ul’, 
‘Sunder Warumbe’. 

Let us examine a stretch of language from West-östliche Mystik (Eastern and Western 
Mysticism) which seeks to explain what metaphysics is:  

   
“…in ihrer Eigenschaft als Doktrin des Seins (Ontologie) wird sie [Metaphysik] verstanden 

als eine Ableitung aus der archaischen Meditation über die Natur (peri physeos).  
 
Wenn man zugibt (1), dass sie nur existiert unter der Bedingung der Einbringung des 

„Einen“ ins Sein (2), ist die Mystik eine Beschäftigung des Menschen fundiert in seinem Wesen als 
wesensgleich mit der Natur (3), die die Frage nach der kryptischen Hälfte der Physis, der 
teilhabenden, deontischen (normativen), der ausgeschlossenen aus dem Horizont der Wissenschaft, 
der Philosophie und sogar der Religion,  durch die großartige ableitende Mutation die die Geburt 
der Metaphysik darstellt (4), aufgreift (5) und wachhält (6).  

In diesem Fall legitimiert sich die Mystik als Bewahrerin des unschätzbaren Schatzes, den 
sie als Einzige selbst nie vergessen hat: den Ursprung der ganzen Natur, die Seele der Welt, das 
tiefe Fundament auf dem das Sein selbst ruht,  den Erbauer, der das Sein schuf, das „Es“ aus „Es 
gibt Sein“…“[9] 

The examination of this stretch of language reveals a formal language that wraps up 
linguistically a philosophical and religious background and which is specific to the two areas of 
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pursuit. The envisaged audience is that of religious and highly trained scholars and thinkers and, 
since the language is restricted to the definition of metaphysics, philosophical terms and 
associations blended with religious terms prevail. The extract displays special or specific modality 
or medium differences resulting from its particular use, which is to voice the theologian’s 
interpretations and views on metaphysics. Since the scholars will easily understand the writing 
because of their knowledge of such texts, the lines run smoothly and the only graphological devices 
used are paragraphing and use of normal punctuation (full stop and commas). The text addresses 
fellow scholars or theologians, consequently, no further (linguistic, graphological or sonorous) clues 
were necessary to make the text accessible and understandable. 

The excerpt is both descriptive and interpretative. It entails three sentences, a shorter one, a 
lengthier one and an incomplete one. The second sentence, the one we shall focus on, is made up of 
74 items, most of which are nouns (18 items), adjectives (5 items), 6 verbs and the remaining items 
are prepositions and conjunctions. Surprisingly, the sentence contains no adverbs. The absence of 
adverbials and the heavy reliance on nouns and NPs is indicative of the descriptive and 
interpretative nature of the sentence.  

The sentence structure is highly complex, as the examined sentence contains: a conditional 
clause (1), direct object clause (2), a main clause (3), 3 relative clauses (4), (5) and (6). The main 
clause contains 17 words, the conditional clause 3 words, the relative clauses 37, 1 and 1. The 
variation in sentence length, particularly the overwhelmingly prevailing word-load associated with 
the relative clause, predicts the kind of texts this is, i.e. descriptive and interpretative.  

The nouns are all formal and rather scientific given the fact that they belong to philosophical 
and religious areas. So are: ‘Mystik’, ‘Physis’, ‘Horizont’, ‘Wissenschaft’, ‘Philosophie’, 
‘Religion’, ‘Mutation’, ‘Geburt’,  ‘Metaphysik’ etc. Neither archaisms nor other special words 
occur in the sentence. The adjectives present in the sentence partake of the same status. Examples of 
adjectives are: ‘teilhabenden’, ‘deontischen (normativen)’, ‘großartige ableitende’, ‘wesensgleich’ 
etc. The NP is kept simple, composed of Det + Noun, or Det + Noun + postmodification.  

The verbs used in the examined sentence are all, invariably, in the present tense, the tense 
used for scientific texts. No imperatives, no past tense forms crop up.   

If we looked at another section, the language would change to suit the rhetorical function 
and the text genre. So for example, the following extract reflects a different type of discourse, that 
of a commentarial and explanatory one.    

 
”Garbe tălmăceşte versurile în felul următor:    1 
Unul îl priveşte (pe spirit) ca pe o minune. 
Un altul vorbeşte despre el tot ca despre o minune.   3 
Un altul aude despre el ca despre o minune. 
Însă chiar dacă a auzit despre el, totuşi nimeni nu îl cunoaşte.  5 
 
Poate că tonalitatea afectivă a versurilor ar fi redată mai bine dacă s-ar spune: 
 
Ca despre un ”cu totul altul” vorbeşte cel ce vorbeşte   7 
Despre atman. 
Pe ”cu totul altul” l-a învăŃat cine l-a învăŃat pe ”atman”. 
Nici chiar cel ce l-a învăŃat – nimeni nu te face să îl cunoşti.” [10]  10 
 
The striking aspect of this extract is the rhetorical repetition of the word ‘minune’ which is 

located at the end of the first three lines. Another rhetorical element used is the distribution of 
language flow into poem-like lines, which follow an internal rhythm. An additional rhetorical 
element is the antonymy relationship ‘unul’- ‘un altul’ and the repetition ‘Un altul’ which holds 
sentence-initial position.      
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The language employed is simple, particularly in the lines 1-5. The only religious or 
‘specialized’ items are: ‘spirit’ and ‘minune’. Each line is characterized through a simple sentence-
clause structure of the type: subject- predicate- object.  The verbs used are verbs of perception like: 
‘priveşte’, ‘vorbeşte’, ‘aude’. This stretch of language reminds the reader of the old simple language 
of the Bible. 

The remaining lines (6-10) feature the rhetorical repetition of ‘cu totul altul’, ‘atman’, 
‘vorbeste’, ‘cel ce vorbeste’. The use of the rhythmical repetition of certain lexical items or lexical 
clusters renders the language both simple and, at the same time, surprisingly intricate.    

Another extract, taken randomly, from the same writing [11] reveals different discourse 
features. 

 
”Oriîncotro te vei îndrepta, să-l ai pe Dumnezeu în faŃa ochilor pretutindeni”  
 
The extract expresses the monk’s ideal of following God. The utterance works as an 

instruction or piece of advice. Henceforth, the words are simple and belong rather to the old lexis 
without, however, being archaic. The string of words resembles the language used in the Bible, in 
proverbs and other folk-addressed utterances to express instructions. 

Arathos, the Greek poet, in another extract, exclaims: 
 
“Te salut, o, Părinte, minune uimitoare, o, mângâiere a oamenilor”[12].” 
 
The words account for an incantation or high reverence addressed to the Holy on particular 

prayer-related or liturgical occasions. The wording foregrounds vocatives and devotion-laden 
adjectives.      

Conversations among mystics, like those imagined between Ummon and his disciple have a 
dialogic structure and contain monosyllabic words, instructions and educational or ideological 
suggestions evidenced in the extract provided below:  

 
“Care este sabia (spirituală a lui Ummon)  
Tronc! 
Care este drumul drept spre Ummon 
Cel mai lăuntric. 
Care dintre cei trei kaya ai lui Buddha ne propovăduiesc 
ÎnvăŃătura 
Cel potrivit. 
Unde este ochiul adevăratei legi 
Pretutindeni. 
Care este calea 
Înainte.”  [13] 
 
Lines like: 
Tăcere sfântă, născută în linişte, 
Zăgaz eşti al valurilor din adâncuri. [14] 
 
Were taken from a quaker writing about the silent Worship.  The lines try to render the way 

silent worship had been carried out in George Fox’s time and further on.  
The next quotation is a prayer which belongs to the text genre written texts read aloud by a 

person: 
 
“Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, care eşti aproape de toŃi 
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cei ce te cheamă cu temeinicie, vino Tu însuŃi în mijlocul nostru 
pentru ca sufletul nostrum să renască la lumina chipului Tău.” [15] 
 
Assumably, the excerpt made up of one lengthy sentence is reflected in the following 

structure: Vocative-dependent clause- imperative. 
Some more complex prayer forms comply with a more elaborate structure like: 
Vocative-dependent structure- dependent structure- conjunction dependent structure- 

conjunction dependent structure- imperative- parenthetic SPC-  conjunction P(imperative)- 
dependent structure- dependent structure. 

The variety of passages reproduced reflects the variety of language functions performed by 
these micro-texts. The variety of micro-texts stands for the complexity of Otto’s writing and is 
indicative of the language varieties employed. 

Conclusion 
The present study brought into the foreground the broad array of sub-genres of religious 

texts and highlighted their discriminative linguistic features. These distinctiveness-determining 
factors are associated with the particular function that the text performs in the religious community 
in which it emerged and functions. Henceforth, such linguistic varieties like: the liturgical 
language, the Biblical language, the language of common prayer display specific features related to 
the function they perform, the particular way in which the language is used by its users in order to 
satisfy the religious and cultural needs. 

The language used by Rudolf Otto in his religious writings is extremely complex and varies 
in accordance with the type of micro-text used, but adheres mainly to the conventions that 
characterize the established religious varieties. 

The linguistic richness of the text along with its religious conceptual deep-layer invite and, 
at the same time, open up new challenges to the researcher.  
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Abstract 

This paper Psalter in verse is undoubtedly a valuable one, as Dosoftei is rightly considered 
the first learned poet of our nation. It is a pioneering work and  presents many specific facets of 
modernity in design and style, foretelling sides of artistic or prose writing issues that can be found 
later in valuable writings of the Romanian culture. Dosoftei  had shown to the work his own 
unmistakable originality. The pioneering work Psalter in verse presents many specific facets of 
modernity in conception and style presaging sides of artistic writing or prozodical aspects,   that 
can be found later in the work value of Romanian culture.He tries and succeeds to be understand by 
the intellectuals, but also by the ordinary people. Psalter in verse from 1673 represents a milestone 
in the development of the Romanian language, contributing to the enrichment of the vocabulary, as 
well as the author’s bold attempt to submit the metrical needs of a comprehensive text. 
 
Key words: religion, poetry, meter, expressive art 
Cuvinte cheie: religie, poetică, versificaŃie, expresivitate artistică 
 
 Biserica  s-a dovedit a fi de-a lungul timpului un focar al faptei de cultură. Aceasta apare în 
prim-plan în momente cruciale ale poporului. Dacă literatura bisericească se dezvoltă prin cărŃile 
necesare oficierii slujbei religioase, precum Liturghierele, Evangheliarele, Molitvelnicul ş.a., 
literatura religioasă cuprinde o paletă mult mai complexă. Literatura sacră, literatura parabiblică, 
genuri ale literaturii, în special de influenŃă bizantină, se vor impune şi în cultura noastră veche, însă 
criteriul poeticului a fost valorificat abia mai târziu, începând cu secolul al XIX-lea. Începuturile, 
mai ales cele în slavonă, sunt dominate de tradiŃia imnografică, părăsită abia în secolul al XVIII-lea, 
când se instalează o nouă poetică ce va propune rigori ale meşteşugului, forme, idei poetice noi.  
 În secolul al XVII-lea, Dimitrie Barila, mitropolitul moldovean Dosoftei, este considerat 
unul dintre cei mai luminaŃi cărturari, alături de marele său prieten, Miron Costin. Portretul său este 
schiŃat în LetopiseŃul lui Ion Neculce: „Acestu Dosofteiu mitropolit nu era om prostu de felul lui. Şi 
era neam de mazâl, pre învăŃat, multe limbi ştie: elineşte, lătineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte  
şi-nvăŃătură, deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În Ńara noastră pe-ceasta vreme nu este 
om ca acela.” [1-5] 
 Activitatea sa a fost una complexă şi extrem de valoroasă, abordând domenii precum 
traducerea cărŃilor liturgice, traducerea psalmilor în versuri româneşti, hagiografie, istoriografie. 
Convins de nevoia introducerii limbii naŃionale în biserică în locul celei slavone în care se oficiau în 
acea vreme slujbele religioase, Dosoftei continuă opera începută de mitropolitul Petru Movilă şi pe 
cea a diaconului Coresi. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt: Psaltirea în versuri, Preacinstitul 
acatist şi Paraclisul Precistii, Dumnezăiasca liturghie, Psaltirea de-nŃăles, Molitvălnic de-nŃăles, 
ViaŃa şi petrecerea svinŃilor şi Parimiile preste an, reuşind să traducă şi poemul de dragoste al lui 
George Chortatzis, Erofile. 
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 Anul 1673 se va dovedi extrem de important pentru scrierile lui Dosoftei, acesta dând 
naştere unui adevărat monument al culturii noastre vechi, emblemă a erudiŃiei şi expresivităŃii 
cărturarului. În acest an, Dosoftei publică Preacinstitul acatist şi Paraclisul Precistii, arătând că 
acesta s-a tradus în română din limba slavonă. În textele sale în proză, există numeroase intercalări 
poetice, fapt ce le conferă atributul de literatură mixtă. Aceste intercalări oferă o nouă perspectivă 
asupra Psaltirii, fiind propuse etape ale metrificării: iniŃial, firave modificări de ritm, apoi găsirea şi 
fixarea rimelor, pentru ca în final, versiunea obŃinută să capete un aer de nobleŃe. Spre exemplu, în 
Paraclis, Dosoftei versifică trei pagini la rând, aceasta putând fi considerată o perioadă a 
începuturilor, înŃelegând versificarea ca un exerciŃiu retoric. InsistenŃa poeticului există fără 
îndoială în creaŃia lui Dosoftei, căci şi în Parimiile preste an versifică un pasaj din Lactantius, deci 
nu se poate discuta despre nişte experienŃe unice în operă. Aranjând pasajele din proză în structuri 
ritmate, cutezând să creeze folosind iambul, Dosoftei încearcă să dea reŃete prozodice, ajungând la 
rezultate uimitoare, precum faimoasa Psaltire a Sfântului proroc David, ce se dovedeşte rezultatul 
transcrierii unei proze în stihuri. 
 Psaltirea în versuri este, în opinia lui Dan Horia Mazilu şi a lui Nicolae Manolescu, un text 
destinat literaturii, iar Nicolae Cartojan afirma: „Prin traducerea Psaltirea în versuri, Dosoftei a 
aşezat temeliile versificaŃiei în literatura noastră cultă”. În textele lui Dosoftei există elemente care 
ne pot convinge că acesta versifica un text în proză. Manuscrisul din Codicele 446, editat de Tudor 
Vianu, unul dintre ultimele manuscrise de lucru, este împânzit de note marginale. Conform 
concepŃiei vremii, aceste demersul sunt fireşti, autorul fiind grijuliu cu cititorul, încercând să-l 
formeze „în chip retoric”, „more retorico”, desluşindu-i esenŃialul. Prin conservarea numărului de 
silabe, poezia devine un exerciŃiu retoric. Manifestă preocupări faŃă de numărul silabelor, dă 
indicaŃii precise cu privire la structura silabică a versurilor, fiind interesat şi de „tocmirea vocalelor 
din coadele stihurilor”. 
 Psaltirea este o splendidă realizare, versurile sale sclipesc la fiecare cuvânt. Se pare că 
modelul urmat în redactare a fost Jan Kochanowski, care scrie şi el o Psaltire. Dosoftei a asimilat 
de aici palierul general, modelându-l în palierul versificaŃiei, dar le-a imprimat originalitatea proprie 
şi inconfundabilă. Lucrare de pionierat, Psaltirea în versuri prezintă numeroase faŃete specifice 
modernităŃii de concepŃie şi stil, prevestind laturi ale scrisului artistic sau aspecte prozodice ce pot fi 
regăsite ulterior în lucrări de valoare ale culturii române. Versurile din Psalmul 49:  
„Hiara codrilor cea multă 
Toate de mine ascultă. 
Am şi dobitoace multe, 
Şi de zâmbri am cirezi multe 
Păsări încă am în cârduri 
De se Ńin de hrană-n câmpuri. 
Am şi Ńarine destule, 
De-mi sunt slugile sătule. 
Şi când mi-a trebuit pâne, 
N-oi veni să cei la tine.” amintesc de mândria lui Mircea cel Bătrân din Scrisoarea III eminesciană, 
de „tot ce mişcă-n Ńara asta, râul, ramul...”. Ecouri din Psalmul 101 par să fie răgăsiŃi în Psalmii 
arghezieni: 
„Pleacă-Ńi auzul spre mine 
Şi să-mi hii, Doamne, cu bine. 
Şi la ce zi te-oi striga-ta, 
Să-mi auz de greutate, 
Că-mi trec zilele ca fumul, 
Oasele mi-s săci ca scrumul.” Elemente ale literaturii populare regăsim în Psalmul 136, adevărată 
baladă populară de înstrăinare, foarte bine realizată din punct de vedere artistic, cu versuri simetric 
construite, ritm bine susŃinut. Chiar şi Psalmul 46, un imn de bucurie şi preamărire a Domnului, este 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 146 

construit în manieră populară, pe baza unei simetrii. La finalul său, este strecurată subtil 
ameninŃarea indirectă: 
„Şi cine să-nalŃă 
Din hire sămaŃă, 
I-a vedea tot omul 
Cum i-a certa Domnul.” În acelaşi stil influenŃat de lirica populară este şi ocara din Psalmul 82, 
trimiŃând spre exprimarea eroilor lui Ion Budai Deleanu din łiganiada: 
„Ce le dă, Doamne, spaime să fugă, 
Să obosească de goană lungă, 
Când le-a veni somnul cel dulce 
Ca Madiianul rău să-i apuce. 
Le fă, Doamne, ca lui Sisara, 
Să nu să-ntoarcă să-ş vază Ńara.” 
 Lucrarea incită lectorul prin două mari domenii potenŃiale de analiză: pe de o parte, tendinŃa 
de a raporta textul la cât mai multe fenomene similare din alte limbi, pe de altă parte, 
intenŃionalitatea artistului de a găsi cuvântul potrivit exprimării. Dosoftei încearcă şi reuşeşte să fie 
înteles şi de intelectuali, dar şi de omul de rând. BogăŃia sinonimică se observă în textul său, 
contribuind la îmbogăŃirea expresivităŃii artistice. Spre exemplu, noŃiunea de iubire este valorificată 
în lucrare prin termenii: dragoste, iuboste, liubov, iboste, libov. AlternanŃe sinonimice, menite să 
asigure varietatea sunt: şearpele – zmăul, cuptiorul – căminul, pâinea – pita etc. Derivarea cu sufixe 
este extrem de valorificată: -ătate – întregătate; -ciune – curăŃăciune; -eală – frământeală; -eaŃă – 
miroseaŃe etc. La nivel fonetic se poate observa palatalizarea lui f în h, în termeni precum: 
hierbinŃeală, her, hiară, care pot alterna cu formele nepalatalizate: fiară, firei, fieratic.  
AlternanŃa între formele literare, munteneşti câine, mâine se face cu termeni în care pot apărea 
fonetisme moldoveneşti: cânele, pâni. La nivelul flexiunii verbale semnalăm aceeaşi alternanŃă între 
formele arhaice nu lăsa, Ńenea, eu nu pricepea şi cele impuse de limba literară sărutam, eram, 
aşteptam. Interesante sunt şi alternanŃele la condiŃional-optativ vreai vedea sau aş vrea face, acestea 
putând fi prezente chiar în aceeaşi frază: „tu mă-mvaŃă ce-aş vrea face şi ce-aş dzâce”. Verbele la 
gerunziu conŃin adesea un fonetism moldovenesc: apuind (apunând), rămâind (rămănând). Poetul 
recurge la adjectivele pronominale denonstrative acest, acel cu particula deictică –a, când precedă 
substantivul: odihna aceluia lăcaş, acela părinte au mânatu-o, acel de biruire cântec cântând. 
Fraza este interesantă la nivelul construcŃiei, dar poate conŃine construcŃii sintactice greoaie, 
precum: „Tu strângi păsările-n ghoarbă la părău ce vin să soarbă”. Chiar şi nivelul prozodic poate 
reŃine atenŃia cititorului, prin rimele rare utilizate: pucioasă – groasă; săturasă – masă; strică – 
nemică; teamă – de-aş depărta-mă. Complexitatea prozodică a volumului surprinde multitudinea 
sentimentelor, stărilor sufleteşti utilizate de poet.  

Concluzii 
 În pofida nenumăratelor imperfecŃiuni de limbă şi versificaŃie, la fel ca numeroasele reuşite 
poetice, criticii literari Dan Horia Mazilu, Nicolae Manolescu sau Eugen Negrici îl consideră pe 
Dosoftei unul dintre primii cărturari români dotaŃi cu conştiinŃă poetică, la care exprimarea se face 
profesional, cu intenŃie, adică pe bază de scheme de lucru şi de program. În aprecierea valorii 
Psaltirii în versuri, majoritatea cercetătorilor moderni au abordat două căi fundamentale: fie au 
contestat orice talent de poet al autorului, cum este cazul lui I. Bianu, fie l-au supraestimat, precum 
N. Cartojan, N. Iorga sau V. Kernbach. PoziŃia criticilor contemporani sus-amintiŃi pare a fi cea 
corectă, căci Psaltirea în versuri de la 1673 reprezintă un moment important în dezvoltarea limbii 
române, prin contribuŃia sa la îmbogăŃirea vocabularului, precum şi prin încercarea îndrăzneaŃă a 
autorului de a supune un text amplu necesităŃilor versificaŃiei. Lucrarea Psaltirea în versuri este, 
fără îndoială, una valoroasă, Dosoftei fiind pe bună dreptate considerat cel dintâi poet cult al 
neamului nostru. 
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Abstract 

Gala Galaction was one of the Romanian writers who was influenced by the religious 
feeling, being in the same time a clergy man and a human with passions and sorrows. His most 
important belief was in the power of the human soul to be able to confront the sin and to achieve the 
eternal life. Although he was a controversial personality, his work is considered as a landmark for 
the Romanian literature. 
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Gala Galaction este unul dintre scriitorii în a căror creaŃie se observă spiritul religios, fără a 

fi ignorate însă şi trăirile profund umane ce îi vor domina întreaga viaŃă şi operă, aceasta din urmă 
fiind influenŃată de pregătirea teologică temeinică a celui care a fost preot şi chiar profesor de 
teologie. Astfel, scriitorul se hrăneşte din substanŃa umană sfâşiată între contradicŃii telurice şi 
profund spirituale, după cum singur îşi face portretul şi îşi observă pornirile laice şi chemările 
religioase, dominat de morala creştină, dar şi ademenit de tentaŃiile lumeşti.  

InfluenŃa teologică  nu subminează valoarea artistică a operelor, ci dimpotrivă  o sporeşte. 
Varietatea portretelor umane pe care le propune şi, implicit, filozofia morală pe care o încorporează 
relevă capacitatea scriitorului de a pătrunde în sufletul omenesc, aceste portrete având o 
semnificaŃie simbolică, îndemnând la introspecŃie şi la reconsiderarea valorilor spirituale. [1-10]    

În timp ce Tudor Vianu îl încadra pe Galaction „printre scriitorii intelectuali şi esteŃi”,  
Pompiliu Constantinescu făcea trimiteri  către opera acestuia „romanul său este o demonstraŃie de 
geometrie estetică”, iar George Călinescu, scria că „subiectele sale sunt controverse sentimentale, 
care intră în sfera artei proporŃional cu impetuozitatea lor”. Alexandru Philippide preciza un lucru 
esenŃial referitor la opera lui Galaction "el pune întotdeauna frumosul în slujba adevărului, adică a 
unei idei pe care el o socoteşte adevărată". Teodor Vârgolici observa strânsa conexiune între viaŃă şi 
operă, caracterizându-l pe Gala Galaction ca "un om ca toŃi oamenii, căruia nimic din ceea ce e 
omenesc nu i-a fost străin, dar şi slujitor al dogmelor creştine. Ca om, Gala Galaction n-a fost un 
abstinent, ci dimpotrivă, a sorbit din tot ce e lumesc, chiar dacă propria-i persoană întrupa un teolog 
şi apoi un cleric ortodox. În opera sa literară e adesea evident un amestec de păgânism şi serafism". 
Însă poate că cel mai bine îşi caracteriza viaŃa şi opera chiar Gala Galaction: "ViaŃa mea este un 
lung şir de ciudăŃenii". 
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Proza acestuia constituie motiv de reale dispute critice, fiind considerată inconsistentă, dar 
observându-se valoarea romanului Papucii lui Mahmud, ca o adevarată "parabolă ce profesează un 
soi de religie naturală, admiŃând valabilitatea tuturor confesiunilor" (George Călinescu), reunind 
cele trei mari doctrine religioase ale lumii: ortodoxismul, musulmanismul sau mozaismul. 

Romanul nu are o acŃiune complicată, povestea fiind dramatică, dar, în acelaşi timp, simplă. 
Personajul principal, Savu Pantofaru, ucide un turc într-o noapte beŃie. Abia apoi observă papucii 
rupŃi ai turcului prin care degetele degerate ale acestuia ieşeau afară, imagine obsedantă care îi 
revine în minte chiar şi atunci când se trezeşte din halucinaŃia beŃiei. După îngroparea victimei în 
mormântul părinŃilor, va avea de înfruntat ispăşirea păcatului pentru a fi cu adevărat liber. 
Spovedania şi canonul primit de la un duhovnnic de a confecŃiona şi a dărui sărmanilor o mie de 
perechi de încălŃăminte îl vor metamorfoza, transformându-l din omul chinuit de remuşcări şi de 
greutatea păcatului într-un om liber, apropiat de Dumnezeu. De altfel, la final, înainte de moarte, 
Savu Pantofaru îl vede pe Hristos. SusŃinând ideea unităŃii credinŃei religioase despre care am 
amintit, Savu Pantofaru va fi îngropat într-un cimitir turcesc, la fel cum turcul ucis fusese 
înmormântat în cel ortodox. Este un alt mod de a spune că separarea la nivel de credinŃă religioasă 
nu-şi are rostul şi că orice om poate fi iertat de păcate, poate ajunge la mântuire.  

Scriitorul asociază în mod simbolic păcatul cu o boală trupească, dar şi sufletească ce îl 
supune pe cel căzut unor grele încercări. Savu Pantofaru nu îşi izbăveşte doar crima comisă, ci îşi 
redescoperă sufletul şi învaŃă să şi-l accepte. În religia ortodoxă, cunoaşterea sufletului înseamnă 
înfruntarea păcatelor, un pas către adevărata căinŃă. Cunoaşterea păcatului presupune 
conştientizarea acestuia şi a urmărilor sale, fiind un prim pas către pocăinŃă şi iertare. Ispăşirea 
canonului primit va duce la vindecarea sufletului păcătosului, ce devine astfel apropiat spiritual de 
divinitate, eliberat de greutatea sufletească.  

În viziunea lui Galaction, scriitorul trebuie să instruiască, să fie un adevărat mentor pentru 
neamul său, zugrăvind în operele sale relaŃia între virtute şi păcat, credincios şi păcătos, raportându-
se mereu la norma morală şi la dogma religioasă, acesta fiind un bun cunoscător al Bibliei, pe care a 
şi tradus-o împreună cu profesorul Vasile Radu. 

Importantă în acest operă, ca şi în Roxana, un alt roman al autorului, este şi figura 
duhovnicului. Acesta este cel care depistează crima înainte ca Savu să i se destăinuie, iar acest lucru 
este posibil în special datorită experienŃei sale, dar şi harului primit de la Dumnezeu pentru pocăinŃa 
sale. 

Prin scrierile sale, scriitorul şi-a afirmat credinŃa că omul îşi poate depăşi instinctualitatea, 
păcatul, ispita pentru a accede purificat la viaŃa veşnică. Cel mai concis şi exact portret al 
scriitorului şi al operei îi aparŃine lui Teodor Vîrgolici : „Imaginea lui Gala Galaction, ca om şi ca 
personalitate creatoare, s-a înfăŃişat contemporanilor săi şi s-a fixat în conştiinŃa posterităŃii sub 
multiple nuanŃe, divergente şi contradictorii unele faŃă de altele, însă străbătute toate de o anume 
însuşire particulară, care, paradoxal, le armonizează într-o individualitate unică, de o distinctă 
originalitate, într-un întreg cu un profil aparte, specific, ce nu poate fi conceput şi înŃeles decât în 
ansamblul elementelor lui componente. Se poate spune că scriitorul a prezentat şi prezintă continuu 
un farmec propriu, datorită tocmai modulaŃiilor surprinzător de antagonice ale personalităŃii sale 
umane şi artistice, îmbinate însă inextricabil într-o structură intimă ce cu greu îşi poate afla 
corespondent în evoluŃia literaturii române“ iar opera sa „va vorbi permanent, în posteritate, va 
dăinui mereu.“ 

Concluzii 
În opera lui Gala Galaction în general, în romanul Papucii lui Mahmud în particular apare 

ideea izbăvirii prin viaŃa pe care o ducem, prin binele pe care-l facem altora, prin pocăinŃă. Acest 
lucru se întâlneşte, evident, atât la personajul principal al romanului Papucii lui Mahmud, cât şi la 
duhovnicul la care Savu Pantofaru merge pentru a-şi mărturisi păcatele. Se resimte, astfel, influenŃa 
pe care a avut-o pregătirea teologică a autorului, care, însă, a avut o viaŃă plină, oscilând între 
credinŃa profundă şi tentaŃiile lumeşti. 
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Abstract 
 The paper analyzes the relationship between confession and conversion such that it is 
revealed by several diaries, memoirs and autobiographies belonging to Romanian and foreign 
authors (Gena Geamănu, Monica Fermo, Paulin Lecca, Danion Vasile, Klaus Kenneth, John 
Oliver, and Matthew Gallatin). I take into account two different meanings of the Greek word 
metanoia (literally, “change of the mind”): one of them is repentance, the other is conversion.  
 In The New Testament, repentance for one’s sins is the condition for entering the kingdom of 
God. It is also the compulsory condition for healing when we see ourselves the prey of the eight 
logismoi / passions. Intellectual constructions like relativism, individualism, secularism and 
nihilism are denounced by these authors as subtle sins, related to such “passions” as akedia, 
kenodoxia (vainglory) and pride. While deconstructing the Western mindset, they also write a 
genuine apology and eulogy of the Orthodox faith.  
 
Key words: confession, conversion, metanoia, repentance, Orthodoxy 
Cuvinte-cheie: confesiune, convertire, metanoia, pocăinŃă, ortodoxie 

 
1. Introducere 
Îmi propun să analizez o serie de texte paraliterare contemporane (jurnale, 

mărturii/mărturisiri, autobiografii) [1] al căror numitor comun, tematic şi simbolic, este „metanoia” 
în cele două sensuri (foarte apropiate de altfel) pe care le-am putut identifica: „pocăinŃă” şi 
„convertire”. În cazul mărturisitorilor români, ortodocşi prin naştere, „metanoia”  se actualizează în 
sensul de pocăinŃă, în timp ce în cazul occidentalilor proveniŃi de la alte confesiuni, sensul de 
„convertire” este mult mai marcat. Pe de altă parte, un excurs în etimologia şi istoria semantică a 
conceptului „metanoia”  va demonstra continuitatea între cele două sensuri. Este, de altfel, ceea ce 
ne poate autoriza să încadrăm aceste exemple în aceeaşi paradigmă.  

Sentimentul că descoperirea vieŃii liturgice, în Biserica Ortodoxă, este totuna cu o 
„întoarcere acasă” (una din invariantele acestor mărturisiri), ar putea fi justificat, în cazul autorilor 
români, de datele biografice, dar nu poate fi explicat în acelaşi fel în cazul străinilor. Trebuie să fie 
vorba de ceva mult mai adânc. Creştinismul răsăritean „sistematizează” etapele întoarcerii omului 
căzut la Dumnezeu prin: curăŃire, iluminare şi îndumnezeire („theosis”). Scopul vieŃii creştine este 
comuniunea cu Dumnezeu şi sfinŃirea omului, adică restaurarea condiŃiei sale ontologice aşa cum 
fusese gândită de Dumnezeul Creator. În această logică, metanoia - pocăinŃă se subordonează 
curăŃirii / despătimirii şi tinde spre (re)convertirea liberă şi conştientă a fiinŃei la firea sa cea 
adevărată, pierdută prin cădere.  

Dar eliberarea din moartea spirituală adusă de ne-ascultarea protopărinŃilor nu ar putea 
surveni niciodată prin efortul singular al omului, ci numai prin asimilarea de către el a mântuirii 
„obiective” şi universale aduse de jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Cuvântul. Mărturiile analizate 
confirmă, am zice „matematic”, anumite revelaŃii nou-testamentare şi patristice. Omul aflat în criză 
existenŃială, întrebându-se asupra rostului propriei vieŃi, dar şi a adevăratelor virtuŃi soteriologice  
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ale  nenumăratelor „spiritualisme” puse la dispoziŃie de cultura recentă, eclectic-postmodernă, se 
întoarce la Hristos, răspunzând unei chemări care nu a încetat să răsune în conştiinŃa lui [2].     

2. Metanoia sau „schimbarea minŃii”  
În limba greacă, „metanoia” înseamnă, aşadar, „gândul de după”, „răzgândire” (sau 

„pocăinŃă”, cum apare cel mai des în traducerile Noului Testament, unde este atestat de 24 de ori). 
Provine din grecescul µετάνοια (prepoziŃia µετά şi verbul νοέω). Termenul „pocăinŃă” e însă acum 
foarte depreciat [3]. În literatura duhovnicească, pocăinŃa este amănunŃit tratată. O accepŃie foarte 
răspândită face ca pocăinŃa să fie un „al doilea botez”, botezul lacrimilor: un travaliu asupra sinelui, 
îndelungat şi intens, însoŃit în permanenŃă de harul lui Dumnezeu. „PocăinŃa este o reînnoire a 
botezului. […] PocăinŃa este raŃiunea care se judecă pe sine însăşi şi care se preocupă mereu de sine 
fără a avea grija altora. PocăinŃa este fiica nădejdii şi negaŃia disperării.” [4] Tot din câmpul 
ortodoxiei, o viziune contemporană asupra aceluiaşi concept: „Metanoia mă face conştient de 
ramificaŃiile arborelui neantului în propria mea viaŃă, precum şi în întreaga istorie a oamenilor. [ ... 
]. StareŃul Siluan a scris impresionantele Plângeri ale lui Adam în faŃa Paradisului inaccesibil. Şi 
dacă examinăm arta şi literatura epocii noastre, avem impresia aceleiaşi plângeri, dar care nu vrea 
să se recunoască, plânsetul sfâşietor al nihilismului traversat de un rânjet de deriziune şi de 
zadarnice eschivări. [...]” [5] 

PocăinŃa este strâns legată, în Ortodoxie, de o taină a Bisericii: spovedania sau mărturisirea 
păcatelor. Şi prin aceasta este şi o pre-gustare a Învierii, în măsura în care „plata păcatului e 
moartea” (Romani, 6, 23) [6], bineînŃeles moartea spirituală, înainte de moartea fizică.  

Metanoia - convertire înseamnă de fapt tot întoarcere, revenire, răsucire [7]. Pentru că 
Dumnezeu „nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 18, 23). 
Termenul vetero-testamentar pentru întoarcere şi părere de rău era „shuv” (căinŃă) sau „teshuvah” (a 
se răsuci, a încerca din nou). Iar Dumnezeu se lasă cunoscut de cel care Îl caută cu fervoare şi cu 
onestitate. Cu condiŃia ca acest om să caute nu în primul rând o religie, alegând între oferta mai 
multora, ci chiar pe Dumnezeu. În acest sens, este interesantă mărturisirea unui ziarist elveŃian 
convertit la ortodoxie: „Să fie limpede: "trecerea" mea la Ortodoxie nu este rezultatul unei reflecŃii 
intelectuale, nici al unei fascinaŃii mai mult sau mai puŃin exotice, ci rodul unei îndelungi formări 
spirituale; […] pur si simplu mi-am urmat calea ce se deschidea paşilor mei, supunându-mă 
irezistibil unei lumi de o strălucire si de o puritate nepământeşti; în acest sens, convertirea mea este, 
în mod esenŃial, o împlinire.” [8]  

Pentru Părintele Steinhardt, convertirea omului este cea mai mare minune pe care a făcut-o 
şi o face mereu Mântuitorul: „Dar metanoia, pentru cine ştie ce este viaŃa şi cunoaşte firea 
omenească, se arată cu mult deasupra frângerii legilor naturale de către Mântuitorul. Căci legile 
naturii sunt deterministe, cauzale şi pasive şi se supun Făcătorului lor, pe când fiinŃa înzestrată cu 
darul gândirii şi conştiinŃei este liberă şi pentru a-i determina schimbarea, Divinitatea Însăşi are de 
înfruntat dreptul la liberă alegere dăruit omului.” [9] 

3. Jurnale „de idei” şi deconstrucŃia mentalităŃii contemporane 
Fiecare dintre ele fiind un jurnal al fericirii, mărturiile convertirii sunt totodată jurnale de 

idei, autoanalize dar şi analize ale contextului intelectual mai larg pe care se proiectează propria 
metanoia. Se poate spune că în mărturiile convertirii sunt evidenŃiate resorturile mentalitare ale 
„omului vechi” (în sensul biblic dat de Sf. Apostol Pavel: omul care se supune pornirilor firii 
căzute, pulsiunilor considerate „naturale”). 

Mentalul laic contemporan stă sub semnul proclamatei „morŃi a lui Dumnezeu”. Dar 
nihilismul nietzschean (generator de „akedia”) nu este un accident, ci un „terminus ad quem”, 
precedat de nenumărate elaborări mentale simptomatice pentru despărŃirea minŃii de inimă. Părintele 
Serafim Rose, ortodox american, el însuşi un convertit, a cercetat rădăcinile acestei forma mentis şi 
a definit-o fără menajamente ca pe o „filozofie luciferică” [10].  În urma dezastrului cosmic al 
căderii, modul de raportare a omului la lume s-a schimbat dramatic. „Sklerokardia” [11] sau 
„împietrirea / învârtoşarea inimii” e în mare măsură responsabilă pentru fetişizarea raŃiunii 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 153 

scormonitoare, dar şi pentru îndreptăŃirea propriilor păcate, ceea ce face aproape imposibilă 
pocăinŃa. Relativismul şi antropocentrismul sunt alte coordonate ale sistemului mentalitar în care 
gândirea se găseşte prinsă înainte de metanoia, însoŃite de hedonismul şi consumismul 
contemporan, întemeiate pe o iluzie a libertăŃii. Duhul relativismului a impregnat toată gândirea 
contemporană, ajungând până la a considera creştinismul o religie printre altele; sau, pur şi simplu 
până la a afirma că trăim într-o epocă postcreştină, că Evanghelia e inaplicabilă şi inadecvată epocii 
moderne, cel puŃin în lipsa unei „ajustări” corespunzătoare. Secularismul, arată Părintele Alexander 
Schmemann [12], este o tragedie şi un păcat, tocmai pentru că a impregnat şi modul comun de a trăi 
credinŃa, ducând la un creştinism edulcorat şi confortabil, lipsit de componenta ascetică sau redus la 
dimensiunea morală.       

MaliŃiosul Lucian din Samosata [13] îşi imagina, în contextul pluralismului cultural al 
antichităŃii, sectele filosofice care ies să-şi vândă marfa, adică înŃelepciunea, stilul de viaŃă, reŃeta 
fericirii. Astăzi, trăim un adevărat „embarras du choix”, rătăciŃi în ceea ce ar putea fi supermarketul 
credinŃelor. Oferta e copleşitoare, timpul limitat, iar discernământul nostru, mult slăbit de exersarea 
„liberă” a plăcerilor. Astfel, metanoia adevărată apare de multe ori ca punct final după o succesiune 
de convertiri superficiale şi entuziasme efemere, dar şi altele care au durat mulŃi ani: pot intra aici 
filozofii mainstream sau „aparte” şi marginale, yoga şi hinduism (la Gena Geamănu, Danion Vasile, 
Klaus Kenneth, John Oliver), budism, ba chiar şi tantrism (D. Vasile) şi spiritism sau „credinŃa” în 
O.Z.N.- uri, cum vedem în jurnalul Monicăi Fermo. În cazul Jurnalului convertirii de Danion 
Vasile, „zeiŃa morŃii” amintită în subtitlu o desemnează, desigur, pe zeiŃa indiană Kali, iar 
„Împăratul VieŃii”, pe Mântuitorul Iisus Hristos.  

Spovedanie neterminată de Gena Geamănu (pseudonimul Eugeniei Vlad, azi monahia 
Siluana) şi Talita kumi. Înviind pe drumul Damascului de Monica Fermo (azi, monahia Ecaterina) 
sunt două mărturii recente (două jurnale) ale unor persoane care au intrat în monahism, după ani de 
căutări spirituale, de zbateri şi de păcate. Nici una din ele nu avea „premise” aparente pentru o astfel 
de evoluŃie, fiind vorba de o profesoară de filozofie foarte „emancipată”, dar şi hipersensibilă, 
respectiv de o actriŃă aspirantă cu o viaŃă mondenă trepidantă. Nici una nu s-a oprit pe cale, nu s-a 
mulŃumit cu surogate. Asemenea altor două cărŃi care vorbesc despre convertire, Jurnalul fericirii 
de Nicolae Steinhardt şi De la moarte la viaŃă de Arhim. Paulin Lecca, cele două jurnale nu fac 
decât să confirme adevărul aserŃiunii Fericitului Augustin, de la începutul Confesiunilor sale: 
„…pentru Tine ne-ai făcut, Dumnezeule, şi neliniştită este inima noastră până ce se va odihni întru 
tine.” [14]  

La începuturile credinŃei şi implicit, ale „despătimirii”, Gena Geamănu transcrie în jurnal şi 
scrisorile trimise duhovnicului, în care, analizându-şi trăirile, intuieşte caracterul abisal al pocăinŃei 
şi nevoinŃa permanentă la care este chemat creştinul: „Acum câteva luni aş fi putut spune cu 
satisfacŃie că am depăşit cutare şi cutare păcat. Şi acum este adevărat, dar sub ele, sub forma 
grosolană în care se manifestă în mine [...] se află o zonă a sufletului sau a eului meu care generează 
permanent păcatul. E un păcat neturnat în forme precise de manifestare. E ca o magmă ce clocoteşte 
mocnit, Ńâşnind din când în când în expresii concrete de ne-simŃire, mândrie, judecarea altora, de 
auto-scuzare şi auto-justificare...” [15]   

Danion Vasile nu se sfieşte să păstreze în forma finală naivităŃile juvenile şi exaltările din 
vremea iniŃierilor yoginice sau tantrice. „Cred că meditaŃia de azi m-a ajutat să îl înŃeleg pe Lucifer: 
să simŃi că eşti atât de mare şi să vrei să fii totul. Acum îmi e greu să mă mai consider un om 
obişnuit, după ce am gustat din nemurire. Trebuie să înŃeleg că sunt Dumnezeu, că toŃi suntem 
Dumnezei. Şi primul pas pentru cunoaşterea acestei taine a fost făcut prin meditaŃia tantrică.” 
[16] De asemenea, sunt vizibile efectele tragic-comice pe care le are preluarea fără discernământ ale 
ezoterismelor şi sincretismelor la modă, „deschise” chiar şi spre falsificarea / confiscarea 
creştinismului. Ca yogin, nu are nicio problemă în a vizita mânăstirile ortodoxe pentru a se 
„încărca” spiritual şi de acolo. Admite că Părintele Cleopa e „impresionant” şi, „dacă nu s-ar lua 
atâta de eretici, cred că i-aş da o notă mare” [17]  
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În cazul lui Klaus Kenneth, copilăria petrecută în timpul războiului în condiŃii îngrozitoare l-
a marcat pentru totdeauna, dar nu mai mult decât torturile fizice şi psihice din partea mamei, a 
fraŃilor şi colegilor, dar mai ales faptul că a fost abuzat timp de şapte ani de un preot catolic pedofil 
care îl luase „în grijă”. Acest episod a făcut din el un adversar înverşunat al creştinismului şi, pentru 
o vreme, chiar un delicvent (dincolo de rezultatele bune la învăŃătură şi de talentul recunoscut de 
toată lumea). Singurul resort al peregrinului Klaus a fost, pentru câteva decenii, răzbunarea 
împotriva lumii întregi (Răzbunarea este de altfel titlul celui de-al doilea capitol).  

DependenŃa de droguri şi promiscuitatea au fost alte false soluŃii care ar fi trebuit să umple 
vidul spiritual şi imensa lui nevoie de dragoste. CredinŃele asiatice i-au asigurat o linişte de 
suprafaŃă (a fost el însuşi guru şi apoi călugăr budist), dar numai pentru o vreme. Întâlnirea lui 
personală cu Hristos, cel de care fugise atâta timp, are loc în timpul unui eveniment dramatic, atunci 
când era gata să-şi piardă viaŃa în America de Sud, când autobuzul în care călătorea a fost atacat de 
tâlhari. Ca şi în cazul celorlalŃi convertiŃi, drumul spre adevărata viaŃă în Hristos de-abia începe. 
Întâlnirea cu stareŃul Sophronie de la Essex, discipolul Sfântului Siluan de la Muntele Athos, în 
1983, va fi decisivă. După primirea botezului ortodox, s-a dedicat traducerii SfinŃilor PărinŃi în 
germană. După cum mărturiseşte, are uneori de înfruntat mentalitatea obtuză a unor editori care 
consideră asceza ortodoxă distructivă (astfel încât a fost refuzată traducerea scrierilor lui Gheron 
Iosif Isihastul).    

Desigur, sunt şi multe diferenŃe între aceste experienŃe personale, aşa cum şi stilul fiecăruia 
e foarte diferit: în cazul lui Nicolae Steindhardt şi al Monicăi Fermo, amândoi cu ascendenŃă 
evreiască, metanoia comportă primirea botezului la maturitate. La fel, în cazul occidentalilor 
convertiŃi la ortodoxie de la catolicism şi apoi budism (Klaus Kenneth) respectiv neoprotestantism 
(John Oliver şi Matthew Gallatin). La Gena Geamănu, educaŃia ateist marxistă nu a înăbuşit decât 
aparent harul primit la botez. Cu toată rezistenŃa intelectuală pe care o opunea chemării lui 
Dumnezeu, autoarea se va convinge că nu poate trăi deplinătatea bucuriei decât în Biserica 
Ortodoxă.  

Cazul lui Paulin Lecca e şi mai surprinzător: din familie de preoŃi, cu studii teologice, dar şi 
cu o înclinaŃie spre viciu care îl aduce în pragul deznădejdii, se converteşte, am spune, de la 
creştinismul formal la cel autentic şi intens. RenunŃând la o carieră avantajoasă, intră în mănăstire, 
face misionarism în şcolile din Transnistria în timpul războiului, apoi devine chiar un mărturisitor al 
credinŃei, refuzând înrolarea, deşi ştia că va fi condamnat la moarte.  

Tot un convertit în interiorul propriei credinŃe este şi Danion Vasile, care la începutul anilor 
90, când îşi începe căutările spirituale, avea ca singur „talant” botezul ortodox, dar fără viaŃă în 
Biserică. În mod neaşteptat, propriul lui tată îl îndrumă spre practicile yoga, în încercarea de a-l 
consola de trauma psihică suferită în copilărie, în urma sinuciderii mamei. Urmează o perioadă 
destul de lungă de ucenicii sub oblăduirea câte unui guru, cu entuziasme transcrise conştiincios în 
jurnal. Simptomatice pentru o mentalitate mai generală sunt şi judecăŃile ironice pline de suficienŃă 
la adresa superficialităŃii creştinilor practicanŃi: „Duminica e pentru creştini zi de sărbătoare: nu 
spală vasele, nu fac treabă. În câte vizite am fost, am observat că preocuparea principală a 
creştinilor este ca, după ce vin de la slujbă, să se uite la televizor. [...] Ramakrishna a încercat să 
treacă pe rând prin toate etapele spirituale ale marilor religii. Nu ştiu să fi scris ceva despre 
experienŃa creştină, dar ar fi prins bine acestor creştini care mi se par caraghioşi: ce Dumnezeu or 
avea, dacă le interzice să spele haine, dar în schimb îi lasă să îşi piardă duminicile cu tot felul de 
prostii?” [18] 

Însetând după Dumnezeu (în original, Thirsting for God in a Land of Shallow Wells) de 
americanul Matthew Gallatin este o carte autobiografică, dar în acelaşi timp o adevărată lucrare de 
apologetică. După ce a trecut pe la mai multe denominaŃiuni neoprotestante, fiind el însuşi pastor şi 
profesor, înŃelege că principiile credinŃei protestante nu-l vor duce niciodată la acel adevăr esenŃial 
după care tânjeşte. Punctele de doctrină cu care conştiinŃa sa nu se putea împăca sunt rând pe rând 
demontate prin apelul la credinŃa Bisericii primare. Etapele biografiei lui corespund cu tot atâtea 
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trepte ale descoperirii spirituale: „Totuşi, până nu am început să cercetez credinŃa ortodoxă, nu mi-
am dat seama cât de subtil şi de total era pătrunsă viaŃa mea de iubirea de sine. [...] Îmi aduc aminte 
de momentul când am pus cap la cap aceste înŃelegeri. Concluzia clară era foarte chinuitoare. 
VedeŃi, până la urmă am înŃeles că, cu toată sinceritatea pe care o revărsasem în slăvirea adusă lui 
Dumnezeu în anii cât am fost protestant, Dumnezeu, din iubire faŃă de mine, nu mi s-a putut revela 
deplin în cinstirea pe care I-am adus-o.” [19] Se revelează aici dublul sens al orthodoxiei ca 
„dreaptă-credinŃă” şi „dreaptă-slăvire”. Trăirea liturgică va avea cel mai important loc în carte, aşa 
cum o are şi în viaŃa lui.  

O logică asemănătoare găsim în evocarea altui american, John Oliver. Autorul este astăzi 
preot ortodox şi profesor de exegeză biblică şi etică. Când era încă tânăr student, şi deja ortodox, a 
petrecut câteva luni la mânăstirea Valaam, în Rusia, ajutând la reconstrucŃia acesteia. A urmat sfatul 
monahilor de a intra în ritmul de slujbe şi de ascultări de la mânăstire. Restructurarea cognitivă 
presupusă de metanoia este aici analizată explicit în termeni de mentalitate şi schimbare de 
mentalitate. În timpul Sfintei Liturghii, la Vohodul Mic, atunci când preotul iese în mijlocul 
credincioşilor Ńinând Evanghelia în dreptul frunŃii, el a avut un fel de revelaŃie, comparând 
atitudinea lui cu a celorlalŃi credincioşi. Aceştia din urmă îşi plecau capul şi chiar genunchii, în timp 
ce el îşi lungea instinctiv gâtul ca să vadă „ce se întâmplă”. Ca produs al unei culturi în care 
„smerenia este văzută ca o slăbiciune”, el a fost în a acel moment „binecuvântat cu revelaŃia sfântă a 
unui alt mod de a săvârşi lucrurile.” [20]  

Analiza este apoi extinsă la modul individualist-protestant de a citi Biblia: „Când mă apropii 
de Cuvântul lui Dumnezeu după capul meu, sunt prins în capcana unor întrebări înşelătoare: « Ce 
simt eu în legătură cu acest lucru?», «Cu ce mă ajută el pe mine?», « În ce fel acest lucru 
mulŃumeşte felul meu de a înŃelege?», «Ce dispută pot eu câştiga având această informaŃie? » Dacă 
dorinŃa mea de a învăŃa şi de a pune în practică adevărurile Sfintei Scripturi se separă de TradiŃia 
Bisericii şi este lăsată în seama gândirii mele inteligente, pot ajunge să consider Biblia drept aurul 
cel mai de preŃ cu care mă fălesc, ori arma cea mai grea de temut a arsenalului meu de luptă.” [21] 
Ca protestant, fusese îndemnat de la o vârstă destul de tânără să predice în biserică şi să catehizeze 
pe alŃii. Deşi simŃea că ar fi fost mai potrivit să tacă, s-a simŃit împins tot mai mult spre „slava 
deşartă” („kenodoxia”), una din cele mai cumplite patimi, alături de mândrie, cu atât mai 
periculoasă, cu cât este mai subtilă şi mai insidioasă, hrănindu-se chiar şi din virtuŃile duhovniceşti.  

4. De la o gramatică a convertirii către o poetică a mărturisirii  
Se poate aşadar infera, din acest corpus autobiografic, un fel de „gramatică” universală a 

convertirii [22] care ilustrează perfect învăŃătura patristică despre pocăinŃă. Interpretantul 
intertextual al experienŃelor descrise este, pe de o parte, Biblia, pe de altă parte  Predania (TradiŃia). 

Parabola fiului risipitor este invocată frecvent în mărturiile amintite, prin identificare cu 
protagonistul (apare chiar ca motto la Jurnalul convertirii de Danion Vasile). Un nucleu comun se 
regăseşte în toate aceste mărturii personale: odată hotărârea de întoarcere luată, Dumnezeu îi iese în 
întâmpinare omului (pentru că mereu „se uita în zare”, aşteptându-l) şi îl ia în braŃe, întocmai ca 
tatăl iubitor din parabola fiului risipitor. (Aceasta poate fi de altfel considerată matricea profundă a 
oricărei experienŃe existenŃiale de autentică metanoia creştină.)  

Aici ni se spunea că după ce şi-a cheltuit moştenirea în desfrânări prin Ńări îndepărtate, 
tânărul ajunge să păzească porcii şi e atât de chinuit de foame, încât ar vrea să mănânce din 
roşcovele cu care erau hrăniŃi aceştia. (Simbolic, desfrânările pot fi citite ca idolatrie - de multe ori 
închinarea la alŃi zei în Vechiul Testament este desemnată ca desfrânare, iar roşcovele arată ce 
„hrană” dubioasă şi amară ne oferă păcatul, la început atât de îmbietor). În cele din urmă, venindu-şi 
în sine, băiatul hotărăşte să se întoarcă acasă şi să-i ceară tatălui să-l pună în rând cu argaŃii lui, care 
se săturau cu pâine.  

ReacŃia Tatălui e cunoscută: nu numai că îl primeşte înapoi, dar îi dă şi haina cea bună, îi 
pune inelul de moştenitor în deget şi taie viŃelul cel îngrăşat ca să se bucure de întoarcere cu toŃi ai 
casei. ReacŃia aceasta este smintitoare, scandaloasă (cel puŃin pentru fiul cel ascultător, pentru 
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fratele mai mare). „Mort era şi a înviat; pierdut era şi s-a aflat” (Luca 15, 24), spune Tatăl despre 
fiul care îşi risipise darurile atât de iresponsabil. Minunea e retrăită de fiecare autor în parte, ca 
mărturie a nemăsuratei milostiviri a lui Dumnezeu.  

Pe lângă parabola fiului risipitor, un alt reper arhetipal pentru metanoia este episodul 
convertirii lui Saul devenit Pavel. Acesta pare să fi fost smuls, răpit cu forŃa de Dumnezeu. Dar în 
lumina aceea copleşitoare care l-a făcut să cadă cu faŃa la pământ, el nu a auzit nici ameninŃări, nici 
promisiuni, ci o chemare care nu-i anula în nici un fel libertatea: „Saule, Saule, de ce mă 
prigoneşti?” (Faptele Apostolilor, 26, 14), şi cuvinte pline de milă, care îi arătau cât de ineficient şi 
autodistructiv e ceea ce face: „Greu îŃi este să izbeşti cu piciorul în Ńepuşă.” (Faptele Apostolilor, 9, 
5 şi 26, 14) Noi nu ştim tot despre pregătirea interioară care l-a făcut receptiv la chemare pe cel care 
fusese prigonitorul plin de râvnă al Bisericii lui Hristos. Şi putem doar să bănuim ce va fi simŃit el 
atunci când păzea hainele celor care îl ucideau cu pietre pe Sfântul Ştefan, primul mucenic.  

Probabil că mai rară este convertirea bruscă şi totală (chiar dacă majoritatea convertiŃilor pot 
rememora un eveniment, un moment definitoriu al întâlnirii cu Dumnezeu, o epifanie) [23]. Avem 
exemplul Sfintei Maria Egipteanca, cea care a fost timp de 17 ani desfrânată, model prin excelenŃă 
al pocăinŃei: fiind oprită de o forŃă nevăzută să intre în biserica din Ierusalim, e copleşită de 
conştiinŃa păcătoşeniei sale, plânge şi se roagă cu zdrobire de inimă la icoana Maicii Domnului, 
reuşeşte să intre în biserică, se mărturiseşte, primeşte Euharistia, după care se retrage în pustiu, şi 
după decenii de aspre nevoinŃe, ajunge la asemenea măsură a sfinŃeniei, încât stareŃul Zosima a 
văzut-o mergând pe apă. Metanoia-convertire a fost fulgerătoare, dar metanoia-pocăinŃă a continuat 
de-a lungul întregii vieŃi. 

Mult mai des, primirea Logosului se face sub forma „Cred, Doamne, ajută necredinŃei mele” 
(Marcu 9, 24) (un citat care îi era foarte drag lui Nicolae Steinhardt). Nu neapărat în sensul unei 
credinŃe ezitante şi minate de îndoială a neofitului, ci în sensul că mai ales la început, când omul e 
atât de departe de despătimire, când se luptă cu omul cel vechi din el, credinŃa se reduce la 
încredere (după care devine, treptat, încredinŃare). Apoi, credinŃa merge împreună cu nădejdea şi cu 
dragostea. În Evanghelii, credinŃa nu e un dat imuabil, nici măcar pentru Apostoli, care erau în 
preajma Mântuitorului, şi aveau certitudinea dumnezeirii lui. Dar, recunoscându-şi neputinŃa de a 
îndeplini prin ei înşişi porunca iubirii şi a iertării, i-au cerut sporirea credinŃei lor. (Luca, 17, 5).  

 În Epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel a detaliat legătura între credinŃă, 
încredere şi încredinŃare, concepte pe care le pune în legătură cu urcuşul duhovnicesc şi cu 
tensiunea eshatologică spre Parousie. „Iar credinŃa este încredinŃarea celor nădăjduite, dovedirea 
lucrurilor celor nevăzute.” (Evrei, 11, 1) Deşi se opune în mod curent credinŃa (ca un concept tare, 
absolutul), încrederii (conceptul slab, relativul), relaŃia personală cu Dumnezeul persoană se 
bazează în cea mai mare măsură pe încredere, deci pe credinŃa în credincioşia lui Dumnezeu, în 
faptul că El îşi Ńine făgăduinŃele: „Credincios este Dumnezeu.”(II Corinteni, 1, 18). De exemplu, 
făgăduinŃa că va fi cu noi până la sfârşit: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.” (Matei, 28, 20). Sau că a întemeiat pe Apostoli Biserica şi că pe aceasta „porŃile iadului 
nu o vor birui.” (Matei 16, 18). Sau că celălalt Mângâietor, Duhul Sfânt, ne va învăŃa toate, în 
Biserică. (Ioan 14, 26).  Că ne dă o bucurie pe care nimeni n-o va lua de la noi. (Ioan 16, 22) Şi că 
„noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi” (I Ioan, 4, 19). Şi că ne-a iubit până la 
capăt (cf. Ioan 13, 1).  

Am dat câteva exemple de interpretanŃi intertextuali prin care autorii amintiŃi îşi 
semantizează propria experienŃă, confirmând că Logosul este într-adevăr viu şi lucrător în Biserică, 
actualizându-se cu fiecare credincios. Autenticitatea experienŃei se reflectă asupra scriiturii, care 
evită artificiile tehnice, fără a neglija însă deloc construcŃia narativă, subordonată unui principiu 
argumentativ / persuasiv.  

De regulă jurnalele convertirii au o structură de palimpsest, cu două părŃi principale: cea 
dinainte şi de după convertire. Includerea jurnalului eului neconvertit este justificată numai de 
perspectiva convertirii şi toate notaŃiile diaristice se (re)semantizează în această perspectivă. 
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Spovedanie neterminată are şi o compartimentare care evidenŃiază reconsiderarea experienŃei 
trecute în funcŃie de metanoia: Pre-simŃiri, Căutări, Marea ocolire, Iluminări şi poticniri. Acest din 
urmă titlu este propus de duhovnic, părintele Constantin Galeriu; de altfel, ultima parte din jurnal 
este redactată numai din ascultare faŃă de duhovnic, în momentul în care autoarea însăşi nu mai 
simŃea nevoia să Ńină jurnal (o situaŃie similară se găseşte în Jurnalul convertirii. De la zeiŃa morŃii 
la Împăratul vieŃii de Danion Vasile). 

Structurarea pe capitole cu diverse titluri, uneori metaforice, este ceva mai puŃin obişnuit în 
formula jurnalului standard şi indică dorinŃa eului convertit de a controla perspectiva/ punctul de 
vedere. Este un mod de a da sens trecutului, de a obiectiva propria experienŃă şi totodată de a 
recupera tot ce a fost „înainte” sub semnul căutării, chiar când aceasta a luat forma rătăcirilor 
dureroase, a catabazelor /morŃi spirituale. La Danion Vasile, sunt şapte capitole care cuprind 
diverse etape ale căutării-rătăcire (Întâlnirea cu lumea paranormalului, Primii paşi spre absolut, 
Venerarea maestrului, Iluminarea tantrică, Pe urmele marilor asceŃi, Swami Shivamurti şi 
„botezul” indian, Tainele lumii nevăzute) şi două care comunică, prin intermediul aluziilor biblicee, 
împlinirea spirituală determinată de metanoia şi bucuria de a fi aflat calea (Întoarcerea fiului 
risipitor şi „IubiŃi-vă unii pe alŃii”).  

Cel puŃin sub acest aspect al aparatului paratextual jurnalul nu se deosebeşte de 
autobiografia / rememorarea cu (auto)diegeză retrospectivă de tipul celei scrise de germanul Klaus 
Kenneth (Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului. Lungul meu drum spre credinŃă). 
Cartea are două părŃi (Născut pentru ură şi Născut din nou pentru dragoste), structurate în 19, 
respectiv 13 capitole. Aici topos-ul călătoriei îmbracă forma cea mai concretă, protagonistul fiind 
un fel de picaro modern care străbate o mulŃime de Ńări şi împrumută o mulŃime de credinŃe, altele 
decât creştinismul, care rând pe rând îi adâncesc disperarea în loc să-i ofere o ieşire. 

Raportate la poetica jurnalului intim şi în general a scriiturii personale, mărturiile convertirii 
la dreapta-credinŃă au un statut aparte. „Pactul autobiografic” [24] se menŃine, şi la fel, celelalte 
coordonate ale povestirii „factuale” [25]. DiferenŃa rezidă, am zice, tocmai în augmentarea  
autenticităŃii, a lepădării oricărei măşti (fără îndoială, autenticitatea va fi judecată şi ea tot la nivel 
contractual-pragmatic, meta-comunicativ, putând fi aşadar oricând chestionată de cititorul incredul).  

Dacă autoficŃiunea şi automitizarea sunt un fel de fatalităŃi ale oricărei egografii seculare, 
estomparea sinelui sau mai bine zis a ego-ului este tocmai condiŃia unei autentice treziri 
duhovniceşti. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare 
zi şi să-mi urmeze mie.” (Luca 9: 23-24). Ca revers al narcisismului secular, viaŃa în Hristos implică 
eliberarea de sinele fals şi recuperarea autenticei firi a omului. Sinele inautentic este un construct 
configurat la intersecŃia determinaŃiilor exterioare şi contingente (psihologice, sociale etc.). În 
consecinŃă, „metanoia” subîntinde  un întreg proces de reconstrucŃie ontologică.   

Pe bună dreptate (post)modernitatea, în demersul ei de problematizare obsesivă a identităŃii, 
a început să conştientizeze insuficienŃa şi falsitatea conceptualizării eului în perspectiva unei iluzorii 
autonomii metafizice. O evaziune (de asemenea iluzorie) o oferea, pentru o parte din autorii de 
jurnale şi autobiografii pe care i-am avut în vedere, mistica orientală. Dar vidul, neantul şi 
impersonalitatea în care sinele ar trebui să se dizolve se dovedeşte curând o teribilă înşelare şi o cale 
ineficientă de a scăpa de suferinŃa lipsei de sens. Cu cât ispita orientală a fost mai puternică, în seria 
de căutări a convertiŃilor, cu atât mai limpede va fi susŃinut principiul ipostatic, al persoanei [26]. 
De aici înainte, orice discuŃie despre identitate, personalitate, sine, ipseitate etc. va fi purtată în 
termenii „chipului” şi ai „asemănării”. 

Concluzii 
În ultimă instanŃă, „metanoia” trăită din perspectiva principiului „Cred, Doamne, ajută 

necredinŃei mele” se reduce la o alegere între două moduri de gândire şi de viaŃă, conturate în 
Psalmul I („punere în abis” a întregii Psaltiri): omul necredincios, spune Psalmistul, e „ca praful pe 
care-l spulberă vântul de pe faŃa pământului” (v. 4); în schimb, cel care îşi identifică „voia” proprie 
cu legea Domnului şi cugetă la legea Lui „ziua şi noaptea” (v.2) va fi „ca un pom răsădit lângă 
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izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor 
spori.” (v. 3) Lectura mărturiilor pe care le-am trecut în revistă demonstrează că toată ştiinŃa 
pocăinŃei vizează convertirea de la modul de a fi al „omului vechi”,  adică fără repere, „liber” de a 
merge unde îl poartă vântul modei intelectuale sau spirituale, la singura fiinŃare autentică, perfect 
posibilă şi accesibilă, aici şi în veşnicie: a fi „răsădit” lângă izvorul vieŃii, Dumnezeu, şi a da rod 
împreună cu El.  

Mai rezultă, în opinia mea, din fenomenologia mărturisirilor, că vocaŃia religioasă autentică 
nu are nimic special, nu e rezervată unor aleşi, ci e cu adevărat universală (pentru că e ontologică). 
Chemarea lui Dumnezeu e valabilă tot timpul şi pentru toată lumea. Avem asigurarea că voia lui 
Dumnezeu este „ca toŃi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinŃa adevărului să vină.” (I Timotei, 2, 
4). Tot timpul Dumnezeu bate, discret şi răbdător, la uşa inimii noastre: „Iată, Eu stau la uşă şi bat; 
de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.” 
(Apocalipsa, 3, 20).   

Chiar dacă două dintre invariantele mărturisirilor, „katabaza” şi „metanoia”, sunt prezente în 
mitologie şi în literatură încă din antichitate, chiar dacă „metanoia” poate fi comparată  cu topos-ul 
arhaic al iniŃierii, dinamica pocăinŃei adusă de Noul Testament este ceva cu totul nou, fără 
echivalent în credinŃele precreştine sau în texturile mitice tradiŃionale care figurau accesul la un alt 
statut ontologic. 
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Abstract 

This paper analyzes the inter-connection between fashion and tradition focusing on a 
special aspect of the Romanians who live in France – the Christian names of the new born in 
Diaspora. Our research has as a focal point the flexibility to the new conditions and investigates 
the manner the Romanians respect their tradition or adapt (even in baptizing their children with 
French names) to the new country. 

After an investigation in the Romanian community in Paris, our conclusion is that what can 
be depicting as modernity in the Christian names in Romania, in Diaspora is seen as tradition. 

 
Key words: Chrisitan name, tradition, fashion, anthroponimy, diaspora 
Cuvinte cheie: nume de botez, tradiŃie, modă, antroponimie, diaspora 

 
Introducere  
Când se vorbeşte despre modă în antroponimie, automat ne vine în minte sintagma la modă, 

înŃeleasă ca fiind acel ceva „care corespunde gustului într-un anumit moment, care se foloseşte 
frecvent la un moment dat, modern, de actualitate, actual.”1  

Din categoria antroponimelor prenumele sunt cele mai supuse inovaŃiei şi presiunii modei. 
O persoană poate primi, ocazional, un nume străin, din afara sistemului, nume care poate dispărea 
odată cu individul respectiv sau care poate fi transmis altor persoane din acelaşi mediu, fiind astfel 
acceptat de sistemul de denominaŃie românesc, în cadrul căruia de acum înainte poate întemeia o 
tradiŃie. 

Considerată un factor determinant în antroponimie, moda provoacă în permanenŃă 
transformări şi substituŃii în sistemul onomastic. Ea se constituie ca un produs al tuturor condiŃiilor 
de viaŃă ale omului (economice, sociale, politice şi culturale). În acest sens, Iorgu Iordan afirma „că 
un fel de modă, ca stare de spirit, a intervenit chiar de la început, când el [omul- n.n.] gândea 
metaforic. Altfel spus, el acŃiona sub imperiul unui impuls, căruia nu-i putea rezista, la alegerea 
unui nume pentru copiii săi. Cu vremea, criteriile, adică  moda, s-au schimbat [...] Ar urma, logic 
vorbind, ca, odată cu trecerea timpului, şi ultima modă, cea mai autentică dintre toate, să facă loc 

                                                             
55 Fraza de mai sus este începutul unui fragment din cunoscutul studiu Les noms de personne al lui Albert Dauzat: 
„...Când vin barbarii, galo-romanii la rândul lor iau nume folosite de aristocraŃia francă; mai târziu burghezul botează 
copiii cu nume folosite în familiile nobile, Ńăranul imită pe burghez.”(Albert Dauzat, Les noms de personne, ed. III, 
Paris, 1828, p. 9) 
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alteia.”2 Prin urmare, moda este ea însăşi trecătoare. Şi cu toate acestea, subiectul a fost şi rămâne 
unul deosebit de provocator. Moda în antroponimia românească a fost analizată de numeroşi 
cercetători, dintre care amintim: Al. Cristureanu, Prenume de provenienŃă cultă în antroponimia 
contemporană românească, în „Studii şi materiale de onomastică”, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1969, p. 21-43; Iorgu Iordan,  InfluenŃa modei asupra numelor de persoană, în Limba 
Română, anul XXVIII, nr. 1/1979, p. 41-50; Teodor Oancă, TendinŃe noi în antroponimia 
românească. Schimbări de nume,  în „Studii şi Cercetări de Onomastică”, nr. 1/1995, Craiova, 
Editura Universitaria, p. 7-24; Gheorghe Bolocan, Prenumele actuale – inventar şi repartiŃie 
teritorială,  în „Studii şi Cercetări de Onomastică”, nr. 4/1999, Craiova, Editura Universitaria, p. 
369-412; Camelia Zabavă, Onomastica românească sub influenŃa modei lingvistice europene, în 
„Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul 
european”, Iaşi, Editura Alfa, 2009, p. 393-400. 

Moda numelor în Ńară şi la românii din Paris 
În capitolul introductiv la DicŃionarul enciclopedic al numelor de botez, Tatiana Petrache 

surprinde trei tendinŃe principale în caracteristicile modei antroponimice actuale: „1. evitarea 
antroponimelor româneşti tradiŃionale, în special în mediul urban, şi înlocuirea lor cu forme 
diminutivale şi hipocoristice; 2. interesul pentru numele străine; 3. înmulŃirea cuvintelor care 
alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiŃia impusese în 
onomastica românească, şi anume: prenumele format dintr-un singur cuvânt”3. Desigur, lucrurile 
sunt discutabile, având în vedere că moda însăşi se află sub semnul relativităŃii. Este adevărat că s-a 
observat o oarecare concurenŃă între numele tradiŃionale şi cele străine şi că balanŃa a înclinat când 
într-o parte, când în cealaltă. Însă este bine ştiut faptul că oamenii, din totdeauna, au manifestat un 
interes deosebit pentru numele pe care aveau să le dea copiilor lor. Criteriul după care se ghidau în 
acest demers a fost definit de etnologi nomen est omen. Iorgu Iordan dă formulei nomen est omen o 
traducere mai liberă „de numele omului depinde soarta lui”. Astfel, lingvistul subliniază că numele 
reprezintă o adevărată urare pentru cel care-l poartă: „De aceea se alegeau nume care exprimau în 
modul cel mai clar dorinŃa părinŃilor ca odrasla lor să fie personificarea a tot ce este bun, frumos, 
înălŃător etc.”4. Ideea că între nume şi posesorul lui se stabileşte o legătură a existat în toate 
timpurile. Iorgu Iordan asociază această legătură cu aceea „de la cauză la efect, de fapt de la dorinŃă 
la realizarea dorinŃei ”.5 

Totuşi, în alegerea numelui, la români, un rol decisiv l-a avut şi îl mai are încă tradiŃia, acel 
cod de legi nescrise care continuă să Ńină piept unor tendinŃe novatoare. În conformitate cu acest 
cod, copilul va primi numele unuia dintre naşi (consideraŃi părinŃi spirituali) sau numele unuia 
dintre părinŃii naturali ori numele unui bunic, unchi sau al unei mătuşi. Se asigură, în felul acesta, o 
tradiŃie de continuitate în sistemul românesc de denominaŃie personală, tradiŃie care se bazează pe 
aceleaşi criterii de solidaritate familială, menită să păstreze vie amintirea ascendenŃilor dispăruŃi, 
capabilă în acelaşi timp să limiteze într-o anumită măsură tendinŃa de modernizare care se face 
puternic simŃită în sfera numelor de botez în ultimul timp. 

Este bine cunoscut faptul că atribuirea numelui unui nou născut este un act de voinŃă din 
partea părinŃilor, de aceea opŃiunea acestora de a rămâne conservatori, urmând tradiŃia, sau de a fi în 
pas cu moda este subiectivă.  

Elementul de înnoire, de depăşire a graniŃelor tradiŃionale în antroponimie se manifestă prin 
impunerea dorinŃei părinŃilor de a atribui copilului nou-născut un nume preferat de ei. În astfel de 
situaŃii asistăm la un fenomen deosebit de interesant pentru lingvişti şi sociologi, anume împletirea 
tradiŃiei cu modernitatea ilustrată prin exprimarea voinŃei părinŃilor, fenomen care se concretizează 
prin a acorda copilului un nume format din două sau mai multe cuvinte.  

Moda acestor prenume duble apare mai întâi în mediul urban, în rândul intelectualilor, ca 
apoi, prin imitaŃie să se extindă şi la alte categorii socioprofesionale din mediul urban şi rural. 
Obiceiul de a da copilului numele naşilor a contribuit şi el la extinderea fenomenului acolo unde se 
obişnuieşte ca tinerii căsătoriŃi să aibă doi naşi (îndeosebi zona Ardealului), iar în acest caz nu mai 
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poate fi vorba de modernitate. Trebuie menŃionat faptul că dintre cuvintele care alcătuiesc 
prenumele, de cele mai multe ori numai unul este activ. Câteodată se impune în uz numai o formă 
diminutivală sau un hipocoristic. Uneori activează un cu totul alt nume (impus de dorinŃa unuia 
dintre părinŃi) decât cele înregistrate în actele oficiale: un copil care se numeşte IonuŃ Sebastian, dar 
i se spune Gabriel.  

Alături de ceea ce numesc antoponomaştii nume duble se înregistrează o serie de prenume 
alcătuite din trei sau patru termeni, uneori chiar din cinci elemente: Gabriel-Cosmin-Marian, Ana-
Maria-Lorena, Oana-Mihaela-Coralia, Emanuel-Andrei-Ion, Simona-Aura-Ileana, Alina-Ionela-
Mariana, Elena-Marinela-Delia, Ioana-Florina-Cristina, Livia-Mariana-Cristi; Paul-Mihai-
Georgian-Ştefan, Felicia-Mia-Elena-Vetiria, Bogdan-Ioan-Gheorghe-Traian; Marius-Daniel-
Iulian-Sorin-LaurenŃiu, Cătălin-Horia-Titel-Mircea-Virgil. 

Alăturarea a două sau mai multe prenume nu se face după criterii lingvistice sau geografice, 
ci mai degrabă după unele socioculturale (gradul de instrucŃie al părinŃilor, mediul şi nu în ultimul 
rând, criteriul estetic). 

Raportul dintre tradiŃie şi modernitate în antroponimie a fost mult studiat de către specialişi 
folosindu-se ca bază (eşantion) de cercetare prenumele înregistrate pe teritoriul României, evitându-
se, cu bună ştiinŃă sau nu, numele de botez ale românilor din diaspora. 

În acest articol ne propunem să analizăm dualitatea modă - tradiŃie, având ca obiect de 
studiu prenumele purtate de românii din diaspora pariziană. Astfel, am hotărât să urmărim evoluŃia 
numelor româneşti şi maniera în care ele se mai supun sau nu tradiŃiei, sau devin o simplă 
modalitate de adaptare a românilor la societatea de adopŃie. Numele se transformă astfel în 
posibilitatea de a pătrunde într-o nouă structură socială. Cercetarea noastră a fost posibilă prin 
bunăvoinŃa Prea Cucernicului Părinte Paroh al bisericii Pogorârea Duhului Sfânt din Paris, preot dr. 
Aurel Grigoraş, care ne-a sprijinit în demersul nostru, punându-ne la dispoziŃie registrul cu 
certificatele de botez eliberate în perioada 1980-2009. 

Studiind numele de botez de care dispunem, constatăm următoarele: 
1.Raportând numele la perioada de timp la care facem referire (29 de ani), putem spune că 

prenumele formate dintr-un singur element sunt relativ puŃine: Adrian, Adrien, Alexandru, 
Alexandra, Alexandrina, Alexis, Alecsia, Amada, Anastasia, Andreea, Andrei, Ariana, Bianca, Bobi, 
Călina, Clara, Cristina, CodruŃa, Daciana, Daniel, Daniela, David, Denisa, Dimitri, Doina, Ema, 
Emily, Fabian, Fernando, Florin, Francisca,Gheorghe, Ioan, Ivan, Jeanne, Kevin, Laura, Lorenzo,  
Luca, Mariana, Mario, Marius, Mihaela, Mihail, MiliŃa, Mioara, Mirabela, Mirela, Nichita, 
Nicolae, Nicolas, Patrick, Pavel, Rafael, Răzvan, Robert, Samuel, Sabina, Soledad, Sonia, Sorina,  
Suzana, Valentin, Vanesa, Victoria, Vitalina, Vladislav.  

După cum uşor se poate observa, aceste nume de botez nu diferă de cele întrebuinŃate în 
Ńară. 

2. Se întâlneşte un număr impresionant de prenume alcătuite din două elemente: Ştefan 
Aron, Dan Adrian, Marius Leonardo, Florina Lucia, Amelie Alexandra, Alexandra Maria, Ramon 
Hervé, Daria Cristina, Celine Maria, Petre Alexander, Faltas Athanase, Ştefan Julian, Alexandra 
Claudia, Victor Emmanuel, Angelo Sebastian, Ioana Cătălina, Maria Laura, Sebastian Paul, Ştefan 
Daniel, Jessica Georgiana, Mihai Prince, Florin Robert, Ionela Mirela, Lucas Manuel, Emanuel 
IonuŃ, Alexandra Beatrice, Cristian Abel, Nicolae LaurenŃiu, Nicolas Alexandre, Norean Anda, 
Théodore Mathew, Giséla Céline, Marion Sophie, Cristian Daniel, Adi Alain, Leonardo LaurenŃiu, 
Alexandra Maria, Darianne Elodie, Leonard Adrian, Florica Irina, Louis Ioan, Andrea Daiana, 
Bianca Mariana, Ioana Lorena, Sebastian Emanuel, Olivier David, Casian Ghenadi, VlăduŃ 
Cristian, Luca Gabriel, Denis Cristian, Emanuel Ionel, Florin Adrian, Alain Vasile, Robert Daniel, 
Marcel Sebi, Daniel Cosmin, Tita Sânziana, Raul Vasile, Emanuela Paula, Alexandra Cristina, 
Laura  Matilda, Emanuel Aurelian, Aurelia  Mihaela, Elena Cristina, Larisa Elena, Daria Bianca, 
Daria Larisa, Denis Gheorghe, Beatrice Nataşa, Georges Denys, Mario Vasile, Diana Elena, Adam 
Nassim, Emmanuel Daniel, Ramona Vasilica, Patricia  Maria, Alexandru Nicolas, Damian Ilie, Adi 
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Ioan, Natalia Patricia, Mathiew Lucas, Eduard Vasile, Diana Mariana, Noemi Gabriela, Eleonore 
Adele, Iulia Maria, Melissa Ioana, Răzvan Paul, Adela Mariana, Andreea Cristina, Andreea 
Nicoleta, Iosif Lucian, Leonardo Marin, Alexandra Maria, Ştefan Tudor, Alexandru Mihai, Silvia 
Alina, Rafael Georges, Andreea Florina, Alexandru Ciprian, Adelina Wendy, Adela Georgiana, 
Mathieu Ioan, Patrick Daniel, Sara Erica, Maria Julieta, Ioan Marius, Ianis Emanuel, Lorena 
Emanuela, Adelina Mariana, Alexandru Vasile, Sebastian Vasile, Cristina Marina, Luis Marian, 
Ana Maria, George Eduard, Andreea Marisa, Kevin Ioan, Milena Valeria, Mihai Gabriel, Eric 
Paul, Gabriel Marian, Melania Mara, Myriam Ioana, Alicia Olivia, Ionela Mihaela, Vasile 
Antoniu, Nicolas Dragomir, Charlotte Denisa, Corina Natalia, Georgiana Florina, Andreea 
Denisa, Ethan Mario, Edera Alexandra, Beatrice Gabriela, Julien Ives, Leonard Petru, Denis 
Sebastian, Maria Loredana, Patricia Alexandra, Patrick Alexandru, Maria Alexandra, Antonio 
Victoraş, Denis Gabriel, Robert Jean, Celia Abigail, Mihaela Ana, Ioana Mariana, Rafael George, 
Samuel Ilie, Darius Andrei, Anissa Stéphanie, Celine Melania, Maria Melisa, Antoine Andrei, 
Melissa Andreea, Iulia Roberta, Daniel Cristian, David Luca, Luca Nicuşor, Myriam Anais, Mircea 
Florin, Mihaela Maria, Anna Alexia, Dumitru Daniel, Patricia Ane-Marie, Alisia Andreea, Denis 
Alexandre, Rafael Iulian, Ana Sânziana, Vasile Cristian, Béatrice Maria, Ioan Luca, Ioana Monica, 
Eliza Andreea, Andrei Mihai, Rachel Kenza, Teodor Samy, Denisa AncuŃa, Amalia Gabriela, 
Sebastian Rafael, Melisa Roxana, Gabriel IonuŃ, Denis Ştefan, Alexandra Iulia, Claudiu Georgel, 
Andrei Robert, David Dumitru, Samuel Dorel, David Ioan, IonuŃ Daniel, Valeria Alexandra, 
Cătălin IonuŃ, Melissa Bianca, Jessica Clara, Ioan Darius, Perla Lorena, Kevin Mathieu, Maria 
Augustina, Denisa Mariana, Vanessa Georgiana, Alexandru Pavel, Adi Mihai, Gheorghe Cristian, 
Kevin Yoan, Roland Gabriel, Marc Ioan, Maya Kassyana, Darius Mihai, Daniel Marieş, Evelyne 
Iuliana, Maria Loredana, David Daniel, Lorin Andrei, Iustin Fabian, Maria Daniela, Mihaela 
Gabriela, Daniel Nicolae, Mariana Nicoleta, Paul Alexandru, Ana Lorena, Nicole Ilenia, Gabi 
Constantin, Alexandra Andreea, Miguel Patrick, David Nicolas, Alésia Roxana, Luca Ioan, Daniel 
Vasile, Florin Cosmin, Darius Vasile, Maria Claudia, Natalia Ioana, Mario Alex, Andreea Ioana, 
Alexandru Andrei. 

Şi în acest caz cele mai multe nume sunt identice cu cele din nomenclatorul românesc. Se 
desprind însă unele exemple în care unul dintre elementele componente este prenume de 
provenienŃă străină: Amelie Alexandra, Victor Emmanuel, Alain Vasile, Melissa Ioana, Vanessa 
Georgiana, Alésia Roxana, Béatrice Maria sau ambii termeni din care se compune prenumele sunt 
franŃuzeşti: Giséla Céline, Ramon Hervé, Nicolas Alexandre, Marion Sophie, Darianne Elodie, 
Eleonore Adele, Georges Denys, Julien Ives, Anissa  Stéphanie.  Aceste prenume constituie 
permisul de intrare într-o nouă societate, înlesnind astfel adaptarea individului. Ele nu reflectă aici o 
modernitate, ci întăresc capacitatea de integrare socială. 

3. Găsim, de asemenea, un număr destul de mare de prenume formate din trei elemente 
constitutive: Ana Florina Emilia, Daria Georgiana Angelica, Elena Fleur Anne, Gabriel Theodor 
Alexader, Denis Alex Andrei, Gabriela Naima Cristina, Mariosimoné Ange Christian, Louis Radu 
Gheorghe, Armand Morgan Patrick,Georgiana Tania Maria, Ana Maria Iuliana, Dragoş Antony 
Vasile, Richard Jean DănuŃ, Vasile Alexandru Rafael, Ema Paula Florina, Alexandru Ion Bernard, 
Sara Maria Silvia, Antonia Emili Ana, Samuel Alexandru Vasile, Patricia Larisa Irina, Vanesa 
Maria Luisa, Antonio Andrei Patric, Gabriella Denisa Maria, Alexandru Gabriel Richard, Casiana 
Izabele Vanesa, Marinela Denisa Gabriela, Denis Raul Paul, Sebastian Vasile Claudiu, Ryan 
Giovanni Angelo, George Kevin Emanuel, Damian Vassyle Marian, Ana Maria Georgiana, Roberta 
Andreea Maria, Alex Dumitru Andrei, Alina Maria Lori, Celine Ana Maria. Trebuie adăugat că am 
mai întâlnit şi un prenume constituit din patru unităŃi: Patrick Sylvian Constantin Alex. 

Concluzii 
Şi în diaspora pariziană se observă o pendulare între tradiŃie şi modernitate, fiind greu de 

spus care dintre acestea primează. Nici metoda statistică nu credem că ar putea evidenŃia exact care 
dintre cele două filoane deŃine supremaŃia la un moment dat. La acest segment de populaŃie 
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intervine criteriul social de care trebuie să se Ńină cont, având în vedere că este normal ca românii să 
se integreze în noua societate în care au ales să trăiască. În asemenea circumstanŃe nu se mai poate 
vorbi neapărat de modernitate, ci mai degrabă de tendinŃa sau, mai bine zis de necesitatea de a 
pătrunde în noua structură socială. Cu toate acestea, având în vedere materialul antroponimic 
prezentat, putem spune că ceea ce numim în Ńară modernitate în materie de nume, în diaspora poate 
fi considerat tradiŃional, constituind de fapt un liant în identitatea românilor din Ńară şi din afara 
graniŃelor ei.             

 
NOTE 

 
1. DicŃionarul Explicativ al Limbii Române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,  1998, sv. 
modă. 
2. Iorgu Iordan,  InfluenŃa modei asupra numelor de persoană, în Limba Română, anul XXVIII, nr. 
1/1979, p. 49. 
3. Tatiana Petrache, DicŃionarul enciclopedic al numelor de botez, Bucureşti, Editura Anastasia, 
1998, p. 12. Aproximativ aceleleaşi tendinŃe le observa în 1995 şi Teodor Oancă în articolul 
TendinŃe noi în antroponimia românească. Schimbări de nume,  în „Studii şi Cercetări de 
Onomastică”, nr. 1/1995, Craiova, Editura Universitaria, p. 7-24. 
4. Iorgu Iordan, op. cit., p. 42. 
5. Ibidem. 
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LIRICA RELIGIOASĂ ARGHEZIANĂ – 
EXPRESIE A NELINIŞTILOR OMULUI MODERN 

 
RELIGIOUS LYRICIS OF ARGHEZI – EXPRESSION OF THE 

ANXIETIES OF THE MODERN MAN 
 
 

Corina Viorica ŞERAN 
Grup Şcolar ,,Csiky Gergely”Arad 
e-mail: serancorina@yahoo.com 

 
Moto: „Comparat cu alŃi poeŃi religioşi [...], Arghezi este mai profund liric, pentru că fuge 
de conceptualitate şi dă dialogului om-divinitate o semnificaŃie adânc umană. În jurul unei 

interogaŃii, el dezvoltă miturile fundamentale ale existenŃei, punând neliniştile sale sub acoperişuri 
cosmice.” 

E. Simion [1]  
 
Abstract 

The essay "Religious lyricism of Arghezi-expression of the anxieties of the modern man" 
proposes to illustrate a side of Arghezi's religious lyricism, the more obvious the more 
controversial. Because some critics dealt with some terms which were inconvenience, not reflecting 
the complex reality of the poetry of Arghezi - especially that religious one, whichis very important-
we had another opinion than that of the implications he had had-among others - the monastic 
experience, namely that of literary-historical context in which emerged the modern "miracle" 
arghezian.  

For our literature, Arghezi represents a new way of approaching the act of creation and of 
illustrating it, as Baudelaire represented an end to the controversy and the source of other 
controversial opinions. 

The French writer opened a new way in the universal literature, which Arghezi was going to 
follow, being away from the vision of the precursory, creating his own way of living the  experience 
of written literature. 

The sides we intented to illustrate in the essay, aimed at two concepts being in relation of 
dependence, that of the divinity not being sacred, which implies the creature which is sacred, and 
the oscillation of the human being in an attitude of reverence as opposed to a divinity felt at an 
ideal level, and the other of scorn of "Deus abscondicus", being indifferent or non-existent-this 
being the drama of the modern man, the source of his religious anxieties. 

 
Key words: poet (creator), oscillation, humanity, (ir)religious, word, modern, sacred, profane. 
Cuvinte cheie: poet (creator), oscilaŃie, umanitate, (ne)religios, sacru, profan. 

 
1. PREMISA 
Un număr important de studii critice, tematice, precum şi monografii dedicate fenomenului 

literar arghezian, adoptă tendinŃe diferite de raportare la textul de factură religioasă. De la criticii 
generaŃiei lui Tudor Arghezi (Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, Şerban 
Cioculescu, Vladimir Streinu), la generaŃiile de critici postbelici (Ov. S. Crohmălniceanu, Dumitru 
Micu sau Nicolae Balotă), exegezele rezultate creează „un dialog spectaculos al cărŃilor”, ce lasă, 
însă, deschisă „abordarea religiozităŃii operei argheziene”.[2] 
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Într-o amplă monografie, intitulată „Opera lui Tudor Arghezi”, Nicolae Balotă se opreşte 
asupra acestui subiect sensibil, trasând câteva linii călăuzitoare în interpretarea liricii de inspiraŃie 
religioasă – după care ne vom ghida – combătând, în primul rând, încercările unor critici de a-şi 
fundamenta comentariile pe expresii de genul: „poet religios” sau „nereligios”: „Credem – este de 
părere criticul – că expresii precum poet religios sau poet nereligios sunt perfect necritice, futile, 
mai ales atunci când facem din ele axa unei interpretări, criteriul suprem al unei exegeze”.[3] 

Criticul menŃionat susŃine, într-un context similar, prin formulări explicite, că, în cazul 
poeziei lui Arghezi, trebuie să primeze textul: „[...] cum nu poŃi deduce din datele biografice pe care 
le avem concluzii valabile în interpretarea operei, nu poŃi infera din elementele poetice informaŃii, 
probe certe asupra vieŃii sau omului, asupra credinŃelor sau necredinŃelor lui. Tot ce putem cunoaşte 
porneşte din operă şi priveşte opera.”[4] 

Se impune, în linia lui N. Balotă, să convenim, de la bun început, asupra limitelor pe care le 
presupune încercarea noastră de interpretare, referitoare la lirica religioasă argheziană, întrucât nu 
intră în competenŃa noastră, stabilirea măsurii în care poetul Arghezi a fost sau nu un om religios. 
Neputând să dăm răspunsuri anumitor întrebări, inspirate strict de experienŃa monahului de la 
Cernica, avem, totuşi, posibilitatea de a reflecta asupra unei realităŃi experimentate cert de poetul în 
discuŃie, şi anume: experienŃa modernităŃii. 

În acest scop, vom răsturna, în primă instanŃă, titulatura eseului, pentru a ilustra un motiv 
pertinent cu privire la sondarea liricii religioase argheziene, ca model unic şi integrator al 
perspectivei denumite în prezent lirica modernă universală. Acest model „Arghezi” deŃine sau 
valorifică, poate, în literatura noastră, cea mai grăitoare expresie a neliniştilor cu care se confruntă 
conştiinŃa omului modern, aflată într-o exasperantă lipsă de suport spiritual. Omul modern nu este 
satisfăcut de răspunsurile primite din direcŃia teologiei – angoasate de existenŃa teothanatologiei 
(„teologia morŃii lui Dumnezeu”) – astfel încât, este dispus să caute soluŃii proprii convenabile, 
situaŃie ce-l expune altor nelinişti de ordin religios. Acesta ajunge să-şi descopere propriile limite şi 
ia act de incapacitatea raŃiunii de a gândi metafizicul; începe să se îndoiască de sine şi chiar de 
existenŃa lui Dumnezeu.[5] 

  În aceeaşi ordine de idei, Matei Călinescu, afirmă, într-un studiu amplu şi 
încă actual, dedicat fenomenului modern, intitulat „Cinci feŃe ale modernităŃii”, că: „La prima 
vedere, nimic nu pare mai îndepărtat de religie decât ideea de modernitate. Nu este „omul modern” 
un necredincios şi un „liber-cugetător”, par excellence? Asocierea între modernitate şi concepŃia 
seculară asupra lumii a devenit aproape automată.”[6] 

2. FRAGMENTARĂ ISTORIE A IDEII DE MODERN 
În studiul amintit anterior, Matei Călinescu caută să dea o explicaŃie schimbării de 

paradigmă, survenite odată cu lansarea ideii de modern, aflate iniŃial în opoziŃie cu aceea de antic. 
Criticul invocă vechea şi persistenta „Ceartă dintre Antici şi Moderni” de la sfârşitul secolului al 
XVII-lea (cunoscută, în Anglia, sub numele de „Bătălia CărŃilor”), oferind, într-o sinteză, trei 
argumente ale „Modernilor” prin care încercau să-şi revendice superioritatea în faŃa „Anticilor”: 
argumentul raŃiunii, argumentul gustului şi, nu în ultimul rând, argumentul religios. Nu ne-ar fi 
reŃinut atenŃia acest ultim argument dacă nu ar fi devenit un factor esenŃial în „remodelarea ideii de 
modernitate, odată cu afirmarea romantismului” (mijlocul secolului al XIX-lea).[7]  

La limita superioară temporală a acestei dispute, se situează criticul-poet Ch. Baudelaire, 
care pune capăt comparaŃiei antic-modern şi joacă un rol esenŃial în istoria impunerii ideii de 
modern, chiar dacă acesta „identifică, în mod explicit, romantismul cu arta modernă, punând un 
accent radical pe ideea de modernitate şi pe valoarea noutăŃii”. Trebuie să precizăm faptul că, în 
critica lui Baudelaire – al  cărui volum de versuri „Florile răului” reprezintă un eveniment 
considerat drept actul de naştere al poeziei moderne – romantismul la care se referea era „destul de 
neromantic sau modern (dacă termenul modern este antonim al lui romantic)”.[8] 

Poate  fi recunoscută, în multe privinŃe, influenŃa baudelairiană inclusiv asupra liricii 
moderne argheziene, deşi critica a înregistrat o serie de nuanŃări ale acestei înrâuriri. Spre exemplu, 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 167 

Gheorghe Grigurcu, recitind  Flori de mucegai, Ńine să sublinieze că „Arghezi preia atari sugestii 
(de la poetul francez), adaptându-le temperamentului său […] Baudelairianismul său e balcanizat, 
distanŃat de paradigmă. Autorul i-a oferit doar cadrul conceptual, în care şi-a aşezat propria materie, 
ca şi problematizarea ei intrinsecă. Punctul de pornire baudelairian se dovedeşte foarte productiv, în 
măsura în care e urmat într-o direcŃie originală”.[9] 

Eugen Lovinescu apreciază, în acelaşi mod, atingerea „blestemului” baudelairian, cu 
menŃiunea că acesta, realizând o schiŃă evolutivă a esteticii argheziene, precizează că, în timp, 
„estetica argheziană a deviat” am spune noi – în consens cu varianta Grigurcu – într-o direcŃie nouă, 
mulŃumită modernismului creaŃiei argheziene”.[10] Studiul lui Matei Călinescu, la care am făcut 
referire, interesează, mai ales în măsura în care autorul ne dă câteva coordonate ale operei 
baudelairiene, care se vor regăsi ilustrate în operele modernismului şi care probează influenŃa lui 
Ch. Baudelaire asupra operei argheziene de factură religioasă. Matei Călinescu apreciază că: „O 
scurtă analiză a elementului spiritual în gândirea poetului francez deschide o perspectivă nouă 
asupra relaŃiei dintre modernitate şi un creştinism care a încetat de a mai fi o normă de viaŃă şi o 
călăuză religioasă, devenind, în schimb, o modalitate de a atinge şi a dramatiza conştiinŃa unei crize 
prelungite.”[11] 

O altă chestiune – asupra căreia vom reveni pe parcursul eseului – priveşte dualismul 
făpturii umane, ce se desprinde dintr-un fragment al criticului Baudelaire, publicat postum, intitulat 
„Inima mea deschisă”, în care acesta conchide: „În orice om există la orice oră, două chemări 
simultane – una către Dumnezeu, cealaltă către Satana”. [12] Din această perspectivă, 
„modernitatea apare ca o aventură spirituală: poetul porneşte să exploreze tărâmul interzis al răului, 
ale cărui flori cel mai recent înflorite, primejdios de frumoase, trebuie să le descopere şi să le 
culeagă”.[13] 

Asumându-şi „identitatea poetului blestemat”, Tudor Arghezi apare ca un „miracol” al 
poeziei româneşti – după cum ar spune Crohmălniceanu – în incursiunea noastră prin istoria ideii de 
modern. Criticul afirma: „Arghezi a reuşit să parcurgă, arzând etapele, în aceiaşi ani, momentul 
post-simbolist al revoluŃiei moderne din preajma primului război mondial şi să se sincronizeze pe 
deplin cu spiritul veacului”. Mai mult, Arghezi „deschide drumuri ale poeziei româneşti 
interbelice… a intuit aproape toate formulele liricii moderne… poezia fiorului religios, poezia 
sentimentului cosmic, poezia chtonică, poezia vizionară… poezia răzvrătirii, poezia absurdului, 
punctele de plecare ale operei lui.”[14] 

Arghezi ni se prezintă, astfel, sub chipul „unui poet proteic, în stare să se prezinte necontenit 
sub feŃe nebănuite.”[15] 

3. „DESACRALIZAREA DIVINITĂłII, SACRALIZAREA FĂPTURII”? 
În „Vorbiri – Convorbiri argheziene”, BaruŃu T. Arghezi îi smulge tatălui său o destăinuire 

ce a lăsat loc de felurite interpretări de <<critică literară>>, cu referire la Psalmi, prin extensie, la 
întreaga lirică religioasă a lui Tudor Arghezi, şi anume: „Versurile acestea fac parte dintr-un 
moment de adâncă singurătate şi de întrebări, aş zice mult interioare, de îndoială, de căutare şi de 
nesiguranŃă. Într-un fel sunt rămăşiŃe dintr-un trecut mănăstiresc pitit prin suflet şi memorie. Pe 
atunci mă întrebam fără să am răspunsurile aşteptate, pe care nu le am nici acum, deşi încă le caut 
ca fiecare ins în felul lui. ToŃi căutăm câte ceva, în noapte, în soare, în flori, în noi înşine, aşa-i 
făcută viaŃa, să tot căutăm câte ceva. Depinde ce căutăm. Eu m-am căutat pe mine încă din tinereŃe 
şi încă nu ştiu dacă m-am găsit cu totul, fapt pentru care mă caut mereu. Căutărilor lăuntrice nu ştiu 
dacă cineva le-a găsit cu adevărat un răspuns până azi. Când te întrebi cine eşti sau ce cauŃi pe 
lumea asta, nu-Ńi poŃi da răspunsuri clare şi te mulŃumeşti cu răspunsuri gata făcute de unii şi de 
alŃii. Eu nu m-am mulŃumit cu răspunsurile astea!”.[16] Această mărturisire ne întoarce la premisa 
eseului, însă, ne relevă, în acelaşi timp, şi o pistă de lansare spre clarificarea problemei abordate. 
Neliniştile/ căutările omului modern sunt fireşti şi soluŃiile pe care le descoperă i se pot părea, la fel, 
fireşti, sau, din contră incredibile. ConştiinŃa că nu există un răspuns unic şi incontestabil, care să 
vină din partea cuiva mai presus de sine, îl înfioară şi-l revoltă în aceeaşi măsură. De aceea, critica 
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s-a grăbit să afirme „desacralizarea divinităŃii”, ce implică, în termenii cunoscutului critic Nicolae 
Manolescu, „sacralizarea făpturii”.[17] Nicolae Balotă, deopotrivă, constată, studiind ontologia 
poetică argheziană, „o neputinŃă a poetului de a da grai trăirilor sale preaintime, o anume inhibare a 
confesiunii […] frica de a se trăda, care pretinde prezentarea tainelor, ca şi neputinŃa de a proiecta 
direct o anume experienŃă a neantului, a limitelor interioare ale verbului”, astfel că verbul arghezian 
întrupează o <<mărturisire directă>>, sfâşierea. În aceste condiŃii, cuvintele sacre – îndreptate spre 
cuprinderea absolutului – sunt nu numai desacralizate, ci golite de orice substanŃă cuvântătoare”. 
Însăşi ruga Psalmistului este, în cele din urmă, „fără cuvinte”. [18] 

Cheia întru interpretarea liricii religioase argheziene ne este oferită, din nou, de către N. 
Balotă: „Când vom asista la drama sufletului răvăşit, la marele lamento al Psalmistului căruia nu i 
se răspunde <<de dincolo>>, va trebui să ne amintim că scenariul dramei este constituit din raportul 
între <<cuvântul>> Psalmistului şi <<tăcerea>> divină, şi că cel ce cuvântează şi scrie este Poetul – 
psalmist.”[19] Sesizăm, aşadar, în economia imaginarului arghezian, primatul cuvântului, căci 
numai prin utilizarea „dualismului limbajului”, prin „conjugarea contrariilor”, se pot contrasta 
„tonurile solemne, sublime ale celui sacru, cu tonurile […] brutale ale celui plebeu.”[20] Asemenea 
poeŃilor damnaŃi, Arghezi îşi consideră un blestem propria vocaŃie: 

  „În mine bate-n palme, mişcată, omenirea 
  Ca un norod de pacinici şi veseli asasini, 

Ce pregătesc dreptatea luminii viitoare, 
Unii-nvârtesc securea, ceilalŃi desfoaie crime, 
Cu sufletele-n beznă şi degetele-n soare.”  

    (Rugă de vecernie) 
Poetul a urmat calea creatorului „prin stihuri”, înfruntând un chin sisific, „Pe genunchi şi 

coate târâş”, dar sentimentul respingerii, sau al abandonării, l-a făcut să-şi recunoască, în cele din 
urmă,  înfrângerea, în efortul lui de a înŃelege atitudinea divină. 

N. Manolescu , într-un studiu intitulat „Tudor Arghezi, poet nereligios”, porneşte de la o 
premisă cel puŃin surprinzătore, susŃinând religiozitatea spiritului arghezian, ca fiind un fapt „de la 
sine înŃeles”, dezvoltând ulterior un raŃionament bazat pe ideea că „transcendenŃa argheziană este o 
transcendenŃă goală”, odată ce apar, în lirica sa, nenumărate „imagini ale absenŃei”.[21] 

Astfel, în mod evident, „Psalmii” şi poeziile înrudite cu aceştia nu sunt expresia unei 
îndoieli, căci, în tonul lor, când îndârjit, când umil, nu stă incertitudinea existenŃei, ci certitudinea 
inexistenŃei divine. Aşadar, poetul trăieşte nu drama celui respins, de un Dumnezeu ce a lăsat să se 
creeze o distanŃă incomensurabilă între făptura umană şi Sine, ci „neputinŃa de a-şi îndura condiŃia, 
viaŃa redusă la ea însăşi ca la o unică şi disperată certitudine”[22]: 

 „Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş 
 Copac pribeag uitat în câmpie, 
 Cu fruct amar şi cu frunziş, 
 łepos şi aspru-n îndârjire vie!” 
În aceste condiŃii, după părerea lui Manolescu, absenŃa Creatorului solicită impunerea 

creaturii, şi, „ca-ntr-un sistem de vase comunicante, desacralizarea transcendentului implică 
sacralizarea făpturii.” Astfel, „Divinitatea” argheziană îşi pierde atributele sacre, cedându-le omului 
sau, mai exact, făpturii.[23] 

Atitudinea antisacrală revine şi în cartea lui Gh. Grigurcu – dedicată poeziei româneşti de la 
Eminescu până-n contemporaneitate – unde semnalarea refuzului divinităŃii, atât de obsesiv 
vehiculat de-a lungul întregii opere argheziene, posedă o motivaŃie eminamente estetică, Ńinând de 
dorinŃa de edificare de sine a poetului, „de intenŃia luciferică a trasării propriului drum”. Cu aceste 
consideraŃii, Gh. Grigurcu încearcă să ilustreze ceea ce s-ar numi „înglobarea conceptului de sacru 
în profan” sau a „încorporării metafizicului fizicului”, denunŃând un eventual pact cu sacralitatea, 
care oricum ar deranja spiritul însetat de libertate estetică. ConsecinŃele pe care le implică o astfel 
de abordare, sunt de natură să transforme motivele religioase în motive ale conştiinŃei incredule.[24]  
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4. OSCILAłIA OMULUI MODERN ÎNTRE FASCINAłIA SPIRITUALITĂłII ŞI 
TENTAłIA REBELIUNII DEMONICE 

Viziunea lui Arghezi este una antropocentrică, aflată în opoziŃie cu cea teocentrică, în 
virtutea căreia, Dumnezeu era proclamat drept centru al existenŃei. Omul arghezian manifestă 
tendinŃa, dacă nu de a i se substitui divinităŃii, atunci cel puŃin de a se proclama egalul acesteia. 
Viziunea antropocentrică implică o perspectivă existenŃială care aşază omul în centrul creaŃiei, 
perspectivă specifică modernităŃii (instituită odată cu Renaşterea).[25] 

Acelaşi critic, arată că principala temă a poeziei de inspiraŃie religioasă o reprezintă căutarea 
lui Dumnezeu de către o făptură umană „a cărei existenŃă se plasează sub semnul dualităŃii 
lăuntrice, oscilând între fascinaŃia spiritualităŃii şi tentaŃia rebeliunii demoniace.”[26] Astfel, 
divinitatea argheziană, care refuză constant dialogul cu subiectul uman şi să-şi confirme existenŃa 
prin dovezi palpabile dobândeşte caracteristicile „transcendenŃei goale”, rămânând o abstracŃiune, 
un concept lipsit de determinări, în contrast cu ipostaza Dumnezeului personal promovat de tradiŃia 
creştină. În altă ordine de idei, subiectul liric trăieşte, la modul paroxistic, sentimentul distanŃei sale 
în raport cu divinul, ceea ce-i conferă în sfera existenŃei „conştiinŃa demnităŃii sale tragice”, 
manifestându-şi nemulŃumirea prin spiritul de revoltă sau al blasfemiei. [27] 

Dumnezeul intuit de Arghezi întruchipează uneori iluzia absolutului, „acea himeră necesară 
omului”[28]: 

„ Eşti visul meu, din toate, cel frumos.” 
însă, la fel de tentantă devine dorinŃa de a-l egala pe Dumnezeu, poetul proclamându-se pe 

sine supraomul lui Nietzsche, în aşteptarea unor dovezi concrete: 
„Ca-n oglindirea unui drum de apă, 
Pari când a fi, pari când că nu mai eşti; 
Te-ntrezării în stele, printre peşti, 
Ca taurul sălbatec când se-adapă.” 

Eugen Simion observă că „lirica argheziană profilează viziunea tragică, şi-n acelaşi timp 
măreaŃă, în ciuda numeroaselor înfrângeri, a omului îndoielnic.”[29] Un exemplu dat de critic, în 
această privinŃă, sunt câteva versuri publicate în perioada postbelică, sub titlul „Cale frântă”, în care 
se face sugestia înstrăinării cosmice a omului şi este subliniată hotărârea de răzvrătire a acestuia, cu 
inevitabila intrare în haos: 

  „Uitat între pământuri şi ceruri, în strâmtoare, 
  Nu mai ştiam cunoaşte nici calea, nici solia 
  Şi-am doborât cu pumnii şi umerii solia…” 
Un alt exemplu potrivit îl avem în parabolele ce ilustrează imaginea religioasă a naturii 

conflictuale a omului. Poemul „Umbra” (titlu sugestiv, întrucât „umbra” este pandant al luminii) 
caracterizează, fără doar şi poate, dualitatea individului, prin confruntarea dintre două forŃe: lumina 
şi umbra, celestul şi teluricul, divinul şi profanul. Este cuprinsă în versurile amintite cunoscuta 
pendulare mitologică între două universuri.  Această ipostază a „omului îndoielnic”, în critica lui 
Lovinescu, este indicată de complexitatea psihologiei poetului, „suflet faustian”, „în care nu 
sălăşluiesc numai <<două suflete>> , ci se ciocnesc principiile contradictorii ale omului 
modern”[30]: 

  „M-am zămislit ca-n basme cu şapte frunŃi şi şapte 
  Grumazi şi şapte Ńeste. 
  Cu-o frunte dau în soare, cu celelalte-n noapte,   
  Şi fiecare este  
  Şi nu este. 
 
  Sunt înger, sunt şi diavol şi fiară şi-alte asemenea 
  Şi mă frământ în sine-mi ca taurii-n belciug,  
  Ce se lovesc în coarne cu scânteieri de cremeni, 
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  SiliŃi să are stânca la jug…”  
                                                                     (Portret) 
 
O altă ilustrare a oscilaŃiei omului modern o întâlnim la Şerban Cioculescu, critic ce a 

insistat asupra dualismului notelor extrem-opuse, şi anume: „angelic şi demonic, spiritual şi 
material, puritate şi abjecŃie, umilinŃă şi trufie, împăcare şi răzvrătire, gingăşie şi vigoare, suavitate 
şi asprime, rafinament şi stângăcie.”[31] 

Tensiunea internă a liricii argheziene -  creată de un „Deus abscodicus”, precum şi de firea 
răzvrătită a omului aflat sub teroarea timpurilor moderne – face să se deschidă, pe de o parte, o 
etapă nouă în literatura noastră, certificându-i lui Arghezi poziŃia privilegiată a scriitorului de talie 
universală, iar, pe de altă parte, este o reflectare a modernităŃii intuite perfect de poet şi 
provocatoare pentru orice spirit neîngrădit în imaginaŃia sa religioasă de pre-formele gândirii 
tradiŃionale. 

5. CONCLUZII 
Eseul „Lirica religioasă argheziană – expresie a neliniştilor omului modern” îşi propune să 

ilustreze o faŃetă a liricii religioase a lui Tudor Arghezi, pe cât de evidentă, pe atât de controversată. 
Întrucât unii critici au vehiculat cu termeni ce au „deranjat”, nereflectând îndeajuns realitatea 
complexă a poeziei argheziene – în special a celei de factură religioasă, care ocupă un loc 
privilegiat – ne-am poziŃionat pe o altă coordonată, decât aceea a implicaŃiilor pe care le-ar fi avut – 
printre altele – experienŃa monahală, şi anume pe cea a contextului literar-istoric modern în care a 
apărut „miracolul” arghezian. 

Pentru literatura noastră, Arghezi reprezintă un nou mod de a aborda actul creaŃiei şi de a-l 
ilustra, după cum Ch. Baudelaire  a reprezentat un punct terminus al unei dispute („Bătălia 
CărŃilor”) şi sursa altor opinii controversate. Scriitorul francez a deschis un drum nou în literatura 
universală, pe care avea să-l străbată şi Arghezi, distanŃându-se de viziunea premergătorului, 
creându-şi propriul mod de a trăi experienŃa literaturii scrise. 

Laturile pe care am intenŃionat să le ilustrăm pe parcursul eseului, au vizat, pe de-o parte, 
două concepte aflate într-o relaŃie de dependenŃă, şi anume „desacralizarea divinităŃii”, ce implică 
„sacralizarea făpturii” (termeni utilizaŃi de N. Manolescu), iar, pe de altă parte, oscilaŃia fiinŃei 
umane între o atitudine de reverenŃă vizavi de o divinitate intuită, la modul ideal, şi una de dispreŃ 
faŃă de un „Deus abscondicus”, indiferent sau chiar inexistent – aceasta constituind, în ultimă 
instanŃă, drama omului modern, sursa neliniştilor sale religioase.  
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Abstract 

Nicolae Steinhardt (Bucharest, July 29, 1912 – Baia Mare, March 30, 1989) is a notorious 
name of Romanian culture, having a remarkable posthumous recognition. The source of this 
recognition is an exceptional biographical and literary evolution which, immediately after the fall 
of communism, was recovered and was understood by his posterity as an ethic landmark. Nicolae 
Steinhardt's most important writing is “Jurnalul fericirii (“The Diary of Happiness”), a complex 
symbiosis of narrative, memoirs, and ethics. Its moral and esthetic purpose is to offer a difficult and 
provocative solution for the recovery of the high manifestations of humanity: freedom, religious 
beliefs, truth, right, beauty, and love.    

 
Key words: Steinhardt, literary autobiography, religious ethics 
Cuvinte cheie: Steinhardt, literatură autobiografică, etică religioasă 

 
Prima ediŃie a Jurnalului fericirii apare la Editura Dacia din Cluj-Napoca, în 1991, la doi ani 

după moartea autorului şi după căderea comunismului. EdiŃia este îngrijită de Virgil Ciomoş şi 
reprezintă varianta redactată între 1969 şi finalul lui 1971, confiscată de Securitate în 1972 şi 
returnată autorului în 1975. Este urmată de alte nouă editări (Editura Dacia, 1994, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2002, 2003, Editura Mănăstirii Rohia, 2005, Editura Polirom, 2008 – în cadrul 
Integralei „Nicolae Steinhardt”). Jurnalul fericirii este tradus şi publicat în franceză, italiană, 
ebraică, neogreacă, maghiară şi spaniolă. Reprezintă, în fond, opera care îl impune pe Nicolae 
Steinhardt [1] ca intelectual creştin şi scriitor postbelic important. În jurul acestui memorial care 
depăşeşte net intenŃiile comune literaturii „de detenŃie” se construieşte receptarea postumă a lui 
Nicolae Steinhardt. Opera „de tinereŃe”, reeditată începând cu 1993, este primită cu interes tocmai 
pornind de la o sumă de aşteptări intelectuale şi spirituale generate de lectura Jurnalului fericirii. 
Publicistica din anii '70 şi '80, încercările de roman, predicile şi mărturisirile sunt receptate ca prilej 
de „completare” a portretului intelectual revelat de acelaşi Jurnal al fericirii. În esenŃă, atipicul 
„jurnal” este, pentru Nicolae Steinhardt, operă cu rol capital în definirea şi revelarea unui sine 
spiritual şi intelectual pe deplin configurat. Este conceput ca exemplu (şi soluŃie) de parcurs 
existenŃial, nu are caracter „intim” şi a fost destinat dintru început publicării. Este marcat de intuiŃia 
editării postume (a se vedea Testamentul politic) şi poartă, în miezul înŃelesurilor sale, şi o a doua 
„intuiŃie”, cea a crizei de identitate ce va marca România în postcomunism. Reprezintă o a patra 
soluŃie, după cele trei descrise în Testamentul politic, pentru ieşirea nu doar din universul 
concentraŃionar sau totalitar, ci mai ales din obscuritatea generată de pierderea identităŃii spirituale a 
persoanei şi a neamului. 

Raportarea la memorie 
Problema raportării lui Nicolae Steinhardt la memorie şi memorii reprezintă un punct de 

plecare fertil pentru analiza Jurnalului fericirii. Voi contextualiza valoarea memoriei, în general, 
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pornind de la opiniile unor cercetători contemporani recunoscuŃi, Mirel Bănică şi Bogumil 
Jewskiewicki Koss. Conform opiniei primului dintre aceştia, memoria este ceea ce rămâne când 
moare istoria [2]. Aceasta în contextul în care un specialist în probleme de istorie şi memorie, 
profesorul polonez Bogumil Koss, consideră că secolul XX a adus cu sine lipsa interesului pentru 
istoriile „mari”. Or, dezinteresul faŃă de „povestea” istorică, faŃă de comportamentul politic 
monumental, eroic, aristocratic este o consecinŃă a manifestării nediscreŃionare a spiritului 
modernităŃii. Argumentată prin principii revoluŃionare, modernitatea se rupe programatic de tradiŃie, 
cultivând orientarea proiectivă către prezent sau viitor (uneori utopic). Astfel, interesul pentru 
trecutul valorificat ca „pedagogie” istorică scade progresiv, ajungând a fi înlocuit cu memoria 
recentă, cu înregistrarea subiectivă a unei porŃiuni limitate de istorie apropiată. Acelaşi profesor 
polonez preciza: „deşi ne este uneori greu să recunoaştem, memoria nu este istorie. Memoria se 
găseşte mereu în prezent, în actualitate. Trecutul doar îi furnizează materia primă. Paradoxal deci, 
obiectul principal al memoriei nu este niciodată trecutul, ci prezentul”.  

În urma acestor succinte referinŃe, vine întrebarea: De ce alege Nicolae Steinhardt 
înregistrarea experienŃei individuale cutremurătoare sub forma jurnalului-memoriu? Dincolo de 
„tentaŃia” confesiunii, de motivaŃiile de ordin psihologic, etic sau estetic, importantă rămâne intuiŃia 
crizei în care alunecă istoria secolului XX. Nicolae Steinhardt este familiar cu mecanismele istorice 
şi atent la decizii geopolitice, economice şi culturale, la nivel naŃional şi european. El este posesorul 
unui bagaj considerabil de cunoştinŃe istorice care îi permit exerciŃiul comparativ consecvent, 
consistent şi creditabil. De fapt, la fel ca toŃi membrii importanŃi ai generaŃiei interbelice, el 
manifestă un interes real faŃă de raportarea individului la istorie, faŃă de modul în care istoria 
condiŃionează evoluŃia spirituală individuală. Mai mult, conştiinŃa sa este una „antimodernă” [3], 
sceptică faŃă de revoluŃia socialist-proletară. Publicistica din anii '30 a lui Nicu Steinhardt, la fel ca 
şi volumul parodic de debut (În genul… tinerilor, 1934) demonstrează orientarea liberal-
conservatoare a scriitorului, pe plan cultural şi politic. La finalul anilor '60, după cinci ani de 
detenŃie politică, Nicolae Steinhardt are „competenŃa” de a semnala „mutaŃiile” generate de 
totalitarism, prin alterarea noŃiunii de adevăr, în receptarea şi valorificarea faptului istoric. 
Memoriile pot „corecta”, într-o asemenea situaŃie, deviaŃiile interpretării istorice. Însă o astfel de 
perspectivă îl încarcă pe memorialist cu o apreciabilă responsabilitate faŃă de sine şi faŃă de semeni.  

ConştiinŃa responsabilităŃii se vădeşte, la Nicolae Steinhardt, prin abordarea libertăŃii sinelui 
şi a semenilor ca temă centrală a scrierilor sale. Preocuparea pentru libertate este, de fapt, liantul 
între cele două mize majore ale Jurnalului fericirii: revelarea credinŃa şi afirmarea identităŃii. Revin 
la Mirel Bănică şi la un avertisment preluat de acesta de la Paul Ricœur: „Memoria manipulată 
fragilizează identitatea şi confruntarea cu celălalt”. Nicolae Steinhardt propune un amplu şi deloc 
facil exerciŃiu de ieşire din zona nefastă a manipulării memoriei (şi a istoriei) prin mijloace politice 
şi ideologice. El urmăreşte atent să depăşească zona subiectivă a adevărului individual, pentru a 
ajunge la un adevăr trans-individual şi trans-istoric: adevărul lui Hristos, eliberator, ramificat în 
toate zonele de manifestare ale conştiinŃei umane (justiŃie, cultură, societate). Astfel, se pot recupera 
identitatea şi posibilitatea comunicării ce celălalt.  

Contextul politic totalitar este revelat şi demascat în zonele sale odioase. Nicolae Steinhardt, 
prin Jurnalul fericirii, condamnă anularea libertăŃii individuale, răsturnarea ierarhiilor şi a grilelor 
de valori tradiŃionale, mutilarea adevărului şi educaŃia programatică şi distructivă prin care adevărul 
„tradiŃional” este înlocuit cu adevărul ideologic, prin care binele individual este anulat în favoarea 
„binelui” masei. De altfel, înaintea lui Aleksandr SoljeniŃin sau a lui Nicolae Steinhardt, Nikolai 
Berdiaev [4] avertiza: „Lipsa de iubire faŃă de adevăr se exprimă nu doar printr-o atitudine nihilistă 
sau sceptică, ci prin înlocuirea adevărului cu o credinŃă sau alta, cu una sau alta dintre învăŃăturile 
dogmatice în numele cărora minciuna e admisă şi considerată nu ca rău, ci ca un bine”. Memoria 
devine, pentru Nicolae Steinhardt, o formă de corectare a gravelor deviaŃii produse de comunism 
asupra înŃelegerii binelui, adevărului şi iubirii.  
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Jurnalul fericirii este le travail de mémoire al lui Nicolae Steinhardt, truda recuperării, prin 
limbaj, a sensului existenŃei individuale în istorie. Travaliul transcrierii memoriei este destinat 
sinelui şi aproapelui. În prima situaŃie, acesta constituie o posibilitate de mântuire, prin 
(re)configurarea superioară a sensului existenŃei. O interesantă suprapunere între direcŃiile 
parcursului existenŃial se manifestă astfel, căci travaliul memoriei are ca materie primă trecutul, pe 
când mântuirea este întotdeauna proiectare (deci viitor) actualizată la prezentul faptei. Privită dintr-
o asemenea perspectivă, viaŃa capătă circularitate şi devine destin. 

Memoria transcrisă este destinată, ca act literar, celorlalŃi. Astfel, Jurnalul fericirii capătă 
încărcătură etică şi estetică, propunându-se ca pildă şi soluŃie întru libertate. Valoarea Jurnalului 
steinhardtian provine atât din încărcătura etică acumulată prin misionarismul asumat al autorului, 
cât şi din procedeele şi tehnicile stilistice implicate în redarea complicatei căi destinale prin care a 
fost revelată soluŃia credinŃei. „I trust I make myself obscure”, citează Nicolae Steinhardt, 
argumentându-şi, astfel, alegerile stilistice (ordonarea acronologică a evenimentelor, densitatea 
citatelor şi a parafrazelor, îmbinarea naraŃiunii cu jurnalul de idei, pasajele Bughi mambo rag). 

Literatură sau document? 
Problema încadrării Jurnalului fericirii în categoriile ficŃionalului sau nonficŃionalului, în 

zona epicii sau a literaturii „de frontieră” se poate clarifica doar printr-o flexibilizare a graniŃelor 
canonului, necesară în contextul literaturii celei de a doua jumătăŃi a secolului XX. În general, 
amintirile „de detenŃie”, deşi îşi propun o reflectare cât mai fidelă a realităŃii, nu reuşesc o înscriere 
solidă în sfera istoriei, rămânând în zona literarului subiectiv. FicŃiunea se declanşează involuntar, 
chiar şi în mărturisirile voit obiective, prin intervenŃia selecŃiei preferenŃiale a segmentelor 
rememorate, prin sinteza cronologică sau proustiană a firului evenimenŃial. Eul „mărturisitor” nu 
poate evita impunerea propriilor reflecŃii asupra realităŃii. Cel ce rememorează şi înregistrează trece 
fapta şi evenimentul concret prin prisma impactului avut de acestea asupra propriei deveniri. 

Dacă pornim de la încadrarea Jurnalului lui Nicolae Steinhardt în memorialistica 
închisorilor din România totalitară, se constată că acesta „rămâne” în zona literaturii, căci nu 
urmăreşte obiectivitatea documentară infailibilă. Nu înregistrează documente de anchetă, procese 
verbale, certificate de deces, ordine de încarcerare, execuŃie sau graŃiere. Între studiile importante 
care analizează Jurnalul fericirii în contextul memorialisticii „de detenŃie” menŃionez aici Călătorie 
spre centrul infernului. Gulagul în conştiinŃa românească al Ruxandrei Cesereanu şi FicŃiunea 
jurnalului intim de Eugen Simion [5].  

Memorialistica face parte din ceea ce criticii au numit „literatură de frontieră”, 
„paraliteratură”, „literatură fără ficŃiune” sau „literatură secundă”. Pornind de la eseul lui Paul 
Ricœur, Temps et Récit (1983), Ruxandra Cesereanu [6] face următoarele observaŃii: „Ca spaŃiu 
literar, acest gen hibrid defineşte un tărâm al nimănui, neputându-se stabili procentual cât din 
memorialistică reprezintă istorie şi cât literatură. Au putut fi însă delimitate două voci temporale 
distincte: pe de o parte cea a trecutului, evenimenŃială şi faptică, pe de altă parte, cea a prezentului, 
afectivă şi stilistică. Rămâne astfel ca istoriei să i se subordoneze timpul trăirii, cu o componentă 
testamentară şi un conŃinut obiectiv, iar literaturii să i se subordoneze timpul mărturisirii, 
caracterizat prin filtrarea subiectivă a evenimentelor şi mai ales prin libertatea stilistică a 
naratorului. Căci, indiferent de canoanele genului, memorialistica Ńine de o reconstrucŃie selectivă: 
memorialistul nu este, precum istoricul, un judecător care caută martori garanŃi, ci un judecător care 
este el însuşi martor participativ”. Timpul trăirii, la care face referire Ruxandra Cesereanu, 
reprezintă porŃiunea recuperată din memorie, evenimentul supus reconstituirii subiective. La 
Nicolae Steinhardt, reconstituirea subiectivă este superioară, faptul concret fiind valorificat ca sursă 
de „câştig” spiritual. Timpul mărturisirii, al travaliului memoriei, al transferului biografiei în 
literatură arată, la Nicolae Steinhardt, indirect, echilibrul unui om a cărui identitate spirituală este 
clarificată. Jurnalul fericirii impune imaginea unei voci ferme, care îşi afirmă traseul spiritual ales 
cu discernământ şi propus spre construire şi consolidare bio- şi bibliografică. 
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Revenind la context, memorialistica generată de condamnările politice porneşte dintr-o 
dublă intenŃionalitate. Îşi propune, pe de o parte, demascarea injustiŃiei ca politică totalitară, prin 
înregistrarea faptelor şi evenimentelor trăite în trecutul istoric şi, pe de altă parte, construirea unei 
imagini subiective despre sinele „mărturisitor”. De altfel, Adrian Marino [7] observă, pe bună 
dreptate, riscul denaturării imaginii despre închisoarea comunistă prin „trucarea eroizantă”, 
„înfrumuseŃarea emfatică” şi „«literaturizarea» amatoristică”. EsenŃială, pentru evitarea acestor 
riscuri (deloc neglijabile şi din plin reprezentate în memorialistica de detenŃie), rămâne abilitatea 
memorialistului de a valorifica etic şi estetic experienŃa carcerală şi adaosurile spirituale acumulate 
prin aceasta. Observă acest aspect şi Nicolae Steinhardt, în Jurnalul fericirii: „Cred aşa: că dacă din 
închisoare pleci şi de pe urma suferinŃei te alegi cu dorinŃe de răzbunare şi cu sentimente de  
acreală, închisoarea şi suferinŃele au fost de haram. Iar dacă rezultatul e un complex de linişte şi 
înŃelegere şi de scârbă faŃă de orice silnicie şi şmecherie, înseamnă că suferinŃele şi închisoarea au 
fost spre folos şi Ńin de căile nepătrunse pe care-i place Domnului a umbla”. 

Evitând plasarea „la frontieră” a memorialisticii, Ioan Holban [8] afirmă, categoric, că 
„jurnalul intim şi autobiografia sunt literatură (s.a. I. H.)”. Argumentele sale vizează, în principal, 
faptul că, prin înregistrare scrisă, faptul real este „fictivizat”, iar autorul devine personaj. „Jurnalul 
intim şi autobiografia literară tematizează viaŃa, protagonistul lor fiind ceea ce aş denumi omul 
construit; nicidecum omul concret care este cel din acte. Textul «personal» este unul de orientare, 
de căutare a sensului existenŃei cotidiene şi, prin aceasta, de fictivizare a ei (…). Devenit personaj, 
autorul jurnalului intim ilustrează limita superioară a aventurii omniscienŃei, iar textul său este 
speculum-ul vieŃii, un joc al reprezentării: aici se exprimă pe deplin liber conştiinŃa atentă la 
actualitate: o lume nouă se formează, se centralizează în jurul ficŃiunii eului, unde indistinctul 
devine distinct, informul – formă, unde a trăi se manifestă prin a gândi şi unde a avea înseamnă a 
fi”. Ca autobiografie spirituală, Jurnalul fericirii se încadrează în coordonatele propuse de Ioan 
Holban. Interesant este faptul că „personajul” propus de Nicolae Steinhardt, ca „om construit”, 
foloseşte ca ghid, ca reper, atât autorului (pentru care transferul literar al principiilor etice în care 
crede reprezintă o formă de statutare definitivă a acestora), cât şi cititorului, căruia, prin mijloace 
stilistice tipice modernismului, îi indică „obscura” cale de salvare prin credinŃă. 

Jurnalul fericirii depăşeşte limitele memorialisticii de detenŃie prin faptul că tema sa 
fundamentală este devenirea creştină şi modul în care aceasta (re)configurează identitatea. DetenŃia 
este urmărită contextual, ca factor definitoriu al creştinării şi al „răscrucii” identitare, însă nu 
monopolizează intenŃiile de profunzime ale Jurnalului. Aceste intenŃii, subliniez din nou, vizează 
configurarea şi afirmarea identităŃii spirituale, în jurul momentului detenŃiei şi depăşindu-l net.  

Interesant şi potrivit pentru definirea primei etape din devenirea creştină a lui Nicolae 
Steinhardt este termenul „christomorfoză”, propus de Vlad Pavlovici [9], într-un eseu intitulat, la fel 
de potrivit, Imitatio Christi. Considerând experienŃa carcerală drept catalizator al metamorfozei 
spirituale şi identitare, Vlad Pavlovici notează: „N. Steinhardt se dovedeşte neîncetat lucid în 
detenŃie. Are chiar un soi de trezvie, înŃelege totul şi îşi asumă totul. Îşi asumă, mai presus de orice, 
destinul. Cu cât acesta este mai tragic, cu cât suferinŃa e mai cutremurătoare, cu atât puterea lui de a 
trece prin suferinŃă îi provoacă fericirea. Accentul cade pe libertatea trăirii sentimentului religios, 
iar suferinŃele se transfigurează (…). Îndurând povara torturii, N. Steinhardt are revelaŃia mântuirii 
prin suferinŃă… Prin binecuvântarea Calvarului pe care-l trăieşte, prin transformarea celor mai 
atroce suferinŃe în surse de bucurie, prin voinŃa teribilă de a reface, de a repeta patimile 
Mântuitorului, cartea lui N. Steinhardt propune o christomorfoză [s.n. I.C.]”. Transformarea întru 
Hristos, presupune, în opinia lui Vlad Pavlovici, preluarea şi asumarea unui model de abordare şi 
„practicare” a suferinŃei. O exagerare se produce, totuşi, în ultima dintre frazele citate şi reprezintă, 
de fapt, esenŃa unei abordări eronate, întâlnită şi în alte studii privind Jurnalul fericirii. Convertirea 
la creştinism vine, în cazul lui Nicolae Steinhardt, din nevoia imperioasă de a da sens situaŃiei 
concrete, deloc „confortabile”, în care îl aduce detenŃia. Este greu de înŃeles cum se poate 
binecuvânta calvarul (iar Nicolae Steinhardt abordează problema calvarului într-un mod realist, şi 
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nu idealist, în interpretarea „lui Eli, Eli”, de exemplu) sau cum poate suferinŃa să devină, în abstract, 
sursă de bucurie. Personal, prefer să înŃeleg prin „christomorfoză” asumarea deplină şi realistă a 
credinŃei în mântuire. Prin credinŃa desăvârşită în Dumnezeu-mântuitorul, închisoarea, tortura şi 
moartea iminentă capătă sens şi sunt acceptate ca parte din destin şi ca manifestare a voinŃei divine. 
Fericirea are ca sursă credinŃa şi nu (în mod direct) suferinŃa. „CredinŃa ne dă bucurie pentru că ne 
pune brusc de acord cu ce este real”, notează Steinhardt în Jurnal. CredinŃa asigură sens inclusiv 
detenŃiei, iar sensul asigură libertate, în mod paradoxal, inclusiv în context carceral. 

Problematica lipsirii de libertate (în închisoare sau în afara acesteia) pe criterii politice, 
ideologice, neconstituŃionale şi de cele mai multe ori fabricate (pentru a se încadra în şabloane 
sovietice consacrate), ocupă un rol cheie în logica memoriilor steinhardtiene. Închisoarea politică 
este văzută de Nicolae Steinhardt, în descendenŃa lui Mihail Bulgakov, ca o reflectare concentrată a 
unei societăŃi întregi. Revelatorii, în acest sens, sunt cuvintele lui Oscar Steinhardt, reluate de fiu în 
Jurnal: „nu te întrista, pleci dintr-o închisoare largă într-una mai strâmtă, iar la ieşire nu te bucura 
prea tare, vei trece dintr-o închisoare strâmtă într-una mai largă”.  

Amplul labirint proustian al Jurnalului este astfel construit încât să conducă spre o 
(re)descoperire a libertăŃii. DefiniŃiile acesteia sunt inserate constant şi adesea redundant în fluxul 
ideilor steinhardtiene. Nu este vorba strict despre ieşirea din spaŃii concentraŃionare (închisori sau 
state-închisori). Jurnalul fericirii încearcă să configureze soluŃia eliberării din fals şi iluzie 
existenŃială. Problematica este, în esenŃă, modernă, propunând omului asumarea identităŃii prin 
raportare la sensul existenŃei şi al morŃii. SoluŃia creştină se particularizează prin posibilitatea 
mântuirii, astfel încât Nicolae Steinhardt preia vechea logică evanghelică şi o aplică provocărilor 
„acestui sălbatic, absurd şi dement veac al nostru” (conform formulării folosite în convorbirea cu 
Zaharia Sângeorzan [10]). ViaŃa devine, în detenŃie şi în afara acesteia, provocare identitară şi 
pregătire a mântuirii. 

Obiectivele tematice asupra cărora Nicolae Steinhardt îşi concentrează atenŃia sunt 
identitatea, devenirea creştină, libertatea, adevărul, destinul, credinŃa, binele, răul, justiŃia şi iertarea. 
Jurnalul fericirii îşi propună să „dezgroape” de sub zgura sufocantă a ideologiei normalitatea, adică 
înŃelesul tradiŃional al valorilor. Din acest motiv, detenŃia este prezentată ca imagine concentrată a 
contextului istoric opresiv, prin care toate elementele enumeraŃiei de mai înainte sunt contrazise, 
demontate, anihilate şi înlocuite cu formele lor „răsturnate”. Omul „nou”, arată Nicolae Steinhardt, 
răstoarnă grila valorilor tradiŃionale, a ierarhiilor conservatoare, impunând o identitate colectivă şi 
amorfă, o libertate utopică, proiectată pentru un viitor incert şi asociată, ilogic, cu egalitatea. 
Adevărul clasei substituie adevărul individual şi pedepseşte demonstrativ manifestarea şi 
exprimarea acestuia. Ca realitate spirituală subiectivă şi personală, credinŃa religioasă este înlocuită 
cu credinŃa materialismului dialectic, iar colectivitatea uniformă se angajează în construirea 
egalităŃii eliberatoare. Codul penal şi cel civil suferă mutaŃii radicale, impunând o justiŃie a 
„adevărului colectiv”. Astfel, între grila individuală a binelui şi a răului şi cea instituŃională se 
creează breşe care duc la anularea forŃată a celei dintâi. Numeroase volume documentare şi studii 
postdecembriste tratează problema închisorilor politice, a lagărelor de muncă şi a domiciliilor 
forŃate prin care comunismul a demonstrat că practica adevărului individual şi identitatea 
intelectuală şi spirituală superioară sunt neconstituŃionale.  

Nicolae Steinhardt propune, prin Jurnalul fericirii, o înŃelegere superioară şi autentic 
creştină (deşi forŃează constant canoanele dogmaticii ortodoxe) a modului în care se construieşte 
identitatea. Intelectualul evreu convertit la ortodoxie configurează, prin operă, un traseu identitar 
complex, destinat nu doar autentificării convertirii sale, ci mai ales revelării, în manieră literară, a 
unei căi de redescoperire identitară pentru ceilalŃi. Posibila nevoie de limpezire psihologică a 
propriei convertiri este, în opinia mea, devansată de motivaŃiile etice şi estetice care conectează 
scriitorul de cititor. Jurnalul fericirii este destinat în primul rând cititorilor. Este propus, deloc 
orgolios, ca soluŃie de salvare prin clarificare identitară spirituală, religioasă şi naŃională. Îl impune 
pe Nicolae Steinhardt ca memorialist atipic, ca scriitor care îşi construieşte o certă autonomie faŃă 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 177 

de specia memoriilor. Stilul său „baroc”, utilizarea inteligentă a tehnicilor narative proustiene, 
inserarea fragmentelor Bughi mambo rag, năucitoare prin complexitatea mesajului, conduc la 
apropierea Jurnalului fericirii de epica subiectivă. Dacă îmi este permisă o adaptare a formulării lui 
Ion Manolescu, citată anterior (i.e. „literatură fără ficŃiune”), Jurnalul fericirii al lui Nicolae 
Steinhardt este un „roman fără ficŃiune”, destinat posterităŃii. Este o căutare şi o recuperare a 
timpului trecut, printre evenimente şi chipuri reale, transfigurate în imagini simbol şi personaje 
literare.  
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NOTE 

 
1. Imediat după confiscarea, la 14 decembrie 1972, a singurului exemplar dactilografiat din 
manuscrisul Jurnalului (550 de pagini), Nicolae Steinhardt redactează o a doua variantă, mai amplă 
(de aproximativ 760 de pagini). După 1975, multiplică ambele variante. Prima variantă (şi cea care 
este astăzi editată) este dată spre păstrare (şi) lui Virgil Ciomoş. Ambele variante ajung, prin 
interpuşi, în FranŃa. Monica Lovinescu lecturează la microfonul Europei Libere, pe tot parcursul 
anului 1988, fragmente din Jurnal. 
2. Journal de la félicité, Traduit du roumain et annoté par Marily le Nir, Preface d’Olivier Clement, 
ARCANTÈRE Éditions / Éditions UNESCO, Paris, 1995; 
Diario della felicità, Traduzione di Gabriela Bertini Carageani. Edizione italiana a cura di 
Gheorghe Carageani, Il Muliono, Bologna, 1995; 
Jurnalul fericirii, traducere în limba ebraică de Yotam Reuveny, 2006; 
Jurnalul fericirii, traducere în limba neogreacă de Nectarios Koukobinos, Editura Maistros, 2007; 
Napló a boldogságról, Fordídota Dankuly Csaba, Dabkuly Levente, Koinonia, Kolozsvar, 2007; 
El diario de la felicidad, Traducción y edición de Viorica Pâtea, con Francesco Sáncez Miret y 
George Ardeleanu, Ediciones Sigúeme, Salamanca, 2007. 
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Abstract 

This article aims to present some unpublished texts of Benjamin Fundoianu, Romanian 
writer also known as Benjamin Fondane, after his departure in France. 

Those confessions remained in an archive kept by his brother – in –low, Paul Daniel. The 
interpreter has the chance to discover the frame of reference of the intellectual and moral evolution 
of Benjamin Fundoianu.  

Even if he is born in a Jewish family, the writer notes some caustic analogies with Jesus 
Christ. The dualism is a key term for all his life and work, hiding a dramatic oscillation of his own 
spirit, which started the pursuit of his own identity, between two religions, two ethnic groups and 
two ways of Being…  
 
Key words: confession, unpublished text, Christianity, Judaism, origins, dualism  
Cuvinte cheie: confesiune, text nepublicat, creştinism, iudaism, origini, dualism 

 
Unul dintre materialele păstrate în arhiva lui Paul Daniel, „lada cu amintiri”, care a rămas 

după plecarea definitivă, din Ńară şi, mai apoi, din lume, a lui Bemjamin Fundoianu, poartă titlul 
Pagini dintr-un confesional şi restituie cercetătorului de astăzi felii de suflet: cadrul formativ, 
atmosfera acelei etape de viaŃă şi trăirile aferente. Acesta este, poate, şi motivul pentru care autorul 
l-a „uitat” nepublicat.  

La momentul conceperii acestor eseuri, Benjamin Fundoianu avea 18 ani.  Amprenta 
originilor se face simŃită, evident, încă din copilărie. Restituirile din această etapă a vieŃii, de un 
farmec ameŃitor, au totodată şi o profunzime amară. Însemnările privindu-i naşterea aruncă un văl 
asupra fondului primar al formării sale. Problema identităŃii apare încă de pe acum: incontestabil 
marcat de tradiŃia iudaismului, prin întreaga zestre familială, copilul Fundoianu (pe atunci 
Wechsler) prinde rădăcini în solul spiritual românesc. 

E relevantă o anume incertitudine legată de data naşterii sale: „M-am născut în anul 1898, 
luna Noembre, în ziua de 14. Pe actele oficiale sunt născut în 15.” [1] E ca şi cum cel care declară, 
cu aparentă seninătate, că Fundoianu a murit, pentru a se naşte Fondane, a avut, şi în plan biografic, 
nevoie de o dublă naştere: una reală, cealaltă oficială. 

În continuarea memorialului începuturilor sale prin lume, Fundoianu notează: „Deşi mă 
importase puŃin în care zi anume m-am născut, am întrebat odată, din curiozitate. Mi s-a povestit un 
basm întreg, complex şi dificil…”. Ar fi, probabil, forŃat să punem în discuŃie toate implicaŃiile 
„basmului” şi ale folosirii termenului în acest context. Fără doar şi poate, însă, personalitatea şi 
destinul celui în cauză are ceva din grandoarea eroilor de poveste. 

Atrage atenŃia, în paragrafele următoare, o savuroasă aroganŃă spirituală, un soi de 
impertinenŃă ostentativ afişată. Şi, din nou, paradoxul:  dacă „mă importase puŃin în care zi anume 
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m-am născut…”, atunci cum de ziua aceea e „memorabilă”, o adevărată „sărbătoare”, e ziua în care 
„a avut lumea deosebita onoare de a mă naşte…”? 

Termenul care defineşte, în substanŃă, firea lui Fundoianu este acela de disimulare. La fel 
cum s-a „jucat” cu propria identitate, „se joacă” şi cu destăinuirile spirituale. Complexitatea 
imaginii sale se compune caleidoscopic; cad şi se ridică diverse cortine; afirmaŃii care par certe 
sunt, nu peste multe rânduri, dezminŃite şi întreaga sa personalitate pare să se compună, 
descompună şi recompună perpetuu. Ce altceva s-ar putea spune despre cineva care, în aceeaşi 
frază, sfidează tradiŃiile milenare pentru a ridica propria sa naştere la rangul celei întemeietoare a lui 
Iisus Hristos, pentru ca, mai apoi, să vorbească despre „nerozia de a mă fi născut”? 

Analogiile caustice cu Crist sunt multiple. Povestea sacră a naşterii din Betlehem este luată 
într-o studiată derâdere, eseistul erijându-se în povestitor şi adresându-se direct unui auditoriu 
imaginar: „Din fericire, m-am născut în Iaşi; dacă m-aş fi născut în Betlehem pe vremea lui Irod, aş 
fi poate în rândul celor masacraŃi. Aşa că nu puteam astăzi să vă povestesc. Pentru care lucru îi 
mulŃumesc adesea celui ce stăpâneşte peste toate, că nu m-am născut la Betlehem.” [2] La o privire 
atentă, se remarcă, însă, că, de fapt, eseistul nu se substituie ironic Mântuitorului creştin, Fundoianu 
nedând nicicând dovadă de imorală desconsiderare a unei alte culturi ori religii, ci precizează clar 
faptul că ar fi fost „în rândul celor masacraŃi”, nu în locul pruncului salvat.  

„… pe atunci n-aveam impresii… Nu-mi amintesc nimic…”, notează în continuare 
Fundoianu, referindu-se la evenimentele acelei vârste. Şi totuşi, de unde poveştile despre Ńipetele în 
decursul „zilelor monotone” şi al „nopŃilor pustii”, de unde răsare bona durdulie cu iubitul său şi 
cântecele mamei, aplecată deasupra leagănului? E vorba, din nou, de o identitate fabricată, 
reconstruită din amintirile contemporanilor? Sau, din contră, e vorba de o estompare voluntară a 
acestei perioade, cu identitatea sa cu tot, pentru a face loc unei alteia, mai „rentabile”? 

„Cântecul (mamei, n.n.) era vechi, bătrân, străin, îndepărtat. Era născut din chin şi din 
suferinŃă şi reflecta în apele lui limpezi nebănuite cochilii şi boabe de mărgăritare. Era adus din alte 
Ńărmuri cu vegetaŃii de naramze şi de mandarine, din Ńărmi cu lacuri albastre în scorburi de munŃi, 
cu lemn de cedru şi de palmier, cu soare roşu ca o garoafă coaptă, cu populaŃie vie, străină şi 
stranie…”[3] Răzbate, din această caracterizare a liniei melodice, istoria unui neam, pătrunzând în 
conştiinŃa copilului prin cântec. E istoria unui neam bătrân şi greu încercat, purtând peste timpuri o 
cruce, asemenea Mântuitorului născut şi răstignit în sânul său. 

Fundoianu / Fondane fuge însă de rolul profetului, nealegând calea vizionarismului („e o 
meserie care renta numai în antichitate”- notează el cu cinism). Totodată, el nu vede calea 
autodefinirii nici în renegarea originilor („Dar nici antisemit, deşi e o meserie care rentează astăzi 
îngrozitor”). 

Aceeaşi pagină de eseu dă autorului ocazia de a-şi creiona un portret din pruncie, recompus, 
după cum însuşi mărturiseşte, din perspectiva contemporanilor acelor momente: „Aveam capul 
mare, Ńuguiet şi de forma unui bostan. Ochii îmi erau mici, şterşi, abia existenŃi. Sprâncenele 
desemnau o curbă groasă şi plină. Obrazul îmi era roşu şi urechile îmi erau lungi peste măsură. Din 
toate aceste semnalmente, am rămas numai cu (picioarele) urechile lungi. Mai eram roşu, roşu ca 
vinul, ca pudoarea, ca inocenŃa. Şi în sfârşit, ca să completez lista,... eram chel şi chelia mea era tot 
Ńuguietă ca şi capul.  

Eram deci urât ca un faun, ca Voltaire or ca un urangutan.”  
Dacă nu îşi neagă rădăcinile evreieşti, Fundoianu optează însă pentru o lepădare a locului, 

(dacă am numi zestrea ereditară – fondul) cu alte cuvinte a hainei de românism mascând o altă 
natură. Reîncarnarea sa, urmare a uciderii sinelui de către sine, ne aduce în faŃa ochilor pe Benjamin 
Fondane, poet şi filosof francez, apărut în urma unei voite metamorfoze. 

Dualismul este un alt termen-cheie în ceea ce priveşte fiinŃa celui în cauză. ReflecŃiile cu 
privire la naşterea lui Iisus (numit, creştineşte, Mântuitorul!) şi asupra propriei iviri în lume ascund 
o dramatică pendulare a spiritului pornit în căutarea propriei determinări, între două religii, între 
două etnii, între două feluri de a Fi în lume şi de a te raporta la aceasta. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 182 

În final, după o incursiune în visul mamei sale, care îl dorea doctor, avocat ori inginer, poate 
chiar bancher, dar în nici un caz „poet mare, critic cu arme formidabile de spirit, războinic în arena 
literelor ori simplu, un boem” [4], Fundoianu atinge problema delicată, la vârsta maturităŃii, a 
propriului drum existenŃial, încă incert. Ultimele rânduri sfârşesc într-o notă anecdotică, amintind 
de preconcepŃiile mentalităŃii generale: „Oricum, dacă va fi cumva să fiu profet, apostol, zeu, ori alt 
asemene profesionist, vă făgăduiesc să fiu de bun simŃ şi să vă respect. Căci vă asigur, că oricât de 
mare a fost Crist, nu-i pot ierta niciodată că a salvat de la moarte pe soacra lui Ioan. Sunt gesturi 
care nu se iartă aşa de lesne!” [5] 

Primii ani de şcoală sunt, la rândul lor, evocaŃi în Pagini dintr-un confesional. Fundoianu 
este, fără îndoială, un maestru al conexiunilor: un fundal mohorât de toamnă plumburie, cu „ ploaie 
greoaie” şi „plâns de vânt”, îi serveşte ca suport pentru a redeştepta „icoane din trecut”, „impresii 
înmormântate”, „amintiri prohibite”. Între acestea, chipul bunicului matern, întemeietor al şcolii, 
încremenit într-un tablou din cancelarie, şi cel al domnişoarei Frumuşeanu, profesoară a scriitorului 
în clasele primare.  Aceasta transcende, vie, textul, la fel de tânără, la fel de frumoasă: „Nu mi-o pot 
închipui îmbătrânită, ofilită, ca o floare de toamnă şi poate fără dinŃi. Suntem obişnuiŃi să păstrăm 
icoana cuiva nealterată, ca o medalie ce păstrează figura unui imperator. łi-l poŃi închipui tânăr, pe 
Mircea cel Bătrân şi urât, Târgul Frumos?” [6]  

Tot de aceeaşi perioadă se leagă şi amintirea primei iubiri, o pasiune al cărei punct 
culminant era contemplarea naivă şi platonică a „marmurei gâtului D-rei Marguerite”, transformată 
ulterior într-o invazie directă, conform principiului că „amorul nu e decât contactul a două 
epiderme” [7].  Furtunoasa dragoste ia sfârşit printr-o sfâşietoare lovitură sub centură asupra 
copilandrului, ridiculizată la momentul maturităŃii: domnişoara căreia îi dedicase naive şi entuziaste 
versuri fuge cu un ofiŃer... Interesantă este perspectiva pe care, la ani mulŃi distanŃă, eseistul o are 
asupra acestei fiinŃe care i-a marcat ucenicia amoroasă: „O văd şi azi pe stradă...Şi întorcându-mi 
capul, mă gândesc că carnea asta dospită... e un interesant bibelou de catalogat în averea cuiva.” 
Câteva rânduri mai jos, în finalul Paginilor, amintirea tatălui se strecoară în paginile eseului, printr-
o frază-epilog pentru „drama” erotică: „Iaca, ai pierdut doi ani să-i faci versuri şi când a fost să fie 
nici n-a fugit măcar cu tine.” [8] 

SecvenŃele autobiografice astfel restituite vin să lumineze încă un con de umbră din imensa 
complexitate a structurii spirituale pe care o lasă a se întrevedea  ansamblul operei fundoniene. 
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Abstract 

Requiem is the one of the most renowned works of the Russian poet Anna Akhmatova. The 
composition consists of fifteen short poems introduced by a paragraph of prose and reflects the 
anguish of the Russian people during the Yezhov terror. 

Anna Akhmatova describes a collapse of self into emotional turmoil, speaking for herself 
while representing an entire nation. At the climax of the grief cycle, three religious figures appear: 
Mary Magdalene, the Virgin Mary, and John, the beloved disciple. Taken out of the New Testament 
context, they reinforce the poet's subtext on the inevitability of suffering. Akhmatova allows the 
central figure to transcend her personal circumstances in an almost supernatural way – that is, not 
to mitigate her pain, but to dignify and honor the ability of all women, to confront their deepest 
grief and fear and ultimately survive. 

 
Key words: individual, general, psychologism, dramatic 
Cuvinte cheie: individual, general, psihologism, dramatism 

 
Anna Ahmatova (1889-1966), pe numele său adevărat Anna Gorenko, a fost o personalitate 

marcantă a poeziei ruse din secolul al XX-lea, câştigătoare a Premiului internaŃional de poezie Etna-
Taormina decernat de Uniunea Scriitorilor Europei (12 decembrie 1964) şi Doctor Honoris Causa al 
UniversităŃii Oxford (5 iunie 1965). Moştenirea sa literară este bogată şi variată, cuprinzând volume 
de poezii (treisprezece apărute în timpul vieŃii, şaisprezece - postum), proză autobiografică, eseuri 
referitoare la viaŃa şi creaŃia lui A. S. Puşkin, Dante Alighieri, Amedeo Modigliani, Aleksandr Blok 
et al., dar şi traduceri din diferite literaturi,  inclusiv din literatura română. 

Poeta a debutat sub auspiciile liricii de dragoste - concepŃia sa despre iubire se înscrie în 
tradiŃia literaturii ruse de la sfârşitul secolului al XIX-lea, legătura cu predecesorii, cu poezia rusă 
de o incontestabilă frumuseŃe a lui Puşkin, Lermontov sau chiar a contemporanei łvetaeva, fiind 
uneori sesizabilă, dar găsind în vocea Ahmatovei un timbru propriu şi original. În literatura 
„veacului de argint”, căreia Anna Ahmatova îi aparŃine, tema iubirii ocupă un loc însemnat - 
reprezentanŃii culturii ruse: filosofi, scriitori şi poeŃi, acordând o atenŃie sporită teoriei iubirii, în 
care un rol hotărâtor revine postulatelor neoplatonice şi creştine. Anna Ahmatova, care avea un 
profund sentiment religios, se va deosebi însă de confraŃi prin aceea că în opera sa dragostea nu e 
niciodată „egoistă”, întotdeauna e ridicată la rangul suprem al trăirilor umane. Temei iubirii i se vor 
adăuga, pe parcurs, şi altele, ce este însă definitoriu pentru întreaga lirică ahmatoviană e că, într-un 
anumit sens, dincolo de numele poetei stă întregul popor, ea este doar vocea unică, inconfundabilă, 
care privind lumea prin prisma istoriei vii, dar şi a propriei sale inimi, vorbeşte în numele său şi al 
tuturor.  

Anna Ahmatova este  receptată de critica literară ca un poet „pur liric”, fiind aşezată în 
acelaşi rând cu A. A. Fet şi cu F. I. Tiutcev. Cu toate acestea, naşterea poemelor în creaŃia 
ahmatoviană nu constituie pentru cercetătorul atent un pas – „surpriză” căci, aşa cum subliniază M. 
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M. Kralin, „încă de la apariŃia celei de-a doua culegeri începe să  apară  criza conştiinŃei individuale 
a poetei, care face încercări de a ieşi din graniŃele conştiinŃei unei singure personalităŃi, îndreptându-
şi privirea către o lume uneori iluzorie, creată pe fantezii, dar care se sprijină pe o tradiŃie literară 
deja existentă.”[1] ApariŃia speciei poematice îşi află originea în „trăirile omului simplu, din popor, 
în numele căruia poeta vorbeşte”[2], orientarea Ahmatovei spre poem datorându-se şi întâmplărilor 
din secolul al XX-lea, ce aduc în prim-plan problematica referitoare la participarea şi locul omului 
în istorie, care dintr-un „tablou” se transformă acum în acŃiune, atrăgând în vâltoarea sa omul. I. S. 
Turgheniev spunea că nu putea crea dacă nu se simŃea distrus, dacă nu suferea; acest lucru poate fi 
afirmat şi în cazul poetei - ce nu putuse face revoluŃia, care a lăsat puŃine urme în opera sa, au reuşit 
teroarea stalinistă şi războiul. Evenimentele succedate, lucrurile, natura, figurile umane, cursul 
istoriei în general, sunt, pe larg, sesizate de către poetă, descrise şi analizate în profunzime pentru ca 
ele să transpară cât mai reale. Ahmatova prezintă o „lume” întreagă, abordează realităŃi ale 
lucrurilor şi oamenilor, lumea zugrăvită de ea având o valoare intrinsecă. EsenŃa existenŃei e găsită 
prin intermediul „realităŃii”, căci suferinŃa a „reintegrat-o” pe poetă în epocă, dar chiar şi în clipele 
când devine „glasul tuturor”, Ahmatova nu reuşeşte să se purifice total de „contrariile sentimentelor 
omeneşti - pasiune, durere, tristeŃe, disperare”[3], generalizarea experienŃei individuale 
neconducând, aşadar, la impersonalizare, în sensul filosofic al termenului, şi, cu atât mai mult la 
depersonalizare. Această stare de fapt este magistral ilustrată în cele două poeme ale sale Recviem şi 
Poemul fără erou. 

Scris în a doua parte a vieŃii, Recviem - „monument dedicat jertfelor tiraniei staliniste, 
oamenilor suprimaŃi fără nicio vină” 

[4], reprezintă un ciclu de poezii total diferite de cele scrise 
înainte, o „cădere în sine”, dar şi un Ńipăt de durere, un mod de descărcare şi o depăşire a graniŃelor 
lirismului în încercarea de a deveni un mod de supravieŃuire. Poeta cunoscuse gloria înainte de 
scrierea acestui poem, dar încercarea imensă şi durerea unei soŃii şi mame i-au determinat 
izbucnirea unui „dor” şi a unui zbucium, necunoscute în literatura rusă de până atunci. Ahmatova 
însăşi afirma: „destinul nu m-a ocolit. Tot ceea ce putea suporta un om, am suportat şi eu” şi, cu 
toate că suferinŃa sa nu era singulară în epocă, poeta este singura care va reuşi să imprime o voce 
profund originală acestei stări generale. În acest sens cuvintele scriitorului Aleksandr SoljeniŃân 
sunt edificatoare: „nu dumneavoastră vorbiŃi, ci Rusia vorbeşte”, în timp ce poetul Iosif Brodski va 
recunoaşte, ani mai târziu, că a purtat cu sine întotdeauna, ca pe un motto, versurile celei de-a 
cincea poezii din ciclul ahmatovian „Elegii nordice”:   

                                                       
„Ca pe un fluviu 

M-a deviat o epocă severă. 
Şi viaŃa mi-a schimbat-o. 

În altă albie 
A curs pe lângă alt făgaş. 

Şi malurile mele eu nu mi le cunosc.” 
(traducerea versurilor Livia Cotorcea) [5] 

 
Recviemul este o operă de un tragism cutremurător scrisă mai degrabă „în suflete” decât pe 

hârtie. Nu ne referim aici la faptul că versurile poemului au fost păstrate ani în şir doar în memorie, 
ci la acela că, citindu-le, impactul este atât de puternic încât imaginile create rămân imprimate 
pentru mult timp pe retină. Durerosul coşmar al ejovşcinei - temă nouă în creaŃia ahmatoviană, o 
face pe poetă să se defuleze în durere şi disperare, dar şi în rezistenŃă şi stoicism. „Ejovşcina” sau 
„ejovismul” reprezintă perioada cuprinsă între septembrie 1936 – decembrie 1938, interval de timp 
în care N. I. Ejov (1895-1940) s-a aflat în funcŃia de înalt demnitar de stat şi de partid în fosta 
URSS. În calitate de şef al SecurităŃii sovietice şi de comisar (ministru) de Interne, Ejov a fost cel 
mai sângeros dintre conducătorii organelor represive, în anul 1939 fiind la rându-i arestat şi apoi 
împuşcat. În descrierea acestei perioade, Ahmatova atinge cele mai înalte trepte ale forŃelor 
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expresive şi emoŃionale absorbind în sine nu numai drama personală, ci şi drama a milioane de 
femei contemporane cu ea, cunoscute sau necunoscute. Psihologismul ajunge la cote maxime şi 
reprezintă un mijloc special, superior organizat, de a transmite trăirea cititorului, astfel încât aceasta 
poate fi numită, la modul cel mai exact, trăire a poemului. Trăirile individuale ale poetei sunt 
generalizate, universalizate, formând o simbioză complexă între sentimentele autoarei şi cele ale 
„altcuiva”, astfel încât în poem îşi găsesc rezonanŃă sentimentele şi gândurile unui întreg strat al 
societăŃii ruse. Evenimentele istorice sunt trecute prin prisma subiectivă a trăirilor eroinei lirice, 
atingând cote dramatice şi reflectând evoluŃia eroinei ahmatoviene, dar aceasta reprezintă o imagine 
artistică de sinteză, care îmbină individualul şi tipicul, caracteristicul şi generalul, fiind înrudită cu 
imaginea poetului, dar nu şi identică cu aceasta.  

„Ciclul de poezii”, cum îl numea Anna Ahmatova, fusese conturat în forma lui actuală încă 
din anul 1940, iniŃial fiind memorat de către autoare şi încredinŃat doar câtorva prieteni de 
încredere. Se pare că poemul era cunoscut de unsprezece persoane, deşi Lidia Ciukovskaia susŃine 
în lucrarea Însemnări despre Anna Ahmatova/Zapiski ob Anne Ahmatovoi, că numărul acestora ar fi 
fost de numai şapte. „Recviemul îl ştiau pe dinafară unsprezece oameni, dar niciunul nu m-a trădat” 
– consemnează L. Ciukovskaia cuvintele poetei din data de 14 aprilie 1965. [6]  Unul dintre cei 
unsprezece oameni de încredere, V. I. Vilenkin, descrie în volumul său - În a o sută una oglindă/V 
sto pervom zerkale (1990), atmosfera plină de solemnitate a întâlnirilor tainice dintre Ahmatova şi 
grupul ales pentru ascultarea poeziilor „interzise”: „cu promisiunea să nu notez nimic din ce-am 
memorat şi să nu spun nimănui, niciodată...”, [7]  în timp ce L. Ciukovskaia adaugă: „senzaŃia 
înspăimântătoare era că prin preajmă este cineva, că nu-l poŃi atinge şi identifica, cineva care 
rămânea mereu necunoscut, şi de aceea cu atât mai înfricoşător. Este motivul pentru care se folosea 
mereu forma de plural: au venit, l-au luat, l-au dus. În acei ani Anna Ahmatova trăia ca într-o 
cameră de tortură pretinzând de la sine şi de la alŃii să nu uite această tortură şi dispreŃuindu-i pe cei 
ce se comportau ca şi cum ea nu exista. Să notez discuŃiile noastre? Oare asta nu însemna s-o expun 
morŃii? Să nu scriu nimic despre ea? Nu ar fi fost şi aceasta o adevărată crimă?” [8], se întreba L. 
Ciukovskaia. Poemul a putut fi dactilografiat abia în anul 1962, ulterior copiile sale răspândindu-se 
în întreaga Rusie: „Recviem a fost copiat integral, produs în câteva exemplare, şi aşa minunea s-a 
produs. Astfel, Recviem nu va dispărea dacă cei şapte ori unsprezece oameni care, ca şi mine, îl 
ştiau pe de rost, vor muri cu toŃii o dată...” [9]  

Anna Ahmatova a predat una dintre dactilograme revistei Novîi mir, revistă cu o orientare 
mai liberală, dar poemul nu a putut trece de cenzură. În schimb, un exemplar ajuns în străinătate va 
face posibilă, în anul 1963, publicarea lui în limba rusă, într-o revistă ce apărea la München sub 
redacŃia lui G. P. Struve – Tovarişcestvo Zarubejnîh Pisatelei, însoŃită fiind de următorul 
comentariu: „aceste versuri provenite din Rusia sunt publicate fără consimŃământul autorului”. 
Imediat după aceea, poemul este tradus în câteva limbi străine, iar impactul este uriaş. În Carnetele 
de note, la anul 1964, găsim consemnat: „EdiŃii: în limba rusă – München, în limba franceză 
(„Esprit”), în polonă (în revista Kultura ), în America, în Anglia, în limba italiană, în cehă (ediŃia 
emigraŃiei cehe)”. Convingerea poetei va fi aceea că decernarea prestigiosului premiu internaŃional 
pentru poezie Etna-Taormina se datorase, în principal, scrierii acestui poem, înalta distincŃie, 
precum şi cea care a urmat - Doctor Honoris Causa al UniversităŃii Oxford, marcând, de fapt, 
recunoaşterea întregii sale activităŃi literare.[9] Convingerea că cele două premii primite ca 
recunoaştere spre sfârşitul vieŃii se datorează Recviemului, a determinat-o pe poetă să spere că 
poemul va putea fi publicat şi în Rusia. Şi „minunea” era pe cale să se producă în anul 1965 când 
Ahmatova a fost înştiinŃată că la editura „Sovetskii pisatel” i se pregăteşte editarea unui nou volum 
de versuri ce urma să includă, în sfârşit, şi ciclurile Recviem şi Poem fără erou. Aşteptările îi vor fi 
înşelate însă şi de această dată. Publicarea Recviemului în Rusia va fi posibilă mult mai târziu, la 
douăzeci şi unu de ani după moartea poetei, în revistele Oktiabr , nr. 3/1987 şi Neva şi în volum 
abia în anul 1989 în culegerile Lirice şi Sunt glasul vostru..., ambele tipărite la edituri moscovite.  
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Cercetătorii de azi pun Recviem şi Versurile biblice ale Annei Ahmatova alături de Maestrul 
şi Margareta lui Mihail Bulgakov sau de Eşafodul lui Cinghiz Aitmatov [10], prin intermediul 
acestor capodopere, autorii lor ridicând probleme ce vizează valorile general-umane, raportate la 
situaŃiile de „astăzi”. În prelegerea despre Ahmatova şi Maiakovski, criticul Kornei Ciukovski, ce-i 
drept, exagerând, o „taxase” pe poetă ca fiind „ultimul şi singurul poet al ortodoxiei”. [11]  
ÎmpărŃirea făcută va avea, ulterior, o influenŃă nefastă în dezlănŃuirea campaniei de presă împotriva 
sa, dar tema biblică străbate, într-adevăr, de la un capăt la altul creaŃia ahmatoviană pătrunsă de o 
religiozitate ce-i nuanŃează „tragedia”. Căutările eroinei ahmatoviene poartă „un caracter profund 
religios” [12] , remarcat şi de N. V. Nedobrovo: «un drum religios, în sensul Evangheliei după Luca 
(17:33): „Oricine va căuta să-şi scape viaŃa o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi”». [13] 
Calea aceasta pare a fi  preferata poetei - ea alege „să-şi mântuiască sufletul” împărtăşind soarta 
celor mai puŃin favorizaŃi de soartă, altruismul, compasiunea şi credinŃa însoŃind-o pe parcursul 
întregii vieŃi. Poetul Iosif Brodski subliniază: „Compasiunea faŃă de eroii Recviemului îşi are sursa 
în religiozitatea ardentă a autoarei, iar înŃelegerea şi iertarea a toate câte par că depăşesc limita 
raŃionalului sunt născute de inima, de conştiinŃa ei, precum şi de sentimentul timpului. Nicio 
credinŃă nu-Ńi dă puterea de a înŃelege şi de a ierta, cu atât mai puŃin te poate ea ajuta să trăieşti 
uciderea unui soŃ şi arestul altuia; ea nu-Ńi poate da puterea să retrăieşti destinul propriului fiu şi să 
suporŃi patruzeci de ani de muŃenie şi de urmărire. Nicio Anna Gorenko n-ar fi putut suporta toate 
acestea, în schimb a putut-o face Anna Ahmatova”.[14] 

Caracterul autobiografic (individual) al personajului central al Recviemului este 
neîndoielnic, de aceea e şi extrem de greu să separi cota de participare a autoarei la soarta 
personajului său. Evenimentele nu se desfăşoară „aievea” înaintea noastră, ci ne sunt relatate, astfel 
încât nu putem scăpa de convingerea că „firele” evenimentelor sunt concentrate în „mâinile” poetei 
şi că de ea depinde modul lor de desfăşurare, chiar şi atunci când redă evenimente care, prin 
animozitatea lor, se apropie de tragism. „Atitudinea” epică şi cea dramatică nu sunt străine de 
„fermentul” originar al „atitudinii” lirice a Annei Ahmatova, ba chiar forŃa liricii „împrumută” 
epicului şi dramaticului posibilitatea de a aprofunda simŃurile, trăirile şi aspiraŃiile personajului 
central, dar şi ale celor adiacente, în acest mod intensificând mobilul evenimentelor şi al acŃiunilor. 

Titlul poemului ne trimite cu gândul la recviem – slujbă religioasă în biserica romano-
catolică Ńinută pentru pomenirea unei persoane decedate ori compoziŃie corală cu orchestră, scrisă 
pe textul liturgic al misei funebre (în Carnetele de note Anna Ahmatova îşi numeşte poemul chiar în 
limba latină – Requiem, titlu ce provine din sintagma latinească: „Requiem aeternam dona eis” - 
„Liniştea eternă dă-ne-o nouă”). Sub această titulatură sunt reunite cincisprezece poezii, în care sunt 
deplânse suferinŃa mamelor, soŃiilor, surorilor aflate la porŃile închisorilor staliniste, jertfa tuturor 
celor condamnaŃi fără vină şi, nu în ultimul rând, jertfa generaŃiei poetei. Ahmatova apelează la 
câteva motive a căror imagine aminteşte uneori de genul muzical al recviemului, „poemul-ciclu” 
îmbinând mai multe simboluri, care, într-un final, se vor concretiza într-un „monument” ce „cântă” 
„memoria veşnică” a milioanelor de oameni. S. V. Burdina subliniază: „în tradiŃia rusă ortodoxă 
acest lucru se realizează prin intermediul bocetului, gen folcloric care îi permite Ahmatovei să-şi 
plângă toată boala şi amărăciunea. (…) Plânsul ca şi parastasul, deŃin resurse semantice deosebite, 
„amintirea genului” (M. Bahtin) permiŃându-i poetei să se exprime într-un mod plastic în legătură 
cu ceea ce, de altfel, nu putea fi spus în acele vremuri”. [15] 

Recviem conŃine o „DedicaŃie” în versuri urmată de un text scurt - „În loc de prefaŃă”, de un 
„Preambul” în versuri şi de zece poezii numerotate cu cifre romane, poemul încheindu-se printr-un 
„Epilog” din două părŃi numerotate cu cifre arabe.  

Motto-ul îl reprezintă un catren scris în anul 1961: 
 

„Nu, nu sub cer străin am căutat să fiu, 
Şi nici sub alte aripi adăpost 

Eram atunci eu cu poporul meu, 
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Acolo unde el, din nenoroc, a fost.” 
(traducerea versurilor M. DorobanŃu) 

 
 Versurile sugerează puternicul ataşament al poetei faŃă de Ńara natală. Îndemnată de 

nenumărate ori să plece şi conştientă că, dintr-un anumit punct de vedere, traiul altundeva i-ar fi 
putut fi mai facil, Ahmatova a ales să rămână şi să „împartă” cu poporul său toate cele ce aveau să 
vină, neregretând niciodată alegerea făcută. Textul explicativ „În loc de prefaŃă”, datat 1 aprilie 
1957 şi localizat Leningrad, conŃine câteva informaŃii referitoare la „naşterea” ideii poemului:  

«În vremurile de cruntă teroare ale ejovismului mi-am petrecut şaptesprezece luni la cozile 
închisorilor din Leningrad. S-a întâmplat ca, o dată, cineva să mă „recunoască”. Atunci, femeia care 
stătea în spatele meu şi care, sigur, nu auzise de mine în viaŃa ei, s-a trezit parcă din împietrirea de 
care eram cuprinse toate şi m-a întrebat la ureche (acolo toată lumea vorbea în şoaptă): 

- AŃi putea să descrieŃi aceasta? 
Şi eu i-am spus: 
- Pot. 
Atunci, ceva, ca o umbră de zâmbet, a trecut peste ceea ce odinioară fusese chipul ei.» 
Acest mic fragment de poezie în proză, în care Ahmatova zugrăveşte epoca teribilă şi grea, 

reprezintă „cheia” poemului. Pentru cei aflaŃi în exteriorul închisorilor/lagărelor, poezia devine un 
mijloc de expresie datorat mai degrabă unor motivaŃii psihologice decât tehnice. Poeta percepe 
„comanda” primită ca pe o ultimă speranŃă, această „datorie” greu de dus până la capăt constituind 
mobilul tuturor acŃiunilor sale ulterioare. Sub regimul instaurat de Stalin, Rusia, patria iubită a 
Ahmatovei, se transformase, puŃin câte puŃin - Petersburgul iubit al poetei devenise Leningrad, 
„inutil adaos” pe lângă închisori, în starea de nesiguranŃă a zilei de mâine „stelele morŃii” fiind 
singurele care încă mai „vegheau”. Nenorocirea se abătuse asupra multor familii, aproape că nu 
exista niciun cămin din care cineva drag să nu lipsească şi aceasta era şi drama familială a poetei: 
„«O victimă a istoriei fusese Gumiliov - tatăl; o alta a ajuns Gumiliov - fiul. Pe Lev Nikolaevici l-a 
crescut mama, el a terminat, la Universitatea din Leningrad, Facultatea de Istorie; locuia, împreună 
cu doi prieteni, pe Fontanka, într-o cameră închiriată, când a fost arestat de organele NKVD; de astă 
dată - eliberat după trei săptămâni, ca urmare a scrisorii Ahmatovei adresată lui Stalin. Cumplită a 
fost însă cea de-a doua arestare, tot la Leningrad, pe 10 martie 1938. Un an şi jumătate l-au Ńinut sub 
anchetă, într-o „închisoare internă” a NKVD. În toamna lui 1939 l-au condamnat la trei ani de lagăr. 
I s-a prelungit detenŃia, în 1943 a cerut să fie trimis pe front. Ca toŃi voluntarii de felul lui, a luptat 
într-un batalion disciplinar, trimis în prima linie. A participat la bătăliile înaintării şi la cucerirea 
Berlinului. A revenit în Leningrad, şi-a susŃinut disertaŃia de „candidat în ştiinŃe”. În virtutea 
sinistrului articol 58 din Codul Penal, adoptat încă din 1926, cu 14 paragrafe şi multe subpuncte 
care extindeau „activitatea contrarevoluŃionară” la tot ce se voia, a fost arestat în 1949, pentru a 
treia oară, anchetat la Lefortovo şi condamnat la opt ani de lagăr.» 

[16] 
A treia condamnare însemna, în acele vremuri, moartea sigură, certitudine care o determină 

pe Anna Ahmatova să „lupte” pe toate căile pentru a-şi putea salva fiul. Născut, aşadar, din 
„întâmplările” reale şi tragice ale anilor ‘30, Recviem „se deschide” cititorului cu o „Închinare” în 
faŃa tuturor acelora care se află după „al temniŃei zăvor”, dar şi a celor ce rezistă stoic afară.  
Discret, dar într-o manieră epică evidentă, Ahmatova descrie jalea trăită: „De-atât amar se 
înconvoaie munŃii / Marele fluviu însuşi s-a oprit”, sensul biografic fiind definit ulterior: „SoŃul în 
mormânt, fiul – printre arestaŃi.” În zugrăvirea acestui tablou terifiant Ahmatova apelează la câteva 
elemente ale naturii care, prin veşnicia lor, simbolizează amploarea suferinŃei: „Soarele-i jos şi 
Neva mai ceŃoasă / Iar speranŃa cântă înainte.” ProporŃiile dezastrului de afară cuprind şi universul 
emoŃional şi spiritual al poetului, dar suferinŃa poetei nu este personală, ci generală: „Nu aceasta nu-
s eu, altcineva suferă”, „Şi eu mă rog nu numai pentru mine, / Ci pentru toŃi cu care-am stat mă 
rog.” 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 189 

În atmosfera sumbră şi încordată ce domneşte pretutindeni, vine „sentinŃa” – „condamnat”, 
cuvânt ce-i provoacă poetei „lacrimi mari, fierbinŃi”, deznădejde şi sentimentul unei însingurări 
profunde: 

 
„Şi-a căzut, de piatră greu, cuvântul  

Peste pieptul meu ce mai pulsa.  
Nu-i nimic. Ştiam deznodământul.  

Am s-o scot la un liman cumva.  
 

Câte griji am astăzi să mă pască:  
Tot ce-i amintire să zdrobesc,  

Sufletul să-l fac să împietrească,  
Iarăşi să învăŃ cum să trăiesc...  

 
Că de nu... Îşi prăznuie fiesta  

Vara cu alaiu-i azuriu.  
PresimŃeam demult finalu-acesta:  

Zi cu soare şi cămin pustiu...” 
(Verdictul, traducerea versurilor de Aureliu Busuioc, 1939 vara, Casa de pe Fontanka) 

[17] 
 

Imaginile vizuale sunt puternice, ceea ce este însă impresionant e că deznădejdea nu o 
învinge nici acum pe poetă fiindcă Anna Ahmatova – homo religiosus prin excelenŃă, deŃine cea 
mai puternică armă – credinŃa, acea credinŃă nestrămutată specifică „mesianismului naŃional rus 
care se manifestă în afirmarea unui Hristos rus, într-o rusificare mai mare sau mai mică a 
Evangheliei.” [18]  

După „ridicarea” în zori a celui drag, jalea este sfâşietoare; în urma lui se merge „ca pe 
ultimul drum”, plânsetul copiilor, lumânarea aflată pe cale de a se stinge, „răceala buzelor” şi 
„sudoarea frunŃii” lui din momentul arestului determinând-o pe ea să se compare cu soŃiile 
streliŃilor: 

 
„Ca soŃiile streliŃilor, de demult, 
Pe sub zid de Kremlin voi boci.” 

(traducerea versurilor M. DorobanŃu) 
 
„StreliŃii” au reprezentat un corp special de pedestraşi, înfiinŃat de Ivan cel Groaznic (sec. 

XVI) şi desfiinŃat de Petru cel Mare după răscoala din anul 1698. Anna Ahmatova face aluzie în 
acest tablou la un alt episod sângeros din istoria Rusiei, motiv de inspiraŃie pentru celebra pânză a 
lui V. Surikov – „DimineaŃa execuŃiei streliŃilor”, drumul de sânge care se întinde din vechime în 
contemporaneitate simbolizând nedreptatea care „acum”, în timpurile noi, devine din ce în ce mai 
acută.  

Inspirată din Rusia contemporană „îngropată” în jale, Ahmatova rescrie scena evanghelică în 
care Fiul I se adresează de pe cruce Tatălui: „De ce m-ai părăsit?”, accentuând cuvintele adresate 
Mamei: „Să nu mă plângi, Mamă, când M-or pune în mormânt”. Strigătul cuprinde în ecoul său 
toată tragedia celor ce se găsesc în situaŃii limită, suferinŃele, Răstignirea şi Moartea lui Hristos 
având rolul de a ne transpune spiritual, dar real, în situaŃia celui ce suferă pe nedrept, aşteptând 
izbăvirea: 

1 
Corul îngerilor ceasul cel mare l-a proslăvit, 

Cerurile-n foc au prins a se frânge. 
Tatălui i-am spus: „De ce m-ai părăsit?” 
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Iar Mamei: „O, nu Mă mai plânge...” 
 

2 
Magdalena se zbătea şi bocea, 

Ucenicul iubit împietrise, 
Dar într-acolo unde, tăcută, Mama stătea, 

Nimeni să privească nu-ndrăznise. 
(Răstignirea, traducerea versurilor Mircea Croitoru) [19] 

 
Versurile poezei Răstignirea sunt plasate sub semnul Fecioarei, care, însoŃită de Maria 

Magdalena şi de Ion, „ucenicul iubit”, asistă la supliciul Fiului Său. Tema „împietririi” atinge aici 
punctul culminant; trăirile participanŃilor la scena crucificării sunt exprimate cu binecunoscutul 
laconism ahmatovian, fiecare dintre verbele ce denumesc stări ale personajelor principale 
exprimând jalea şi durerea cruntă. La prima vedere, cel mai înalt grad de atingere a acestora pare a 
fi transmis de verbele „a se zbate” şi „a boci”, ce vin să completeze progresiv jalea degajată de 
imaginea Mamei încremenite de durere. Jalea sugerată de această scenă se uneşte cu cea a femeilor 
prezente la porŃile închisorii, căci lumea creată de Anna Ahmatova în poem este o lume în care nu 
mai există graniŃe între vii şi morŃi, o lume în care viii sunt „morŃi fără suflare”, iar morŃii „zâmbesc 
bucuroşi de odihna liniştită”. N. A. Berdiaev identifica drept „trăsătură distinctivă a mesianismului 
naŃional rus afirmarea apropierii exclusive a poporului de Hristos, recunoaşterea întâietăŃii lui în 
ceea ce-l priveşte pe Hristos. În aceasta ar consta, spunea Berdiaev, diferenŃa între mesianism şi 
misionism. Popoarele ce au chemare sau o misiune, mai ales o misiune religioasă, pot fi multe. Dar 
poporul – mesia poate fi numai unul.”[20] Asemenea Fecioarei, Ahmatova fusese însoŃită 
permanent la uşile închisorii, timp de şaptesprezece luni, de femei devotate, alături de care a avut 
puterea şi curajul de a înfrunta suferinŃele, frigul, foamea ori teroarea. Dacă în Recviem, aşa cum 
subliniază S. V. Burdina, „imaginea închisorii leningrădene Krestî apare ca un simbol al Răstignirii, 
atunci imaginea Leningradului devine simbolul oraşului unde se săvârşeşte această Răstignire – un 
fel de Ierusalim” [21], în care Mama şi femeile ce o înconjoară asistă neputincios la supliciul celor 
dragi. Calvarul nu va determina ca ura sau furia să pună stăpânire pe sufletele lor, deşi toate 
încercările „ar fi putut să dea naştere unui profund pesimism în lirica Annei Ahmatova. Cu toate 
acestea, în versurile ei nu găsim nici deprimare, nici decepŃie şi nici tragism existenŃial. (...) în cazul 
Annei Ahmatova ar fi mai potrivit să vorbim despre tristeŃea unui înŃelept care, conştientizând că în 
lume totul este trecător, acceptă viaŃa aşa cum este ea, cu bucuriile, pierderile şi tragediile ei.”[22] 
Metafora „suferinŃă împietrită” se materializează în „Epilog” în imaginea unui monument de bronz  
- imortalizare a suferinŃelor eroinei, a contemporanilor şi a Poetului, aşezat în faŃa închisorii 
Leningrad, unde „va plânge” odată cu fiecare dezgheŃ de primăvară. Poezia, datată martie 1940, este 
prezentată ca un crescendo de adio sfâşietor, dedicat tuturor acelora ce i-au stat aproape: „Sub roşu 
zid, ne-ndurător şi orb”. Imaginea monumentului se înscrie într-o tradiŃie deja existentă în literatura 
rusă, legată de numele lui Derjavin sau Puşkin, dar în textul ahmatovian capătă un cu totul alt sens, 
cutremurător şi tragic, căci în nicio altă operă a literaturii ruse sau universale nu întâlnim imaginea 
unui monument al Poetului înălŃat cu forŃa cuvântului,  după dorinŃa şi indicaŃiile sale, lângă zidurile 
unei închisori. 

Închisoarea şi Neva liniştită se prezintă sub forma unui tablou la fel de neaşteptat, lăuntric 
contrastant, precum cel prezent în episodul casei pustiite într-o zi senină de mai, în care ea le vede, 
le aude şi le simte pe toate acele femei cu care, venind la închisoare zi de zi ca „acasă”, stătuse la 
rând atâtea luni de zile. Ar vrea să le şi numească, dar „mi-au confiscat lista, s-o aflu n-am cum”. 
Deplin conştientă de valoarea creaŃiei sale literare, Ahmatova admite, profetic, posibilitatea ca 
cineva, cândva, să-i ridice o statuie, deşi, pentru moment, Recviemul e „singurul monument ce 
perpetuează memoria crimelor acelor ani” [23]: 
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Iar dacă în Ńara aceasta, cândva  
Statuie să-mi nalŃe poporul ar vrea,  

 
S-o nalŃe! Dar bronzul cel veşnic solemn  

Nu-l urce acolo - atât îi îndemn:  
 

Acolo, alături de-al mării tumult -  
Cu marea am rupt legătura demult,  

 
Şi nici lângă trunchiul din parcul regal  
Cu umbra iubirii chemând sub portal,  

 
Ci lângă-nchisoare, aici, unde-am plâns  

Trei sute de ore cu dorul nestins,  
 

Aici, ca şi-n moarte să-mi bată ursuz  
Al dubelor negre vacarm în auz,  

 
Şi vaietul porŃii cu gratii, scrâşnind,  
Şi urletul greu al bătrânei căzând..  

 
Şi fie ca neaua topindu-se-ncet,  

Din geana de bronz să coboare-n nămet.  
 

Şi-ai ocnei porumbi gângurească duios,  
Şi nave plutească pe Neva, în jos... 

(martie, 1940, traducerea versurilor Aureliu Busuioc) [24] 
 
Ahmatova îşi dă acordul cu o condiŃie însă – monumentul să nu fie ridicat nici lângă marea 

unde s-a născut (Marea Neagră), nici în grădina iubită din łarskoe Selo, ci numai „aici, unde-am 
stat trei sute de ore”, pe care şi le aminteşte oriunde şi oricând, cutremurătorul „testament liric” 
sugerând ideea că suferinŃele eroinei şi ale poporului său se vor împleti şi dincolo de moarte.  Poeta 
nu vrea să uite nimic din cele trăite, nici măcar „Ciornîe marusi” – dubele negre în care NKVD-ul 
îşi transporta victimele, deŃinuŃii, singura-i dorinŃă fiind aceea ca din liniştea eternităŃii, atunci când 
zăpada topită i se va scurge precum lacrimile peste pleoapele nemişcate din bronz, când „Pe Neva 
vapoarele vor luneca lin”, să asculte, precum odinioară, „blândul alint” al porumbeilor de la 
închisoare. Această genială întrepătrundere a dialecticii sufleteşti subtile, proprie raportului dintre 
viaŃă şi moarte, ne conduce la ideea că, deşi prin definiŃie epic, recviemul ahmatovian se vădeşte a fi 
pătruns de „stihie lirică”. 

Recviem reconstruieşte o lume absurdă şi iraŃională în care domneşte haosul, moartea şi 
nebunia. Noutatea sa în planul literaturii ruse constă în aceea că descrie lupta a două începuturi – 
viaŃa şi moartea (cultura şi stihia), sensul acestei lupte fiind, aşa cum subliniază N. V. Toporov, 
„experimentarea morŃii ca expiere şi ca atingere a celor mai înalte trepte ale spiritualităŃii.”[24] 

Mesajul poemului este tulburător şi astăzi căci, indiferent de spaŃiu sau timp, opera literară este un 
„obiect” estetic capabil să genereze experienŃă estetică. Ea se datorează unui proces sufletesc sui-
generis, este obiectivarea unei atitudini faŃă de problemele existenŃei, o atitudine creatoare cu 
aspecte specifice. În poem există o distanŃă temporală ce nu poate fi ignorată de cititor, ea 
reprezentând măsura efortului de actualizare a altui timp, a sentimentului textualizat în timpul 
lecturii. Din cele descrise în poemul ahmatovian, nimic nu-şi pierde importanŃa; chiar dacă, din 
punct de vedere istoric, epoca descrisă este apusă, textul se prezintă ca un tablou cutremurător, dar 
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şi ca o lecŃie ce nu trebuie niciodată uitată fiindcă adevărul despre fiinŃă nu este esenŃa unui timp 
revolut, ci o permanenŃă ce dezvăluie propria libertate de interpretare şi de înŃelegere a fiecăruia 
dintre noi. 
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Abstract: 

This article tackles the cultural programs belonging to these to two artists, who ultimately 
had in mind the same goal, namely that of promoting Irish identity and the idea of Ireland, even 
though their approaches were wholly different. Yeats had in mind the formation of an Irish national 
identity which could stand apart from an English one. This identity would have at its roots the 
Celtic tradition, transmitted to people by an elite group of poets. And since a nation must have a 
language of its own, this would be Irish-Gaelic, which he considered to be the true language of 
Ireland. Joyce desired as well for the Irish to be a people in their own right, but he saw Irish-Gaelic 
as a language that had played out its purpose. He considered that the best course of action for the 
people of Ireland would be to view themselves openly and honestly and to build the country up in 
line with the modern, cosmopolitan Western Europe contemporary to them. 

 
Key words: Ireland, Irish Renaissance, literary movement, identity, Celtic folklore, Protestant, 
Catholic 
Cuvinte cheie: Irlanda, renaşterea irlandeză, mişcare literară, identitate, folclor celtic, protestant, 
catolic 

 
The time for freedom had come. As the nineteenth century came ever closer to an end and 

the world looked ahead to an age that would replace the old one in more ways than even they could 
have imagined, for many people this change brought on feelings of anxiety, fear and even a sense of 
loss. Yet in one small part of the world, an island just north-west of the British Isle, Ireland woke to 
find that now was the time when they would fight to achieve the freedom that their ancestors had 
dreamt of for over half a millennium. But this was not to be a simple revolt – an uprising of 
peasants with pitchforks marching blindly towards a hopeless goal. No, this revolution would take 
on a different façade, wearing not the mask of war but that of art. For the transcendence into the 
twentieth century is marked here above all else by the Irish Renaissance – a literary movement 
whose goal was to show both the local population and the world that the Irish were a people with 
their own language and culture. It was a movement fed and brought up by a remarkable number of 
brilliant poets, prose writers and dramatists, who desired to prove that Ireland can and should 
acquire independence from the British Empire, and of this elite, possibly the most important two 
were William Butler Yeats and James Joyce, not only because they are among the most gifted of 
them all but also because of their so very different stand points in regard to the state and ultimate 
fate of Ireland. 

Probably the most famous Irish poet of his time, William Butler Yeats oriented his literary 
career from the beginning towards the liberation and union of the Irish people through the use of 
literature. In his work on Yeats and Joyce, Ellmann (1967) reveals that Yeats derived this goal from 
the prophesies of Joachim of Flora, who claimed that the age of the Father and that of the Son were 
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over and now would come the age of the Holy Spirit, a transcendence brought upon by an elite. 
Yeats believed that this would be an elite of poets and that the major change would be that of an 
escape from under Imperial rule, not just for Ireland but for all other lands subjugated by the iron 
fists of a greater power. His work immediately echoed the pain of being dominated and the desire 
for freedom. In one of his plays, The Countess Cathleen, for instance, Cathleen sells her soul to the 
devil to feed her Irish people, starving under British rule, and in the end she goes to Heaven for her 
sacrifice. It is interesting to note that while many were shocked (the thought of selling your soul 
was never considered to be justified under any circumstances), James Joyce applauded the work for 
its revolutionary view on religion and in his first novel, A Portrait of an Artist as a Young Man 
(2003[1916]), he even has his fictional double Stephen Dedalus quote from it. He immediately 
recognized Yeats as a genius, but as time went by slowly but surely he would move away from this 
initial praise and come to repeatedly criticize Yeats for various reasons, beginning with the latter’s 
emphasis on the usage of the link between the Irish and the Celts. 

As Ellmann (1967: 451) puts it, “the insularity which repelled Joyce was to Yeats, if 
properly channeled, a source of strength”. Thanks to the Protestant Ascendancy that thrived during 
the 17th, 18th and 19th centuries, during which time English speaking Protestants had received and 
governed large portions of land throughout Ireland, to the  Act of Union (1800) that placed this 
territory within the British Empire, and thanks especially to the Great Famine (1845-1852) that 
wiped out one third of the population and forced another third to emigrate, by the end of the 19th 
century Ireland was split into religious-political groups and the Irish-Gaelic language was all but 
gone. Yeats believed that the best way for the Irish to see and show that they were a people was to 
bring back into light Irish folklore, the stories of old. For this he had to go back seven hundred 
years, to a period before British influence, and during this old time the people were indeed Celts. 
This fascination with Celtic folklore (full of magic, populated by fairies and druids) is seen best in 
his early poems, such as “The Stolen Child” and “Who Goes with Fergus”. Later on, after his failed 
attempt to win over Maud Gonne (an English-born Irish revolutionary and feminist), Yeats changes 
his approach somewhat, mixing myth and politics to a much greater degree and the myths 
themselves become far more universal. In his poem “The Magi”, for instance, Yeats portrays the 
three who have witnessed the death of Christ now standing long after the crucifixion, still hoping 
for salvation, for their freedom, just as the Irish are still waiting for theirs. “September 1913” is an 
even more politically pronounced poem which criticizes the Irish because they only “add the 
halfpence to the pence / And prayer to shivering prayer, until / You have dried the marrow from the 
bone.” (Yeats 1996: 39). In this poem he also makes reference in the third stanza to “The Wild 
Geese”, a group who chose to leave Ireland rather than submit to British rule. It was this increasing 
importance given to politics that would however draw upon it the heavy, sharp criticism of a young 
and brilliant artist named James Joyce. 

The main issue regarding Joyce was that he was strictly against using literature for purely 
political purposes (as he seems to have considered Yeats did). For this reason, in his essay The Day 
of Rabblement (1901), he fiercely attacks the theatre founded by Yeats, saying that “the Irish 
Literary Theatre must now be considered the property of the most belated race in Europe” (Ellmann 
1967: 452). Joyce looked at Yeats’ general approach with a disagreeing eye. He also disapproved of 
the idea that Ireland must look back to its roots, for he feared that this would automatically cause 
the Irish to shut themselves out from the rest of the world. And this is precisely the opposite from 
what he considered Ireland should do; they should look beyond, to Europe, with open arms, for only 
this way could the Irish save themselves from poverty, now that Parnell was gone. Yeats however 
saw things in a very different way, and went on to write another politically charged play, his most 
famous, entitled Cathleen ni Houlihan (1902), a play about an old woman, Cathleen, who tells a 
young Irishman that he must save her from the invaders who have settled in her home. Joyce wrote 
in response to this new piece by stating that Yeats has “fallen victim to inartistic generalizations, a 
sign of the cooling of the iron, of the fading out of inspiration” (Ellmann 1967: 457).  
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In many ways, the Joyce/Yeats conflict stems from the sheer distance between the two, 
socially and artistically. Yeats was a Protestant and as such had the full possibility of entering 
politics, which he did. Joyce on the other hand seems to have lived in a completely different world. 
He was born and raised a Catholic, in a family too large for its own good, much like any other Irish 
Catholic family of his time. Though originally middle-class, James was still young when he found 
out that his parents could no longer afford to pay for his private education, after his father had 
squandered the family fortune on alcohol, and that they would have to move into one of the 
common slums of Dublin. This was to be one of two major factors in the creation of his literary self. 
The other involved one was Charles Stewart Parnell. During the second half of the nineteenth 
century, Parnell became a leading Irish politician. Able to catch the attention of the British 
Parliament, Parnell founded the Home Rule, and worked hard towards achieving an independent 
Ireland, coming closer to achieving his goal than any one else before him. Yet his career came to an 
abrupt end when it was discovered that he was having an affair, for which reason the Catholic 
Church withdrew its support. Without the Church, which held power over the Irish nearly as much 
as the British, if not more, Parnell soon faded away and died in shadow. James Joyce was only nine 
when Parnell died, but later on he would come to see this man as Ireland’s only chance for freedom, 
thrown away. Joyce blamed especially the Catholic Church and expressed his opinions about this 
institution in his short-story collection Dubliners. As Patsy Daniels (2001: 40) puts it, “the betrayal 
of Parnell by the Irish Catholic and the inability of the Irish Catholics to bring about positive change 
to their lives are major themes of these stories”. The first text “The Sisters” is a direct attack on the 
church. It is a story about the death of a priest, told through the eyes of a young boy who knew him. 
What is important to see here is that the boy is not hurt by the priest’s death. On the contrary, he 
seems relieved by the fact that he has escaped from under the hold of this man who “let his tongue 
lie upon his lower lip – a habit which had made me feel uneasy” (Joyce 1993 [1915]: 4). Instead of 
going to see the priest one last time, he goes about, amusing himself with “theatrical advertisements 
in the shop windows” (ibid.). The two sisters of the dead priest are also interesting here, for they 
have sacrificed everything for their brother who is now dead. They represent Ireland who has 
sacrificed everything for the Catholic Church. 

If the goal of Yeats was to raise Irish awareness by promoting local folklore, Joyce chose to 
raise awareness “by holding up a mirror to their lives in Dubliners” (Daniels 2001: 41). When a 
publisher refused to print the volume of short stories due to its explicit nature (1912) Joyce wrote 
back, saying: “I seriously believe that you will retard the course of civilization in Ireland by 
preventing the Irish people from having one good look at themselves in my nicely polished looking-
glass”. Joyce wanted for the Irish to see how things really were, the real image with all its misery; 
to see themselves trapped, paralyzed by two oppressing powers – the British and the Catholic 
Church. The story “Counterparts” illustrates this; Farrington is a typical Irish man, with a job that 
does not suit him, bullied by a boss who has “a piercing North of Ireland accent” (Joyce1993 
[1915]: 82). Farrington works for a small pay, which he drinks after work; he’s an alcoholic like so 
many other Irish men who attempt to drown their sorrows. After being pushed around at work and 
after losing in arm-wrestling to an Englishman (thus failing to defend his own people), Farrington 
comes home to find there is no dinner prepared. There is no food because his wife is at church, and 
this further angers him for she has gone off to an authority that only pretends to help. She deludes 
herself in believing that somehow God will make their life better, instead of being at home making 
improvements herself. With this, after everything else, Farrington finally takes his rage out on his 
son, which he beats. And the boy in turn is already so ensnared by the oppressing powers, by the 
church, that all he can say to his father is “I’ll say a Hail Mary for you, pa, if you don’t beat me” 
(Joyce 1993 [1915]: 94). “Eveline” is also a prime example; the story of a poor young girl cursed to 
take care of her drunken father after the death of her mother. She is given the chance to escape, to 
start a new and better life, yet at the last moment she “gripped with both hands at the iron railing” 
(ibid.: 34). She is frozen where she stands, paralyzed and silent, as is Ireland. 
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Both rivals and allies, both patriots, Yeats and Joyce had taken up the challenge to raise 
awareness on a national (even international) level. Both sought to help the Irish, to make them see 
themselves as a people in their own right, to see Ireland as a country, instead of a colony, as so 
many had begun to consider it then. Their differences lay in method of approach. Yeats seems to 
have taken up a more ideological, politically correct approach, appealing to the elements of Irish 
culture. He must have noticed that beyond anything else, through the rise and fall of governments, 
popular culture (tales, fables, myths, legends, history) always remains, and every countryman can 
relate to it. Therefore it can be used as a powerful unifying element. Joyce most likely preferred a 
more hands-on approach, more at par with his lifestyle. Psychologists say that to overcome a 
problem, you must first admit you have one and look at it clearly as it is and for what it is. Joyce’s 
writing is the instrument through which he urged his countrymen to do the same; to look at 
themselves, to look at the realities of their problems (depression, alcoholism, sense of solitude, 
sense of loss, etc.) and take them head on. 

W.B. Yeats believed that to achieve national identity and unity, it was necessary for the Irish 
to return to a time before English rule, to the myths and legends that pertained only to their culture 
and to the language that belonged only to them. James Joyce considered that what’s in the past 
should stay in the past, and that what the Irish needed to do was to consciously and realistically see 
themselves as they were and to take rational steps towards becoming both a nation and an integral 
part of Europe. To ask whether one intellectual was wiser in his approach than the other is perhaps, 
at least in my opinion, foolish. Ultimately, Yeats and Joyce took two very different paths in order to 
outline and explore the same overall possibilities. Both men had similar goals – to raise Irish 
awareness, to help the Irish see themselves as a nation – and as such, to view the nature of their 
cultural and political relationship as a simple case of rivalry means oversimplifying both the 
situation and the influence that Yeats may have (directly or indirectly) had upon Joyce’s work. 
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Abstract 

The Indo-European religion is a polytheistic one that gathers under its umbrella a multitude 
of deities and cults that are specific to each group and geographic area; a peasant’s and popular 
religion, a reflection of diversity; a religion that is naturally tolerant and doesn’t know the 
phenomenon of proselytism, each group guarding scrupulously its gods, rites and magic formulae. 
In this respect we can talk about an esoteric, initiatic religion that knows myths and symbols but 
doesn’t know dogmas. It is a religion of facts not of faith, more lived than thought, a religion that 
rejects sentimentalism. It is the religion of militar commanders not of priests, thus is lacked of 
fanatism, being a political religion. “The superstition” is not very well regarded; the individual 
magic is despised (although is practiced), sorcery being severly repressed. Gods are regarded as 
personal beings, although nothing more can be said about their nature. 

 
Key words: Indo-European religion, Indo-European gods, immortality, mythology, Indo-European 
mythology 
Cuvinte cheie: religia indoeuropeană, zei indoeuropeni, nemurire, mitologie, mitologie 
indoeuropeană. 

 
„Religiile sunt expresia necesităŃii metafizice eterne şi indestructibile a naturii umane. 

MăreŃia lor este dată de faptul că ele reprezintă întreaga completare transcendentă a omului, tot 
ceea ce nu-şi poate da singur. În acelaşi timp ele sunt reflexul unor întregi popoare şi epoci 
culturale într-un alt mare întreg sau: amprentă şi contur, pe care acestea le trag în infinit şi le 
formează. Acestea se află însă în schimbare parŃială sau totală, progresivă sau instantanee, deşi ele 
trec drept stabile şi foarte rezistente.”[1]   

Religia indoeuropeană este o religie politeistă, sub umbrela căreia se adună o pluralitate de 
zeităŃi şi culte proprii fiecărui grup şi fiecărui loc; o religie Ńărănească, populară, reflectare a 
diversităŃii; în mod natural este o religie tolerantă, nu cunoaşte fenomenul prozelitismului, fiecare 
grup îşi păstrează cu scrupulozitate zeii, riturile, formulele magice. În acest sens putem vorbi de o 
religie ezoterică, iniŃiatică, care cunoaşte mituri, simboluri, dar nu cunoaşte dogmele. Este o religie 
a faptelor, nu a credinŃei, mai mult trăită decât gândită, sentimentalismul fiind repudiat. ObligaŃiile 
esenŃiale constau în îndeplinirea ritualurilor şi îndatoririlor tradiŃionale cu scrupulozitate. De regulă, 
credinŃă a căpeteniilor şi nu a preoŃilor, este lipsită de fanatism, fiind o religie politică. „SuperstiŃia” 
nu este bine privită, magia individuală fiind dispreŃuită (deşi este practicată), vrăjitoria fiind sever 
reprimată. Zeii sunt priviŃi ca nişte fiinŃe personale, despre natura cărora însă nu se poate spune mai 
mult. Numele acestora este edificator, distingându-se patru tipuri: 

a. nume comune de fenomene, de corpuri cereşti sau abstracte (în particular nume de 
acŃiuni sociale); 

b. nume comune, derivate sau compuse, care desemnează „stăpânul” fenomenului, al 
fiinŃei sau al acŃiunii sociale în cauză; 
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c. nume de persoane, nemotivate sau motivate, deseori nume de agent; 
d. sintagme care desemnează o relaŃie de rudenie (exemplu: „Fiica Soarelui”). 
Religia indoeuropeană este una, prin excelenŃă, a oamenilor liberi, chiar dacă comportă 

interdicŃii stricte. Se constată o dualitate în atitudinea religioasă: teama de a nu ofensa un zeu, chiar 
involuntar, dar şi încredere, chiar familiaritate faŃă de zei. Cerul, pământul, principalele corpuri 
cereşti şi fenomenele naturale au fost divinizate, dar se constată tendinŃa constantă de a uni naturalul 
cu politicul prin intermediul simbolurilor cosmice. Zeilor celeşti şi diurni li se opun demonii care 
populează Cerul-nocturn sau Infernul. Soarele, împreună cu Cerul-diurn, au fost MARELE ZEU al 
celei mai vechi religii a indoeuropenilor. Iconografia siturilor arheologice, care pot fi cu siguranŃă 
atribuite unor popoare indoeuropene, abundă în simboluri solare. Cultul Soarelui a rămas mai viu în 
religia populară, iar mai apoi în folclor, decât în „religia politică”. Religia politică este una a 
grupului, nu a individului; există un cult al familiei, unul al satului, un cult al clanului, unul al 
tribului... Preotul cultului este căpetenia grupului respectiv, pentru unitatea superioară el este 
Regele. Capul familiei îndeplineşte riturile zilnice cu ajutorul soŃiei; pentru sacrificiile solemne de o 
anumită complexitate este necesar sprijinul unui specialist, acesta nefiind decât un asistent, 
adevăratul preot fiind căpetenia (cel care sacrifică „pentru el însuşi”, adică pentru grupul pe care îl 
reprezintă). Credincioşii sunt membrii grupului (fie prin naştere, fie prin iniŃiere). Străinii de grup 
nu pot lua parte la cult. Locul de cult este vatra, zona centrală a grupului, simbol al perenităŃii 
acestuia. Unele popoare indoeuropene au construit temple în preajma altarelor (altele, precum 
germanii, nu au acceptat acest lucru nici în epoca istorică). Riturile sunt diferite, în funcŃie de 
comunitate şi zona geografică. Ele se înscriu pe o paletă largă, de la o simplă ofrandă de hrană, 
însoŃită de o rugăciune până la ceremonii complexe de durată. Ritualul vechi era simplu, uniform şi 
consta dintr-o „primire” a zeilor de către căpetenie în vatra sa. Demersul prin care se recurge la 
sacrificiul de mulŃumire, urmare a îndeplinirii unei dorinŃe, este mult mai rar. În anumite momente, 
deosebit de grave pentru comunitate, este important a se cunoaşte „voinŃa zeilor” sau care dintre zei 
este defavorabil grupului, precum şi motivaŃia acestei atitudini. Aici găsim originea practicării „di-
vinaŃiei”, cu tehnicile ei diverse şi complexe executate de specialişti. Cei mai apreciati zei sunt cei 
ai neamului, strămoşii grupului, fondatorul acestuia, cultul strămoşilor având un rol social 
primordial. DescendenŃii au obligaŃia de a asigura supravieŃuirea strămoşilor, fiind singurii abilitaŃi 
a îndeplini cultul care asigura inclusiv prosperitatea comunităŃii. Puternici, printr-o adecvată 
cinstire, strămoşii sunt capabili să-şi ajute descendenŃii; neglijaŃi, ei mor definitiv. Memoria unui 
strămoş este atât mai vie cu cât acesta a avut o viaŃă mai glorioasă. Riturile funerare au o importanŃă 
dublă, deosebită: pentru morŃi, dar şi pentru cei vii. Mortul trebuie determinat, prin ritul adecvat, să 
nu poată face rău celor vii, el fiind „orientat” în acel loc unde sufletul nu suferă; în acest fel el este 
împiedicat să revină şi să se amestece în destinul celor vii. Ritul mai este important şi pentru că 
orientează acŃiunile celui mort în zona lumii de dincolo. George Dumézil este cel care a arătat 
semnificaŃia celor două tehnici funerare: incineraŃia şi înhumaŃia. IncineraŃia este practicată pentru a 
asigura o urcare uşoară şi o existenŃă îndestulată în lumea de dincolo, atenŃia fiind îndreptată în 
principal asupra mortului. ÎnhumaŃia este practicată de cei vii ca efect al preocupărilor pentru 
bunăstarea comunităŃii, garanŃie a belşugului. Mortul este păstrat în pământ deoarece el produce 
recolte bogate. Concluzia, care se impune, este aceea că se face o distincŃie între morŃi: unii sunt 
privilegiaŃi, cei care merg la cer (beneficiari ai incineraŃiei), alŃii rămân legaŃi de pământ, acesta 
transformându-i în hrană pentru cei vii (prin ritul înhumaŃiei). Panteonul indoeuropean prezintă o 
unitate remarcabilă în ceea ce priveşte repartizarea zeităŃilor pe cele trei funcŃiuni sociale şi cosmice 
amintite, respectiv ale suveranităŃii, războiului şi producŃiei. Acest vector este regăsit la toate 
popoarele indoeuropene ale căror tradiŃii ne sunt accesibile. 

SemnificaŃii ale mitului. 
Despre Mit: „… Miturile unui popor adună, frecvent sub formă esoterică, întotdeauna sub 

formă poetică, povestiri de trei tipuri: povestiri cosmogonice, descriind naşterea şi evoluŃia 
universului, a oamenilor şi zeilor, ca şi istoria originară a poporului lor; povestiri teogonice, unde 
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se află istoria şi genealogia forŃelor spirituale, oferind astfel relaŃiile fundamentale ce există între 
FiinŃă şi NefiinŃă, ştiinŃă şi magie. Apoi vin povestirile mitologice, mult mai cunoscute …” [2]  

Pentru prima dată referiri la acest termen sunt făcute de către Platon, cu înŃelesul de 
istorisiri; subiectele erau anumite figuri legendare. Nu întotdeauna personajele principale sunt zeii, 
deoarece după cum este cunoscut, grecii aveau un număr impresionant de eroi (Hercule, Teseu, 
Iason…). Este adevărat că Hercule a fost obligat la cele 12 munci de voinŃa zeilor (duşmănia Herei), 
dar în conştiinŃa umanităŃii el rămâne prototipul omului ambiŃios, decis să îndeplinească orice 
hotărâre, indiferent de efortul pe care va trebui să-l depună. Problema    legăturii unilaterale mit-rit-
zei, în sensul în care ritualurile pentru anumiŃi zei stau în spatele genezei miturilor, nu a fost 
definitiv lămurită nici în zona tradiŃiei vest-asiatice. Ghilgameş, regele cu puteri supranaturale din 
Mesopotamia, rămâne în ultimă instanŃă OM, la fel ca şi Hercule, altfel nu ar fi atât de mult obsedat 
de ideea de nemurire.  

Epopeea lui Ghilgameș. 
Cel mai vechi epos al omenirii, este o capodoperă care desigur nu a răsărit pe un teren arid. 

Eroul poemului, a cărui existenŃă istorică este atestată în Listele sumeriene, a fost rege al Urukului 
la începutul mileniului al III-lea î.Hr. Încă de pe la 2500 î.Hr., Ghilgameş a devenit o figură de 
legendă, un erou popular şi dincolo de graniŃele Sumerului. Eposul impresionează nu numai prin 
vechimea sa, dar mai cu seamă prin natura şi sensurile personajului şi ale ideilor încorporate în ope-
ră. NaraŃiunea, descrierea, limbajul metaforic, alternează cu meditaŃiile filosofice şi cu tonurile de 
îndurerată elegie. Regele Ghilgameş, un despot autoritar, îşi asupreşte crunt supuşii, care se plâng 
zeilor. Aceştia îl creează pe puternicul Enkidu, jumătate om-jumătate animal, înzestrându-l cu 
aceleaşi calităŃi fizice şi îl trimit în Uruk să-l învingă pe Ghilgameş. Nu trebuie să uitam că 
„Epopeea lui Ghilgameş” este cel mai vechi poem, păstrat integral, care pune în discuŃie problemele 
majore ale existenŃei umane, principalele temeri care domina existenŃa umanităŃii dintotdeauna, care 
se vor regăsi în toată filosofia antichităŃii, tematică care va fi reluată mereu şi care este actuală şi 
astăzi: Ce este viaŃa? Cum apare? Ce este moartea? Există nemurire? Cum se poate atinge 
nemurirea? După o luptă în care combatanŃii se dovedesc a fi sensibil egali, cei doi se împrietenesc, 
săvârşesc împreună numeroase fapte vitejeşti. La un moment dat, zeiŃa Iştar se îndrăgosteşte de 
Ghilgameş, pe care o refuză însă, cunoscându-i frivolele aventuri. Înfuriată, zeiŃa trimite în Uruk, un 
taur ceresc spre a-l pedepsi pe rege. Enkidu răpune taurul, mai mult, o jigneşte pe zeiŃă, care trimite 
asupra lui moartea. În faŃa trupului neînsufleŃit al prietenului său, Ghilgameş este îngrozit, îşi dă 
seama pentru prima dată că legea morŃii îl va ajunge şi pe el. În acest context, eroul porneşte în 
căutarea nemuririi, a vieŃii vaşnice. Împreună cu Urşanabi (un fel de Charron sumerian), după ce 
străbate „apele morŃii”, ajunge la strămoşul omenirii Uta-napiştim (un soi de Noe sumerian), 
singurul om supravieŃuitor al Potopului Universal. Acesta, împreună cu soŃia sa, încearcă să-l 
consoleze, povestindu-i despre marea urgie a potopului (o lungă descriere, în peste 200 de versuri, 
cu cel puŃin 15 secole mai veche decât descrierea biblică). Concluzia lui Uta-napiştim este mai 
degrabă deprimantă: 

«Zeii au hotărât asupra morŃii şi asupra vieŃii noastre, dar s-au păzit să ne destăinuiască şi 
ziua când ne va ajunge moartea.» 

După alte peripeŃii, Ghilgameş găseşte „iarba nemuririi”, dar pe drumul spre Uruk, un şarpe 
i-o fură, semn că un asemenea dar nu este hărăzit oamenilor. Concluzia la care ajunge personajul, în 
cele din urmă, este că „nemurirea” oamenilor este dată de faptele lor. Este impresionant destinul 
eroului principal, Ghilgameş, care din despotul de la început, se umanizează prin prietenie, 
ajungând să se gândească–în primul rând–la locuitorii Urukului, cărora doreşte să le ducă „iarba 
nemuririi”, spre a-i face nemuritori. CivilizaŃia sumeriană, alături de cea egipteană, este cea mai 
veche civilizaŃie istorică. Sumerienii–veniŃi în Mesopotamia, nu se ştie de unde–au inventat roata, 
carul cu două roŃi tras de boi, practicau o agricultură dezvoltată, au inventat o scriere pe care mai 
apoi au preluat-o multe dintre popoarele antice (scrierea cuneiformă), au compus creaŃii artistice 
nemuritoare peste veacuri… Multe dintre oraşele-state sumeriene au existat înainte de „potop” (Ur, 
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Lagaş, Nippur…), potopul ne-fiind o poveste; el este atestat arheologic pe o suprafaŃă de o lungime 
de 600 kilometri şi o lăŃime de 150 kilometri. Elementele de civilizaŃie, creaŃiile culturale, tradiŃiile 
şi credinŃele sumerienilor vor fi preluate şi transmise mai departe de către akkadienii babilonieni. 
Interesant este şi faptul, că amintirea sumerienilor a rămas vie şi astăzi în „memoria colectivă” a 
popoarelor; de exemplu în nordul Irakului există şi astăzi o populaŃie, relativ numeroasă, un grup 
etnic distinct, numit (după sumerieni), somerii.[3] O altă viziune despre originea mitului este 
dominată de ideea, constatată în mod real, a inseparabilităŃii a două noŃiuni: mit şi folclor. În acest 
caz miturile nu sunt altceva decât poveşti populare prelucrate. De cele mai multe ori subiectele sunt 
religioase, dar nu este o regulă generală, deoarece multe elemente ale realului îşi găsesc loc în 
această construcŃie. DiferenŃa între creaŃia folclorică şi cea mitologică rezidă, nu atât în subiectul 
tratat, cât în accentul care cade pe elemente diferite: în vreme ce creaŃia folclorică este mult mai 
ancorată în realitate, mitologia acordă un mai mare accent intervenŃiei supranaturale. Cu siguranŃă 
că putem identifica elementele viscerale ale mitologiei universale, în preistorie, privind scenele 
picturilor, de un realism fantastic pentru perioadele în care au fost executate, păstrate pe pereŃii 
peşterilor, răspândite pe întregul mapamond. Este uimitoare în acest caz, unitatea subiectelor tratate, 
dar în acelaşi timp şi talentul executanŃilor. Despre o literatură mitologică putem vorbi ceva mai 
târziu. În Egipt se poate constata o vastă mitologie, elaborată în principalele centre teologice: 
Memphis, Teba, Heliopolis, Hermopolis. Gândirea mitică egipteană încearcă să afle, dincolo de 
lumea empirică, explicaŃiile elementare în raport cu faptele zeilor, semizeilor, demonilor. O 
explicaŃie a faptului că elementele gândirii prefilosofice apar în Egiptul antic, de unde vor fi 
preluate şi prelucrate de gânditorii greci, îşi găseşte explicaŃia în amploarea considerabilă a creaŃiei 
mitologice din această zonă. În mituri egiptenii încep să vadă alegorii, simboluri, figuri ce trebuie 
decriptate, citite, descifrate.[4] Trecând peste toate aceste constatări, se poate observa puternica 
ancorare în realitate a mitologiei egiptene. Dacă facem o scurtă incursiune în lumea mesopota-
miană, observăm bogăŃia literaturii popoarelor din această zonă, literatură care are legături intime 
cu concepŃia mitologică. Această situaŃie poate fi explicată şi prin imensitatea literaturii de sorginte 
populară, orală care s-a dezvoltat în întreaga zonă. Ajungem, din nou, la re-descoperirea resorturilor 
intime care există între mitologie şi folclor. Desigur şi în acest caz, creaŃiile mitologice nu se pot 
rupe de o viziune teologică, amprentată cu elemente ale realului. Cea mai mare parte a producŃiilor 
literare mesopotamiene au căzut sub influenŃele sumeriene, fiind destinate, în principal, cultului 
public al zeilor, adevărate „cântări sacre” intim legate de ritualurile liturgice. Imnurile către zei erau 
compuse, în mod regulat, cu o textură fixă, erau cântate de coruri şi însoŃite de dansuri rituale. 
Compunerile poetice de tip imnic erau laude aduse unor entităŃi devenite obiecte de cult, care nu 
sunt divinităŃi, fiind oarecum opuse acestora. Este vorba despre adorarea unor obiecte care obŃineau 
astfel o sacralitate bine percepută la nivelul credincioşilor (tronul zeilor, anumite instrumente 
folosite în cultul zeilor, dar mai cu seamă erau adorate templele). Sacralitatea obiectelor, care sunt 
în legătură directă cu divinitatea (indiferent care ar fi aceasta), este un fenomen generalizat în istoria 
religiilor (aşa numitul „tabu”). Un număr mare de texte păstrate sunt compuneri poetice, descântece 
şi lamentaŃii; scopul descântecelor era acela de a alunga duhurile rele, sursă a numeroase boli şi alte 
neajunsuri. LamentaŃiile (plângerile), caracteristice tuturor literaturilor antice, se dezvoltă în raport 
direct cu reuşita sau nereuşita descâtecelor. Structura internă a acestor creaŃii este însă foarte bine 
definită, dovadă a vechimii acestei mentalităŃi cu conotaŃii certe de ritual. Apogeul creaŃiilor literare 
sunt însă miturile (născute iniŃial în lumea sumeriană, preluate, răspândite şi mai apoi amplificate în 
întreaga lume a Mesopotamiei, la toate popoarele din zonă), simbioză a tuturor creaŃiilor literare de 
factură redusă. Mitologia este una religioasă, în care însă omul îşi are partea sa importantă de 
contribuŃie. PerfecŃiunea tematică şi poetică la care s-a ajuns în redactarea miturilor primordiale, ne 
dovedeşte vechimea şi importanŃa acestora. Deşi nu pot fi reconstituite creaŃiile orale primare, pot fi 
definite o serie de grupuri sau cicluri mitologice. Astfel avem: mituri despre origini (sunt miturile 
cu caracter cosmogonic, cel mai cunoscut fiind cel al potopului); mituri cu privire la Tammuz (este 
vorba despre un ciclu de creaŃii în care zeul Tammuz este eroul–un zeu al vegetaŃiei, a cărui 
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coborâre în Infern este o mare sărbătoare a anului antic. Zeul coboară în Infern în locul iubitei lui, 
zeiŃa Inanna, fără a se mai aminti despre reînvierea acestuia); o mare răspândire au avut-o miturile 
despre anumiŃi eroi, care reprezentau perfecŃiunea fiinŃei umane şi marile idealuri ale acesteia 
(„Mitul lui Enmercar” sau „Mitul lui Ghilgameş”) [5] Mitul, una dintre cele mai vechi stări 
culturale ale minŃii omeneşti (dacă nu cumva cea mai veche), a depăşit de mult înŃelesul etimologic 
(„mitos”–în limba greacă–„poveste”), fiind cu siguranŃă hrană pentru toate formele culturale de mai 
târziu. O definiŃie exhaustivă a mitului este imposibil de redactat, chiar dacă, printr-un efort de 
aglomerare a noŃiunilor, s-ar putea afirma că: „Mitul este o naraŃiune tradiŃională emanată de o 
societate primitivă imaginându-şi explicarea concretă a fenomenelor şi evenimentelor enigmatice cu 
caracter fie spaŃial, fie temporal, ce s-au petrecut în existenŃa psihofizică a omului, în natura 
ambiantă şi în universul vizibil ori nevăzut, în legătură cu destinul condiŃiei cosmice şi umane, dar 
cărora omul le atribuie obârşii supranaturale datând din vremea creaŃiei primordiale şi, ca atare, le 
consideră sacre şi revelate strămoşilor arhetipali ai omenirii, de fiinŃe supraumane în clipele de 
graŃie ale începuturilor.” [6] Atunci când s-a abordat noŃiunea de mit, s-a dovedit peste milenii, 
diversitatea de înŃelesuri pe care diferitele generaŃii le-au atribuit acesteia. NoŃiunea a pendulat între 
înŃelesul de basm, poveste, legendă şi acela de filozofie a Universului. Au fost emise şi consemnate 
peste 500 de definiŃii, de la construcŃii complicate argumentate logic până la cele mai fanteziste 
viziuni. Pentru unii autori mitul era literatură (construcŃie epică sau alegorie), în vreme ce pentru 
alŃii nu se depăşeşte cadrul de memorator al unor fapte încastrate empiric în memoria colectivă. 
Această diversitate de opinii este de înŃeles, dacă ne gândim că mitul, a fost aprofundat de 
specialişti din domenii deosebit de variate, fiecare exeget observând elementele pe care le considera 
relevante din propriul punct de vedere. Claude Lévi-Strauss, după o analiză atentă a miturilor 
observa: „Poate că vom descoperi într-o zi că în gândirea mitică şi în gândirea ştiinŃifică 
funcŃionează aceeaşi logică şi că omul a gândit întotdeauna la fel de bine.” [7]  

Ce datorează Europa mitologiei ? 
O întrebare la care se poate foarte greu răspunde, deoarece ar trebui să amintim o sumă 

întreagă de spiritualitate, începând chiar cu numele. Miturile împodobesc cerul şi pământul, 
semnele zodiacale, constelaŃiile sunt populate de eroi, punând ordine acolo unde domneşte haosul. 
Cerul se va proiecta şi asupra pământului: numeroase edificii vor purta planul anumitor constelaŃii; 
etimologia limbilor noastre sunt pline de semnificaŃii ascunse ale unor simboluri sacre, multiple 
analogii secrete… Mitologia ne însoŃeşte în toate peripeŃiile istoriei, ea nu este doar o modalitate de 
interpretare a lumii, este şi o reflectare a conştiinŃei, a celor care o împărtăşesc. Mitologia 
indoeuropeană este puternic ancorată în limbaj, iar acesta este plină de conotaŃii simbolice. 
Oamenii, în efortul lor către sacru şi divin, nu pot să nu fie modelaŃi de structurile semantice şi 
formale ale limbilor pe care le gândesc. Din punct de vedere fiziologic, facultatea de a emite sunete 
articulate a apărut acum circa 800.000 de ani, în diferite locuri ale planetei. Cercetarea arheologică 
modernă a demonstrat că omul ar fi început să organizeze în mod deliberat înmormântări, în urmă 
cu circa 100.000 de ani (este vorba despre îngroparea unui neanderthalian; o înmormântare 
impresionantă, plină de simboluri va avea loc mult mai târziu, acum circa 60.000 de ani: funerariul 
unui bărbat matur îngropat la intrarea unei peşteri, în munŃii Zagros din nordul Irakului. Trupul său 
a fost pus pe un pat de flori cu potenŃial medicinal, judecând după polenul care a fost găsit în sol. 
Mai devreme de 100.000 de ani nu există nici o dovadă a existenŃei vreunui ritual care ar putea 
trăda existenŃei conştiinŃei reflexive), ceea ce semnifică situarea sa (şi a contemporanilor săi) într-un 
univers simbolic, fiind deja condiŃionat de structurile limbii sale.[8] Omul era deja reflectat în actele 
sale printr-o reŃea semantică deja instituită. Obiectul şi esenŃa mitologiei privesc fiinŃa, adică psihis-
mul uman cel mai intim, corelarea cu cosmosul, cu genealogia şi articularea sa cu corpul, a cărui 
conştiinŃă omul modern nu o mai are, contrar omului antichităŃii şi omului tradiŃional, în general. 
Mitologia poate să devină o excelentă oportunitate de aprofundare a propriei conştiinŃe şi să ne facă 
să percepem influenŃele spirituale venite din negura vremii. GraŃie simbolismului extrem de bogat, 
ascuns în resorturile intime ale limbii indoeuropene, este posibil–cu un minim efort–accederea la 
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nivelul arhetipal unde operează căile iniŃiatice. Este interesant de observat că religiile indoeuropene 
se dezvoltă pe o mitologie axată pe o intensă folosire a metaforei. Aceste mituri erau bazate pe 
ciclul solar anual, pe ordinea imanentă a naturii; timpul lor era de concepŃie ciclică, iar zeii acŃionau 
conform unui simbol cosmic. Religiile avraamice vor porni pe un alt drum, constituindu-şi o lume 
închisă cu ajutorul arhitecturilor limbajelor, cu un număr limitat de combinaŃii morfologice 
predefinite, acordându-se întâietate modelului metonimiei. Ele şi-au ales ciclul lunar, timpul linear, 
simbolismul fiind bazat pe relaŃiile interpersonale între popor şi zeii lor tutelari, în ordinea psihică, 
în cea fizică, ceea ce a condus la considerarea divinităŃilor lor tutelare ca fiind superioare 
divinităŃilor simbolice (mai universale în realitate, trecând la monoteism, exemplu remarcabil al 
funcŃionării imaginarului prin fuziunea formei cu fondul). Antagonismul latent, care rezultă din 
această încrengătură arhetipală, a fost generator de istorie în cazul Europei. Ne putem întreba dacă 
nu cumva aici se află una din cheile decriptării trecutului nostru, deci şi a viitorului nostru.[9] Zeii 
indoeuropeni, în primul mileniu î.Hr., reprezentaŃi sub forma unor persoane, ca urmare a unor 
procese diverse (euhemerizare, alegorizare, de realizare a corespondenŃei între macro-şi micro-
cosmos) erau, în primul rând simboluri, semne plurivoce de valori şi relaŃii transcendente omului, 
dar nu şi lumii. Erau agenŃi ai ordinii acestei lumi şi în această calitate erau înzestraŃi cu voinŃă, 
cunoaştere, putere; din acest punct de vedere aveau puncte comune cu persoane umane. Ansamblul 
zeilor formau o entitate unitară, compusă din toate elementele ordinii cosmice, sociale, fiziologice şi 
psihice. Acest TOT, forma Religia, scopul acesteia fiind acela de a răspunde cerinŃelor simŃurilor, 
sufletului, spiritului, activând toate energiile, vorbind intim inimilor, raŃiunii şi inteligenŃei.[10]  
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Abstract 

The representation of the sacred concepts and the symbolic thought system dominate all the 
life of the Middle Ages. They need to exteriorize the thought and to reformulate it in images. Cosmic 
and collective, the Middle Ages has an extraordinary tendency to generalization and abstraction. 
An image, a scene, a narrow history are generalized and extended to dimensions of the entire 
universe. In this article we try to see how symbolic thought and specific symbols in the Middle Ages 
are actualized in the language of the theatre. 
 
Key words: symbol, symbolic thought, symbolic vocabulary, language, theatrical discourse, 
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1. Le symbole dans le contexte médiéval 

Au Moyen Age l’idéologie chrétienne impose un modèle unique d’existence aussi bien 
qu’un système d’abstractions unique et absolu, l’image d’un univers vu comme incarnation de la 
parole divine. Cet univers est plein, rien n’y est caduc et rien n’y est sans signification, tout objet 
matériel est l’image de quelque chose qui le transcende, le symbole d’une entité supérieure, 
immatérielle. Dans cet univers symbolique la pensée n’est qu’une tentative infatigable de trouver ou 
de retrouver la clef des significations qui se cachent au-delà des apparences, dans un monde du 
sacré. Comme chaque chose est le symbole d’autre chose, tôt ou tard il faut arriver à une dernière 
essence, celle de la divinité.  

Le terme symbolon désignait, chez les Grecs anciens, une des deux moitiés d’un objet 
coupé en deux, qui devenait signe de reconnaissance quand les porteurs pouvaient assembler les 
deux morceaux. Dans son évolution ultérieure, tout en devenant plus abstrait, le mot a gardé sa 
caractéristique ancienne : celle de signe de reconnaissance et d’appel à une unité perdue.  

En effet, tous les essais de définir le symbole mettent l’accent sur la liaison qui s’établit dans 
le processus de symbolisation ; cette liaison associe deux éléments pour créer une unité en vertu 
d’une analogie « naturelle » entre leurs formes ou natures. De ces deux éléments un seul est concret, 
l’autre est une notion abstraite.  

Les définitions lexicales insistent sur la nature de la liaison qu’implique le symbole, aussi 
bien que sur la ressemblance entre les deux éléments qui forment l’«unité » : « Le symbole a pour 
caractère de n’être jamais tout à fait arbitraire ; il n’est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel 
entre le signifiant et le signifié » (Le grand Larousse de la langue française) 

Une autre caractéristique largement exploitée par les définitions est celle de la nature 
abstraite de l’élément symbolisé et non pas nommé de son nom. On a ainsi à faire à un signe qui 
occupe deux positions: la sienne et celle de la notion qu’il rappelle par analogie. Il se manifeste sur 
deux plans: le plan du réel concret, et le plan abstrait de la notion substituée. Le terme symbolique 
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gagne donc des sens nouveaux sans perdre son sens d’origine. Au niveau du théâtre médiéval, cette 
propriété du symbole se manifeste par ce qu’on pourrait nommer enrichissement par 
appauvrissement : les personnages-symbole, au fur et à mesure qu’ils accèdent à cet état perdent 
leurs valences psychologiques, en s’enrichissant du point de vue symbolique par la pluralité 
d’associations et d’analogies qu’ils permettent ; ils deviennent des signes exemplaires qui 
s’enrichissent en s’appauvrissant. 

La plurivalence de l’interprétation sur le plan des idées est soulignée par Henri Morier dans 
son Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique où il définit le symbole comme « objet concret choisi 
pour signifier l’une ou l’autre de ses qualités ». En effet chacun des attributs d’un objet peut entrer 
en analogie avec des choses différentes.  

Pour Yung les symboles sont nés d’une psychologie de type collectif ayant pour origine des 
angoisses multiples et diverses, à partir de la crainte de la douleur physique jusqu’à la terreur de la 
mort et de ce qui nous attend après la mort. Ce sont des aspects bien évidents dans la spiritualité 
médiévale et bien sûr dans le théâtre de cette époque, dont la fonction ludique n’est pas tellement 
d’amuser l’homme mais de l’aider à échapper à sa condition, de franchir les limites que lui impose 
son existence physique.  

Enfin Ernest Cassirer définit le symbole comme une « énergie de l’esprit qui unit un contenu 
de significations avec un signe visible, concret, entre le contenu de significations et le signe concret 
existant un rapport d’attribution intérieure».56 Le symbole est donc une liaison qui s’établit entre les 
deux éléments, le contenu de significations et le signe visible auquel le contenu de significations est 
attribué de manière intérieure, liaison qui s’effectue par une énergie spirituelle. 

A la base du symbole il y a une double tentative de créer une unité entre le contenu de 
significations et le signe concret, entre ce que l’on pourrait appeler signifié et signifiant. L’unité 
entre le contenu de significations et le signe visible se réalise dans une première instance par leur 
liaison, et dans une seconde instance par l’attribution du contenu de significations au signe visible, 
comme entité intérieure. La liaison entre le contenu de significations et le signe visible est une mise 
en contact des deux entités ; l’attribution intérieure du contenu de significations au signe visible est 
un emboîtement de celui-ci dans le premier. Comme double unification de deux éléments, le 
symbole se réalise donc par une mise en contact  -liaison- et par l’emboîtement d’un élément dans 
un autre: 

 
Nous considérons  que ce qui s’appelle attribution intérieure chez Cassirer dérive de ce qui, 

dans les définitions lexicales, portait le nom d’ « association d’idées naturelle » ou « lien naturel » 
entre le signifiant et le signifié. 

Pour ce qui est du théâtre médiéval il est à remarquer qu’à la base de chacun de ses éléments 
il y a une double tentative de réaliser une unité entre un contenu de significations et un signe 
concret. Si l’on prend en considération cette double unité réalisée par la liaison entre les deux 
éléments et par l’emboîtement de l’un dans l’autre, on pourrait envisager tout le théâtre médiéval 
comme un théâtre symbolique, ou bien aborder chacun de ses éléments comme un symbole à part. 

 
 

                                                             
56 E. Cassirer apud Al. Husar, Ars Longa, Univers, Bucuresti, 1980, p. 36. 
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2. Le théâtre médiéval: acte ou discours 
Une question qui se pose quant au théâtre médiéval concerne sa qualité d’acte ou de 

discours: si c’est la qualité de discours qui l’emporte, alors il n’est que le moyen de transmettre la 
parole, divine ou pas ; si c’est la qualité d’histoire qui l’emporte alors le théâtre médiéval est le 
spectacle qui a à la base l’acte dramatique. Il permet au spectateur de s’édifier, par le spectacle, sur 
l’histoire, et, par l’histoire, sur le sens de sa nature humaine et la substance du monde qu’il habite. 

S’il est discours, le théâtre du Moyen Age se fait l’instrument de transmission de la parole 
divine. C’est surtout l’objectif du théâtre religieux qui, par l’intermédiaire de la parole, révèle le 
texte sacré en en tirant un enseignement spécifiquement chrétien, et un jugement moral et 
didactique. 

L’objectif du théâtre non religieux consiste dans la révélation d’un enseignement 
spécifiquement humain, et d’un jugement le plus souvent contestataire. Le jugement contestataire 
peut concerner l’ordre ou l’organisation sociale comme dans la majorité des sotties ; il peut avoir 
une portée encore plus générale ou, par contre, strictement individuelle. Le jugement moral et 
didactique se retrouve également dans le théâtre non religieux. Le discours communique sous forme 
de monologue ou de dialogue des préceptes moraux, didactiques ou métaphysiques. Ces préceptes 
sont popularisés en images que le discours décode. Au niveau du discours il peut s’installer un 
décodage triple ou même quadruple. En ce qui concerne le théâtre médiéval, il est dominé par une 
lecture double  « où, en face du sens littéral, l’allégorie accueille des éléments divers »57, la lecture 
triple ou quadruple étant l’apanage des exégètes des textes bibliques. Le théâtre a une fonction de 
sermon et c’est ainsi qu’il doit transmettre l’enseignement des ‘spécialistes’, c’est-à-dire des 
exégètes des textes bibliques. 

Si c’est la qualité d’histoire qui domine, alors le théâtre est spectacle et, par le spectacle, il 
présente une histoire à l’aide des événements ; il a un caractère narratif en vertu du fait qu’il raconte 
le déroulement des événements.  

En tant qu’histoire, le théâtre a un double niveau de signification : d’abord c’est l’action qui 
transmet un message, c’est-à-dire qu’il se matérialise dans une action signifiante ; ensuite c’est le 
spectacle qui se produit au niveau de la mise en scène, le niveau le plus facilement perceptible. Le 
niveau de signification de l’action fait la liaison entre le discours et l’acte. Du niveau verbal 
l’expression passe au niveau visuel, l’image matérielle remplace le mot, la mise en scène le verbe.58 

L’interprétation allégorique du discours dérive du sens historique de la pièce, lui étant 
subordonnée en quelque sorte. L’histoire est dramatisée afin d’exposer le mieux possible le contenu 
du récit et d’en faciliter la lecture allégorique. Au fond le rapport entre la qualité de discours et celle 
d’acte doit être regardé comme réciproque et équilibré, les deux notions s’appuyant l’une sur l’autre 
et dérivant l’une de l’autre même si l’on est tenté de voir dans le théâtre médiéval l’acte par 
excellence à cause de la grande ressemblance des sujets représentés.  

S’il y a identité de sujets dans le théâtre religieux, pour lequel unique n’est que la 
représentation, le discours n’est jamais identique, même si son ambition est de décoder les mêmes 
préceptes moraux et métaphysiques. Pour ce qui est du théâtre profane et comique, la variété des 
sujets et des thèmes est trop grande pour qu’on puisse tenir compte seulement de l’art du spectacle. 

 
3. Le symbolisme du théâtre médiéval vu comme texte 
Les symboles du discours dans le théâtre médiéval peuvent être facilement transformés en 

symboles de la mise en scène. Aussi y a-t-il une différence entre l’imagerie du théâtre médiéval et 
celle d’un théâtre symboliste de Claudel ou de T.S. Eliot. Dans le théâtre de ces deux derniers par 
exemple on peut parler d’un symbolisme du discours pur parce qu’il y a un grand nombre d’images 
tissant un vrai système de symboles, mais qui ne sont pas reprises au niveau de la mise en scène. 

 
                                                             
57 Gilbert Dahan, « L’Ancien Testament dans les drames religieux », dans Romania, 1/1979, tome 100, p.102. 
58 Jean –Claude Aubailly, Le monologue, le dialogue et la sottie, Honoré Champion, Paris, 1976, p. 347. 
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Dans la tentative d’analyse du symbolisme du théâtre médiéval vu comme discours, seul le 
texte sera pris en considération. Au début le texte est très court, soit qu’il s’agit du théâtre religieux 
ou du théâtre profane. Dans le drame chrétien on pourrait parler d’un certain équilibre entre le texte 
et les autres éléments. Mais si l’on tient compte de l’opinion de Rey-Flaud, qui se rattache d’ailleurs 
à celle de Johan Mortensen qui soutient que « l’impulsion a été donnée au travail cyclique par ces 
mystères mimés […]. » et que  « c’est dans les représentations muettes que nous pouvons trouver 
les plus anciens exemples de ces drames géants qui reproduisent la vie du Christ tout entière »59 - on 
doit accepter aussi qu’au début le texte très réduit des mystères avait le rôle d’expliquer les tableaux 
et les figurations représentant des sujets dans une succession d’images dont le tout constituait une 
histoire ; le texte a par conséquent le rôle de commenter le spectacle visuel qui se déroule sur la 
scène. Henry Rey-Flaud associe l’intégration du texte dans le spectacle, dans la formule que nous 
connaissons, aux fêtes de la ville de Namur de la première moitie du XVe siècle, où l’on donnait 
des mystères mimés60.  De l’autre côté il est possible que le théâtre profane ait subi le même 
processus, c’est-à-dire l’évolution du mime, défini comme l’instinct fondamental et universel de 
créer le théâtre réel par imitation et observation61 - et qui se matérialise d’abord en pantomime, 
ensuite en « pièce», texte et spectacle à la fois. 

Au fur et à mesure que le texte de la pièce s’amplifie, et que le « verbe » acquiert de 
nouvelles libertés de créer des mondes de la fiction de plus en plus différents de celui de la Bible, il 
se produit une concentration du ‘lieu théâtral’ par la réduction du dispositif scénique. De même 
façon, au fur et à mesure que le texte s’affermit, la relation entre le signe visible du symbole adopté 
et son contenu de significations change ; petit à petit  elle sera perçue comme une consubstantialité 
non pas au niveau des émotions mais grâce à l’esprit devenu capable d’établir un rapport d’analogie 
naturelle entre les deux termes. Pourtant la relation entre le signe visible et son contenu de 
significations gardera la marque de ses origines : comme le théâtre médiéval adopte des symboles 
préexistants dans la réalité sociale et spirituelle ceux-ci garderont leurs qualités qui consistent dans 
la participation et l’identification.62 

Le sens littéral du texte se trouve à la base des autres sens qu’on découvre par analogie et 
ressemblance63. En accord avec la définition d’Ernest Cassirer qui définit le symbole comme une 
énergie de l’esprit qui unit un contenu de significations avec un signe visible, concret, nous 
pouvons considérer tout le texte comme un signe visible.  

Le théâtre religieux du Moyen Age reprend le texte biblique dans une perspective 
dramatique afin de transmettre son sens théologique. Les significations de ce texte religieux 
comportent aussi des intentions édifiantes sur le plan moral, métaphysique et biblique. Le théâtre 
profane et comique se crée un texte propre qui englobe, lui-aussi, des intentions édifiantes sur le 
plan moral et métaphysique mais aussi sur le plan social et culturel.  

Sous un autre point de vue, le texte est le lieu où plusieurs symboles se rencontrent, chacun 
avec son signe visible et son contenu de significations spécifiques. Le même signe visible peut 
apparaître dans plusieurs pièces ou plusieurs fois dans la même pièce sans que le contenu de 
significations qu’il implique soit chaque fois le même. En plus, le même signe visible peut 
apparaître dans le théâtre religieux aussi bien que dans celui profane et comique, avec ou sans le 
même sens. Tout cela parle de la plurivalence des symboles aussi bien que de leur capacité de 
réversibilité : si, au début du Jeu d’Adam, Eve apparaît comme le symbole du désir et de la 
concupiscence dans le processus de la chute vu comme : tentation, suggestion (le serpent) � désir, 
concupiscence (Eve) � raison, consentement, soumission de la raison à la passion (Adam), après la 

                                                             
59 Johan Mortensen, Le théâtre français au Moyen Age, Paris, Alphonse Picard et fils, 1903, p. 19. 
60 Henri Rey-Flaud, Le cercle magique, Gallimard, Paris, 1973, p.23-24. 
61 Ion Marin Sadoveanu, Scrieri, vol. 6, Minerva, Bucuresti, 1980, p.20. 
62 Lucien Lévy-Bruhl, L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs, Librairie Félix Alcan, Paris, 1938, 
p.125.   
63 Du Marsais, Despre tropi, Univers, Bucuresti, 1981, p.176. 
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chute elle n’est plus un symbole de la sensualité, de la curiosité et de la volonté, mais une figure de 
Marie, -Eva>Ave-, et de l’humanité, ou un symbole de l’espoir de l’humanité à la venue de Messie:  

 
« Adam, beau sire, fort m’avez rudoyée, 
Ma vilenie durement reprochée ; 
Si je méfie, j’en fus bien châtiée ; 
Je suis coupable, par Dieu serai jugée… 
L’affreux serpent, la maudite vipère 
Me fit manger la pomme délétère, 
Je t’en donnai, hélas ! Je crus bien faire… »64 
 
Quant à l’apparition du même signe à significations différentes ne pensons plus loin qu’au 

symbole de l’aveugle, présent dans les Mystères de la Passion mais aussi dans la farce du Garçon et 
l’Aveugle. Dans les mystères, Longin, le personnage aveugle, signifie la race humaine à laquelle le 
sacrifice du Christ apporte la lumière. L’aveugle, dans Le Garçon et l’Aveugle, se révèle 
doublement aveugle car il ne se rend pas compte qu’il a affaire à plus rusé que lui ; il renvoie aussi 
au riche insensible à la misère d’autrui, l’esprit fermé à l’art et à la beauté de la contemplation 
métaphysique, et qui, symboliquement, est frappé par les moqueries de Jeannot ; troisièmement il 
nous fait penser à l’isolationnisme et à la fermeture face à l’autre, ce qui fait d’ailleurs moderne. 

Dans le théâtre religieux, l’interprétation des symboles est d’abord christique. Le principe 
fondamental de l’exégèse de l’Ancien Testament - la continuité qui unit celui-ci au Nouveau 
Testament - se retrouve dans les pièces à sujet religieux. Ce qui fait l’unité du Jeu d’Adam, selon 
l’avis de plusieurs critiques, est la typologie et le motif de la Rédemption de l’homme par la mort et 
la résurrection de Jésus Christ65. De même dans la Passion d’Arnoul Greben ou dans celle de Jean 
Michel. Le motif de la rédemption est comme un fil rouge qui, non seulement traverse d’un bout à 
l’autre ces pièces, mais il transgresse leurs limites et se prolonge au milieu de l’assistance qui s’en 
sent directement visée. 

L’interprétation christique66 cherche à découvrir dans les personnages de l’Ancien 
Testament autant de figures du Christ et de relever des prophéties relatives à sa venue. Le premier à 
rappeler le Christ est Adam lui-même. Dans Sponsus, drame liturgique, le Christ, qu’on attend 
d’apparaître, est nommé le second Adam. On y met l’accent sur l’aspect dual du personnage : 
mauvais le premier Adam, bon le second, le Sauveur :  

 
« Vierges, voici l’Epoux, voici le Christ, veillez 
[…] 
C’est le second Adam, comme dit le prophète, 
Qui du premier Adam a vengé la défaite»,67 
 
Adam préfigure le Christ également dans d’autres pièces qui commencent par la création et 

finissent par la Résurrection ou l’espérance de la Résurrection. C’est avec Adam et le Christ que 
l’histoire ou la nouvelle histoire de l’humanité commence. Adam annonce le Christ par le contraste 
de leurs personnalités : le premier, par sa désobéissance et sa libre volonté d’intervenir dans la 
hiérarchie de la création, fait entrer la mort dans le monde ; le Christ, par obéissance et soumission à 
l’ordre cosmique, apporte la Résurrection et change la loi en grâce, rend à l’homme ses potentialités 
divines et l’espoir de la vie éternelle. C’est une dialectique où le premier terme rappelle le second. 

                                                             
64 Le Jeu d’Adam, d’après M. Sepet, Le drame chrétien au Moyen Age, Librairie Académique Didier et Cie, 1878, 
p.144. 
65 Tonny Hunt, “The Unity of the Play of Adam”, in Romania, 3/1975, tome 96, p.368-388. 
66Gilbert Daham, « L’Ancien Testament dans les drames religieux », dans Romania, 1/1979, p.71. 
67 L’Époux, d’après M. Sepet, op. cit., p.113-114. 
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Dans le Jeu d’Adam, la Figure, c’est-à-dire Dieu, reproche à Adam de ne pas avoir persévéré dans 
l’action de se rapprocher de la divinité en perfectionnant leur similitude initiale : 

 
« Je te formai a mon semblant ! 
Por quoi trespassas mon comant ? 
Jo toi plasmai dreit a ma ymage 
por ço me fis cel oltrage ? (les vers 769-772)68 
 
Par contre, Adam a annulé cette similitude qui devra être recréée et perfectionnée, ce que 

fera le Christ. Adam préfigure aussi la relation Christ – Église : la création d’Eve de la côte d’Adam 
préfigure la Passion du Christ et la création de l’Eglise chrétienne.  

Un autre personnage symbole qui « prédit » le Christ est Abel. Son histoire, dans le Jeu 
d’Adam, rappelle la passion du Christ, par sa psychologie, l’amour et le don gratuit de soi. 

Les prophètes, dans la troisième partie du Jeu d’Adam, La procession des prophètes, 
s’identifient directement de par leurs gestes et paroles avec les gestes et les paroles du Christ. Ces 
figures du Christ apparaissent aussi dans Les prophètes du Christ qui, selon l’opinion des 
spécialistes a été intégré ultérieurement dans le Jeu d’Adam. Dans la procession chacun d’eux est 
annoncé par le « lecteur » : Abraham, Moïse, Aaron, David, Salomon, Balaam, Daniel, Jérémie, 
Isaïe et Nabuchodonosor s’avancent tour à tour et font leurs prophéties. 

Le parallélisme avec le Christ est retrouvable aussi dans les mystères inspirés de la  vie des 
saints, qui ont au centre la figure d’un saint rappelant le Crist. La structure du Mystère de saint 
Quentin retrace celle de la Passion : la naissance et l’éducation de Quentin, les miracles de Quentin 
dans la Gaule, le martyre de Quentin, sa mort, la découverte de son corps et la garde de ses reliques. 

En général tous les symboles du théâtre médiéval profane tentent à incarner des principes 
antithétiques : bien-mal, pur-impur, faste-néfaste, sacré-profane. La « règle » est d’ailleurs valable 
aussi pour le théâtre religieux avec l’observation que la tentative d’interprétation christique détient 
une place privilégiée. Excepté la règle de bipolarisation du monde par des symboles s’opposant 
dans leurs champs de significations, et celle d’interprétation christique, il est difficile d’en tirer 
d’autres. 

 
En guise de conclusion 
Le symbolisme commence par les mots. Prononcer les mots c’est les connaître, c’est 

imposer son pouvoir sur les choses cachées, car les mots et les choses ne s’opposent pas, le langage 
étant à la fois le voile et la clé de la réalité. 

Le théâtre est l’expression la plus complète de la vie sociale médiévale tout entière69. A cette 
époque, dominée comme nous l’avons vu, par la pensée symbolique et l’idéologie chrétienne, où la 
loi chrétienne est le critère de la valeur et du comportement des individus dans toutes les couches 
sociales, c’est le texte sacré de la Bible qu’on dramatise. Et comme l’histoire sacrée se confond 
avec le présent, la ‘mise en scène’ de la Bible affecte tous les aspects de la vie quotidienne jusqu’à 
ses moindres éléments. 
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III. LEXICOLOGIE 
 

 

CONSTRUCłIA PRONOMINALĂ A LIMBII ITALIENE ÎN 
CURSUL SECOLULUI AL XIX-LEA 

 
LA CONSTRUCTION PRONOMINALE DE L'ITALIEN AU 

COURS DU XIXE SIÈCLE 
 
 

Giancarlo GERLINI 
Université Charles de Gaulle – Lille 3 
Email: gerlini.g@voila.fr 

 
Abstract 

The impersonal pronominal construction in Italian underwent a major innovation during the 
19th century: it began to be used with reflexive verbs (ci si dice, "on se dit") and with 
pronominalized nominal constituents with pronouns in the accusative (li si vede, "on les voit"). This 
evolution, which is based on more ancient contamination between the pronominal turn and the first 
person plural, emerges in the northern and north-eastern dialects of Italy. This new construction 
will then gradually penetrate the Italian language under the successive influences of Enlightenment, 
Romanticism and the Risorgimento. 

 
Key words: passive pronominal, pronominal impersonal, 19th century Italian, Italian dialects, 
Tuscan "noi" 
Cuvinte cheie: pasiv pronominal, pronominal impersonal, limba italiană în secolul XIX, dialecte 
italiene, „noi” toscan 

 
Nous traiterons ici du système de la construction pronominale italienne qui, entre la fin du 

XVIIIe siècle et le commencement du XXe, a connu un changement tout à fait singulier pour ce qui 
est des significations dites passives et impersonnelles. Largement étudiée à partir de points de vue 
structuraux, donc synchroniques, cette innovation sera en revanche considérée dans une perspective 
historique, en vue de circonscrire les temps, les lieux et les modes de sa parution et de son 
affirmation. 

Puisque nous avons eu affaire à un corpus d'ouvrages essentiellement littéraires, force a été 
de constater que les données pertinentes étaient filtrées par l'image que les auteurs se faisaient de 
leur langue, et que cette image était en stricte relation avec la réalité historique de leur époque. Par 
ailleurs, à l'intention du lecteur (francophone) non nécessairement au fait de l'histoire de la 
littérature italienne, nous avons inséré quelques indications élémentaires relatives à ce cadre 
d'ensemble. Mais, au-delà d'une meilleure compréhension de tel ou tel détail, la mise en relief de 
ces implications entre la société, la langue et l'idée que l'on peut s'en faire servira à poser une 
question de fond, épistémologique si l'on veut, constamment présente tout le long de cet article : la 
nature historiquement déterminée de tout discours sur la langue – y compris le nôtre. 

Cette perspective sera enrichie par la prise en compte, dans un deuxième moment, des 
travaux des grammairiens de l'époque, ces autres spécialistes de la langue par qui on essayera de 
comprendre les raisons d'un malentendu quant à l'origine des tours en question. 

D'un point de vue pratique, nous commencerons par présenter rapidement l'innovation 
linguistique en tant que telle, et, pour en montrer l'importance, nous ajouterons quelques indications 
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sur le rôle qu'elle joue dans les productions langagières d'aujourd'hui. Par la suite, notre corpus sera 
divisé en deux parties, selon que les ouvrages qui le composent ont été écrits avant ou après les 
années 1860, c'est-à-dire, le moment de l'unification nationale, et ils seront étudiés en remontant de 
cette date vers le XVIIIe siècle, pour la première partie, et en suivant le temps en direction du XXe 
siècle, pour la seconde. En effet, bien que certains antécédents représentent une condition 
préliminaire nécessaire à la nouvelle construction, ils sont quand même insuffisants à justifier son 
émergence ; c'est pourquoi il a été nécessaire de procéder à rebours, des résultats vers leurs 
présupposés. Pour finir, nous examinerons les ouvrages des grammairiens. 

 
* * * 

 
Le pronominal passif roman apparaît déjà à l'époque latine. L'exemple souvent cité du Re 

rustica de Palladius (IVe siècle) mala rotunda [...] toto anno servare se possunt ("les pommes 
rondes [...] peuvent se garder toute l'année") peut nous aider à comprendre comment, de la 
signification moyenne d'une qualité de la chose (les pommes ont la propriété de se garder), on a pu 
passer à celle passive de l'exploitation de cette propriété par un agent générique (les pommes sont 
gardées). Puis, au Moyen-Âge, cette construction a servi à exprimer une valeur impersonnelle 
s'étendant aux verbes intransitifs, comme, par exemple, dans Leggesi di Salamone che fece un altro 
dispiacere a Dio…("On lit de Salomon qui donna un autre chagrin à Dieu") [Novellino (~1281)]. 

Cette évolution de la construction passive, où l'être évoqué fonctionne comme complément 
d'agent (le mele si conservano da qualcuno, "les pommes se gardent par quelqu'un"), au tour 
impersonnel, où il représente le sujet (si legge spesso, "on lit souvent"), est impossible dans les 
deux cas que voici. D'une part, le tour pronominal ne peut s'appliquer aux verbes moyens (réfléchis 
ou pronominaux). En effet, avec ces verbes l'être qui agit (l'agent) est en même temps celui qui subit 
l'action (le patient), donc l'idée même d'une passivation n'est pas concevable : le changement de la 
fonction grammaticale de l'agent et du patient n'a pas de sens (*si si pente, "on se repent"). D'autre 
part, l'élément nominal sujet de la construction passive ne peut être pronominalisé ni par un pronom 
sujet, ce qui donnerait une forme réfléchie personnelle (lui si guarda, "il se regarde"), ni par un 
pronom complément, puisque l'élément nominal est justement sujet (*lo si dice, "on le dit"). 

L'innovation qu'a connue la construction pronominale de l'italien a consisté à dépasser ces 
deux limitations. Pour en comprendre les modalités, on peut se référer au noi toscano ("nous 
toscan"), c'est-à-dire à la possibilité d'employer le tour pronominal pour désigner la première 
personne du pluriel. Cette contamination est par ailleurs facile à expliquer. C'est un chassé-croisé 
entre l'expression de la généralité (ici par le tour pronominal) qui trouve dans le nous sa limite 
inférieure, l'autre étant représentée par l'humanité en général, et la première personne du pluriel, 
laquelle est la seule forme personnelle pouvant exprimer par elle-même l'ensemble des êtres 
humains, un nombre indéterminé de personnes pouvant se joindre à moi et toi (moi + toi + lui1 + 
lui2... + luin). Comme autre exemple, on peut prendre le nous on... de la langue française. 

Bien qu'il n'y ait pas, ainsi qu'on le verra, de filiation directe entre les changements qui nous 
intéressent ici et le nous toscan, celui-ci permet de montrer de manière très simple les 
comportements morphologiques et syntaxiques de la nouvelle construction pronominale. Et c'est 
probablement cette même facilité qui a donné le sentiment d'une relation directe. Pour l'instant, on 
peut signaler que le nous toscan consiste moins dans l'utilisation de la construction pronominale se 
+ verbe pour exprimer un nous à la signification plus ou moins précise, car cela est courant, que 
dans le fait d'y recourir de manière systématique, notamment lorsque la valeur du nous est 
fortement déterminée, et d'employer la forme tonique noi ("nous") en tant que pronom sujet marqué. 
Voici deux exemples, le premier, non toscan, est tiré d'un auteur parmi les plus anciens de notre 
corpus, le deuxième, plus tardif, est typiquement toscan: 

ed egli, postosi a cenar con noi, si passò quel tempo allegro [P. Giannone (1741)] 
et lui, après s'être assis à dîner avec nous, on passa joyeusement ce temps 
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siccome noi si tornò tutti a pigione [G. Giusti (1852)] 
de sorte que nous on se résout tous en location70. 
 
Pour simplifier, on peut regarder ce que l'on obtient lorsque noi = noi si = si : 
 
1 pers. du pluriel nous 

toscan 
tour 

générique 
(noi) parliamo  (nous parlons) noi si parla  si parla 
(noi) ci parliamo  (nous nous parlons) noi ci si parla ci si parla 
(noi) le parliamo [le lingue] (nous les parlons [les 
langues]) 

noi le si parla le si parla 

(noi) siamo studenti  (nous sommes des étudiants) noi si è studenti si è studenti 
(noi) abbiamo ammirato  (nous avons admiré) noi si è ammirato si è ammirato 
(noi) siamo ammirati  (nous sommes admirés) noi si è ammirati si è ammirati 

 
A remarquer que cette évolution implique un certain nombre de nouveautés, par exemple, la 

possibilité de faire de l'être évoqué en tant qu'agent dans le pronominal passif un sujet patient dans 
le nouveau tour. Si cette nouvelle possibilité n'est pas exploitée dans notre corpus, on peut tout au 
moins y vérifier sa possibilité : 

 
quando non si è amate [I.U. Tarchetti] 
lorsqu'on n'est pas aimées 

quando non si è amati dalla persona che si ama [Web] 
lorsqu'on n'est pas aimé par la personne qu'on aime 

Padron s'ama dai servi, e questo è amor pudico [C. Goldoni] 
le maître est aimé [s'aime] par les serviteurs, et cela c'est de l'amour pudique. 

 
Pour la période qui nous intéresse, le troisième exemple (Padron s'ama...) nous rappelle que 

ce changement correspond également à la disparition assez rapide du pronominal passif 
accompagné d'un complément d'agent bien que cela ne tienne pas à une contrainte grammaticale et 
que l'on puisse (à la limite) attester des deux tours chez un même auteur71. 

De toute façon, nous ne saurions sous-estimer l'importance de l'ensemble de ces 
changements. Pour nous en faire une idée, nous pouvons regarder l'ensemble des pages Web des 
domaines .fr et .it. En août 2009, face à 0,76 % de pages qui présentent la séquence française on se, 
nous avons 1 % de pages ayant la forme équivalente ci si72. Ce n'est pas un hasard alors si la 
nouvelle valeur du pronom ci qu'implique cette innovation a fini par avoir des répercussions sur 
l'ensemble du système des pronoms personnels de la langue italienne, par exemple, en rendant plus 
compliquée la reconnaissance des autres significations du pronom ci73. 

 
* * * 

                                                             
70 N.B. Ces traductions, ainsi que les suivantes, servent à une meilleure intelligence du texte et ne sont pas des exercices 
de style. 
71 non occorreva pagare perché per legge non vi si era obbligati [I. Svevo] ("il n'était pas nécessaire de payer parce 
que, d'après la loi, on n'y était pas obligé") ; dissi ad Augusta che da tutti si era stabilito di rimandare ogni decisione 
[I. Svevo] ("je dis à Augusta que, par nous tous, il avait été décidé de renvoyer toute décision"). 
72 Le pourcentage brut de 1,12 % a été corrigé à partir de la fréquence, dans un échantillon de 200 pages, de ci si ayant 
la valeur de on se. 
73 Gerlini, Giancarlo, "Les adverbes pronominaux ci et vi et l’usage qui en est fait sur le Web", in AA. VV., La Cultura 
italiana. Ricerca, Didattica, Comunicazione, Paris, Cirrmi – Université de La Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2005, 
p. 303-314. 
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Pour essayer de circonscrire avec précision la parution et la diffusion de la nouvelle 
construction pronominale, nous utiliserons les textes des XVIIIe, XIXe et XXe siècles proposés dans 
la base de données Letteratura italiana Zanichelli74 (Liz), c'est-à-dire 679 ouvrages de 82 auteurs. 
On en trouvera la liste dans un tableau placé à la fin de l'article avec des indications relatives à 
l'utilisation ou non de telle ou telle forme. La limite supérieure sera celle de notre source elle-même, 
c'est-à-dire des textes jusqu'aux années 1930, à condition qu'il s'agisse d'auteurs passés dans le 
domaine public. Pour ce qui est du seuil inférieur, on arrivera en revanche au début du XVIIIe 

siècle, ce qui dépasse certainement la période historique qui nous concerne, mais que l'on a choisi 
d'adopter pour donner plus de relief à la singularité de l'œuvre de C. Goldoni. 

Pour les raisons déjà signalées, nous commençons par regarder l'état de la langue en 1860, 
au moment de l'unification nationale de l'Italie. D'après les évaluations de T. De Mauro75, à ce 
moment-là, l'emploi des dialectes est dominant et seulement 2,5 % de la population parle tant bien 
que mal la langue italienne. Il est normal que la langue cultivée de la première moitié du XIXe 
siècle soit avant tout une langue écrite, maîtrisée par un petit nombre d'intellectuels qui se réfèrent 
généralement aux grands auteurs du XIVe siècle. Même là où l'on conteste les positions des puristes, 
il ne s'agit pas moins de projets élaborés sur table : V. Monti [cf. ligne 27 du tableau placé à la fin 
de l'article] pense à une langue plus moderne mais toujours littéraire, A. Manzoni [36], à celle de la 
classe cultivée florentine. De toute manière, tout réformateurs qu'ils aient été, les innovations 
relatives aux tours pronominaux sont absentes de leurs ouvrages (nous reviendrons sur la seule 
attestation présente chez A. Manzoni). 

L'intrusion de la langue réelle (avec le tour qui nous concerne) dans cette langue "fictive" se 
fera progressivement, par des étapes que nous allons essayer de dégager. Mais, puisque, dans 
l'évolution de n'importe quelle langue, un résultat présuppose un ensemble de causes, lesquelles, en 
revanche, n'impliquent pas automatiquement cette conséquence-là, il vaut mieux commencer là où 
la nouveauté a été acceptée en premier lieu sans réserves et remonter dans le temps. Ce qui nous 
amène aux romans qu'I. Nievo et G. Rovani ont écrit en 1857-1858 [cf. lignes 44 et 45], c'est-à-dire 
au moment de l'unification politique de l'Italie – fait qui est fondamental. En effet, chez ces deux 
auteurs, l'acceptation des formes de la langue parlée est allée de pair avec un engagement politique 
fort : l'un a participé à l'Expédition des Mille, l'autre a connu l'exil. Parallèlement, ainsi que nous le 
verrons, leur appartenance à deux aires linguistiques proches, la Lombardie et la Vénétie (au nord et 
au nord-est du pays), n'est pas non plus sans signification. 

A partir de ce moment-là, si l'on remonte dans le temps, les emplois que l'on rencontre 
reflètent, plus ou moins, une situation analogue, bien que ce soit avec des attestations de moins en 
moins nombreuses. Ainsi, pour M. D'Azeglio [41], homme politique, peintre et romancier de 
succès, on n'a que trois attestations ; pour S. Pellico [34], un autre héros du Risorgimento, qui 
collabora également à la revue Il Conciliatore [33], un hapax. 

Entre ces deux groupes d'auteurs, G. Leopardi [38] figure comme novateur, mais il est 
également un auteur au langage per così dire irreale e solitario ("pour ainsi dire irréel et 
solitaire")76. Notons qu'il emploie seulement des formes pronominales à l'accusatif77 (5 occurrences 
pour 35 textes) et pas du tout la forme pronominale avec des verbes réfléchis. 

Cela pose la question du rapport entre les deux différents aspects de l'innovation dans la 
construction pronominale : son emploi avec des verbes réfléchis (ci si pente, "on se repent"), et avec 
un pronom objet direct de la troisième personne (lo si dice, "on le dit") pour lequel la possibilité 
d'une influence de la langue française semble fort probable et cela d'autant plus que l'on recule dans 

                                                             
74 Stoppelli, Pasquale, Picchi, Eugenio, Letteratura italiana Zanichelli, 4.0., Bologna, Zanichelli, 2001. 
75 Pour un cadre d'ensemble, cf. Trifone, Pietro, "Politica, sviluppo socio-economico e storia della lingua", in Ernst, 
Gerhard (éd.), Histoire linguistique de la Romania, Berlin, De Gruiter, 2006, v. II, p. 1167-1177 ; p. 1174-1175. 
76 Sapegno, Natalino, Disegno storico della letteratura italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1948 ; p. 670. 
77 Ella saprà meglio di me se questo sia vero, come mi si assicura [Lettere, "A Monaldo"] ("Vous saurez mieux que moi 
si cela est vrai, ainsi qu'on m'en assure"). 
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le temps. Du moins en Italie, le français est encore la langue de culture par excellence. Ce sont des 
considérations qui devraient valoir aussi pour le Conciliatore où la forme générique réfléchie est un 
hapax tandis que l'une des attestations avec un pronom de l'accusatif apparaît dans la traduction d'un 
texte français78. Une telle interférence devrait même couler de source dans le cas de F. Algarotti 
[17] et de la revue Il Caffé [14] [6 occ.] où l'on passe du climat romantique à celui du siècle des 
lumières. Chez F. Algarotti, la seule attestation sent le calque : il s'agit d'un pronom dont une langue 
italienne qui se voudrait élégante devrait se passer même aujourd'hui puisque ce n'est qu'un tour 
pronominal passif. 

 
La principal rendita dell'imperio in queste parti la si ricava [si ricava, è ricavata] da certe 

terre chiamate della corona [F. Algarotti] 
La rente principale de l'Empire, dans ces régions, on la tire [se tire, est tirée] de certaines 

terres dites de la couronne. 
 
Bref, une étourderie, à laquelle l'auteur lui-même éventuellement n'attacherait pas beaucoup 

d'importance. Si ces auteurs sont des littérateurs, ils sont avant tout des hommes visant au 
renouveau de la société, et certainement pas au purisme de la langue traditionnelle. 

Pour arriver à la fin de notre liste, il ne manque que le nom de G. Vico [3], lequel nous crée 
quelque embarras : il s'agit d'une seule occurrence, de plus cet hapax est précoce et isolé, dans un 
corpus non négligeable (3 textes) et pour une aire linguistique apparemment étrangère aux faits qui 
nous intéressent. Puisque G. Vico est familier de la philosophie française, nous pencherions encore 
une fois pour un gallicisme, mais il va de soi que d'autres données seraient nécessaires. 

Pour une plus grande précision, il faut faire attention également à la nature des textes 
notamment pour les plus anciens qui, souvent, ne sont pas littéraires. Un bon exemple est celui des 
frères Verri [cf. lignes 15 et 16] qui sont, à une exception près, les responsables des occurrences 
rencontrées dans la revue Il Caffé, mais qui n'utilisent pas le nouveau tour pronominal dans leurs 
ouvrages les plus travaillés. 

 
* * * 

 
Progressivement, favori de l'illuminisme, du romantisme et du Risorgimento, à partir de 

G. Rovani et I. Nievo, le nouveau tour a fini par se faire une place stable dans la langue écrite. 
Mais, bien que cette nouvelle construction provienne de la langue italienne parlée, sa véritable 
origine est à chercher ailleurs, dans les parlers régionaux, c'est-à-dire, pour être plus clair, dans les 
dialectes. Les données de T. De Mauro montrent clairement que la langue italienne de la première 
moitié du XIXe siècle n'a pas une épaisseur suffisante pour de telles innovations. De toute manière, 
c'est dans cette direction que vont les données qui sont fournies par notre corpus. 

Avant tout, il y a l'utilisation précoce et abondante des nouveaux tours pronominaux que l'on 
rencontre dans les ouvrages en dialecte vénitien de G. Baffo [20]79 (1694-1768), C. Goldoni [8] 
(1701-1793) et, en dialecte milanais, de C. Porta [29] (1776-1821). Au passage, on peut remarquer 
que C. Goldoni n'y a pas recours dans les comédies en langue italienne. Ensuite, il y a la localisation 
dans les parties centrale et orientale de la Plaine du Pô où l'on retrouve d'autres faits non 
négligeables. Notamment, dans les exemples aussi bien vénitiens que milanais, il y a contamination 
entre les tours réfléchis de la troisième personne et de la première personne du pluriel. 

Cela est certes aussi le cas en italien, mais avec cette différence que c'est le pronom atone de 
la première personne du pluriel ci qui a pris la valeur de réfléchi de la troisième personne, alors que, 

                                                             
78 questa istituzione [...] la si derivò da colpevoli intenzioni [Discorso del duca de la Rochefoucauld] ("cette institution 
[...] on la tira d'intentions coupables"). 
79 Sa position dans la liste de la base de données est due à la publication posthume de ses oeuvres. 
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dans nos attestations, c'est le réfléchi se qui est devenu un pronom de la première personne du 
pluriel. Voici quelques exemples : 

 
vén Siora Leonora, delle bone azion no s'avemo da vergognar [C. Goldoni] 
it. Signora Leonora, delle buone azioni non ci dobbiamo vergognare 
fr. Madame Leonora, nous n'avons pas à avoir honte de nos bonnes actions, 
 
ce qui donne dans la construction à valeur générique : 
 
vén. no se se rompe i ossi [C. Goldoni] 
it. non ci si rompe le ossa 
fr. on ne se casse pas les os. 
 
Or, cette évolution du pronom réfléchi se (si) est caractéristique du nord de l'Italie. Alors 

que, dans notre corpus, elle n'est attestée que dans les textes en dialecte des vénitiens C. Goldoni et 
G. Baffo, dans Il Caffé, notamment dans un article du milanais P. Frisi, et, plus tardivement, chez le 
siennois F. Tozzi [76], on peut la repérer facilement dans la langue moins structurée des XVIe et 
XVIIe siècles. La base de données Liz ne manque pas d'en fournir plusieurs exemples qui localisent 
sans ambiguïté cette forme dans la plaine du Pô80. 

Cela étant admis, il ne reste qu'à établir la relation entre ces faits et le nous toscan. Dans le 
tableau, on voit bien que l'évolution des formes génériques ne se manifeste que tardivement chez les 
écrivains originaires de cette région. Le cas des attestations chez A. Manzoni (milanais par ailleurs) 
est particulièrement significatif. Les nouvelles formes sont attestées dans Fermo e Lucia, où il est 
question de rendre une langue moderne, mais disparaissent déjà dans la version de I Promessi sposi 
de 1827 quand il commence à privilégier la langue florentine. D'après ces données, il est donc 
douteux que le ci si ("on se") de l'italien vienne du toscan, ainsi que certains ont pu le croire. On 
verra plus avant, en traitant des ouvrages grammaticaux, comment cette interprétation a pu se 
produire. Ici, il suffit de constater que cette construction est vraisemblablement apparue en italien 
en tant que calque des parlers septentrionaux. 

 
* * * 

 
Après être remonté jusqu'aux origines probables du nouveau tour, on peut suivre son 

affirmation rapide à partir de 1860, c'est-à-dire du moment où l'unification politique de l'Italie est 
accomplie. A partir de ce moment, il se produit une accélération dans l'évolution économique, 
sociale et culturelle qui facilite évidemment les changements linguistiques. Il n'y a pas eu moins de 
résistances et la progression s'est faite par étapes, ce qui, bien sûr, vaut également pour la 
construction pronominale. A ce sujet, il est curieux de constater que le dernier des auteurs proposés 
dans la base de données Liz, G. D'Annunzio [82], a continué obstinément à éviter cette 
construction, bien qu'il soit mort en 1938. Il est vrai que son esthétique était élitiste. 

Si l'on regarde le tableau d'ensemble, on peut constater que les différentes attestations 
reflètent deux variables. Bien qu'il ne soit pas question d'une coïncidence totale, l'appartenance à 
telle ou telle aire linguistique et l'adhésion à tel ou tel mouvement littéraire ou culturel favorisent 
leur emploi. Il faut noter également qu'en traitant de la situation linguistique du nouvel état national, 
on a affaire avant tout à des ouvrages de littérateurs qui ne sont plus engagés directement dans la vie 
politique. 

                                                             
80 N. Manerbi (Venise), Ruzante (Padoue), O. Lando (Milan), G. Straparola (Bergame), M. Bandello (Alexandrie), 
Ruzante (Padoue), G. Betussi (Vicence), S. Erizzo (Venise), T. Garzoni (Ravenne), Latrobio (Milan). D'origine 
différente ou non vérifiable, il y a T. Boccalini (Ancône), G.B. Andreini (Pistoia) et Giunio Parisio ( ?). 
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On peut commencer par s'intéresser à la scapigliatura, mouvement contestataire, actif vers 
les années 1860 et 1870, regardant du côté de Ch. Baudelaire, L. Sterne et H. Heine, qui pouvait 
admettre, pour des raisons expressives, aussi bien la langue parlée que le dialecte. Bien que ce ne 
soit pas le cas pour tous les scapigliati, par exemple, E. Praga [49], G. Camerana [50] et 
A.G. Cagna [65], c'est le cas de la majorité : C. Boito [46], A. Boito [47], I.U. Tarchetti [48], 
C. Dossi [60], G. Faldella [64]. On peut faire des remarques similaires pour le verismo, mouvement 
littéraire proche du naturalisme français. Pour ce qui concerne les grands noms de ce courant : 
G. Verga [52], F. De Roberto [57], M. Serao [68], L. Capuana [69], l'utilisation courante des 
nouvelles formes pronominales semble motivée avant tout par des choix esthétiques et 
idéologiques. Pour neutraliser l'écart existant entre les effets de sens qu'ils veulent produire chez les 
lecteurs et la réalité linguistique du monde qu'ils représentent, ils adoptent la langue des villes qui 
dominent la vie sociale et culturelle de leur temps : Milan et Rome. Ils proviennent de régions, la 
Campanie et la Sicile, assez arriérées. 

Pour l'histoire du tour pronominal, bien plus intéressants encore sont les auteurs toscans et 
ceux qui, suivant A. Manzoni, prennent pour modèle le parler florentin. Pour ce qui est des Toscans, 
après le silence d'auteurs tels que G. Giusti [40] et C. Collodi [54] il faut attendre G.C. Chelli [62], 
M. Pratesi [66], R. Fucini [67], F. Tozzi [76], actifs au moins un siècle après G. Baffo et 
C. Goldoni, pour disposer de quelques exemples, parfois des hapax. De plus, ces attestations 
relèvent nettement de ce qu'on appelle le nous toscan : 

 
o io o Filusella, ti si sarebbe [ti saremmo] venuti a prendere col baroccio ?" [M. Pratesi] 
Filusella ou moi, on serait venu te chercher avec la charrette ? 

Ma che crede che ci si faccia [ci facciamo] poche risate ? [R. Fucini] 
Mais croyez-vous qu'on n'en rie pas ? 
 
Quant aux partisans du projet d'A. Manzoni, si E. De Marchi [56] adopte les nouvelles 

formes alors qu'E. De Amicis [58] les refuse, il se peut que cela tienne au fait que l'un est lombard 
et l'autre, ligurien. Si E. De Amicis emploie la séquence ci si dans un ouvrage sur la langue absent 
du corpus de Liz, il semble bien s'agir de la caractérisation linguistique d'un personnage du Nord, 
un Emilien81. Ce sont des faits sur lesquels il faudra revenir lorsqu'il sera question de la politique 
linguistique du nouvel état. 

Cela dit, nous n'irons pas avant dans ce type d'analyse car, arrivé à ce point, il serait plus 
intéressant de considérer l'absence ou la présence de notre tour pour évaluer le style de tel ou tel 
auteur que d'essayer de suivre les derniers avatars de la construction pronominale. Comme nous 
l'avons déjà fait à propos de G. D'Annunzio, nous pouvons tout au plus signaler que la langue 
adoptée par la poésie est plus conservatrice (G. Prati [42], A. Aleardi [43], G. Verdi [51]82, 
G. Carducci [61]). Il faudra en effet attendre G. Pascoli [71] pour avoir un renouveau, et pas 
seulement pour ce qui est des constructions grammaticales. 

Observons maintenant ce qu'ont fait les linguistes de cette époque. 
 

* * * 
 

                                                             
81 De Amicis, Edmondo, L'idioma gentile, Milano, Treves, 1905 ; l'occurrence est à page 360 : Ma non ci si fa mica uno 
stile in ventiquattr’ore ! ("Mais on ne se fait pas un style en 24 heures") ; cf. p. 132 pour une justification sur l'emploi 
de formes particulières pour caractériser un discorso famigliare o di gente del popolo ("un discours familier ou de gens 
du peuple"). 
82 Ou mieux, les auteurs des livrets de ses opéras.  
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Pour constituer notre corpus d'ouvrages grammaticaux, nous avons utilisé comme point de 
départ les textes que l'Accademia della Crusca a numérisés et mis à la disposition du public83. Nous 
avons également vérifié l'existence sur Internet de la plupart des autres grammaires citées84. 

Face au nouveau tour, les attitudes de ces grammairiens reflètent les grands courants 
théoriques allant du milieu du XVIIIe siècle aux premières décennies du XXe, et elles peuvent se 
réduire à un petit nombre. 

Le type de base à prendre en considération est constitué par la tradition académique 
italienne. Bien différente de la tradition française, elle s'est identifiée longtemps à l'Accademia della 
Crusca, et a avant tout recherché ses modèles dans les grands auteurs du XIVe siècle. Pour la fin du 
XVIIIe siècle et le commencement du siècle suivant, on peut citer les ouvrages de S. Corticelli85 et 
de B. Puoti86, qui seront réédités tout au moins jusqu'à à la fin des années 1870 ; pour la fin du 
siècle, citons P. Fanfani et C. Arlìa, qui sont surtout des lexicographes, mais qui n'ont pas manqué 
de faire des remarques grammaticales conservatrices87. Dans cette série, pour finir, il faut mettre 
R. Fornaciari, mais en sachant que c'est un auteur d'une tout autre envergure – il suffira de rappeler 
qu'il a été le préparateur de l'édition italienne de la Grammaire des langues romanes de F. Diez88. 

Les premiers innovateurs par rapport à cette tradition s'inspirent en tout ou en partie de 
l'illuminisme et des grammairiens philosophes français. Il est donc normal qu'ils associent l'effet de 
sens générique des différents tours pronominaux à la signification du pronom français on89, ce qui 
amènera F. Soave à se poser la question de cette même signification avec les verbes réfléchis, c'est-
à-dire ce dont nous nous occupons ici. Dans les constructions avec un verbe modal du type poter 
fare ("pouvoir faire"), un pronom atone peut s'appuyer sur le semi-auxiliaire (et, dans ce cas, le 
précéder : lo si può fare, "on peut le faire") ou sur l'infinitif régi (et alors le suivre : si può farlo, "on 
peut le faire"). Cela étant donné, F. Soave constate que la seconde solution est la seule autorisant la 
traduction en italien, par un tour pronominal, d'une phrase telle que "on se réveille" – qui donne si 
torna a svegliarsi90. 

Cette remarque de F. Soave introduit pour nous un nouveau type de donnée puisque cette 
possibilité est exploitée surtout par les auteurs qui adoptent également le nouveau tour pronominal ; 
la correspondance devient encore plus sensible si l'on pense qu'elle est courante également chez les 
auteurs qui ne recourent qu'exceptionnellement à la nouvelle construction. Il suffira de donner 
l'exemple d'A. Manzoni, qui a eu pendant quelques temps F. Soave comme précepteur. Fort 
probablement, ce n'est pas non plus un hasard si ce grammairien était un suisse italophone, donc 
appartenant à l'aire linguistique lombarde alors que V. De Muro et G. Lancillotti91, autres auteurs 
consultés de cette époque, étaient de la Campanie. 

Probablement, c'est à partir de cette assimilation de la signification générique à celle du 
pronom on que, au cours du XIXe siècle, l'on en est arrivé à supposer l'existence de deux formes si 
homonymes, l'une, réfléchie, l'autre, d'origine nominale. Bien que cela n'ait pas été envisagé 
explicitement, il va de soi que, dans ce cas, le second si aurait eu le même comportement que le 

                                                             
83 accademiadellacrusca.it. 
84 books.google.fr ; liberliber.it. 
85 Corticelli, Salvadore, Regole ed osservazioni della lingua toscana, Milano, Paravia, 1871 [1745]. 
86 Puoti, Basilio, Regole elementari della lingua italiana, [s.l.], [s.n.], mais après 1854 [1833]. 
87 Fanfani, Pietro, Arlia, Costantino, Lessico dell'infima e corrotta italianità, Milano, Carrara, 1881 [Lessico della 
corrotta italianità, Milano, 1877]. 
88 Fornaciari, Raffaello, Grammatica storica della lingua italiana estratta e compendiata dalla Grammatica romana di 
Federico Diez, Torino, Loescher, 1872. 
89 "Questo passivo corrisponde a quello de' Francesi l'on dit, l'on croit, e siccome on è nome di persona indeterminata, 
così lo è anche si. Di fatti si dice è lo stesso che uom dice" ("Ce passif correspond à celui des Français l'on dit, l'on 
croit, et puisque on est un nom de personne indéterminée, cela vaut également pour si. De fait si dice est la même chose 
que uom dice [l'homme dit]") ; De Muro, Vincenzio, Grammatica ragionata della lingua italiana, Napoli, Porcelli, 
1788 ; p. 164-165.  
90 Soave, Francesco, Grammatica ragionata della lingua italiana, Venezia, Santini, 1802 [1770] ; p. 152-153. 
91 Lancillotti, Giovanni, I principj della lingua italiana, Napoli, Simone, 1755. 
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pronom français on et n'aurait présenté aucune limitation morphosyntaxique quant à son emploi 
avec les verbes réfléchis et les pronoms de l'accusatif. Parmi les auteurs pris en considération, et 
bien qu'il le fasse pour contester une pareille éventualité, l'un des premiers à en traiter longuement 
est J.-Ph. Barberi dans un ouvrage en langue française justement lorsqu'il s'agit "du nom on"92. 
Cette hypothèse est en revanche défendue par M.A. Parenti93, G. Gherardini94, G. Moise95, 
E. Piazza96, auteurs qui considèrent si comme un pronom indéfini dérivé du latin is. Il en est 
question également chez R. Fornaciari97 qui montre le manque de fondement de cette hypothèse. 

Une autre approche succède aux innovations qui suivirent la politique linguistique nationale 
mise en place après l'unification du pays lorsqu'on en vint à favoriser les propositions d'A. Manzoni 
qui, en 1868, fut même appelé à présider la commission parlementaire sur l'unité linguistique. 

C'est un renouveau qui reflète l'esprit du Risorgimento, dont on va voir tout de suite les 
conséquences, et qui, ici, mérite une digression. En effet, cela a été une bonne solution pratique, 
peut-être la plus efficace, à une époque où il était urgent de disposer d'un modèle précis, clair et 
d'une langue vivante. Sans rien enlever à l'intérêt des critiques avancées à l'époque par G.I. Ascoli 
dans son "Proemio" à l'Archivio glottologico italiano, les louanges dont celles-ci jouissent 
aujourd'hui nous semblent excessives. On devrait se demander si cette approbation du libéralisme 
linguistique ne sert pas, de fait, à justifier le manque d'intérêt pour les dimensions sociales et 
historiques du langage. 

Suite à la politique linguistique de l'état unitaire, on a vu apparaître une nouvelle génération 
de grammaires et de dictionnaires, des ouvrages où les innovations dans la construction 
pronominale ne sont plus critiquées. A ce sujet, il est quand même opportun de faire une distinction 
entre les auteurs qui ont présenté la nouveauté comme normale, par exemple, F. Mastelloni98 ou 
P. Petrocchi, qui en a traité aussi bien dans sa grammaire99 que dans son dictionnaire100, et d'autres 
qui ont préféré garder un silence discret sur la question tels que F. Zambaldi101, L. Morandi et 
G. Cappuccini102. 

Dans ce cadre manzonien, une fois qu'il a intégré au moins une partie des parlers toscans, le 
nouveau tour a été systématiquement mis en relation avec le nous toscan, ce qui, on l'a vu, ne reflète 
point son origine immédiate, mais qui, en revanche, permet de l'expliquer aisément. A l'exception 
d'E. Piazza, qui s'en est tenu à des argumentations d'une autre nature, cette origine ira de soi 
également pour les grammairiens qui ont critiqué l'emploi de cette construction. Probablement à 
cause de sa simplicité et de son efficacité, c'est l'interprétation que l'on retrouve même dans les 
grammaires historiques modernes103. Ici, puisque nous-même nous n'avons pas hésité à l'exploiter 
pour montrer en quoi consistait l'innovation du tour pronominal de l'italien, il ne nous reste qu'à 
conclure cette partie de notre exposé en citant la plus claire des explications de ce type, celle de 
R. Fornaciari: 

 

                                                             
92 Barberi, Joseph-Philippe [Giuseppe Filippo], Grammaire des grammaires italiennes, 2 vol., Paris, Emery, 1819 ; 
vol. 2, p. 364-387. 
93 Parenti, Marco Antonio, Alcune annotazioni al dizionario della lingua italiana che si stampa in Bologna, Modena, 
Compagni, 1820 ; cf. note à l'article "appoggiare". 
94 Gherardini, Giovanni, Appendice alle grammatiche italiane, Milano, Molina, 1847 [1843]. 
95 Moise, Giovanni, Grammatica della lingua italiana, 3 vol., Venezia, Grimaldo, 1863 ; vol. 2, p. 137-143. 
96 Piazza, Ettore, Grammatica italiana. I. Fonologia. Morfologia, II. Sintassi. Ortografia, Livorno, Giusti, 1913 [1897-
1928] ; v. I, p. 93. 
97 Fornaciari, Raffaello, Sintassi italiana dell'uso moderno ; Firenze, Sansoni, 1881 ; Chap. 24, § 12. 
98 Mastelloni, Francesco, Errori non errori in fatto di grammatica, Firenze, Le Monnier 1898. 
99 Petrocchi, Policarpo, Grammatica della lingua italiana, Milano, Treves, 1914 [1887]. 
100 Petrocchi, Policarpo, Dizionario universale della lingua italiana, Milano, Treves, 1900. 
101 Zambaldi, Francesco, Grammatica italiana, Milano, Paravia, 1883 [1878]. 
102 Morandi, Luigi, Cappuccini, Giulio, Grammatica italiana, Milano, Paravia, 1919 [1894]. 
103 Rohlfs, Gerhard, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 3 vol., 1969-1971 ; 
vol. 2, § 460 et § 519, p. 158-160 et p. 233-234. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 221 

Una volta parificato il riflessivo impersonale alla prima persona plurale, s'intende bene come 
i Toscani dai verbi transitivi abbiano potuto formare una specie di nuovo riflessivo e di reciproco, 
per mezzo della pronominale obbiettiva ci (nel senso di noi). Essi dicono ci si guarda, per ci 
guardiamo, ci si ama, per ci amiamo104. 

 
* * * 

 
Avec ces textes, nous sommes arrivés à la limite supérieure de cette recherche. Les dates de 

publications ou de rééditions des ouvrages cités ne doivent pas faire illusion. Les états de langue 
dont ils rendent compte ne dépassent guère la première guerre mondiale, laquelle a produit un 
bouleversement qui a changé radicalement la donne. Pour les nouvelles classes sociales qui entrent 
pour la première fois pleinement dans la vie sociale et politique de l'Italie, il s'agit de s'exprimer tout 
court. La façon de le faire importe peu ; la question de choisir entre une langue littéraire ou une 
langue parlée, entre le parler de la ville de Florence ou de l'ensemble de la région Toscane est 
désormais devenue secondaire. 

Dans une certaine mesure, les souhaits de G.I. Ascoli se sont enfin réalisés. Mais, l'ouverture 
aux pratiques langagières réelles a été justifiée à partir d'autres présupposés théoriques, ceux de 
l'idéalisme, hégémonique au cours de la première moitié du XXe siècle avec B. Croce et plus 
particulièrement avec G. Gentile, qui a dirigé la politique culturelle du régime fasciste. De plus, il 
ne faut pas oublier que, dans la pratique, des formes de protectionnisme ou d'interventionnisme 
linguistiques n'ont certainement pas manqué. De toute manière, on est à l'heure où c'est le pays qui 
doit s'adapter à la langue de son Duce, homme de la plaine du Pô, et non le contraire. Au niveau des 
auteurs de grammaires, le cas le plus représentatif est assurément constitué par C. Trabalza, 
rédacteur d'une très belle et riche histoire de la grammaire italienne105 qui relève clairement de 
l'historicisme. Avec E. Allodoli, il a également écrit un manuel au titre significatif La grammatica 
degli italiani106, véritable grammaire d'entre les deux guerres mondiales, qui exclut tout 
particularisme régional ou citadin et où les nouvelles possibilités de la construction pronominale 
jouissent enfin de tous leurs droits. 

 

                                                             
104 ("Une fois qu'on a établi l'équivalence entre le réfléchi impersonnel et la première personne du pluriel, on comprend 
bien la manière dont les Toscans ont pu, à partir des verbes transitifs, former une sorte de nouveau réfléchi et de 
réciproque en employant le pronom objet direct ci (avec la valeur de noi). Ils disent ci si guarda¸ pour ci guardiamo, ci 
si ama, pour ci amiamo"), Fornaciari, Raffaello, Op. cit., Chap. xxiv, § 12. 
105 Trabalza, Ciro, Storia della grammatica italiana, Bologna, Forni, 1963 [1908]. 
106 Trabalza, Ciro, Allodoli, Ettore, La grammatica degli italiani, Firenze, Le Monnier, 1943 [1934]. 
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Tableau 
 

00  ci si  l- si 1, 2  mod cda  Région 

01 P.J. Martello      1 Emilia-Romagna 
02 G.V. Gravina     = 3 Calabria 
03 G.B. Vico     = 3 Campania 
04 Sc. Maffei      1 Veneto 
05 P. Giannone     = 3 Puglia 
06 A. Genovesi     = 3 Campania 
07 P. Metastasio     = 3 Lazio 
08 C. Goldoni     = 1 Veneto 
09 C. Gozzi     = 1 Veneto 
10 T. Crudeli      2 Toscana 
11 G. Parini     = 1 Lombardia 
12 G. Baretti     = 1 Piemonte 
13 S. Bettinelli     = 1 Lombardia 
14 Il Caffè     = 1 Lombardia 
15 P. Verri     = 1 Lombardia 
16 A. Verri     = 1 Lombardia 
17 F. Algarotti     = 1 Veneto 
18 L. Savioli     = 1 Emilia-Romagna 
19 G. Meli     = 3 Sicilia 
20 G. Baffo      1 Veneto 
21 L. Da Ponte    + = 1 Veneto 
22 V. Alfieri     = 1 Piemonte 
23 G.B. Casti     = 3 Lazio 
24 C. Beccaria     = 1 Lombardia 
25 M. Cesarotti     = 1 Veneto 
26 I. Pindemonte     = 1 Veneto 
27 V. Monti     = 1 Emilia-Romagna 
28 V. Cuoco     = 3 Molise 
29 C. Porta     = 1 Lombardia 
30 U. Foscolo    + = 1 Veneto 
31 P. Borsieri    + = 1 Lombardia 
32 G. Berchet    + = 1 Lombardia 
33 Il Conciliatore    + = 1 Lombardia 
34 S. Pellico    + = 1 Piemonte 
35 T. Grossi      1 Lombardia 
36 A. Manzoni    + = 1 Lombardia 
37 G.G. Belli      3 Lazio 
38 G. Leopardi    + = 3 Marche 
39 N. Tommaseo      1 Friuli (Dalmazia) 
40 G. Giusti      2 Toscana 
41 M. D'Azeglio    + = 1 Piemonte 
42 G. Prati     = 1 Trentino 
43 A. Aleardi      1 Veneto 
44 I. Nievo    +

 
= 1 Veneto 

45 G. Rovani    + = 1 Lombardia 
46 C. Boito    +  3 Veneto (Lazio) 
47 A. Boito     = 1 Veneto 
48 I.U. Tarchetti    +  1 Piemonte 
49 E. Praga      1 Lombardia 
50 G. Camerana      1 Piemonte 
51 G. Verdi      1 Emilia-Romagna 
52 G. Verga    + = 3 Sicilia 
53 F. De Sanctis    + = 3 Campania 
54 C. Collodi      2 Toscana 
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55 A. Fogazzaro    +  1 Veneto 
56 E. De Marchi    +  1 Lombardia 
57 F. De Roberto    + = 3 Campania 
58 E. De Amicis    +  3 Liguria 
59 V. Imbriani     = 3 Campania 
60 C. Dossi      1 Lombardia 
61 G. Carducci      2 Toscana 
62 G.C. Chelli    +  2 Toscana 
63 R. Zena    +  3 Liguria 
64 G. Faldella    + = 1 Piemonte 
65 A.G. Cagna      1 Piemonte 
66 M. Pratesi      2 Toscana 
67 R. Fucini      2 Toscana 
68 M. Serao    +  3 Campania ( 
69 L. Capuana      3 Sicilia 
70 G.C. Abba    +  3 Liguria 
71 G. Pascoli     = 1 Emilia-Romagna 
72 G. Giacosa      1 Piemonte 
73 A. Oriani    +  1 Emilia-Romagna 
74 G. Gozzano      1 Piemonte 
75 S. Corazzini      3 Lazio 
76 F. Tozzi    + = 2 Toscana 
77 I. Svevo    +  1 Friuli 
78 L. Pirandello    + = 3 Sicilia 
79 G. Boine      3 Liguria 
80 S. Slapater      1 Friuli 
81 R. Serra      1 Emilia-Romagna 
82 G. D'Annunzio     = 3 Abruzzo 

 
 
 
 Formes modernes ci si : on se  

 l- si : acc. 3e pers. + si 
 1, 2 : acc. 1e

 ou 2
e pers. + si 

 Parlers dialectaux du nord de l'Italie 
* Constructions avec un modal : si + verbe modal + infinitif + pron. réfléchi ou 

pron. acc. 
= Pron. passif avec compl. d'agent 
 
 

 

Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, 
Trentino, [Valle d'Aosta], Veneto 

Toscana 
Abruzzo, [Basilicata], Calabria, Campania, Lazio, 

Liguria, Marche, Molise, Puglia, [Sardegna], Sicilia, 
[Umbria] 

NB Entre crochets les régions auxquelles ne correspond 
aucun auteur dans le corpus étudié. 
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Abstract: 

The article would like to present the fundamental role played by certain semantic operations 
in the construction of new morphosyntactic forms. It is based on concrete examples from French 
and Italian analysed from a diachronic and a synchronic point of view and by comparing elements 
existing in the two languages. The psychomecanic approach is at the core of this analysis that 
shows the de-semanticization aspect as the centre of these phenomena.   
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Cette étude veut montrer le rôle fondamental de certaines opérations sémantiques dans la 

construction de nouvelles formes morphosyntaxiques. Nous prendrons des exemples en français et 
en italien en diachronie et en synchronie tout en proposant des éléments de comparaison entre les 
deux langues. 

1. Réflexions liminaires 
En français et en italien, nous trouvons des verbes de mouvement qui ont perdu leur 

signification originelle et ne maintiennent que la partie temporelle du signifié. C’est par exemple le 
cas du verbe « aller » en français, qui, suivi de l’infinitif, a d’abord exprimé un futur proche puis un 
futur à part entière. On a ainsi dans les exemples suivants: 

le train va partir dans quelques instants 
dans 15 ans, je vais partir en retraite 
En italien, les verbes andare (aller) et venire (venir) peuvent fonctionner comme des 

auxiliaires. Venire + le participe passé a une valeur progressive à la voix passive et andare + le 
participe passé prend une signification modale équivalente à dovere (devoir) + infinitif présent 
passif : 

il camion viene caricato dagli operai (le camion est en train d’être chargé par les ouvriers) 
Qui est la forme progressive de: 
il camion è caricato dagli operai (le camion est chargé par les ouvriers). 
Les grammaires traditionnelles rendent compte de ces structures mais n’expliquent pas les 

mécanismes sémantiques diachroniques et synchroniques qui ont rendu possibles ces mutations. Il 
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convient donc de nous interroger sur les processus sémantiques et systémiques, qui permettent 
d’expliquer ces phénomènes. 

Dans le cadre de la psychomécanique du langage de Gustave Guillaume à laquelle nous nous 
référons le plus souvent pour nos travaux de recherche, force est de constater la faiblesse de 
l’approche sémantique. Gustave Guillaume montre bien que l’idéogénèse (construction sémantique 
de la signification) ou sémantogénèse, comme nous préférons l’appeler avec Alvaro Rocchetti, 
précède la morphogénèse, mais il n’explicite nullement les mécanismes de cette phase pourtant 
première et primordiale de la construction linguistique. 

Avant de présenter les principes sémantiques sur lesquels nous souhaitons nous fonder, il 
nous semble important de resituer et d’expliciter la notion de système linguistique en particulier en 
diachronie. Nous pensons qu’il serait intéressant pour l’évolution systémique des langues, de faire 
référence à la théorie des catastrophes de René Thom107. En effet, dans la linguistique moderne, 
saussurienne et post-saussurienne, la notion de système est à la base de la compréhension du 
fonctionnement de la langue. Dans cette perspective, les évolutions sur l’axe temporel 
correspondent aux passages successifs d’un système à un autre. La langue est en équilibre 
systémique à une époque t1, elle subit des changements linguistiques surtout au niveau de la 
morphologie et de la syntaxe, qui ne sont dans un premier temps que des microvariations et qui au 
fur et à mesure deviennent des variations plus importantes. Celles-ci provoquent un déséquilibre du 
système qui est obligé de changer un certain nombre des règles de fonctionnement pour retrouver 
un nouvel équilibre à une époque t2. Toutes les langues romanes que nous avons étudiées ont suivi 
ce modèle d’évolution. A certaines époques, il serait possible d’avoir des déséquilibres encore plus 
importants qui pourraient menacer l’avenir d’une langue ou causer des transformations structurelles 
en profondeur. C’est ainsi le cas du français parlé d’aujourd’hui dont les écarts linguistiques avec la 
norme écrite sont abyssaux. Dans l’œuvre de Gustave Guillaume, la notion de système est au centre 
de sa réflexion théorique. Dans l’étude « La langue est-elle un système ? » de Langage et science du 
langage108, il expose clairement sa position. Il reproche à Saussure et à Meillet de ne pas aller au-
delà de cette affirmation sur le plan scientifique. Il propose un modèle « concentrique »109 où la 
langue est définie comme: 

 
un système de systèmes  – un assemblage systématisé de systèmes contenants (ayant un 
contenu propre de positions intérieures) s’emboîtant les uns dans les autres et qui, inscrits 
chacun dans un plus étendu, le plus étendu de tous étant celui de l’assemblage qu’en fait la 
langue, différent entre eux sous toutes sortes de rapports, sauf celui de leur forme commune 
de contenant, laquelle se répète identique à elle-même, et en réalité invariante, du plus 
étendu au moins étendu, de sorte que celle du plus étendu, la langue, assemblage de tous, 
serait connue au cas où l’on réussirait à voir en traits nets la forme de l’un de ceux, riche ou 
pauvre de substance, qu’elle contient.110 
 
Face à ce modèle, il montre que les systèmes utilisent des mécanismes simples et récurrents 

pour mettre en place les structures linguistiques. L’un de ceux-ci est le tenseur binaire radical qu’il 
explicite pour le rapport pluriel interne/pluriel externe111 et le système de l’article en français112. 
Toutefois, il ne les applique jamais à la construction du sens phase opérative  pour laquelle il n’a 

                                                             
107 Quelques oeuvres de Réné Thom : Stabilité structurelle et morphogenèse, Paris, Interéditions, 1977 ; Prédire n'est 
pas Expliquer, Paris, Eshel, 1991 ; Paraboles & Catastrophes, Paris, Flammarion, 1980 ; Théorie des catastrophes et 
biologie, Copenhague, 1979. 
108 Guillaume G., Langage et science du langage, Paris , Nizet et Québec, Presses de l’Université Laval, 1964, pp. 220-
240. 
109 Guillaume G., Op. Cit, p. 224. 
110 Guillaume G., Op. Cit, p. 223. 
111 Guillaume G., Op. Cit, p. 236. 
112 Guillaume G., Op. Cit, p. 237. 
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consacré que très peu de travaux. Pour cela, nous prendrons en considération les réflexions 
d’Alvaro Rocchetti qui, en tant que « post-guillaumien », développent des recherches 
psychomécaniques tout particulièrement dans le domaine de la sémantique113. Il montre que la 
construction du sens sur l’axe du temps opératif utilise le mécanisme simple de la saisie anticipée 
que nous qualifierons de « désémantisante » pour créer pour un même signifiant, à partir du signifié 
de puissance, de nouvelles significations sur des axes métaphoriques sur lesquels le sens plein est 
sémantiquement réduit. 
 

2. Pour une sémantique psychomécanique opérative 
2.1 Les principes de base 
Les principes sur lesquels nous nous fondons se réfèrent directement à la psychomécanique 

du langage et s’appuient sur les concepts de sémantogénèse et de métaphorogénèse. 
a) Le signifié d’un mot est caractérisé par une trajectoire temporelle sur l’axe du temps dit 

« opératif » pendant laquelle se forment les impressions associées au signifiant. Le premier 
mouvement générateur de signification sera appelé sémantogénèse, c’est-à-dire responsable de 
la genèse du sens. Lorsque le contexte le permet, ou lorsqu’il n’existe aucun contexte, le 
mouvement continue jusqu’à la fin sans interruption. C’est de cette façon que le sens d’un mot 
est construit 

 

 
 
 
b) Dans la communication linguistique, on fait souvent référence à de nouveaux signifiés obtenus 

grâce au développement de nouvelles acceptions et ce, à partir de mots déjà constitués dans la 
langue. Dans ce cas, le mouvement de la sémantogénèse s’interrompt avant son terme et donne 
lieu par métaphorogénèse à une nouvelle acception appropriée aux nouveaux besoins 
communicatifs114.  

Pour l’application de ces principes en particulier au domaine lexical, nous reprenons les 
analyses approfondies d’Alvaro Rocchetti. Il reprend d’abord le concept de « subduction »: 

                                                             
113 Rocchetti A., site Internet http://chercher.marcher.free.fr. 
Rocchetti A., “Sens et acceptations d'un mot : un noyau commun ? un parcours ? Réflexions sur la méthodologie de 
l'analyse des rapports signifiant/signifié” in Cahiers de linguistique analogique n° 2, déc. 2005 
114 Begioni L., 2007, « Les constructions verbales Verbe + Indicateur Spatial, des dialectes de l’Italie du nord à la 
langue italienne », in Bres J., Arabyan M., Ponchon T. et alii (éds) Psychomécanique du langage et linguistiques 
cognitives, (Actes du XI colloque de l’AIPL, Montpellier, 8 – 10 juin 2006), Limoges, L. Lucas. 
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Nous partageons un autre postulat avec l’école que nous examinons : celui de la subduction. 
Ce nom, proposé par Gustave Guillaume, s’applique au cas de mots qui sont conduits à “descendre 
en dessous d’eux-mêmes”, c’est-à-dire à perdre une part de leur contenu sémantique pour devenir, 
par exemple, des mots-outils. C’est le cas, entre autres, de l’auxiliaire “avoir” qui est un verbe plein 
(sémantiquement) dans “il a une belle voiture”, mais a perdu une partie de sa matière notionnelle — 
tout en gagnant, en revanche, des fonctions formelles — lorsqu’il devient auxiliaire dans “il a bien 
mangé”. Lorsqu’on postule que le signifié lié à un signifiant est le noyau sémantique commun à 
tous les emplois qu’il peut avoir, on raisonne en pure synchronie, sans prendre en considération 
l’évolution diachronique. Or celle-ci n’a pas mis en place au même moment les signifiants avec 
leurs signifiés: ainsi la punaise est un insecte qui a toujours existé, bien avant que l’homme n’existe 
et surtout bien avant que celui-ci n’invente “la punaise” pour accrocher toutes sortes de choses aux 
murs. Depuis quand existe le noyau commun ? Depuis que la punaise-animal est nommée par 
l’homme ? ou depuis que l’homme a utilisé ce nom pour la “punaise murale” ? Cette dernière 
emprunte, en effet, plusieurs de ses caractéristiques à la punaise-animal : elle pique, elle est ronde, 
plate, s’écrase avec le pouce, etc. (mais elle ne sent pas, n’est pas animée, ne se déplace pas la nuit, 
ne suce pas le sang des pauvres humains, etc.). Il est évident que les hommes qui ont donné le nom 
de “punaise” à l’insecte n’ont pas prévu qu’un autre type de “punaise” verrait le jour, qui ne serait 
pas animée, piquerait certes, mais pas les êtres humains, ne se déplacerait pas la nuit, etc. Si on 
recherche le noyau sémantique commun, on est donc conduit à penser que le contenu sémantique du 
mot “punaise” a changé lorsqu’on a inventé la punaise murale — et qu’il serait susceptible de 
changer chaque fois qu’une utilisation impossible jusque-là devient possible. Pourquoi dès lors ne 
pas limiter la réduction de sens à cette dernière seulement (selon le phénomène de la subduction), 
en laissant la punaise-animal continuer sa vie linguistique avec son signifiant et son signifié plénier 
?115 

Puis, il continue sa démonstration en explicitant l’analyse des différentes significations du 
mot français « punaise »: 
le signifiant français punaise s’applique à l’insecte piqueur (acception finale), mais reçoit aussi 
plusieurs autres acceptions: la punaise que l’on achète dans les papeteries, les qualificatifs “punaise 
de sacristie”, “cette fille est une vraie punaise”, et les exclamations négatives ou positives: 
“punaise ! j’ai perdu mes clés !” ou “punaise ! qu’elle est belle”. On peut représenter la structure 
sémantique de la manière suivante: 

 
Q’y a-t-il de commun entre l’exclamation négative ou positive “punaise !” et la punaise qui 

sert à fixer sur les murs ? Pratiquement rien. Il n’en est pas de même, comme on l’a vu, si on passe 
par l’insecte qui est l’origine de ces acceptions, tant sur le plan diachronique que sur le plan 
synchronique. L’exclamation négative, la première, historiquement, des deux exclamations, garde 

                                                             
115

 Rocchetti A., Op. Cit., pp. 5-6. 
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de l’insecte la notion d’embêtement (on a du mal à se débarrasser des punaises !). Mais cette notion 
n’aurait sans doute pas suffi pour créer l’exclamation si la ressemblance formelle de la première 
syllabe du signifiant avec une exclamation que l’on voulait éviter (putain !) n’avait pas joué un rôle 
déterminant. Ainsi est née l’exclamation négative. Par la suite, comme putain ! avait aussi un 
emploi positif (putain, que c’est beau !), on est passé à l’exclamation positive Punaise ! qu’elle est 
belle ! 

Il convient donc de distinguer deux temps dans la construction du signifié : d’une part, la 
mise en place de l’ensemble des impressions liées au signifiant et qui ne sont acquises qu’au terme 
du premier mouvement, d’autre part l’utilisation métaphorique de ce même signifiant, avec, comme 
dans le mot punaise ci-dessus, plusieurs métaphores successives. On observera que d’autres 
signifiants peuvent entrer en concurrence avec l’exclamation punaise ! comme, par exemple purée ! 
qui possède aussi la même syllabe initiale ‘pu”. La connotation négative est, pour ce dernier mot, 
introduite par le fait que la purée détruit toute structure d’un objet (légume, fruit, etc.) et que, en 
présence d’une purée, on ne reconnaît plus rien, on ne s’y retrouve plus. D’où, aussi, l’exclamation. 
qui s’enchaînent l’une à l’autre. Ce deuxième mouvement, constitué de saisies de plus en plus 
anticipées, reprend le premier à rebours pour s’éloigner progressivement de la saisie finale : ainsi, 
“punaise de sacristie” garde encore beaucoup d’impressions communes avec la punaise-insecte : par 
exemple, la “punaise de sacristie” passe le plus clair de son temps dans l’église ou la sacristie, 
comme la punaise reste dans la chambre ou dans le lit. Dans “cette fille est une vraie punaise”, le 
lieu n’est plus évoqué, mais il reste l’idée d’une personne qui, comme la punaise, s’accroche et 
empoisonne la vie. Avec l’exclamation négative “punaise! j’ai oublié mes clés!”, on s’est encore 
éloigné de l’acception finale et enfin, avec l’exclamation positive “punaise! qu’elle est belle!” on 
n’a plus gardé de la précédente métaphore que l’exclamation (en perdant la connotation 
négative)116.  

Cette longue citation prend une dimension essentielle dans les recherches en sémantique 
opérative. Il s’agit là de véritables principes fondateurs que nous souhaitons suivre et mettre en 
application. Nous formulons une seule objection formelle liée au déroulement du temps opératif : 
les saisies anticipées que nous avons qualifiées de « désémantisantes » doivent être représentées à 
droite et non à gauche de la saisie finale du sens plein. En effet, il est inconcevable sur le plan 
temporel de revenir en arrière. Nous proposons donc pour le mot « punaise » la représentation 
suivante: 

 
Cette démarche méthodologique peut être généralisée de la manière suivante: 

                                                             
116 Rocchetti A., Op. Cit., pp. 12-13. 
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3. La sémantique opérative en morphosyntaxe : exemples en français et en italien 
Sur le plan diachronique, on observe des phénomènes de mutations systémiques qui relèvent 

exactement des mêmes principes que nous venons de présenter. Le mécanisme de saisie anticipée 
« désémantisante » peut aussi s’appliquer à des éléments grammaticaux fonctionnels de la langue, et 
ce, très souvent, dans le but de donner un nouvel équilibre ou une plus grande précision à un sous-
système linguistique. Nous allons donner quelques exemples en français, en italien et en latin qui 
montrent la récurrence d’un tel mécanisme. 

3.1. La construction verbale ALLER + INFINITIF. 
La construction verbale ALLER + INFINITIF du français moderne est de plus en plus 

employée à la place du futur simple. Comme nous l’avons écrit plus haut, on peut dire aujourd’hui: 
dans 15 ans, je vais partir à la retraite 

Dans cette phrase, le verbe « aller » a perdu sémantiquement sa valeur spatiale de verbe de 
mouvement. Que s’est-il donc passé pour qu’un emploi de la sorte soit possible ? Nous postulerons 
qu’une saisie anticipée « désémantisante » est à l’origine de cette mutation sémantique. En effet, 
tous les verbes de mouvement qui impliquent un déplacement spatial sous-entendent bien 
évidemment un écoulement temporel. Si l’on admet que, dans la phase de sémantogénèse, le 
déplacement dans l’espace est étroitement lié au déroulement du temps, on n’aura aucun mal à 
établir que les éléments sémantiques temporels précèdent ceux du déplacement spatial. Dans ce cas, 
la saisie anticipée sémantique réduit la composante spatiale pour ne garder que la composante 
temporelle. Dans le schéma illustratif que nous proposons ci-après, nous avons placé la flèche 
relative à la saisie anticipée « désémantisante »  
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3.2. Le verbe ANDARE + PARTICIPE PASSE 
En italien, dans certaines situations, le verbe andare (considéré comme semi-auxiliaire)  qui 

indique l’obligation donc le futur, peut également exprimer le terminatif.  
Ainsi on a: 
questo lavoro va fatto (ce travail doit être réalisé) 
Au passé accompli, la valeur résultative est privilégiée: 
questo bagaglio è andato perduto (ce bagage a été perdu) – valeur aspectuelle accomplie 

terminative/résultative 
le forze nemiche sono andate disperse (les forces ennemies ont été dispersées) - valeur 

aspectuelle accomplie terminative/résultative avec une nuance quelque peu progressive dans cet 
exemple. 
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3.3. Le verbe VENIRE + PARTICIPE PASSE 
L’utilisation du verbe (défini par les grammaires italiennes comme semi-auxiliaire) venire 

pour les formes progressives du passif italien inaccompli : 
L’italien peut utiliser pour les formes inaccomplies du passif le verbe venire qui fonctionne 

comme un auxiliaire suivi du participe passé avec une valeur sémantique de progressif: 
viene ucciso (il est - en train d’être - tué) 
la torta viene tagliata da Paolo (le gâteau est – en train d’être – coupé par Paolo) 
Ces deux formes verbales sont des progressifs purs. 
Il est possible de les mettre au passé inaccompli: 
veniva ucciso (il était – en train d’être – tué) 
la torta veniva tagliata da Paolo (le gâteau était – en train d’être – coupé par Paolo) 
mais il est impossible de les conjuguer à une forme accomplie: 
* è venuto ucciso (* il a été – en train d’être – tué) 
* la torta era venuta tagliata da Paolo (le gâteau avait été – en train d’être – coupé par 

Paolo) 
Sur le plan sémantique, il s’agit d’une opération de saisie anticipée sur l’axe du temps 

opératif (dans le cadre de la sémantogénèse), qui réduit le signifié de venire à son aksionsart 
« purement progressif » sur le plan temporel: 
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 3.4. Le verbe RISULTARE + PARTICIPE PASSE 
Comme pour le progressif, la langue italienne a la possibilité d’utiliser à la voix passive le 

verbe risultare (résulter) comme semi-auxiliaire La structure risultare + participe passé a alors une 
valeur de résultatif/terminatif. 

Exemples: 
questo lavoro risulta eseguito da Paolo (ce travail est réalisé par Paul) – valeur de passif 

présent, inaccompli, terminatif, 
questo lavoro risultava eseguito da Paolo (ce travail avait été réalisé par Paul) – valeur de 

passif imparfait, inaccompli, terminatif. 
Le verbe risultare ayant une valeur d’aktionsart très perfective, permet l’utilisation de 

formes verbales accomplies. On pourra ainsi dire: 
questo lavoro è risultato eseguito da Paolo (ce travail a été réalisé par Paul) - valeur de 

passif passé, accompli, terminatif. 
Comme pour le verbe venire, on est en présence d’une saisie sémantique anticipée qui réduit 

le sémantisme du verbe risultare à son aktionsart « perfectif/résultatif »:  

 
 

3.5. Le cas des auxiliaires des langues romanes 
L’aktionsart des auxiliaires des langues romanes. 
Le passage du système verbal latin à celui des langues romanes est caractérisé par de 

profondes modifications structurelles. L’une des plus importantes concerne l’introduction des 
auxiliaires d’abord « être » puis « avoir » qui vont permettre de différencier sur le plan aspectuel les 
nouveaux temps verbaux. C’est le cas, dans le passage du latin aux langues romanes, du passif 
synthétique  amor (je suis aimé) qui est remplacé par amatus sum, de amavi (j’aimai/j’ai aimé) qui 
est remplacé progressivement mais beaucoup plus lentement par amatum habeo.117 Ces 

                                                             
117Herman J., 1975, Le latin vulgaire, Paris, PUF, Collection « Que sais-je ? ». 
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transformations sont très vraisemblablement liées à l’aktionsart des deux auxiliaires qui vont 
permettre ainsi combinés avec le participe passé d’exprimer l’aspect verbal accompli. En effet, 
l’aktionsart de esse (exister, être) est totalement imperfectif et celui d’habeo est perfectif. Ainsi, il 
est difficile de dire « j’ai » tout seul. En général, on attend l’objet de ce verbe. Dans le passage aux 
langues romanes, on peut supposer que par un phénomène de désémantisation que nous appellerons 
« saisie anticipée sémantique » sur l’axe de la sémantogénèse en psychomécanique du langage, le 
signifié des deux auxiliaires se réduit à leur aktionsart ce qui permet d’avoir une parfaite symétrie 
entre morphologie et sémantique: 

FORMES SIMPLES  /  FORMES COMPOSEES 
ASPECT VERBAL INACCOMPLI  /  ASPECT VERBAL ACCOMPLI 
On peut représenter ces opérations sémantiques sur l’axe du temps opératif de la manière 

suivante: 
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Dans sa leçon du 3 février 1944 série A, Gustave Guillaume évoque pour les langues 

romanes le choix de « avoir » « tourné vers le passé » donc vers l’accompli et « être » exprimant par 
définition l’imperfectif en raison de son aktionsart:  

 
Il est intéressant de noter que le seul fait d'avoir recours à l'auxiliaire avoir entraîne pour le 
verbe l'expression du passé, sans qu'il soit aucunement besoin de marquer formellement le 
changement de temps. Quand je dis: j'ai travaillé, je ne fais emploi d'aucune forme 
exprimant le passé; en effet, l'auxiliaire avoir est au présent et le participe passé en français 
a acquis la totale indifférence à la position temporelle: il peut aussi bien signifier le passé 
que le présent ou le futur. Par exemple : je suis protégé; je serai protégé ; j'ai été protégé. 
Ici, le participe passé sert à l'expression des trois époques: le présent, le futur, le passé.  
 
C'est l'auxiliaire auquel on adosse le participe passé qui en détermine le temps. Par lui-

même, le participe passé ne signifie ni le présent, ni le passé, ni le futur; il ne prend une valeur 
temporelle que par l'appui qu'il trouve dans l'auxiliaire. À ce propos, il convient d'observer que 
l'emploi de l'auxiliaire avoir entraîne automatiquement pour le verbe la valeur de passé là même où 
cet auxiliaire est employé au présent. Cela tient à la teneur même du verbe avoir, qui est un verbe 
regardant du côté du passé : on tient, on a le passé, l'accompli; on n'a pas, on ne tient pas le futur, 
l'inaccompli. À l'inverse, l'auxiliaire être est un auxiliaire qui regarde le présent, ce qui a cet effet 
qu'un participe passé adossé à un auxiliaire être au présent exprime le présent : je suis aimé, tandis 
que le même participe passé adossé à l'auxiliaire avoir exprime le passé : j'ai aimé. Pour obtenir 
l'expression du passé au moyen d'un auxiliaire, il est indispensable en français d'avoir recours à 
l'auxiliaire avoir, et cela même dans la conjugaison du verbe être qui se trouve par là assujetti, en 
dépit de sa passivité naturelle, à se conjuguer avec l'auxiliaire avoir (Guillaume, 1990a). 

On peut remarquer qu’en italien parlé d’aujourd’hui, à côté de avere à valeur d’auxiliaire se 
développe une forme du type ci + avere  qui a le sens plein de « posséder ». Dans cette forme 
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verbale, l’adverbe de lieu ci (« y » en français) indique un renforcement de la présence du locuteur 
et peut donc signifier la possession. On distinguera ainsi: 

ci ho una bicicletta (je possède une bicyclette) où ci ho sera prononcé [tΣo] 
de 
ho comprato una bicicletta (j’ai acheté une bicyclette). 
En espagnol, cette distinction est systématisée en langue avec l’opposition des verbes 

hàber/tener, le premier étant l’auxiliaire, le second le verbe ayant le sens plein de la possession. On 
retrouve cette même distinction en italien régional de Campanie où sous l’influence de la langue 
espagnole, on oppose avere (auxiliaire « avoir ») à tenere (« posséder »).  

Par exemple tengo tre figli signifiera « j’ai trois enfants » alors que ho comprato casa 
signifiera « j’ai acheté un appartement ». 

En conclusion, l’aktionsart domine car il est construit dans la phase de sémantogénèse. Il est 
hiérarchiquement, et ce, sur l’axe du temps opératif, supérieur à la notion d’aspect verbal 
morphologique, construite a posteriori. Aucun autre élément morphologique (aspect verbal) ou 
syntaxique (en discours) ne pourra modifier l’appartenance d’un verbe à l’une des deux catégories 
(imperfectif/perfectif) que nous avons définies. 

Dans les langues slaves, même si d’autres éléments lexicaux interviennent (préfixes, 
suffixes, infixes), l’opposition imperfectif/perfectif au niveau de l’aktionsart est fondamentale pour 
le fonctionnement du système verbal. Dans les langues romanes, l’interaction du fonctionnement 
morphosyntaxique de l’ensemble du système verbal avec l’aspect verbal (inaccompli/accompli) et 
d’autres éléments de type lexical comme les préverbes, les périphrases, etc. caractérise un système 
aspectuel plus complexe et plus nuancé. 

Les exemples en français et en italien que nous avons proposés dans cet article montrent les 
liens très étroits qui existent entre les différentes phases de la construction sémantique avec 
l’élaboration de nouvelles formes morphosyntaxiques. Par des processus sémantiques récurrents (en 
particulier celui de la saisie anticipée désémantisante), les langues ont la possibilité de créer de 
nouvelles structures morphosyntaxiques à partir d’unités lexicales existantes. 
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CE ESTE GENITIVUL ROMÂN? 
 

WHAT IS THE ROMANIAN GENITIVE? 
 
 
Ingmar SÖHRMAN 
Université de Göteborg, Suède 
 
Abstract 

Is it correct, or at least possible, to talk about a genitive in the Romance languages that 
have lost the Latin case system with the exception of Romanian which has kept a reduced case 
system and also uses prepositions as do the other Romance languages to express possession and 
other genitival functions. The prepositions used for this purpose are de, de la and din. Furthermore, 
there also exists the possibility to use a mere juxtaposition with genitival function. Would it then be 
possible to consider all these three kinds of morpho-syntactic constructs as genitival? 

The very notion of genitive is a problematic syntactic category. The question is if it is only 
the genitive case that could be called genitive and genitival, but on the other hand in Romanian 
grammar there is no truly genitive case but an oblique case where genitive and dative have merged, 
and this takes on the genitival functions among others. This case could therefore not be seen as a 
pure genitive, but even in Latin the genitive case had non genitival functions. 

Evidently, there are certain syntactic values which identify the genitival character of a 
syntactic construct, and on a preliminary level we could point out possession and belonging as two 
(if not THE two) prototypical functions of the genitive, but is it possible to regard the prepositional 
usage to express genitival functions in the Romance languages as genitival or not. 

My intension is to look into these syntactic usages while analyzing a corpus of Romanian 
exemples mainly taken from newspapers. I will also compare these results with other Romance 
languages, mostly Italian and Rheto-Romance and try to find a more coherent definition as well as 
identifying the different usages in modern Romanian.118 

 
Key words: genitive, Romance languages, syntax, possesion 
Cuvinte cheie: genitiv, limbi romanice, sintaxă, posesie 

 
Avant d’entrer dans d’entrer dans la matière nous voudrions rappeler qu’il faut distinguer les 

manifestations morphologiques des valeurs sémantiques de ce que l’on peut appeler génitif. La 
notion qui peut paraître simple ne l’est pas du tout. Au contraire, le génitif est très complèxe comme 
nous allons voir dans cet article. 

Les affixes, ou plutot suffixes, génitivaux (lat. terrae ou romani ‘du pays/de la région’ et ‘du 
romain’), marqueurs concrets du cas génitif et qui existaient en latin, ont disparu dans les langues 
romanes modernes avec l’exception du roumain (et ses variétés) et, en conséquence, on peut se 
demander s’il est vraiment possible de parler d’un génitif dans les langues romanes ou s’il s’agit 
d’autre chose ? Apparemment, cela se doit à ce qu’on veut dire avec la notion génitif ? Seuls 
l’ancien français et l’ancien roumain utilisaient un cas oblique (ou cas régime) qui englobe l’idée 
du génitif posessif latin entre autres fonctions syntaxiques, mais le français moderne l’a perdu (cf. 
Li fils le reys en ancien français et le fils du roi en français moderne ; cf. Palm 1976). Aujourd’hui, 
le roumain est donc la seule langue romane qui maintienne un système casuel, où les fonctions du 
génitif latin sont incluses dans le cas oblique, englobant également la fonction dative et les 
constructions régies par une préposition comme în afară, în spatele etc. (cf. Beyrer et al.1987 : 213-

                                                             
118 Cet article est une version extendue de Söhrman 2005. 
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216). De plus, le roumain possède un système prépositionnel où les prépositions principales sont de, 
de la et din, bien qu’il y ait d’autres qu’l’on peut considérer génitivales ou, au moins avec une 
fonction pareille. Il est vrai que les deux dernières prépositions, de la et din, sont souvent, sinon 
pratiquement toujours, négligées dans les études linguistiques autant que l’existence de la 
juxtaposition, mais, et voilà le grand problème, peut-on considérer ces constructions comme des 
constructions génitivales? Il est, en même temps, vrai que les prépositions latines sont des adverbes 
avec une signification d’éspace (Rubenbauer-Hofmann 1995: 175-176). La notion de génitif est en 
soi ambigüe et en même temps trivialisée por être prise comme une notion « banale », est cela est 
loin de la réalité linguistique. Il faut définir ce que le génitif signifie et sa relation avec des 
constructions sémantiquement équivalentes. 

Comme nous venons de constater la notion de génitif appartient à une catégorie 
problématique. La question sera donc de savoir si c’est seulement le cas formel que l’on doit 
appeler génitif comme est le cas en latin. Comme il s’agit d’un cas oblique avec des fonctions 
génitivales en roumain, on ne peut pas considérer ce cas comme un génitif « pur » (s’il en existe), 
bien qu’il faille reconnaître qu’en latin et en beaucoup d’autres langues qui possèdent un génitif, ce 
cas a presque toujours d’autres fonctions syntaxiques et sémantiques ajoutées a l’idée de possession 
(cf. le latin ; Rubenbauer-Hofmann 1995 : 145-159). Évidemment, il existe certaines fonctions qui 
identifient le caractère génitival d’une construction, et il se peut que l’idée modificatrice de parler 
justement de constructions génitivales nous permette l’usage de la notion de génitif en même temps 
que nous discutons les constructions prépositionelles en les classifiant justement comme des 
constructions génitivales. 

Avant de continuer, il nous faut aussi insister aussi sur le fait que plusieurs langues romanes, 
si ce n’est pas toutes ces langues, ont développé des constructions de juxtaposition pour ce qu’on 
peut appeler des fonctions génitivales : Rue Racine, Location ski etc. ( Grevisse, 1986, pp. 258-
259 ; Palm, 1989, pp. 7-10 ; Togeby, 1982, pp. 155-157). Donc, est-ce qu’on peut, dans les langues 
romanes, considérer les constructions prépositionnelles comme des constructions génitivales? 

Dans les descriptions des fonctions génitivales le dénominateur commun est l’appartenance, 
que l’on peut poser comme une valeur sémantique prototypique autour de laquelle les autres 
valeurs, moins générales, flotteraient dans des cercles plus ou moins proches de la notion 
prototypique et sémantiquement centrale. Dans le cercle le plus périphérique on retrouve les 
extensions qui se sont les significations les plus éloignées sémantiquement, par exemple, en latin, 
les constructions verbales demandant le génitif comme « aliquem absolvere proditionis » ‘absoudre 
qqn de l’accusation’ (Rubenbauer & Hofmann, 1995, p. 156), ou en allemand et dans les langues 
slaves où les prépositions régissent aussi le génitif « während meines Aufenthalts » ‘pendant mon 
séjour’ et « Šol iz doma » ‘Elle/Il sortit de la maison’ en russe. En roumain ces constructions 
indiquent plutôt une relation attributive (datif), mulŃumi cuiva ‘dire merci à qqn’. D’un point de vue 
cognitif on pourrait donc illustrer ces relations de la manière suivante: 

Cette illustration montre clairement que c’est l’appartenance (la possessivité) qui représente 
le contenu sémantique prototypique qu’exprime une relation de possession (Heinz 2003 : 19-22). En 
conséquence, on pourrait considére cette signification comme le noyau sémantique, tandis que la 
valeur sémantique représentée par les constructions prépositionelles est, par conséquant, la plus 
périphérique, comme elles rarement expriment l’appartenance en roumain, bien que la situation soit 
différente dans les autres langues romanes qui n’ont pas de cas oblique. 
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Dans la figure suivante, on voit de façon très générale comment la notion prototypique a des 
réalisations morpho-syntaxiques qui, sémantiquement, se mélangent parfois, en même temps que 
certains valeurs s’éloignent trop et et perdent leur prototypicalité et, en conséquence doivent être 
considérées comme de spécifications non prototypique mais avec une relation faible avec la 
ressemblance de famille. Il existe aussi des fonctions qui sont des extensions sémantiques où on ne 
retrouve aucune relation de ce type (cf. Kleiber 1990). Si cette extension est un développement du 
sens prototypique ou non reste à découvrir, bien qu’il paraisse invraisemblable, comme l’existence 
de prépositions suivies obligatoirement par un certain cas comme le génitif semble être un 
phénomène très ancien. 
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Pour les langues romanes, on doit donc établir une évolution structurelle que l’on peut 
décrire de la façon suivante: 

Construction unique > Coexistence de plusieures constructions > Coexistence réduite: 
Donc on peut résumer le développement des constructions et son résultat actuel dans les 

langues romanes dans ce schema: 
 

 CG       > CG/CP/J   > CP/J 
Latin             Ancien             Toutes les langues romanes sauf le roumain  

français 
    Roumain 
 
CG = Cas Génitif 
CP = Construction Prépositionnelle 
J    = Juxtaposition 
 

Le roumain conserve ainsi un système disparu très tôt dans les autres langues romanes avec 
l’exception de l’ancien français où on le retrouve, bien que le génitif ait disparu dans le français 
moderne. En même temps, il faut noter que le roumain utilise aussi les deux autres constructions 
génitivales et présente de cette manière une gamme plus complexe. 

Évidemment, il n’y a que l’ancien français et le roumain pour prouver la coexistence des 
trois possibilités. Mais il faut malgré tout noter que la tendance à l’élimination du génitif n’est pas 
uniquement romane. Les langues germaniques suivent le même modèle, ainsi que les langues 
celtiques. En anglais, la construction prépositionelle avec of a gagné beaucoup de terrain 
(Altenberg, 2003) et même en allemand, qui conserve le cas génitif, la langue parlée utilise souvent 
une construction prépositionelle avec von au lieu du génitif, bien que les grammaires ne l’admettent 
pas volontiers (Duden, 2005 : 849 et 981). La même tendance est évidente dans les langues 
celtiques. Le breton, par exemple, n’utilise que la juxtaposition « an ti Yannig » ‘la maison de 
Yannig’ (Ball 2002 : 393 ; Trépos 1980 : 77-81) et la même remarque est également valable pour 
d’autres langues celtiques (Ball 2002 : 311-312). Il faut, néanmoins, admettre que, comme le latin 
les langues romanes reconnaissent et utilisent les spécifications, qui maintiennent une synonymie 
partielle avec la valeur prototypique et les extensions sémantiques du génitif, où les valeurs 
sémantiques sont alors beaucoup plus éloignées de la notion prototypique – appartenance. 

Pour revenir à la notion de génitif, on peut se demander si c’est seulement le cas génitif que 
l’on doit considérer ou s’il est possible d’y inclure aussi les constructions prépositionnelles? Avons-
nous donc seulement à faire à une variation syntaxique et non pas de deux constructions 
morphologiquement séparées (génitif et préposition)?119 

Quelques linguistes évitent le problème en parlant d’un génitif prénominal (angl. 
premodifier) ou un postnominal (angl. postmodifier). Ces notions sont adéquates lors d’une analyse 
des langues germaniques (Altenberg, 1982, pp. 76-87) et donc de l’anglais (1).  
 

1) The neighbour’s house – the conquest of the city 
 

Mais en roumain, les deux possibilités n’existent pas et pourtant, les deux modificateurs sont 
toujours postnominaux (2): 
 

2) casa vecinului – cucerirea de oraş 
 

                                                             
119 Nous revenons plus bas à la juxtaposition. 
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Doit-on donc appeler seulement génitif au cas formel ? D’autre côté, comme nous avons 
déjà constater en roumain il s’agit d’un cas oblique avec des fonctions génitivales entre autres, en 
plus, il faut reconnaître qu’en latin et dans beaucoup d’autres langues qui aussi possèdent un cas 
génitif, ce cas a presque toujours d’autres fonctions (qui sont des spécifications et extensions). 
Quand même, il y a certaines fonctions qui identifient le caractère génitival d’une construction, et 
c’est peut-être l’idée modificatrice de parler justement de constructions génitivales qui nous permet 
de garder cette notion (Crystal, 1997, pp. 167-168). 

On retrouve la même discussion à propos des langues scandinaves, et il est fréquent que l’on 
parle plutôt du génitif comme du cas de toute la phrase nominale et non pas du cas d’un substantif 
isolé (Hultman, 2003, p. 70). 

Une autre question qui se pose, c’est de savoir si le cas oblique en roumain est vraiment 
génitival puisqu’il s’agit d’un cas ou le génitif et le datif ont fusionné.  
 

3) I-am dat doamnei cartea (‘j’ai donné le livre à la dame’ ) – cartea doamnei  
      (‘le livre de la dame’) 

 
Pour notre propos il suffit de dire que l’objet de notre étude est la variation syntaxique entre 

ces trois catégories (cas oblique, prépositions et juxtaposition) avec valeur génitivale. D’un point de 
vue syntaxique in nous semble juste de les considérer génitivales, bien que morphologiquement 
elles sont assez différentes. Il semble, en outre, que les catégories latines de la grammaire 
traditionelle puissent nous servir à identifier les différentes fonctions des constructions génitivales 
en roumain comme nous allons voir. 

Nous pensons aux types suivants (Rubenbauer & Hofmann 1995: 144-154): 
 
• GENITIF POSSESSIF : Templum Iovis – Gallia populi Romani est. 
• (GENITIF EXPLICATIF : lacus Averni cf. La ville de Paris) que l’on considère souvent une 

sous-catégorie du génitif possessif. 
• GENITIF SUBJECTIF : l’agent accomplit une action. 
• GENITIF OBJECTIF : l’objet d’une action réalisée par le sujet  

(Il peut être difficile de différencier ces deux types. Cf. Victoria romanorum où le génitif est 
subjectif si les Romains ont gagné, mais objectif si c’est quelqu’un d’autre qui les a vaincus.) 

• GENITIF QUALITATIF qui indique une qualité ou caractérise un nom 
puer decem annorum, eius modi proelium. 

• GENITIF PARTITIF, qui indique qu’il s’agit d’une partie d’une unité plus grande. 
 

Comme nous allons le voir, ces catégories nous donnent une base valable pour l’analyse et 
la classifications des exemples de notre corpus120. 

Les autres langues romanes emploient aujourd’hui uniquement des prépositions, surtout 
de/di (et les pronoms/adjectifs possessifs que nous ne discuterons pas ici) – cf. port. Um homem de 
negócios ‘un homme d’affaires’, esp. un tronco de roble ‘un tronc de chêne’, fr. cette fin d´été, it. il 
cavallo di Giovanni ‘le cheval de Jean’. 
                                                             
120 Le corpus est constitué d’exemples trouvés en première page de quatre journaux roumains : Adevărul (A), Cotidianul 
(C), Evenimentul zilei (E), Independent (I) du 16 juin 2004, ce qui nous a donné environ 500 exemples. De plus, nous 
avons cherché des exemples dans les messages de publicité en ville (à Bucarest) soit sur panneaux d’affichage soit dans 
des annonces imprimées, et, évidemment, nous y avons ajouté (et étudié) des exemples trouvés dans d’autres journaux 
et dans les journaux cités mais d’autres dates. Ces derniers exemples ne sont pas rassemblés d’une manière 
systématique, le but étant de compléter et de vérifier l’existence de types non représentés dans les exemples des 
journaux. 
Au total nous disposons donc d’environ 550 exemples, ce qui présente une base stable pour une étude des différents 
types que nous nous sommes proposés. Le corpus est cependant trop restreint pour que l’on puisse donner des 
références numériques (ou statistiques) des matériaux, mais cela n’a jamais été notre intention. 
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En italien et en sursilvain121 on a, néanmoins, une variation prépositionnelle entre le 
prépositions da – di/de. 

On peut résumer la variation en italien (Carlsson, 1966, pp. 165-172 ; Maiden & Robustelli, 
2000, pp. 173-187 ; Proudfoot & Cardo, 1997, pp. 94-96) en disant que da + substantif indique 
‘d’un point dans l’espace ou le temps (souvent combiné avec venire)’ veniamo da Genova ‘nous 
venons de Gênes’. On retrouve aussi d’autres usages syntaxiques : fonction -  spazzolini da denti 
‘brosse à dents’, cause - stress da lavoro ‘stress de travail’, manière - vita da cani ‘vie de chien’, 
valeur - moneta da 1 euro ‘pièce dun euro’, où l’on pourrait considérer les types fonction et valeur 
comme des cas de génitif qualitatif et manière et cause comme des exemples de génitif subjectif. 

En ce qui concerne di + substantif la délimitation est plus vague, l’extension est large et 
l’intention plus restreinte. Néanmoins on peut identifier les catégories suivantes : spécification - 
frutta di stagione ‘fruit de saison’, appartenance - la macchina di Giulia ‘la voiture de Julie’, 
origine - sono di Napoli ‘je suis de Naples’, comparaison - è più alto dello zio ‘il est plus haut que 
l’oncle’, matière - una tavola di legno ‘une table de bois’, auteur - la Commedia di Dante ‘la 
comédie de Dante’, sujet (thème) - parliamo di affari ‘nous parlons des affaires’, temps: di giorno 
‘de jour’. 

Les fonctions génitivales de di semblent donc être de type possessif, qualitatif - 
éventuellement objectif. 

En sursilvan (Spescha, 1989, pp. 172, 543-545) la préposition da montre la séparation (‘à 
partir de’) - da miezdi ‘à midi (=moitié du jour)’, temps - da Pastgas ‘veille de Pâques’, la 
localisation - dalla plaunca giuadora ‘(partir) de la réserve’, ou la manière - dad ault ‘du sommet’, 
da detschiert ‘en vérité’, mais en combinant cette préposition avec l’article défini, le résultat 
coincide avec celui de de + article défini > dil (de/da + il) ou de/da + la >dalla -  dil reminent ‘en 
outre’, dil taliter complètement. 

La préposition de est la plus utilisée et l’on distingue les fonctions suivantes : appartenance - 
il cudisch dil scolar´’le livre de l’élève’, la casa della tatta ‘la maison de la grand-mère’, origine - 
ils de Cuera ‘ceux de Coire’, matière - ina scala de lenn ‘une échelle de bois’, nature - in onn de 
miseria ‘un an misérable (un an de misère)’. 

Comme ces restrictions sont assez vagues et que tous les Sursilvains ne respectent pas ces 
différences, on peut en conclure que de est en train de prendre le dessus. Cette préposition domine 
complètement la valeur possessive et peut être utilisée pour toutes les autres, tandis que da avoisine 
la valeur qualitative sans dominer l’usage.122 

Par construction génitivale, nous entendons donc un syntagme nominal constitué par deux 
termes nominaux unis soit par l’usage du cas oblique (casa vecinului), soit par l’usage d’une 
préposition (de, de la et din), soit par la juxtaposition (p.ex. Universitatea Spiru Haret).  

Pour faciliter la discussion qui suit, nous appellerons noyau le premier terme qui constitue 
précisément le noyau du syntagme, en même temps que le complément génitival s’appellera 
déterminant, bien que ces deux substantifs puissent avoir d’autres déterminants subordonnés. 

Résumons brièvement les résultats préliminaires de l’analyse de notre corpus en focalisant 
sur certains aspects intéressants. 

L’usage de la construction casuelle, dans notre corpus, se limite principalement à deux 
fonctions, le génitif possessif et celle qui exprime une activité verbale où le déterminant a la 

                                                             
121 Le dialecte rhéto-roman le plus parlé en Suisse. Cf. Söhrman 1998. 
122 En ce qui concerne les variétés rhéto-romanes je voudrais vivement remercier M. Florentin Lutz qui va publier 
prochainement une étude diachronique approfondie sur l’usage de ces prépositions en rhéto-roman et en roumain, et qui 
a eu la gentillesse de nous laisser consulter ses résultats, qui, en plus, coïncident relativement bien avec les nôtres. Nos 
résultats, comme nous le voyons, se complètent. Lutz part des différents usages et occurrences de DE AB et DE AD, 
tandis que notre point de départ est la fonction génitivale en roumain.  
Nous voudrions aussi exprimer notre gratitude aux collègues Martin Maiden, Magdalena Popescu-Marin et Christopher 
Pountain pour avoir suggéré des précieuses améliorations du manuscrit ainsi qu’à Marie Rose Blomgren qui a révisé 
notre texte.  
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fonction d’agent (génitif subjectif) ou de complément (génitif objectif), le génitif subjectif et le 
génitif objectif diffèrant donc seulement en ce qui concerne la direction de l’influence – acteur ou 
patient. 

Le génitif possessif exprime l’appartenance du noyau au déterminant. Le noyau peut donc 
être inclus dans la notion de déterminant – appartenance complète (4) ou ce dernier peut 
simplement avoir une relation possessive/dominante avec le noyau – appartenance incomplète (5). 
 

4) Senatul României [A1] 
5) nunta fiicei fostului primar [A1] 

 
Les cas d’action verbale montrent le noyau soit comme agent qui commence une action, le 

génitif subjectif, (6-7) soit comme le but d’une action, le génitif objectif, (8-9) : 
 

6) Demisia lui123 Ioan din funcŃia de Ministru al AdministraŃiei şi Internelor [C1] 
7) creşterea preŃului la energie [A1] 
8) privatezarea societăŃilor Electrica Banat şi Electrica Dobrogea [A1] 
9) strategia de prezentare a candidaŃilor [C1] 

 
Bien qu’il n’y ait aucune limite absolue, le seul cas fréquent de génitif morphologique (à 

part les cas plus « purement » génitivaux, ex, 4-9) est celui de partitif (10-11), surtout avec une 
référence temporelle comme nous voyons clairement dans les exemples 12 et 13.  
 

10) În prima zi de la începerea înscrierilor la dealerii Dacia [A1] 
11) acum parcă se fereşte şi de restul partidului. [A1] 
12) până la finele acestei luni [C1] 
13) la jumătatea anului în curs [A1] 

 
La relation qualitative est plutôt une sorte de spécification ou de précision pour restreindre la 

signification ample du noyau du syntagme, en donnant une qualité spécifique et limitée à ce noyau, 
et donc plus éloigné de la prototypicalité du génitif. 

En ce qui concerne l’usage des prépositions de se distingue des autres de la et din comme on 
peut questioner si la préposition de est vraiment porteuse de sens sémantique. En français Vendreys 
lança déjà en 1925 l’idée de prépositions « vides » avec de comme l’exemple typique. Il serait 
peut’être plus correcte de parles des prépositions « incolores » comme l’a fait Spang-Hansen dans 
son étude (1960). Il semble que cette théorie généralement acceptée est aussi valable pour le 
roumain. Il ny a pas de limites strictes mais on peut s’imaginer deux pôles avec les prépositions 
avec un sémantisme ténu d’une part et de l’autre « celles qui disposent d’un sémantisme très 
précis » (Melis 2003 : 89). Comme nous allons voir les trois prépositions se distinguent 
principalement de cette manière. « La fonction essentielle de la préposition de est de véhiculer une 
relation qu’elle no code pas, mais qu’elle tire des SN ou du contexte linguistique ou 
extralinguistique » (Bartning 1993 : 187). Les autres deux ajoutent une valeur d’espace de différents 
degrés. On pourrait donc considérer de comme la préposition de défaut (Melis 2003 : 89). 

L’usage de la préposition de comme signal d’une relation génitivale sans autre contenu 
sémantique est en plus, d’une manière dominante, une indication d’un génitif qualitatif, comme on 
peut le constater dans les exemples 14-15. 
 

14) scenarii de coşmar [E1] 
15) Toate cele trei proiecte de lege [C1] 

                                                             
123 Surtout avec les noms propres il peut être difficile à le mettre en génitif et alors on utilise ce particle génitival 
(Irimia, 1973, p. 73; Rosenstand Hansen, 1952, pp. 61-69). 
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Il y a néanmoins des cas contradictoires, où l’on retrouve des cas de génitif possessif ou de 
génitif objectif, comme dans les exemples 16 et 17 où l’on utilise la préposition de.  
 

16) şeful lor de partid trebuie să zică [A1] 
17) schimbarea de faŃada [I1] 

 
Dans le cas d’un génitif possessif qui normalement est couvert par le génitif morphologique 

du roumain, on retrouve la même différence qu’entre les constructions françaises le chien de berger 
et le chien du berger, où la différence principale consiste en un référent générique ou concret 
(Carlsson, 1966, pp. 27-47). Le rôle de l’article défini inclus dans la forme amalgamée du est 
précisément d’identifier et ainsi de concrétiser le référent. Cela paraît être la différence entre l’usage 
du génitif morphologique en roumain et la construction avec de (cf. les exemples 16, 18 et 19), où 
c’est la préposition de qui joue le même rôle qu’en français, c’est-à-dire qu’elle indique un référent 
générique. 
 

18) liderii partidului de guvernământ [C1] 
19) partidul de guvernământ [C1] 

 
Bien que les noyaux des deux syntagmes soient différents, leur valeurs sémantiques sont 

assez proches. Nous pensons toutefois pouvoir distinguer une différence entre les deux exemples : 
« les leaders du parti de gouvernement » (18) sont des personnes concrètes tandis que « leur 
président de parti » (16), en même temps qu’il s’agit d’une personne bien concrète, est plutôt la 
référence à une fonction générale qui est focalisée, et dans ce cas particulier le référent devient 
générique en même temps qu’il est défini. Évidemment, c’est la notion şeful de partid qui se réfère 
à la fonction générique, tandis que le pronom possessif lor paraît plutôt concrétiser la personne en 
question. Cela devient encore plus évident dans l’exemple 19 et dans la dernière partie du syntagme 
de l’exemple 18, de guvernământ, qui se réfère seulement à la fonction ou à la qualité, ce qui reste 
encore plus claire comme gouvernement comme l’unité directrice d’un pays s’appelle guvern et non 
guvernământ en roumain. 

Donc, dans ces cas c’est naturellement la généricité qui domine l’expression linguistique, ce 
qui indique la prédominance de la construction prépositionnelle porteuse de la valeur générique et 
donc qualitative, une valeur qu’un référent concret ne peut pas avoir. Comme nous venons de 
constater de exprime seulement la relation qualitative sans autre notion sémantique. 

Quant aux prépositions din et de la, il peut sembler plus compliqué de les différencier 
comme les deux sont porteuses d’une valeur localisante (d’espace). Pourtant, notre corpus donne 
des renseignements assez clairs sur leur distribution et utilisation. 

La préposition din marque la localisation et en même temps la provenance directionnelle 
(souvent assez faible), tandis que préposition composée de la est localisatrice et que le référent 
semble être inférieur ou constituer une partie d’une autre unité plus grande. Si l’on parle de 
l’Université de Bucarest, on dira Universitatea din Bucureşti, alors que l’on dit Facultatea de 
istorie de la universitatea. Mais quand on a besoin d’identifier une unité comme une faculté 
spécifique on dira Facultatea de limbi străine, où le référent est une spécification (génitif qualitatif) 
et non pas une unité de quelque chose de plus grand qu’il faut localiser comme l’université. La 
différence entre l’usage de din et de la peut se montrer plus clairement dans l’exemple suivant (20) 
où le nom même de la faculté indique le caractère des études réalisées dans cette faculté, et alors on 
utilise la préposition de. Mais quand il s’agit de marquer à quelle université (ou unité principale) 
appartient cette faculté, c’est de la qu’on utilise ; et pour la localisation, l’endroit où est située 
l’université, c’est din qui est la préposition adéquate. Il semble aussi que l’on utilise de la 
seulement, ou du moins principalement, avec un déterminant défini. 
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20) decan al FacultăŃii de Studii Est-europene de la Universitatea din Sapporo  
          [C23:4] 

 
Le troisième type de constructions génitivales du roumain contemporain est la juxtaposition, 

que l’on n’a presque pas commentée jusqu’à présent. Bien que la juxtaposition du noyau et du 
déterminant, qui se trouve en position adnominale immédiate sans aucune indication de la relation 
génitivale entre les deux lexèmes, ne soit pas du tout inconnue dans les langues romanes (Croft, 
1990, pp. 29-38), et qu’elle ait existé en ancien français (Herslund, 1980, pp. 82-93 ; Palm, 
1976, pp. 21-38) il paraît peu probable qu’il s’agisse d’une forme ancienne ayant survécu. Comme 
en français, en italien et en espagnol modernes, il existe une tendance à réduire l’information 
publicitaire à un minimum et créer des expressions « déprépositionnalisées » comme « location 
ski », « auto-école », « servizio sportelli » et « pedidos números atrasados » ne sont pas rares du 
tout aujourd’hui, et pas récentes non plus dans ce type de langage, bien qu’il paraisse probable que 
cette tendance est devenue plus fréquente pendant les dernières décennies.124 

La juxtaposition est donc probablement due à une volonté de concentrer l’énoncé à ce qui 
est absolument nécessaire pour la compréhension du message. En roumain, on retrouve la 
juxtaposition dans deux situations différentes, où la première est précisément cet énoncé publicitaire 
concentré, comme dans les exemples suivants (21-25): 
 

21) interpreŃi toate limbi [publ.] 
22)  telefon clienŃi [publ.] 
23)  rezervări hotel [publ.] 
24)  frizer căini [publ.] 
25)  cărŃi vizită pe loc [publ.] 

 
Ces exemples ont tous été observés sur des affiches ou des panneaux en juin 2004 à 

Bucarest. Que le phénomène ne soit pas tellement récent en roumain montre aussi l’existence de ce 
type de construction même sur des panneaux placés il y a plusieurs décennies, comme ce texte que 
nous avons vu pendant au moins 15 ans dans le parc Herăstrău à Bucarest : clubul sportiv Dinamo. 
SecŃia kaiac-canoe. 

Évidemment, cette construction a été utilisée pendant la dernière moitié du XXe siècle pour 
les enseignes commerciales comme ReparaŃi încălŃăminte et expressions du même genre. Dans tous 
ces exemples, il est très facile de voir la préposition de entre les deux éléments de la construction 
génitivale, et on retrouve aussi, par conséquent, des exemples comme Salon de coafură où la 
préposition de est maintenue. Il semble, quand même, que la juxtaposition est en train de gagner ou, 
au moins, se rendre de plus en plus fréquent dans la langue publicitaire en Roumanie (et dans 
d’autres pays romans aussi). 

Un autre usage, beaucoup plus fréquent dans les textes journalistiques, est constitué par les 
acronymes qui compliquent la déclinaison morphologique normale. Comme on peut le constater il 
n’existe aucune unanimité sur cet usage, mais les constructions possibles dans ces cas sont la 
juxtaposition (26-29) et l’acronyme non-décliné mais postposé à l’article génitival (ex. 30-31) 
comme en breton que nous venons de constater. 
 

26) Problema PSD [C1] 

                                                             
124 A propos de la phrase raccourcie « Arrive Montpellier train minuit »  Cervoni discute l’effet de la chute des 
prépositions sur la compréhension du message: 
[…] c’est de la relation interpersonnelle de l’expéditeur et du destinataire, de ce qu’ils savent l’un sur l’autre et des 
lieux respectifs où ils se trouvent que dépendent les mots à restituer pour qu’un télégramme remplisse sa fonction ; 
(Cervoni, 1991, p. 9) 
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27)  denumirea ACPR [C1]  
28)  Întâlnirea ultimei şanse pentru adoptarea ConstituŃiei UE [A 17]  
29)  ştirile PROTV [publ.] 
30)  Emil Boc, preşedinte executiv al PD [A1] 
31)  Purtătoarea de cuvânt a PSD [A1] 

 
Bienque la juxtaposition paraisse être la plus fréquente dans la langue journalistique et 

publicitaire il existe aussi la possibilité d’employer le génitif morphologique dans ces cas, et on voit 
de temps en temps des constructions comme Problema PSD-ului etc. Dans certains exemples 
comme (30) et (31) on se trouve a mi-chemin en utilisant l’article possessif al (cf. Dobrovie-Sorin 
2000 :185-189)125 et on pourrait s’attendre une construction comme preşedinte executiv al PD-ului, 
mais il semble être suffisant avec l’article, et, probablement seulment la juxtaposition, mais on 
maintient la construction avec l’article pour marquer que le noyau est suivi d’un déterminant 
qualitatif executiv ou de cuvânt. La valeur génitivale de la juxtaposition semble évidente et, en plus, 
aujourd’hui très commune. 

Résumons donc nos résultats. Le génitif morphologique maintient sa position comme 
marqueur du génitif possessif. La juxtaposition est en train de gagner du terrain sur le génitif 
possessif des acronymes. En ce qui concerne le génitif qualitatif, c’est la préposition de qui, pour 
être sémantiquement incolore, prédomine, tandis que din et de la sont moins fréquentes et ont des 
significations sémantiques localisatrices. Cela montre que l’usage des différents types est 
relativement différencié et que la juxtaposition est devenue plutôt courante. 

La complexité syntaxique et sémantique des constructions discutées nous paraît justifier 
l’usage de la notion de constructions génitivales au détriment d’une utilisation des termes 
génitif/génitival réservée uniquement au cas du génitif et aux constructions relatives à ce cas. Par 
conséquent, on devrait aussi pouvoir utiliser cette notion dans les autres langues romanes qui ne 
possédent pas de génitif, bien qu’il semble clair qu’une certaine ressemblance entre le système 
génitival roumain et celui de l’italien et du rhéto-roman (Lutz à paraître) paraît claire. Il est donc 
possible de revenir à l’interprétation cognitive pour illustrer le fonctionnement et la variation 
morpho-syntaxique et sémantique des constructions génitivales et montrer comment le niveau 
formel et celui sémantique s’alimentent l’un l’autre. 
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Abstract 

The author insists on placing the paper on the institutional profile of the religious school. 
Then submit their organizational diversity because of organizational differentiation and teaching of 
religious institutions that sponsored and guided. Organizational and educational factors were 
subordinated guidance Orthodox dioceses, Roman Catholic, Greek Catholic, Lutheran, etc of   
Transylvania and the Transylvanian school system that was not uniform. Training and cultural 
functions of religious schools in Transylvania near them but they have increased relational capacity 
Transylvanian religious schools. Depending on their particular cultural and religious schools 
teaching Transylvanian established cooperative relations in the system but also with religious 
institutions, education (schools), meetings and cultural associations of the entire Romanian space, 
met through the establishment of the historical cultural context factors to strengthen  national unity. 

   
Key words: religious school, organizational factors, cultural and church life, education, 
protection, national values 
Cuvinte cheie: şcoală religioasă, factori organizaŃionali, viaŃă culturală şi bisericească, educaŃie, 
protecŃie, valori naŃionale 

 
Şcoala confesională romanească din Transilvania  a fost un puternic factor de aparare a 

limbii, păstrare a tradiŃiilor, credinŃei şi cutumelor care reglementau viaŃa în familie şi de ocrotire a 
valorilor naŃionale. Şcoala confesională  a fost o realitate educativă organizată pe baza unor 
principii pedagogice afirmate prin lege dupa 8 iunie 1867 dată la care  împaratul Francisc Josif s-a 
încoronat ca rege al Ungariei şi a decretat încorporarea de către Ungaria, a Transilvaniei. 
Parlamentul maghiar a acŃionat  cu rapiditate  pentru a vota în 1868 două  legi cu urmări de lungă 
durată asupra  naŃionalitaŃilor din imperiul şi asupra sistemului lor de invăŃământ. Legea 
învăŃământului  din 1868, care ne interesează în privinŃa stabilirii profilului  şcolii confesionale se 
preciza ca dreptul de a infiinŃa şcoli  îl au statul  maghiar, confesiunile religioase şi  societăŃile 
publice:  asociaŃii, organizaŃii, reuniuni. Comunitatea românească din Transilvania  dispunea de 
două puternice  confesiuni: ortodoxă şi  Greco-catolică şi deci au avut  dreptul legitim de-a   înfiinŃa  
şcoli în sate şi oraşe, acolo unde  era o  instituŃie  bisericească şi o  parohie în jurul ei. Legea 
învăŃământului  din  1868 sau  Legea X X X  V III stabilea că  autoritatea  care înfiinŃa şcoala,  
adică statul, confesiunea şi  asociaŃia publică, aveau dreptul de-a stabili  limba de predare [1]. In 
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mod firesc  aceasta era limba maternă pe când    în şcolile înfiinŃate de stat  predarea se facea în 
limba oficială de stat. 

ÎnfiinŃarea şcolii confesionale a fost însoŃită şi de anumite obligaŃii. Autoritatea  tutelară  a 
şcolii   era  comitetul parohial, subordonat la rându-i  protopopului  care avea atribuŃii  şi de 
inspectori şcolari, foarte vizibile cu ocazia examenelor finale (de sfârşit de  an şcolar )  şi a 
controlului frecvenŃei şcolare. În cadrul consistoriului eparhial  funcŃiona şi Senatul şcolar ca secŃie 
specializată în domeniul învăŃământului. Referentul şef al senatului era autoritatea executivă care-si 
punea pecetea personalităŃii sale asupra marilor probleme şcolare ale timpului. Consistoriul din 
Arad a avut în acest timp ca referent şcolar pe George Popa figură impunătoare asupra şcolii 
transilvănene, asupra căreia înca se mai stăruie. [2]. Confesiunea dispunea de dreptul de a înfiinŃa 
şcoli populare  şi avea obligaŃia de a suporta toate cheltuielile de înfiinŃare, organizare, funcŃionare 
şi întreŃinere a localului şcolii. ÎnvăŃătorul confesional avea în subordinea sa 3 clase de elevi, al 
căror numar total nu putea depaşi limita 80. Salarizarea învăŃătorului se facea de către comitetul 
parohial local. Salariul era diferit de la şcoală la şcoală, de la localitate la localitate fiind stabilit de 
către comitetul parohial  în funŃie de posibilitatea materială a locuitorilor, asezării respective, avea 
următoarea structură: aproape jumate consta din bani în monedă austriacă iar cealaltă jumătate în 
bunuri agricole: cereale, lemne, carne, lumânări, paie, fân, fasole,cartofi etc. Fondul de salarii se 
constituia şi se întreŃinea din veniturile realizate din donaŃiile credincioşilor-tasul şcolar –şi din 
suma provenită din darea culturală de care vorbeşte referentul şcolar Gheorge Ciuhandru în 1917 în 
care analizează “jertfa de bani adusă pe altarul şcoalei confesionale” [3] 

Sistemul de învăŃământ confesional transilvănean avea un evident caracter divizibil din 
cauză că românii nu dispuneau de o metropolie independentă care să fie egală cu cea a sârbilor. 
Români dispuneau însă de o personalitate ierarhică puternică, om tenace cu mare influenŃă şi 
ascultare în cercurile imperiale. Această  personalitate era Andrei Saguna, care în 16 /28 septembrie 
a reuşit să organizeze la Sibiu cel dintâi congres naŃional bisericesc al românilor ortodocşi din 
Transilvania [4]. ÎnŃeleptul ierarh transilvănean a reusit sa lupte pentru drepturile religioase ale 
ortodocşilor transilvăneni şi a reuşit. În 28 mai 1869 împăratul a sanctionat Statutul Organic care  
stabilea principiile democratice ale autonomie bisericesti şi asigura conducerea modernă 
activităŃilor culturale. În 24 decembrie 1870 împăratul a semnat decretul de reînfinŃare a mitropoliei 
ortodoxe române în Transilvania cu arhiepiscopia  Sibiului şi episcopiile Aradului şi Caransebeşului 
în aria sa de acŃiune. In acest fel şcoala confesională ortodoxă romană din Transilvania a devenit o 
instituŃie modernă poporului român pentru promovarea lui culturală. În satele transilvănene se alfla 
o puternică reŃea de şcoli confesionale româneşti al căror număr se ridica în 1869 la 2569 dupa cum 
ne informează “Şcoala practică „[5]. EvoluŃia lor a cunoscut fluctuaŃii. S-a stabilizat cu timpul încât 
în 1881 funŃionau 2781 de şcoli confesionale româneşti. Cel mai mare număr era deŃinut de sub 
sistemul şcolilor ortodoxe. Cauza acestei fluctuaŃii, subliniază „Şcoala practică”, era asuprirea 
populaŃiei româneşti în special după 1876, tendiŃele opresive ale autorităŃilor administrative şi 
politice ungureşti determinând închiderea unor şcoli. Centru de conducere  al şcolilor confesionale 
ortodoxe era Sibiul, iar al celor greco-catolice era vigurosul centru cultural Blaj.       InstituŃiile 
şcolare din această modestă aşezare de pe tarnave a fost puternice centre de gândire pedagogică, de 
creaŃie cultural ştiinŃifică şi de constructivist ştiinŃific în domenii variate: lingvistică, istorie, 
pedagogie, culturologie, geografie, publicistică. Alte centre şcolare transilvănene au îmbogăŃit prin 
trudă şi creaŃie patrimoniul cultural-stiintific  românesc. Amintim: Beiuşul, Lugojul, Oradea, 
Gherla, Nasaud. În jurul acestor centre cultural bisericeşti greco-catolice a funcŃionat şcoli populare 
confesionale greco-catolice în localităŃi din câmpie: Nădlac, Şeitin, Semlac, Beliu, Bocsig, Gurba, 
Mocrea, Şiria, Simand, Târnova. Exemplificări multiple se pot face pentru Banat, Bihor şi centrul 
Transilvaniei. Conceptele cultural ştinŃifice cu care s-a operat în aceste centre au fost: naŃiune, 
cultură, progres, spritualitate etc. Ele au constituit doctrinele pedagogice şi culturologice cu care au 
operat Timotei Cipariu, Simion BarnuŃiu,George Baritiu, Ioan RaŃiu şi neîntrecuŃii directori şcolari 
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de dupa unire: Ioan Fodor (Timisoara), A.Comsa (Cluj), Petre Suciu (Turda). De aici au fost aleşi şi 
alŃi sârguitori ai învăŃământului românesc: Octavian, Al.Borza, Gavril Precup Valeriu   Seni [ 6]. 

Şcoala confesională romanească din Transilvania a fost o instituŃie complexă, cu structuri 
diferenŃiate în raport cu funcŃiile lor educative: corul şcoli cu rol prioritar de educaŃie estetică; 
biblioteca şcolară care era organizatorul lecturii elevilor; grădina de pomi ca spaŃiu adecvat pentru 
practica agricolă a elevilor; formaŃia de cântec şi dans românesc; formaŃie de teatru şcolar.Toate 
aceste structuri aveau ca membri ai lor elevi înzestraŃi, care întreŃineu relaŃii de cooperare cu 
membrii comunităŃii opşteşti şi se bucurau de sprijinul  şi încurajarea părinŃilor şi a locuitorilor 
satului. FuncŃiile corale conduse de învăŃătorul Nicolae Ştefu (Cuvin şi Şiria) 

Mihai Vidu (Hălmagiu), C.Sabau(Ineu) de membrii familiei Sepetian din Chizatau,Iuliu  
Putici (Lipova), Traian Givulescu (Radna), Ion Vancu (Şiria şi Arad), Nicolae Firu (Oradea), Ion 
Vidu (Lugoj) sau afirmat ca formaŃii corale active în satele bănaŃene şi crişene şi au contribuit la 
cultivarea dragostei faŃă de melosul românesc. Ion Vidu, Nicolae Firu, Ion Busita şi mulŃi alŃii  au 
dus “dorul de fraŃi“  la  Arenele Române în 1906 în Capitala României înflacarate de fermecatoarele 
formaŃii corale bănăŃene şi crişene. Sub raport cultural-pedagogic ele au fost factori de difuziune a 
valorilor produse de forŃa creatoare a poporului. Deschiderea culturală a şcolii confesionale 
româneşti în Transilvania a fost plenară şi a consolidat relaŃiile de cooperare educativă cu instiŃuiile 
şcolare şi culturale extracarpatice. Pe acest fond spiritual  s-au înălŃat construcŃiile- şcoala, formaŃii 
teatreale, asambluri corale, publicaŃii pedagogice care au consolidat spiritul unirii. 

Înzestrată cu aceste atribute de relaŃionare constructivă cu instituŃiile culturale ale timpului, 
şcoala confesională transilvăniană de toate nuanŃele organizatorice a fost un factor puternic de 
diversificare şi consolidare a relaŃilor ei cu aşezămintele bisericeşti din aria culturii. Aceste relaŃii 
de pedagogie a difuzării şi formării culturale au dăinuit şi au fost înregistrate în anii dualismului 
austro-ungar de marile construcŃii culturale transilvănene: Astra, Fondul de teatru român, 
puternicile asociaŃii învăŃătoreşti în truda şi reuşita lor au fost analizată şi evaluată  de sinoadele 
episcopeşti  şi mitropolitane. În anii interbelci de consolidare a României întregite, întreaga lor 
activitate socio-culturală a fost analizată ca proces de comunicare cultural-educativ în lucrările 
„Şcolii sociologice”de la Bucureşti condusă de profesorul Dimitrie Gusti. 

łelul nobil al strădanilor dascălilor transilvăneni a dobandit o exprimare clară şi fară 
echivoc în 1910 sub pana lui Andrei Barseanu care în 1910 la Dej afirma: “idealul năzuinŃelor 
noastre de un lung şir de ani nu este altul decât crearea unei culturi naŃionale româneşti, potrivit 
însuşirilor etnice ale poporului nostru “[7]. Dreptul unui popor de a aspira la cultura naŃionala era 
considerat de Andrei Barseanu ca “drept natural de căpetenie al acelui popor “.Tot in 1910 
Gr.Borgovan semnala grija cu care Alexandru Odobescu a participat la elaborarea manualelor 
şcolare pentru clasele primare, unde copii trebuie să găsească modele fermecatoare de limbă 
strabună [8]. Pedagogul transilvănean care a aşezat la baza procesului învăŃării din şcola 
confesională principiul  considerării limbii materne ca matrice educativă a fost profesorul de 
pedagogie din Sibiu –Petru Span. El a introdus în terminologia pedagogică a timpului sintagma 
“dreptul limbii “şi a apelat la SecŃia şcolară a Astrei, în cadrul căreia activau sute de învăŃători, 
profesori şi preoŃi, să contribuie la activizarea procesului învăŃării prin utlizarea metodică a  
poveştilor, cântecelor şi vorbelor de duh în educaŃie [9]  

Între instituŃiile educative de pe ambele versante ale CarpaŃilor a fost un continuu  schimb de 
oameni, publicaŃii şi ideei privind dezvoltarea şcolii româneşti. Aceste schimburi a stimulat 
procesele cultural-pedagogice din numeroase şcoli româneşti de la Bârlad până la Turnu Severin. 
Şcoala confesională Transilvăneană şi toate instituŃiile şi asociaŃiile ataşate ei au devenit nu numai 
surse de informaŃii pedagogice ci şi factori generatori de acŃiuni contructive şi de iniŃiative creatoare 
în numeroase şcoli primare şi medii din Principatele Unite. Să ne gândim la activitatea rodnică a 
unor directori de şcoli. Să ne gandim la Vasile Manineanu, originar din Turches (Braşov), profesor 
la Caransebeş de unde 1884 pleacă la Focşani apoi în 1885 se stabileşte la Bucureşti  ca profesor la 
vestitul liceu de la  “Sf. Sava “din capitala tării. Peste 2 ani pleacă în Germania într-o excursie de 
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studii pedagogice, vine la Bucureşti încărcat de informaŃii şi poveŃe pedagogice. Urmează un 
deceniu de activitate rodnică pe ogorul  Şcolii Normale din Bucureşti, când resimte puternic ideea 
îmbogaŃirii sectorului practic. 

ÎnfinŃează şcoala de aplicaŃie, de pe langă şcolile normale  departamente care şi azi, după 
peste un secol de existenŃă sunt departamente active, dinamice, de practică şi experimentare 
pedagogică în toate instituŃiile de formatori din tară . 

De altă nuanŃă pedagogică şi culturală este activitatea profesorului din Năsăud Iuliu Moisil 
care după o experienŃă didactică la liceul din Slatina, primeşte în 1894 atribuŃiile de director al 
gimnaziului din Tîrgu Jiu. Aici se află în slujba unui grup şcolar dinamic, cu sute de elevi dornici de 
acŃiune care se găseau într-un mediu cultural modest inin iniŃiative culturale, sportive, şcolare, 
creatoare. Iuliu Moisil caută şi găseşte soluŃii antrenând clase, grupuri mai mici de elevi, diriginŃi, în 
domeniul muzeografiei pedagogice [10]. Directorul şcolar târgujean caută şi găseşte: muzeul gorjan 
şi muzeul săteanului. SocietaŃile culturale Luminarea săteanului din Bumbeşti-Jiu  localitate cu 
urme romane, Amicul poporului din Bălaneşti, le devin şi ele parteneriate. Pentru a da  posibilitatea 
elevilor să se mişte într-o arie culturală mai extinsă, Iuliu Moisil a sprijinit  apariŃia revistei „Amicul  
Tinerimei”,  a introdus ore de sport pentru elevii care optaseră  pentru mişcare,  pescuit şi mici 
excursii  şi nu a uitat  de înfiinŃarea bibliotecilor de clasă. Colaborator sau la  conducerea liceului, 
Ştefan  Bobencu din Braşov, a fost  închis la Vat unde  l-a întâlnit şi pe Ioan Slavici, a lărgit  cercul 
publicistic deschis elevilor liceului prin publicarea numărului liceului-obicei transilvănean, a 
ziarelor Romanomul, devenit între timp Unirea neamului. Tot Ştefan Bobancu  a iniŃiat sărbătoarea 
unei zile  însemnate din istoria oraşului an special a zilei de oprire la Jiu a trupelor germane 
invadatoare.  Ştefan Bobancu a creeat în Târgul Jiu  tradiŃia ocrotirii   limbii române  şi a recurgerii 
la istorie pentru educaŃie patriotică  a elevului. 

Pe meleagurile moldovene  a activat şi  Ion Popescu, sătmarean  cu studii la  Baia Mare şi 
Blaj. După o experienŃă pedagogică îmbinată cu activităŃi  sociale desfăşurate în Bârlad în 1870, Ion 
Popescu a fost numit director al Şcolii Normale din Bârlad la a cărei  conducere a rămas  21 ani. A 
dat procesului pedagogic de formare a învăŃătorilor o direcŃie practică în sensul pregătirii lor pentru 
activitatea desfăşurată în satul moldovean, de înbunataŃire a calitaŃtii vieŃii prin  învăŃătura 
localizată, dă idee îmbunătăŃirii vieŃii materiale a Ńăranului moldovean. A urmărit să prezinte 
elevilor săi modele de la şcoli canfesionale bine organizate şi conduse, exemple de sate 
transilvănene înfloritoare cu gospodarii înzestrate cu tot ceea ce gasea timpul pentru agricultura 
modernă prin efectuarea de excursii în sate transilvanene pentru a întelege de către elevii normalişti 
a metodelor raŃionale de organizare a gospodariei Ńărăneşti şi prelucrare a pământului. Trecerea 
timpului a semnalat ineditul şi valoarea acestor excursii precum şi valoarea educativă a viziunii sale 
de înbunataŃire  a vieŃii Ńăranilor  prin posedarea de către  ei a ştiinŃei şi practicii agricole. 

Procesul de formare a învăŃătorilor români în viziunea înaintată de ridicare a civilizaŃiei 
sateşti a stat în atenŃia şi a altor profesori de pedagogie de la şcolile normale din România . 

Amintim în acest sens activitatea pe care au desfaşurat-o Ion Bădulescu, Gr.Borgovan şi 
Ştefan Velovan. Ion Badilescu a  desfăşurat o rodnică activitate culturală şi şcolară în  Sibiu  

între anii 1854-1857 iar în acest  din urmă  a trecut în România. S-a stabilit în Bucureşti, a 
fost director al liceului “Matei Basarab”. În 1870  a fost chemat la conducerea noi instituŃii şcolare  
a “ SocietaŃii pentru învăŃătura poporului roman” pe care a condus-o pană în 1873 sfârşitul vieŃii 
sale. A militat pentru înfiinŃarea şi extinderea subsistemului de instituŃii pedagogice cărora  le-a 
atribuit o funcŃie socială: educarea tineretului sătesc. A militat pentru înfiinŃarea şcolilor de  
aplicaŃie şi dotarea şcolilor pedagogice cu biblioteci, laboratoare, complexe sportive  etc. A fixat  ca 
obiectiv al activităŃii educative din şcolile normale formarea învăŃătorului modern şi  a reuşit să 
aducă acest concept şi în dezbaterile parlamentare. Din aria de activitate  a unei şcoli normale  
Şcoala  normală din Gherla  a provenit şi  curajosul V .Gr .Borgovan. S-a stabilit în Bucureşti  unde 
a colaborat cu  Al Odobescu. În 1900 ocupa catedra de  pedagogie de la  Bârlad ca peste un an să se 
transfere la liceul  “Sf.Sava” din Bucureşti. De aici, peste un deceniu pleacă într-o noua direcŃie  a 
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tării: spre Turnul Severin  unde e numit director al Şcolii Normale.  Aici, presimŃind că se apropie 
pericole faŃă de Ńară  iniŃiază  o strânsă corespondenŃă  cu preparanzii de peste munŃi îndemnandu-i 
să fie solidari “ la nevoi şi la durere” şi asigurându-i că”gandul de zi şi noapte  al normalştilor 
severineni e Transilvania” Lucrările de metodică publicate de Borgovan în anii grei ai razboiului  au 
ca obiectiv pregatirea învăŃătorului pentru activitarea cotidieană de predare a metodicii, conducere a 
activitaŃilor instructive şi practice ale eleviilor şi de valorificare educativă a conŃinutului lecŃiilor de 
citire. Colegul său de pedagogie de la Şcoala normala din Craiova, Ştefan Veloveu, studiase la 
Viena şi Golha unde a funcŃionat un timp ca profesor  la şcoala de aplicaŃii a UniversităŃii 
(seminarul pedagogic) de unde a venit  în toamna anului 1877 ca profesor preocupat de problemele 
de metodologie. În 1893 e chemat ca profesor de pedagogie la Şcoala normală din Bucureşti iar în 
1896 e transferat la Craiova. 

Întreaga sa activitate de reflexie pedagogică a fost suboronată unui singur Ńel: să contribuie 
la afirmarea pedagogiei  ca ştiinŃă bazată pe legi. Timp de 49 de ani a slujit învăŃămantul  pedagogic 
românesc şi a facut din pregatirea metodologică a viitorilor învăŃători principalul sau objectiv 
profesional. A reflectat asupra  principiilor pedagogiei herbartiene în studiul său  Şcoala lui Herbart 
şi pedagogia  la români a criticat exagerările pedagogiei herbartiene. 

Şi-a bazat activitatea sa practică pe ideea că educaŃia care se dă  tineretului român  să 
corespundă  psihologiei sale. El a cerut colegilor săi să se orienteze corect asupra ideilor pedagogice 
receptate  prin diferite reviste şi să  nu se înroleze  în cortegiul metodic  al oricărui  strică-minte care 
vine din străinatate  cu învăŃături  denaturate şi străine firii noastre. 

Dintre autorii de manuale şcolare  din domeniul limbii şi literaturii române, doi dintre ei, 
ambii fii de transilvaneni, copii  nascuŃi în 1841 sub zodia revoluŃiei  paşoptiste, s-au bucurat de o 
reală simpatie  publică datorită faptului că  ei au facut din literatură  şi  “unire-n   cuget şi simŃiri”, 
factori de eliberere  naŃională. Ambi s-au aplecat  spre studiul  limbi române pentru faptul că între 
coperŃile carŃilor  de limba romană erau comori de înŃelepciune cei doi au fost  Mihai Strejanu şi  
Ion Manliu. Primul a fost format în sălile de curs ale FacultăŃii de Litere Bucureşti şi după 1881 
profesor la liceul din Caiova. Studiul său “începuturile renaşterii naŃionale prin şcoli “apărut în 
1891 e reprezentativ pentru modul sau de gândire  pedagogică. Distinsul profesor caută în şcoli 
modele umane pentru tineretul patriei sale şi s-a oprit asupra lui Simion Barnutu ca om 
reprezentativ al generaŃiei paşoptiste. Profesorul Ion Manliu a fost un profund cunoscător al 
complexităŃii vieŃii şcolare bucureştene. 

Ani în şir a fost profesor al şcolii centrale de fete din Bucureşti şi mai mulŃi ani a îndeplinit 
atribuŃiile de revizor şcolar al oraşului Bucureşti. În această calitate a manifestat o deschidere 
europeană în domeniul pedagogiei comparate şi a urmarit să obŃină aspecte valoroase din sistemul 
de învăŃămant existent în Austria. Spirit meticulos, s-a îngrijit ca manualele sale să ofere elevilor 
pagini de utilizare corectă a limbii române în explicarea concepteleor ştiinŃifice.  Utilizarea în timp 
a manualelor sale e impresionantă “gramatica limbii române“ manual de bază în anii de studii 
gimnaziale a fost editată în 44 de ediŃii succesive iar “etimologia”a fost tiparită în 66 de ediŃii. 
Talentul său de organizator şi îndrumator al procesului învăŃării l-a făcut cunoscut ca o figură 
luminoasă de formator de dascăli. 

Cunoscut prin încercările sale de fundamentare ştinŃifică a introducerii lucrului manual în 
şcoală, George Marian  şi-a largit mereu aria sa de activitate prin participarea sa la expoziŃii de 
lucru manual, utilizarea  în carŃile sale a sintagmei “industrie de casa “şi călătoriile sale în Germania 
pentru a se documenta şi teoretic asupra valorii educative a lucrărilor practice în şcoală. În anul 
1892 a fost chemat să ocupe catedra de lucru manual la Şcoala normală Bucureşti. Era un act de 
verificare practică a modalităŃilor de organizare şi valorificare educativă a lucrarilor practice în 
şcoală. În activitatea pedagogică a lui George Marian se împletesc 3 componente cu întregul lor 
cortegiu de învăŃăminte: activitate practică în cadrul şcolii, deci conducere procesului de dezvoltare 
a simŃurilor şi formare educativă prin participarea la varietatea lucrărilor practice; acŃiuni 
exploratorii de cunoaştere a realului educativ în domeniul lucrului manual din alte şcoli şi Ńări, deci 
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comparare cu alt reper; meditaŃie pedagogică menită să întărească sursele de energie sufletească ale 
educatorului. 

George  Marian a fost un european al timpului său care a cercetat şcoli din Ungaria, Austria, 
Germania, FranŃa, Danemarca, ElveŃia, Suedia şi care, ca şi înŃelepŃii săi contemporani Petre Pipos 
şi Onisifor Ghibu a spus colegilor săi: “dăruiŃi-vă şcolii dacă vreŃi să înălŃati poporul “ 

Am prezentat frânturi din viaŃa zbuciumată a şcolii confesionale româneşti. A fost o frică a 
timpului istoric de trăire a asupririi naŃionale. Şcoala confesională romanească a trait până în vara 
lui 1919. O alta i-a luat locul: Şcoala generală, obligatorie, egală, gratuită, pentru toŃi copii Ńării. E 
şcoala timpului de consolidare a democraŃiei, a procesului de europenizare şi al stingerii urii şi 
certurilor dintre fraŃi care ne dezbina şi ne macina de la Herodot încoace. La sfârşitul analizei socio-
culturale din paginile precedente câteva concluzii se impun atenŃiei cititorului. Şcoala confesională 
românească din Transilvania a fost o instituŃie cultural educativă puternică, capabilă de activitaŃi 
complexe ce au depaşit valoarea actelor cotidiene de cumnicare socială datorită structurilor ei 
variate: case, bibliotecă, gradină de practici economice, echipa de dans şi de gimnastică, formaŃii de 
teatru şcolar şi săli de lectură pentru adulŃi. Toate au generat energie sufletească înflacărare şi 
înălŃare spirituală în viaŃa comunitaŃii satului românesc. Prin slujitori ei şcoala confesională a intrat 
in relaŃii de cooperare şi ajutor cu alte şcoli, cu alte instituŃii cultural bisericeşti  şi astfel a fost 
esenŃa baza rezistenŃei romaneşti în faŃa tuturor încercărilor istoriei. Elementul de rezistentă al 
acestei întinse construcŃii culturale a fost spritul de sacrificiu al poporului pentru şcoli. Ataşamentul 
popular pentru şcoala confesională nu a putut fi învins de nici o forŃă agrsivă a unei administraŃii 
guvernamentale ostile şi nici de stihiile revoluŃiilor şi războaielor. Datorită varietăŃii rolurilor 
slujitorilor săi şi relaŃiilor complexe cu comunitatea satului şcoala confesională s-a integrat în 
unitatea de simŃire şi acŃiune a counitaŃi româneşti şi a devenit una din forŃele revoluŃionare a 
spritului de solidaritate şi unitate naŃională. Prin întalnire cultural pedagogică şi acte creatoare în 
aria şcolară, educativă, slujitorii şcolii au contribuit la promovarea culturală a poporului. Alături de 
biserica stramoşească, şcoala confesională s-a afirmat ca una din forŃele de trăinicie şi dăinuire în 
timpuri istorice. 
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Abstract  

In the context of our country’s accession to EU structures, tasks and  missions of the 
national public administration can not be adequately fulfilled to the citizen’s interest without 
scientific, modern, specific administrative actions. Effective and performant follow-up and 
execution of the EU commands by the “administration man” can be facilitated by the achievement 
of the principles, methods, techniques and instruments provided by the administrative science 
through new conceptual trends by an interdisciplinary approach.  
 
Keywords: administrative phenomenon, science of the administration, administrative fact,  
conceptual trends, interdisciplinarity 
Cuvinte cheie: fenomen administrativ, ştiinŃa administraŃiei, fapt administrativ, tendinŃe 
conceptuale, interdisciplinaritate 
 

 
1. Introducere 
În actualul context socio-politic, economic şi administrativ al României, determinat, cu 

precădere, de aderarea Ńării noastre la structurile Uniunii Europene începând cu data de 1 ianuarie 
2007, este mai mult decât evident că sarcinile şi misiunile ce revin administraŃiei publice naŃionale, 
nu pot fi îndeplinite corespunzător, în bune condiŃii, conform orizontului de aşteptare al 
cetăŃeanului, decât prin recurgerea la mijloacele ştiinŃifice, moderne, specifice acŃiunii 
administrative.  

Aceste sarcini dobândesc, treptat, un grad sporit de complexitate, concomitent multiplicării 
lor, pe măsura dezvoltării şi integrării societăŃii în spaŃiul comunitar, în acord cu noile valori şi 
exigenŃe europene. 

Însăşi filosofia funcŃionării administraŃiei europene ca mecanism ce leagă structurile 
administrative proprii ale instituŃiilor comunitare de cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, 
dincolo de conservarea specificităŃilor acestora din urmă, unanim respectate, are drept fundament 
ideea de eficacitate sau eficienŃă administrativă în aplicarea dreptului european.  

Aceste concepte sunt materializate prin urmărirea şi realizarea cu celeritate a 
comandamentelor europene, folosind un minim de resurse şi obŃinând un maximum de rezultate.  

Unui asemenea imperativ, un autentic leit-motiv al organizării şi funcŃionării administraŃiilor 
naŃionale integrate spaŃiului european, corelat organic cu nevoia de raŃionalizare, simplificare şi 
adaptabilitate a structurilor administrative, nu-i poate răspunde decât ştiinŃa administraŃiei, prin 
principiile, metodele, tehnicile şi instrumentele concrete de ordin ştiinŃific, pe care aceasta le 
furnizează administratorului, a omului de administraŃie, pe coordonatele misiunii sale esenŃiale de 
satisfacere a interesului general, public. 

Dezvoltarea social-economică şi politică a oricărei Ńări este fundamentată, printre alte 
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elemente principale ale vieŃii sociale, pe administraŃie, şi, în mod deosebit pe administraŃia 
publică.  

Şi asta pentru că de buna organizare şi funcŃionare a acesteia, de perfecŃionarea sa 
permanentă, depinde  ridicarea calitativă a administraŃiei publice, fapt ce reprezintă una din 
condiŃiile progresului social.  

Dar, după cum bine se cunoaşte, o perfecŃionare constantă a administraŃiei publice nu se 
poate realiza numai constatându-se unele probleme ale realităŃii curente din administraŃia 
publică ci, în primul rând, se fundamentează pe rezultatele unor cercetări ştiinŃifice întreprinse 
asupra fenomenului administrativ şi care are în vedere cunoaşterea aprofundată a administraŃiei 
publice, astfel încât pe baza cunoştinŃelor dobândite să se poată formula propuneri de organizare 
raŃională şi funcŃionare eficientă a administraŃiei publice.  

2. ConcepŃii tradiŃionale  
Numai fundamentată ştiinŃific administraŃia publică va putea să facă faŃă solicitărilor 

multiple şi complexe ale societăŃii contemporane şi, în acest context, a principalului său 
component şi beneficiar, cetăŃeanul. 

În acest cadru, în doctrină, s-a afirmat că unele activităŃi ale administraŃiei publice sunt 
cercetate de diferite ştiinŃe sociale. Dar, aceste ştiinŃe sociale nu examinează activitatea administraŃiei 
publice – a statului şi a colectivităŃilor locale – în integralitatea sa, ci doar secvenŃial. 

Ca atare, s-a impus cu necesitate ştiinŃa administraŃiei, adică acea ştiinŃă socială care 
cercetează atât structura cât şi activitatea autorităŃilor administraŃiei publice şi a administraŃiei 
publice în totalitate, folosind, în acest sens, contribuŃia tuturor ştiinŃelor sociale care au ca obiect 
de cercetare administraŃia publică. 

Din acest punct de vedere, dincolo de  caracterul său interdisciplinar ori de autonomia sa în 
raport de alte discipline ştiinŃifice, dincolo de obiectul său specific de cercetare sau de principiile 
sale speciale, ce au menirea de a o individualiza în peisajul ştiinŃelor sociale, considerăm că o 
succintă incursiune în evoluŃia ştiinŃei  administraŃiei, mai cu seamă din perspectiva noilor sale 
tendinŃe conceptuale este deopotrivă una elocventă, dar şi utilă, reliefând, astazi, poate mai bine ca 
oricând, nevoia de a  fundamenta ştiinŃific, cu caracter permanent,  actul de administraŃie.  

În acest context, se impune a menŃiona că apariŃia ştiinŃei administraŃiei este strâns legată de 
dezvoltarea amplă a activităŃii administrative în societatea contemporană, la nivel public şi privat.  

ExplicaŃia acestui fenomen administrativ o constituie, desigur, împreună cu alŃi doi factori, 
cei economici şi politici, amploarea şi complexitatea nevoilor sociale din această 
perioadă(Herseni,1982: 536), în cadrul procesului lor de realizare în mod organizat, raŃional şi 
eficient, ca resursă principală şi permanentă a progresului social. 

Problemele ştiinŃei administraŃiei au suscitat un interes crescând din punct de vedere practic 
şi teoretic, mai ales, o dată cu naşterea statelor moderne în Europa şi respectiv,  cu aclimatizarea sa 
specifică în SUA şi, mai recent, prin abordarea acestor problematici  în multe alte Ńări în dezvoltare. 
Se poate spune că asistăm la o veritabilă mondializare a ştiinŃei administraŃiei, atât ca întindere, cât 
şi ca influenŃă(Chevallier, 1994:53). 

Se vorbeşte, în acest context, de o „eră administrativă” şi, alături de o revoluŃie ştiinŃifică 
şi tehnică, chiar de o „revoluŃie administrativă” care diferenŃiază, astfel, societăŃile moderne de 
societăŃile tradiŃionale(Bandet et all.1966: 80). 

 Ca atare, administraŃia şi, în mod special, administraŃia publică, trebuie să răspundă unor 
asemenea exigenŃe majore prin organizarea ştiinŃifică şi perfecŃionarea continuă a activităŃii şi 
structurii sale, precum  şi prin folosirea tuturor resurselor alocate în mod eficient pentru a putea 
obŃine rezultate maxime cu eforturi minime(Oroveanu, 1994:5).  

Într-adevăr, pentru îndeplinirea sarcinilor sale, autorităŃile administraŃiei publice 
realizează, pe de o parte, acte juridice, care nu înseamnă numai acte administrative, ci şi acte de 
drept civil, de dreptul muncii etc. folosind, alături de acestea, şi alte activităŃi şi mijloace 
nejuridice sau informaŃii provenite din diferite alte ştiinŃe privind conducerea, indispensabile 
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desfăşurării activităŃii sale şi satisfacerii multiplelor nevoi şi trebuinŃe ale cetăŃenilor.  
Pe de altă parte, îşi organizează în mod raŃional munca pentru a asigura activităŃii 

administrative eficienŃa necesară înlăturării tendinŃelor de formalism şi birocratism(Vântu et all. 
1971:29). 

În acest sens, încă de la începuturile dreptului administrativ(idem), s-a formulat concepŃia 
potrivit căreia ştiinŃa administraŃiei „se apropie şi chiar se integrează, fără a-şi pierde specificul, 
într-o sferă mai largă a fenomenologiei administrative” , susŃinându-se răspicat necesitatea de a se 
face o deosebire mai clară între „ştiinŃa administraŃiei” şi „dreptul administrativ”. 

În evoluŃia sa, de asemenea, ştiinŃa administraŃiei a cunoscut diverse aprecieri, de pildă că este o 
ştiinŃă socială ori o ştiinŃă politică sau chiar o ştiinŃă economică, o introducere la ştiinŃa dreptului 
administrativ, o ştiinŃă tehnică sau o ramură a conducerii. 

În acelaşi timp, s-au formulat şi alte concepŃii, potrivit cărora ştiinŃa administraŃiei este o 
ştiinŃă a principiilor raŃionale (autori francezi) (Dissescu, 1891:222), o ştiinŃă tehnică (Taylor, 1911), 
o ştiinŃă politică şi tehnică(Bielsa, 1929:5), o ştiinŃă a organizării administraŃiei (Cooreman- 
preşedintele primului Congres internaŃional de ştiinŃe administrative de la Bruxelles, din 1910), o 
filosofie a dreptului administrativ(Colmeiro, 1850). 

 Mai mult chiar, în doctrina franceză, s-a pus întrebarea dacă „administraŃia poate fi obiect 
al ştiinŃei”, cunoscându-se că este, cel mai adesea, considerată drept „arta de a administra”( 
Chevallier, 1994:loc).  

S-a vorbit, de asemenea, de extinderea generalizărilor şi a definirii principiilor de activitate 
ale autorităŃilor administrative la nivelul oricărei activităŃi umane (Starosciak , 1967:12) în cadrul 
unei noi  ştiinŃe, denumită ştiinŃa activităŃii eficiente sau praxiologie, care studiază structura 
generală a acŃiunilor umane şi a condiŃiilor eficacităŃii lor(Kotarbinski, 1976:21). 

3. Abordări conceptuale moderne  
Cât priveşte abordările moderne, se cuvine a reŃine că  anii şaizeci ai secolului al XX-lea au 

marcat, în mod spectaculos, dezvoltarea studiilor privind ştiinŃa administrativă. Această 
dezvoltare este însoŃită de puternice tensiuni. Intitulată „ştiinŃa administrativă”, aceasta are în 
vedere cercetări care privesc obiecte variate şi întreprinse din perspective diferite.  

Trei concepŃii esenŃiale coexistă în acest cadru: 
A. O concepŃie juridică al cărei scop esenŃial este de a reuşi o mai bună cunoaştere a 

structurii şi funcŃionării administraŃiei publice, din perspectiva reglementărilor. 
Această concepŃie are ca obiect al ştiinŃei administrative, studiul administraŃiei publice, 

considerată ca o instituŃie specifică, de neasemănat cu nici o altă organizare, aşa cum o văd cei 
mai mulŃi jurişti, care caută să depăşească perspectiva restrâns juridică şi contencioasă ce a 
caracterizat mult timp studiile administrative în Ńările europene. 

SusŃinătorii acestei concepŃii, teoretic, disting „ştiinŃa administrativă” de „dreptul 
administrativ”; prima este o disciplină „pozitivă” care vrea să arate că administraŃia este ceea ce 
este (sein), pe când cea de-a doua este o disciplină „normativă”, bazată pe metodele logicii formale 
şi ale raŃionalismului deductiv (sollen), în fapt, însă, ei rămân tributari schemelor dreptului 
administrativ(Chevallier, 1994:44). 

Obiectul ştiinŃei administraŃiei, în această concepŃie, este construit pe baza criteriilor de tip 
juridic, adică ştiinŃa administraŃiei nu se interesează decât de administraŃia publică, pentru că 
aceasta dispune de un statut specific şi este supusă unui regim exorbitant faŃă de dreptul comun.  

DistincŃia dintre administraŃie şi politică se fundamentează pe texte, de exemplu în FranŃa, 
prin ConstituŃie, potrivit art. 20, „guvernul dispune de administraŃie”, iar în România, conform art. 
102 alin. 1 din ConstituŃie, se stabileşte că „Guvernul... exercită conducerea generală a 
administraŃiei publice”.  

Obiectul ştiinŃei administraŃiei este definit prin analogie cu cel al dreptului administrativ, 
temele de studiu sunt, în mare, aceleaşi care formează în mod obişnuit substanŃa manualelor de 
drept administrativ (structurile, activitatea, controlul) ca şi metodele care sunt şi ele marcate de 
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amprenta dreptului. 
Reprezentative pentru această concepŃie juridică sunt primele manuale publicate la începutul 

anilor şaptezeci în FranŃa, de Charles Debbasch, Science administrative, Administration Publique, 
Précis, Dalloz, 1971 şi de Rolland Drago, Les Cours de droit, 1971-1972, care nu face decât să 
prelungească calea deschisă de Tratatul de ştiinŃa administrativă, apărut în 1966.  

În România au existat autori care, la începutul deceniului şapte al secolului al XX-lea, 
considerau că cercetarea fenomenului administrativ se poate realiza prin extinderea ariei de 
cercetare a ştiinŃei dreptului administrativ(Drăganu, 1964:45-49).  

B. O concepŃie managerială, orientată către cercetare şi tehnicile de gestiune cele mai 
eficace, care înŃelege să depăşească clivajul public-privat. 

Termenul de management conturează ansamblul activităŃilor de organizare şi de 
conducere în scopul adoptării deciziilor de opŃiune în proiectarea şi reglarea proceselor 
microeconomice(Oroveanu, 1994:63) şi presupune o raŃiune strategică în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite(Chevallier, 1994:47). 

 În opinia lui Ion Dijmărescu, managementul este un proces conştient de coordonare a 
acŃiunilor individuale şi de grup pentru realizarea obiectivelor diferitelor organizaŃii, într-un 
mod în care să fie favorabil pentru o mare parte a societăŃii(Dijmărescu, 1996:7).  

În fapt, spune Carl Heyel, managementul reprezintă o disciplină distinctă şi determinată, care 
conduce la rezolvarea unor obiective prestabilite, utilizând în modul cel mai eficient potenŃialul uman 
şi material(Heyel, 1963:148). 

Produsele finite ale managementului sunt deciziile; adoptarea acestora fiind determinată 
de culegerea şi de prelucrarea de informaŃii, de identificarea soluŃiilor pentru atingerea 
scopului şi de punerea lor în practică. 

Prin extinderea, acestui termen din sfera privată s-a ajuns la un management adoptat la un alt 
tip de gestiune, la un management public, care priveşte din perspectiva eficacităŃii(Massenet, 1975). 

 Eficacitatea, în cazul administraŃiei se apreciază în raport cu nivelul de realizare a 
obiectivelor fixate de aleşi şi nu întotdeauna în funcŃie de rentabilitatea financiară. În practică, 
managementul public are în vedere îmbunătăŃirea calităŃii acŃiunii, prin activităŃi noi de gestiune, 
prin atenuarea anumitor rigidităŃi de organizare şi o mai mare supleŃe a sistemelor de comunicare 
cu exteriorul. 

Managementul public, la sfârşitul anilor şaptezeci, a luat o nouă dimensiune, o dată cu 
aplicaŃiile sale la politicile publice(idem) 

 În acest sens, multe curente importante de analiză politică (de exemplu, Policy analysis) se 
ataşează managementului pentru a se căuta îmbunătăŃirea fie a condiŃiilor de luare a deciziilor, fie a 
eficacităŃii sociale pentru munca în colectiv.  

Se depăşeşte, astfel, cadrul restrâns iniŃial numai la organizare, aplicat la originea 
demersului managerial şi, din acest moment, se trece la analiza cadrului global de acŃiune 
politico-administrativă.  

În acest sens, în literatura de specialitate(Nicolescu  et all. 1999: 65) se afirmă existenŃa a 
patru şcoli de conducere: ştiinŃifică, administrativă, a relaŃiilor umane şi contigency. Studiile din 
domeniul managementului se pot grupa, în funcŃie de natura concepŃiilor şi metodelor utilizate cu 
precădere, în patru curente principale: clasic sau tradiŃional, behavioristă sau comportistă, 
cantitativă şi sistemică(idem). 

Managementul, a generat şi statutul de „manager” care are în vedere persoana ce pregăteşte, 
iniŃiază şi supraveghează principale acŃiuni ale organizaŃiei. El are competenŃe decizionale şi 
responsabilităŃi în activitatea de coordonare a unor grupuri de diferite mărimi, repectiv de la echipe la 
organizaŃii. Ca urmare vom întâlni manageri de vârf, mediu şi din prima linie. 

ConŃinutul termenului de manager(Stanciu et all. 2003:30) corespunde activităŃii de a 
administra, a ordona, a conduce, a antrena, a dirija, a explica, a influenŃa, a integra, a clarifica, a 
informa, a perfecŃiona etc. 
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 Ca atare, principalul rol al managerului constă în: stabilirea obiectivelor, cunoaşterea stării 
de lucruri reale şi luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

ConcepŃia managerială, în prezent, tinde să se dezvolte în marea majoritate a statelor 
lumii, din SUA, leagănul Buisness Managementului, în statele europene şi în România, ca şi în state 
din celelalte continente, ea constituindu-se într-o disciplină distinctă care nu poate fi 
confundată cu ştiinŃa administraŃiei. 

Totuşi, se poate afirma, cu deosebit temei, că noŃiunea de management, în prezent, 
reprezintă o aplicare practică dar parŃială a ştiinŃei administraŃiei, specializată în cercetarea funcŃiilor 
de organizare şi conducere(Alexandru, 2007:181). 

C. O concepŃie sociologică. Dezvoltarea unei ştiinŃe administrative de inspiraŃie sociologică 
este rezultatul unei triple investigaŃii(idem): politice, sociologice şi juridice. 

1. Cea politică(Sfez, 1992), implică actorul administrativ în contextul lucrărilor de 
sociologie politică. Introducerea unei perspective sociologice în studiile politice a condus la 
abandonarea progresivă a viziunii juridice formaliste a administraŃiei publice, care se cantona numai 
la simpla sarcină de execuŃie. Ori, din această perspectivă, se apreciază că, dimpotrivă, ea este 
direct implicată în exercitarea puterii şi că nu există o barieră etanşă între sfera 
administrativă şi cea politică. 

Domeniul sociologiei politice este deosebit de amplu, el cuprinde, printre altele, analiza 
nivelelor politice şi administrative de la nivel naŃional, dar şi local, al fenomenului birocratic şi 
tehnocratic, elaborarea politicilor publice şi a procesului decizional, în general, precum şi a 
funcŃionării sistemului politico-administrativ, în ansamblu. 

2. Cea sociologică, care vrea să implice administraŃia publică, fie în cadrul unei sociologii 
de stat(Chevallier, 1994:49),  ca prelungire a tradiŃiei weberiene, fie în cadrul unei sociologii a 
organizării(Crozier, 1963 ), a cărei dezvoltare va fi deosebit de mare prin abordările din perspectiva 
sistemică(Chevallier, 1994:50) şi strategică. 

3. Cea juridică, care caută să se rupă de dogmatismul juridic şi să se apropie de o 
cunoaştere sociologică(Chevallier, 1994:49). 

TendinŃele actuale ale sociologiei organizării sunt caracterizate prin abordarea unor noi 
perspective(Chevallier, 1994:51), între care distingem: curentul culturalist, curentul critic, curentul 
ecologic şi curentul instituŃional. 

Toate aceste studii sociologice îşi vor aduce o contribuŃie însemnată la cristalizarea unei 
ştiinŃe administrative de inspiraŃii sociologice, care, însă, în anii optzeci va cunoaşte o amplă 
stagnare, ca apoi să se epuizeze(Chevallier, 1994:54). 

Într-adevăr, în prezent, acest cadru este depăşit, mai ales, datorită apariŃiei unei noi 
paradigme, cea a politicilor publice(idem) care au permis relansarea cercetării administrative şi 
concentrând din nou interesul pentru administraŃia publică. 

Şi în România au existat asemenea preocupări, prin contribuŃia lui Traian Herseni(Herseni, 
1942: 469-476), pentru constituirea unei ştiinŃe speciale, intitulată sociologia administraŃiei ca şi a 
unei psihologii a administraŃiei.  

Astfel el propunea analiza fenomenului administrativ în cinci părŃi caracteristice: acŃiunea 
administrativă, obiectul administraŃiei, agenŃii administrativi, mijloacele acŃiunii 
administrative şi scopurile acŃiunii administrative. 

De asemenea, el critică împrumuturile şi imitările în administraŃie, considerându-le 
dăunătoare şi simpliste. ÎmbunătăŃirea activităŃii trebuie precedată de cercetări ştiinŃifice care să 
determine cea mai adecvată administraŃie pentru cerinŃele Ńării. 

În acelaşi timp sunt subliniate şi realităŃile sociale, care nu sunt identice, astfel că în opinia 
aceluiaşi autor, României îi trebuie o administraŃie proprie şi activă, adaptându-se cerinŃelor 
reale ale Ńării, fapt pentru care, spunea el, un rol important în cunoaşterea ştiinŃifică a realităŃilor 
sociale, de către funcŃionarii administrativi, îi revine sociologiei administrative(Herseni, 1982:91-
97).  
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Concluzii  
Niciuna dintre cele trei tendinŃe conceptuale – percepute drept fundamente ale cercetării 

întreprinse de disciplina ştiinŃa administraŃiei nu sunt de natură, în individualitatea lor, să reflecte 
de-o manieră exclusivă, completă şi coerentă, amploarea şi diversitatea fenomenului administrativ. 

 Numai o abordare interdisciplinară, determinată, în principal, de interferenŃa concepŃiei 
juridice cu cea managerială şi respectiv cu cea sociologică, este susceptibilă, în opinia noastră. de a 
pătrunde adânc sensurile faptului administrativ – ca obiect de cercetare al ştiinŃei administraŃiei, pe 
măsura amplitudinii şi complexităŃii fenomenologiei administraŃiei publice. 
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Abstract 

The differential diagnosis of cervical tumors pathology presupposes a fine background 
about the normal section anatomy of the region concerned. 

The clinical examination of the patient by high performance imaging method, obtains 
informantions about the origin, structure, position, classification, extension and border of the 
tumor, the presence or absence of the metastatic nodules, which helps in the differential diagnosis, 
for the formulation of the certainty diagnosis and TNM of the disease. 
 
Key words: limfom, sarcoma, carcinoma, parotidian, chist dermoide. 
Cuvinte cheie: limfom, sarcom, carcinom parotidian, chist dermoid. 

 
INTRODUCERE 
Examinarea clinică, ecografică, CT, MRI, aduc date despre originea tumorii, structura, 

poziŃia, clasificarea, extinderea tumorii şi marginile ei, prezenŃa sau absenŃa nodulilor metastatici, 
dezvoltarea tumorii în raport cu structurile din jur, dezvoltarea ei perineurală şi date despre 
abordarea terapeutică a patologiei respective [1]. 

Anatomopatologul poate să  răspundă la următoarele întrebări: care este diagnosticul, cât de 
extinsă este boala, structurile invadate, ganglionii prezenŃi, aspectul marginii libere a tumorii. 
Biopsia făcută de chirurg este ideală dacă este largă şi include Ńesut normal şi patologic. 

Zonele de necroză  şi ulcerative trebuie evitate. Dacă se suspectează un carcinom verucos, 
biopsia trebuie să includă Ńesut patologic şi Ńesut normal. 

AcurateŃea clasificării neoplasmului este importantă pentru planul terapeutic. Fiecare tumoră 
are particularităŃile ei. De exemplu carcinomul papilar de tiroidă, metastazează primar în ganglionii 
cervicali, carcinomul folicular al tiroidei ajunge pe cale sanguină la plămâni, os şi foarte rar la 
ganglioni. Chistadenocarcinomul de glande salivare are un neurotropism neexplicabil. Carcinomul 
de celule scuamoase poate exista sub mai multe forme: verucoasă, convenŃională, spindle, fiecare 
din ele având o evoluŃie clinico-patologică şi răspunde diferit la iradiere. 

Tipul histologic al tumorii este la fel de important ca şi gradul tumorii. La sarcoame datorită 
creşterii rapide, gradul histologic este mai important decăt tipul histologic. De exemplu sunt multe 
sarcoame, angiosarcom embrional şi alveolar, rabdomiosarcomul care se dezvoltă metastazănd 
ganglionii. Alte tumori au tendinŃa să fie multifocale precum sarcomul Kaposi şi sarcomul epiteloid. 

Alte tumori au o dezvoltare şi creştere de-a lungul nervilor de exemplu schwanomul malign. 
Unele tumori sunt numai local foarte agresive şi metastazează foarte rar, de exemplu 

dermatofibrosarcomulprotuberans. Alte tumori metastazează mult, de exemplu fibrohistiocitomul 
malign. Datorită acestor aspecte sau dezvoltat protocoale de tratament pentru sarcoame, cum este  
tripla terapie pentru rabdomiosarcom embrional. 
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Limfoamele Hodgkiniene tind să fie la tineri şi localizarea bolii este predictibilă şi curabilă. 
PacienŃii cu limfoame non Hodgkin prezintă multe localizări nepredictibile.  

Locul tumorii primare de multe ori nu poate fi pus în evidenŃă . Tumorile cu localizare 
vizibilă pentru pacient, care se dezvoltă în structuri vitale şi care pot fi uşor eliminate de chirurg, 
pot avea un prognostic bun. Dacă funcŃia este compromisă devreme şi se află într-o arie unde sunt 
multe vase limfatice ca de exemplu corzile vocale adevărate,sunt potenŃial curabile, faŃă de cele care 
se dezvoltă clinic silenŃios, în arii limfatice bogate ca spaŃiul supraglotic laringian, baza limbii, 
hipofaringele. Când tumora este săracă funcŃional pot apare tendinŃe de invazie perineurală. 

Dictonul “the larger the tumor, the worse the prognosis” este valabil şi conŃine cele trei 
componente tumorale în sistemul TNM. Există şi excepŃii acestea sunt la carcinoamele ce aparŃin 
etajului dinŃilior , pot avea o bază largă, dar o invazie superficială a laminei proprii. Unele tumori 
sunt mai invazive în Ńesut limfatic ganglionar şi tind să aibe un prognostic mai bun decât altele care 
sunt  mai mici dar sunt mult mai invazive.Alte tumori mici, au o proprietate de invazie foarte 
timpurie a structurilor vasculare. Acest aspect este special pentru celulele mici anaplastice precum 
carcinomul de laringe. 

Prognosticul în melanomul malign este corelat cu dimensiunea tumorii şi marginile ei. 
Există o relaŃie între gradele tumorii şi locul tumorii primare, stadiul evolutiv al bolii, ganglioni şi 
prognostic. Modul în care o tumoră invadează structurile anatomice are un prognostic semnificativ. 
Răspunsul inflamator la tumoră este considerat un prognostic bun. În cazul carcinoamelor cu celule 
scuamoase de cap şi gât care au prezentat răspuns imunologic la tumoră, dând reacŃie  inflmatorie 
mare, acest aspect anunŃă un prognostic bun.Majoritatea celulelor inflamatorii sunt limfocite T. 
Bolnavii cu carcinom cu celule scuamoase prezintă eozinofilie crescută [2]. 

 
Leziunile faringiene şi parafaringiene 
 
Compartimentele care fac parte din această regiune sunt: nazofaringele, orofaringele, 

cavitatea bucală, oasele şi Ńesuturile moi înconjurătoare, fascia cervicală profundă  fiind cea care 
împarte structurile moi ale gătului în aceste compartimente.  

SpaŃiul mucos faringian, conŃine orofaringele şi nazofaringele. Aici sunt mucoasa faringiană 
cu glandele salivare minore, amigdalele şi ganglionii limfatici.Acest spaŃiu conŃine orificiul trompei 
lui Eustachio. Pe secŃiunile axiale, foseta Rosenmüler este situată posterior de trompă.Din epiteliul 
mucoasei acestei regiuni se dezvoltă carcinoamele rinofaringiene. Pe pereŃii laterali se află amigdala 
palatină, între pilierul anterior şi pilierul posterior. Pilierul anterior este format din muşchiul 
palatoglos, iar pilierul posterior este format din muşchiul palatofaringian. 

Hipertrofia adenoidă. La examinarea CT, recesul faringian lateral trebuie să fie simetric. 
Dacă este asimetric, unilateral colabat, este fie hipertrofie adenoidă unilaterală, fie un proces 
tumoral. łesutul adenoid este izodens cu musculatura [3]. 

Dacă complexul venos pterigoid este asimetric şi există o hiperdensitate în spaŃiul 
parafaringian, de-a lungul porŃiunii mediane a muşchiului pterigoid lateral, este posibil să fie o 
variantă anatomică, care poate fi confundată cu o tumoră vasculară. 

Dacă la examinarea CT sau MRI se descoperă întâmplător o imagine chistică până la 3 cm, 
la rădăcina posterioară a nazofaringelui, fără eroziuni osoase, asimptomatică această imagine este 
chistul Thornwaldt. Acest chist devine simptomatic în momentul inflamării. 

Chistul atipic. La CT apare o imagine chistică, ce se prelungeşte în peretele lateral al 
faringelui, de la amigdala palatină la baza craniului. Acest chist apare la copii sau adolescenŃi cu 
glanda parotidă localizată anormal, lateral şi care bombează peretele laringian postero-lateral şi care 
apar frecvent după IACRS.  

Chistul mucos (postinflamator) este masă chistică la examinarea CT, bine delimitată de 1-
2 cm în spaŃiul mucos faringian, descoperit întâmplător. AfecŃiune rară, apărută post inflamator, 
poate prezenta calcificări ale mucoasei faringiene. 
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Adenomul pleiomorfic. La examinarea CT apare ca o formaŃiune rotund ovalară, bine 
delimitată, pediculată (în lumenul nazofaringelui şi orofaringelui) sau este localizată în spaŃiul 
parafaringian, înconjurată de Ńesutul gras cu hiperdensitate moderată. Este o tumoră benignă, 
provenită din glandele salivare minore ale mucoasei faringiene sau glandele salivare ectopice, de 
la spaŃiul parafaringian. 

Hemangiomul apare, la examinarea CT, ca o leziune slab delimitată (de tip capilar) sau bine 
delimitată (de tip cavernos), care se opacifiază intens după injectare de substanŃă de contrast. Acesta 
apare mai frecvent la copii şi tinde să afecteze mai multe spaŃii învecinate. 

Lipomul este o leziune hipodensă, bine delimitată, în spaŃiul retrofaringian sau 
parafaringian. Această leziune trebuie diferenŃiată de chistul dermoid care este o leziune grăsoasă 
situată mai median şi este rară. 

Angiofibromul este o masă intensă hipodensă, în nazofaringe, întâlnită la adolescenŃi, 
însoŃită de epistaxis şi obstrucŃie nazală. În evoluŃie angiofibromul se însoŃeşte de distrucŃie osoasă 
extensivă. 

Carcinomul cu celule scuamoase este o formaŃiune papilară sau polipoidă dezvoltată în 
mucoasa nazofaringiană sau orofaringiană, producând invazie precoce în Ńesutul grăsos din spaŃiul 
retrofaringian, sau parafaringian, cu metastaze nodulare, uneori cu inomogenitate centrală, frecvente 
în spaŃiul retrofaringian (ganglionii profunzi cervicali superiori şi retrofaringiani). Dacă carcinomul 
are extensie superioară se produce distrucŃia bazei craniului. Este cea mai frecventă tumoră 
malignă. De cele mai multe ori histologic este un epiteloid necheratinizat sau un limfoepiteliom. 
Examinarea CT ajută şi la stadializarea tumorii. 

Tumorile maligne ale glandelor salivare minore, când au originea în spaŃiul mucos 
faringian nu se pot diferenŃia de carcinomul cu celule scuamoase. Tumorile cu epicentrul în afara 
spaŃiului mucos pot proveni din glandele salivare ectopice. Din punct de vedere histologic aceste 
tumori pot fi de tip adenocarciom, carcinom mucoepidermoid, adenocarcinomchistic, 
adenocarcinom pleiomorfic. 

Limfomul apare la examinarea CT, la nivelul faringelui în Ńesutul limfatic al inelului 
Waldeyer o hipertrofie adenoidă. Limfomul nodular este localizat în spaŃiul retrofaringian, spaŃiul 
parafaringian. Limfomul extranodal este o fomaŃiune slab delimitată, afectând toate spaŃiile. 

Metastazele limfatice nodulare sunt adenopatii în spaŃiul retrofaringian de peste un an. 
Carcinomul faringian este cea mai frecventă formă de cancer local. Astfel de metastaze mai poate 
da melanomul, cancerele tiroidiene. Hiperplazia nodulară este o afecŃiune benignă a nodulilor 
limfatici retrofaringieni,frecventă, dar nu este însoŃită întotdeauna de faringită, amigdalită sau 
IACRS. Apare la copii, adolescenŃi şi diametrul ganglionilor rar depăşesc 1 cm. 

Abcesele faringiene, parafaringiene, retrofaringiene sau în spaŃiul masticator îşi au 
originea de obicei în alte spaŃii. Este o formaŃiune slab delimitată, hiperdensă periferic, Abcesul 
retrofaringian difuzeză dintr-o parte în alta şi are aspect caracteristic de “papion”.  

Abcesele amigdaliene, amigdalitele, sunt cu aspect de hipertrofii nespecifice. Modificările 
inflamatorii pot difuza în palatul moale, spaŃiile parafaringiene şi muşchiul pterigoid median. Un 
abces amigdalian are un centru hipodens înconjurat de o zonă hiperdensă, poate difuza în spaŃiul 
retrofaringia şi în cel submandibular. Apar la pacienŃii tineri,ce prezintă dureri în gât, febră, 
deglutiŃie dureroasă şi prezenŃa de unei formaŃiuni pe peretele faringian. Adenoidita şi formarea de 
abcese sunt mai rare şi apar la CT ca şi afecŃiuni amigdalo-palatine. 

 
Leziunile spaŃiului masticator şi carotidian 
 
Hipertrofia maseterică este o creştere unilaterală sau bilaterală a dimensiunii muşchiului 

maseter. Aceasta poate apărea la persoanele care scrâşnesc dinŃii nocturn. 
Glanda parotidă accesorie La examinarea CT este o structură cu densitate de organ, pe 

suprafaŃa laterală a muşchiului maseter, identică cu a glandei parotide adiacente. Ea apare în procent 
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de 20% din populaŃie, dar când este unilaterală sau asimetrică, poate fi confundată cu o formaŃiune 
aparŃinând spaŃiului masticator lateral. 

Neurinomul (Schwanomul), apare la examinarea CT ca o formaŃiune fusiformă, bine 
delimitată, cu densităŃi diferite, care pot fi neomogene în cazul leziunilor extinse şi care pot 
prezenta degenerative chistice. Adesea apar în spaŃiul carotidian, afectând nervii cranieni, IX-XI.  

La pacienŃii cu neurofibromatoză leziunile pot fi multiple. 
Meningioamele pot coborî prin foramen jugulare în spaŃiul carotidian, este o formaŃiune 

hiperdensă (calcificată). FaŃă de Schwanom este mai intens şi are origine durală. 
Paragangliomul (glomusul), este intens hiperdens la examinarea CT, localizat în 

spaŃiulcarotidian. Produce eroziuni osoase regulate, spre deosebire de cele fine, care apar în cazul 
Schwanomului cu aceeaşi localizare. Paragangliomul se localizează,în spaŃiul carotidian de la baza 
craniului până la bifurcaŃia carotidiană. Glomusul jugular se dezvoltă la baza craniului la gaura  
jugulară, glomusul vagal se dezvoltă la spaŃiul carotidian nazo şi orofaringian, glomusul carotidian 
se dezvoltă la bifurcaŃia carotidei.  

Hemangiomul cavernos, este o formaŃiune omogenă, rotundă sau lobulată, cu densităŃi 
variabile. Apare la 20 de ani şi creşte progresiv. 

Neurofibromul diferă de Schwanom prin densităŃi mai scăzute, apropiate de ale apei. La 
injectarea substanŃei de contrast, se opacifiază omogen. Clinic se aseamănă cu Schwanomul. 

Limfomul prezintă adenopatii unice sau multiple, localizate în spaŃiul carotidian, putând 
evolua invadând spaŃiile învecinate, inclusiv cel masticator. Limfoamele nu pot fi diferenŃiate prin 
examinarea CT de celelalte tumori maligne.În cazul limfoamelor Hodgkin şi non Hodgkin, locul de 
predilecŃie al nodulilor limfatici este spaŃiul carotidian. Limfomul în stare avansată devine o 
formaŃiune infiltrativă. 

Sarcoamele structurilor de părŃi moi şi ale oaselor au originea în spaŃiul masticator, cu 
distrucŃia mandibulei. NeoformaŃia matricei condroidale şi osoase apare atât în osteosarcom cât şi în 
condrosarcom. Schwanoamele maligne ale spaŃiului îşi au originea în ramura mandibulară a 
nervului V. Ele se prezintă ca o masă tubulară, cu distrucŃia canalului mandibular şi a foramenului. 

Leziunile arterei carotide, se pot manifesta prin obliterarea lumenului (tromboză), sau 
obliterarea parŃială (tromb al peretelui), disecŃii,sau dilatări fusiforme sau excentrice,frecvent 
asociate cu tromboză intramurală şi hematoame, infecŃii în jurul lor (anevrisme, pseudoanevrisme). 
Pseudoanevrismul şi disecŃia sunt sechele ale traumatismelor penetrante sau ale leziunilor de 
decelerare. Artera carotidă internă sau comună ectazică, apare ca o structură tubulară dilatată, 
tortuoasă. Trebuie să nu o confundăm cu o tumoră vasculară sau anevrism. 

Tromboza şi tromboflebita venei jugulare, pereŃii vasului apar ca o dungă albă fină. În faza 
de tromboză apare o formaŃiune tubulară, net delimitată. În faza acută de tromboflebită, apare ca o 
formaŃiune fusiformă, rău delimitată, cu densitate de parenchim şi înconjoară vena jugulară internă 
trombozată. Varianta anatomică cu lipsa venei jugulare unilateral, cu dilatarea considerabilă a celei 
contralaterale, nu trebuie confundată cu un proces patologic.  

Celulite endogene, abcese, produc inflamaŃia spaŃiului masticator, cu arii hipodense, focale. 
Acestea provin din abcese parodontale sau periapicale ale mandibulei, care pot prezenta 
osteomielită. InfecŃia poate difuza în spaŃiul masticator, suprazigomatic şi nazofaringian, ducând  la 
apariŃia osteomielitei bazei craniului. Acestea apar la pacienŃi cu igienă deficitară sau antecedente 
cu trismus. 

Metastazele apar ca şi formaŃiuni unice sau multiple, rotunde sau ovalare în spaŃiul 
carotidian cu diametrul mai mare de 1,5 cm. Extinderea directă din cavitatea bucală sau orofaringe 
se produce afectarea metastatică a spaŃiului masticator. Deseori se însoŃeşte şi de afectarea 
mandibulei, prin distrucŃia ei. 
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Leziunile spaŃiului parotidian 
 
Chistul primei fisuri branhiale, este o masă chistică cu pereŃi şi dimensiuni variabile, în 

funcŃie de gradul inflmaŃiei la nivelul glandei parotide, sau la periferia ei. În cazul în care există o 
comunicare între chist şi canalul auditiv extern se produce otoreea. 

Tumora Warthin (chistadenomul papilar limfomatos), are aspect chistic, sau omogen,sunt 
formaŃiuni cu dimensiuni sub 4 cm, ovoide, cu margini netede, localizată la nivelul lobului posterior 
superficial (coada) glandei parotide. Leziunile mai mari ies din conturul glandei, pot să fie leziuni 
multiple într-o glandă sau sunt afectate ambele glande. Această tumoră apare la 40-70 ani, afecteză 
mai ales sexul masculin. Este a doua tumoră benignă care afectează glanda parotidă. Originea ei 
este din Ńesutul ductal al glandelor salivare heterotopice din cadrul nodulilor limfatici parotidieni. 
Alte tumori benigne rare sunt: limfadenom sebaceu, oncocitom, adenoame cu celule clare, 
adenoame cu celule bazale. 

Adenomul pleiomorf (tumoră mixtă benignă), sunt formaŃiuni rotunde sau lobulate, cu 
margini netede, bine delimitate, care se încarcă diferit cu contrast. Leziunile mari pot prezenta zone 
de hipodensitate, rar pot apărea calcificări distrofice. Este cea mai frecventă tumoră benignă 
parotidiană, este la nivelul obrazului, creşte lent, apare la pacienŃii de peste 50 de ani. 

Limfangioamele chistice (higroamele), sunt leziuni multichistice, cu perete subŃire,care se 
încarcă cu contrast, creşterea bruscă a dimensiunii este dată de hemoragii sau infecŃii.Este o leziune 
care este simptomatică de la sub 3 ani, este mai întâlnită la adulŃi, leziunea nu involuează spontan. 

Hemangiomul capilar, este o leziune delimitată, lobulată, cu încărcare mare la 
administrarea substanŃei de contrast. Este cea mai frecventă leziune parotidiană în primul an de 
viaŃă, poate regresa spontan. 

Carcinomul parotidian, este o leziune cu grad mic de malignitate,sunt benigne în aparenŃă, 
cu marginile netede, bine delimitate,uneori sunt chistice, rar au calcificări focale. Leziunile cu grad 
mare de malignitate, au marginile infiltrate şi au aspect omogen.Este o formaŃiune dură parotidiană 
asociată cu durere, mâncărimi pe traiectul nervului facial.Paralizia nervului facial poate fi un semn 
de malignitate. Carcinoamele primare ale glandei parotide sunt : carcinomul mucoepdermoid, 
carcinonmul adenoidchistic, tumori mixte maligne, carcinomul celulelor acinice. 

Metastazele parotidiene şi limfoamele. Nodulii limfatici intraglandulari pot adăposti 
metastaze de la un melanom sau carcinom cu celule scuamoase, localizate în pielea capului, la nivel 
temporal, faŃă de canalul auditiv extern.Limfoamele parotidiene sunt secundare. Limfoamele şi 
metastazele au aspectul unor leziuni focale unice sau multiple,omogene sau infiltrative la toată 
glanda. Metastazele la nodulii limfatici intra şi periparotidieni, apar şi în caz de tumori localizate la 
nivelul gurii,faringelui, sinusurilor şi mai rar cele situate în rinichi, plămâni sau tubul digestiv. 

Sindromul Sjögren este hipertrofia uni sau bilaterală a glandei parotide, cu densitate 
crescută. Glanda are aspect de “fagure”, aspectul nu se poate deosebi de cel al sialoadenitei cronice. 
Sialograma CT arată că sistemul ductal central este normal, iar substanŃa de contrast este 
împrăştiată punctat, uniform în toată glanda. Boala Miculicz sau sindromul Sjögren primar este la 
adult, iar la copil este cunoscut ca parotidita recurentă.  

Sialoza, sialoadenoza,este frecvent bilaterală. Glandele sunt uşor crescute de volum, 
sialograma este normală. Apare prin hipertrofia neneoplazică, neinflamatorie, cronică sau recurentă. 
Este dată de ciroze, alcoolism, diabet zaharat, malnutriŃie, dezechilibre hormonale, medicamente, 
radioterapie. 

Sialoadenita granulomatoasă, uni sau mai rar bilaterală, produce o creştere difuză fie în 
noduli, fie ca o masă solitară. Această hipertrofie progresivă localizată sau difuză a glandei 
parotide, se mai poate întâlni în sarcoidoză, TBC, sifilis, actinomicoză. 

Sialoadenitele acute supurative şi formarea abceselor. Creşterea unilaterală, sau difuză, 
asociată cu unul sau mai multe focare hipodense, care reprezintă abcesul. Procesul poate difuza  în 
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spaŃiul masticator. InfecŃia bacteriană trebuie diferenŃiată de parotidita epidemică (care are 
localizare bilaterală). 

Sialoadenita cronică recurentă, în acest caz glanda este crescută în volum, unilateral,difuz 
cu densitate mai mare ca de obicei, canalul Stenon dilatat, cu sau fără calculi. Sialoectezia 
intraglandulară neregulată poate fi evidenŃiată doar prin sialograma CT. Este prezentă inflamaŃia 
dureroasă recurentă, a glandei parotidiene, asociată de obicei cu obstrucŃia incompletă a canalului 
Stenon. 

Chistele limfoepiteliale parotidiene în SIDA, sunt hipertrofia uni sau bilaterală a glandei cu 
mai multe formaŃiuni chistice. Este prezentă şi hiperplazie reactivă a ganglionilor limfatici.Aceste 
chiste pot fi prima manifestare a bolii la pacienŃii cu SIDA. Chistele pot fi consecutive unei 
obstrucŃii incomplete date de infiltraŃia limfatică periductală. 

 
Leziunile spaŃiului bucal, ale spaŃiului sublingual şi ale lojei submandibulare 

 
Chistul muşchiului tireoglos, este o masă chistică cu localizare mediană sau paramediană, 

de la nivelul osului hioid înspre superior până la nivelul regiunii submandibulare.Este o formaŃiune 
mediană în spaŃiul suprahioidian afectând planşeul bucal. Doar 20 % din chiste au localizare 
suprahioidiană, 15 %  au localizare hioidiană, 65 %  au localizare infrahioidiană. 

łesutul tiroidian lingual, este o formaŃiune densă ,situată median care se încarcă cu 
contrast.Acesta este de la baza limbii (foramen cecum) până la spaŃiul sublingual. FormaŃiunea 
mediană afectează baza limbii, care reprezintă Ńesut tiroidian necoborât. 

Chistul fisurii II bronhiale, este o masă chistică unilaterală în special submandibulară 
posterioară, la unghiul mandibular.Glanda submandibulară se deplasează antero-median, muşchiul 
sternocleidomastoidian deplasat postero-lateral, artera carotidă şi vena jugulară deplasate postero-
median. Patognomonic este “ciocul” care apare median între artera carotidă internă şi externă. 

Leziunile parotidiene pedunculate, sunt localizate în regiunea unghiului mandibular, 
mimând o leziune a spaŃiului submandibular posterior, ca de exemplu tumora Warthin, fisuri 
bronhiale, adenom pleiomorf. 

Chistele dermoid şi epidermoid, sunt leziuni uniloculare, hipodense, în spaŃiul sublingual şi 
submandibular, ele conŃin grăsime şi tind să fie localizate median. Aceste chiste apar ca o 
formaŃiune cu creştere lentă, localizată sub porŃiunea orală a limbii. Sunt diagnosticate în decadele 
2-3 de viaŃă.  

Adenoamele pleiomorfe (tumori mixte benigne). Sunt formaŃiuni net delimitate, localizate 
în glandele submandibulare şi mai rar în cele sublinguale, crescând astfel în dimensiune. Acestea 
cresc lent sublingual sau submandibular. 

Hemangiomul cavernos, este o formaŃiune bine delimitată, cu margini nete, omogenă, 
rotundă sau lobulată, care se încarcă variabil cu contrast. Localizarea este în spaŃiul sublingual sau 
submandibular. Apare în decadele 2-4 de viaŃă şi creşte progresiv. 

Hemangiomul capilar este o leziune neregulată cu limite nete sau difuze, care se încarcă 
după administrarea de substanŃă de contrast. Este localizat în spaŃiul sublingual sau sub mandibular. 
Se întâlneşte la copiii mici, între 6-10 luni, apoi involuează. 

Limfangiomul este un chist multilocular, localizat mai des submandibular decît sublingual. 
Se poate întinde de la spaŃiul submandibular până la cel sublingual, sau anterior până la spaŃiul 
submandibular opus. Este frecvent la adult, dar pot fi în procent de 65% prezente la naştere. 

Carcinoamele cavităŃii bucale, sunt carcinoame ale planşeului bucal, cu densităŃi CT 
similare cu cele ale muşchiului limbii. Tumorile infiltrează sau obliterează spaŃiul grăsos care 
înconjoară muşchii,  prin administrare de contrast marginea tumorală se încarcă intens. Metastazele 
ganglionare apar precoce. Frecvent apare invazia spaŃiului sublingual şi a spaŃiului submandibular. 
Osteoliza mandibulei apare tardiv.Carcinomul cu celule scuamoase reprezintă mai mult de 90% din 
afecŃiunile maligne ale cavităŃii bucale.  
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Carcinoamele glandei sublinguale şi submandibulare, sunt omogene sau neomogene, cu 
margini nedefinite infiltrate, foarte rare, de obicei sunt carcinoame adenoidchistice sau carcinoame 
mucoepidermoide. 

Metastazele limfatice, ganglionare şi limfoamele, sunt de peste 1,5 cm cu densităŃi de Ńesut 
moale, sunt leziuni solitare sau multiple, de formă rotundă sau ovalară. La carcinomele cu celule 
scuamoase există o neomogenitate centrală, ganglionii limfomatoşi sunt de obicei omogeni şi tind 
să crească în dimensiune. În spaŃiul submandibular cea mai frecventă formaŃiune malignă este 
ganglionul limfatic metastatic sau limfomatos. Ganglionii submentali şi cei submandibulari 
drenează limfa de la nivelul feŃei nasului, sinusului maxilar, cavităŃii bucale. 

Angina Ludwig (abcesul,celulita), celulita prezintă următoarele semne: diminuarea 
densităŃii Ńesutului grăsos, subacut, îngroşarea pielii la nivelul respectiv, vizualizarea vaselor mici 
(venule limfatice), miozită (creşteri în dimensiuni a musulaturii adiacente şi obliterarea planurilor 
fasciale adiacente şi a Ńesutului înconjurător, cu sau fără încărcare cu contrast). Adenopatiile 
asociate rar depăşesc 1,5 cm. Se pot evidenŃia osteomielită mandibulară sau calculi submandibulari.  

Sialoadenitele glandelor sublinguale sau submandibulare, sunt similare leziunilor 
parotidiene. 

Ranula (simplă sau plonjantă). Ranula simplă este o formaŃiune chistică hipodensă, cu 
margini nete, pereŃi subŃiri, omogen, neseptată. Ranula plonjantă, herniază din spaŃiul sublingual 
posterior în cel submandibular adiacent sau în cel parafaringian inferior. Este o formaŃiune chistică 
mare corpul în spaŃiul submandibular şi coada (o extensie subŃire) la nivelul spaŃiului sublingual. 
Chistele de retenŃie ale glandelor submandibulare se pot diferenŃia de o runulă plonjantă prin 
verificarea afectării glandei submandibulare.  

 
Diagnosticul diferenŃial CT al leziunilor spaŃiului visceral anterior şi posterior 

 
Chistul canalului tireoglos, este o masă chistică anterioară  de  2-4 cm, pe linia mediană, 

sau paramedian, aflată deasupra sau sub osul hioid. Acesta creşte în spaŃiul pre-epiglotic şi dislocă 
epiglota spre posterior. Chistul canalului tireoglos situat sub osul hioid este între marginile 
muşchilor infrahioidieni, muşchii apărând ca un “cioc” peste marginea chistului. Se dezvoltă de-a 
lungul canalului tireoglos. În 50% din cazuri apare sub vârsta de 10 ani şi între 20 şi 30 de ani. 

Chistele timusului cervical, sunt unilateral unilocular sau multilocular. Se localizează între 
unghiul mandibulei şi porŃiunea mijlocie anterioară a gâtului.Se formează de-a lungul tractului de 
Ńesut timic ce migrează în mediastin. 

Metastazele ganglionare limfatice şi limfomul, sunt densităŃi nodulare multiple depăşind 
1,5 cm, situate de-a lungul traheii şi esofagului. Dacă nodulii au un centru hipodens, aceasta indică 
infiltrare tumorală şi necroză. Metastazele carcinomului tiroidian sunt frecvente şi au aspect chistic. 
Ganglionii limfatici sunt prelaringieni, paratraheali şi paraesofagieni. Carcinomul tiroidian este cea 
mai frecventă tumoră a gâtului, care determină adenopatii.  

Diverticulul lui Zenker, are aspectul de pungă cu aer destinsă, care conŃine sau nu fluid. 
Locul de apariŃie este joncŃiunea faringo-esofagiană, în triunghiul Laimer. Acesta apare prin 
disfuncŃie de muşchi cricofaringian, cauzată de o creştere a presiunii intraluminale, vizibile pe 
examinarea CT. 

Adenomul paratiroidian, este localizat în patul glandei, este moderată ca mărime, cu 
margini bine delimitate.În mod normal glandele parotide, rareori sunt vizibile, sunt 2 perechi situate 
la polul superior şi inferior al glandelor parotide. Glandele ectopice sau localizările atipice se pot 
situa la joncŃiunea cervico-toracică sau în mediastinul superior. 

Carcinomul hipofaringian este o masă infiltrativă cu originea în sinusul piriform (60%), în 
aria postcricoidiană (25%) şi peretele faringelui în 15% din cazuri, apare mai mult la bărbaŃi cu 
consum de alcool şi tutun în antecedente. Metastazele ganglionare sunt prezente la 50% din cazuri, 
în momentul prezentării la medic. 
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Carcinomul esofagian, este imprecis delimitat, infilterază Ńesutul moale, masa tumorală are 
originea în peretele esofagian, cu sau fără componentă intraluminală. Diagnosticul se pune prin 
bariu pasaj, endoscopie şi biopsie. Explorarea CT este indicată pentru evaluarea extinderii tumorii şi 
a metastazelor ganglionare. 

Abcesul şi hematomul, sunt mase de Ńesut moale, imprecis delimitată. Frecvent cu densitate 
centrală scăzută şi expansiune periferică. Abcesele cu originea în spaŃiul visceral al gâtului sunt 
rare. 

 
Diagnosticul diferenŃial CT în leziunile laringiene 
 
AfecŃiuni reumatoide, produc subluxaŃia cricoaritenoidă, îngroşarea corzilor vocale 

adevărate uneori cu noduli reumatoizi de tip polipoid. Anomaliile laringiene sunt vizibile la peste 
50% din pacienŃii cu afecŃiuni reumatoide avansate. 

Amiloidoza produce îngroşarea submucoasei laringiene, noduli epiglotici şi al corzilor 
vocale, se descoperă întâmplător sau asociat cu afecŃiuni sistemice. 

AfecŃiuni granulomatoase, produc îngroşarea difuză a epiglotei, a plicilor ariepiglotice şi a 
glotei, ocazional produce îngroşări focale şi ulceraŃii. Apar în sarcoidoză, tuberculoză, infecŃii 
micotice şi granulomatoza Wegener cu afectare laringiană. 

Hematomul este vizibil la CT ca o distensie şi creştere a densităŃii Ńesutului moale în spaŃiul 
pre-epiglotic şi plicile aritenoepiglotice, inflamarea corzilor vocale adevărate şi false, creşterea 
densităŃii Ńesutului moale în interiorul şi în jurul cartilajului cricoid. Hemoragiile Ńesutului moale 
endolaringian, sunt asociate cu traumatisme însoŃite sau nu de distrugeri ale cartilajului. Hemoragia 
spontană apare în afecŃiuni hemoragice şi în tratamentul cu anticoagulante. 

Polipul fibromatos şi fibroangiomatos, este o leziune nodulară pe marginea liberă a corzii 
vocale adevărate, la joncŃiunea treimi anterioare cu cea mijlocie. Sunt frecvent bilateral sau 
ocazional leziuni multiple. Apare ca o reacŃie stromală non-neoplazică, la pacienŃii cu istoric de 
suprasolicitare a corzilor vocale (cântăreŃi, oratori). 

Schwanomul şi neurofibromul se prezintă ca şi noduli micila nivelul plicilor ariepiglotice 
sau la corzile vocale, pot fi multipli ca în neurofibromatoză, pot fi date şi de alte neoplasme benigne 
ale laringelui, dar sunt rare. 

Papilomul şi papilomatoza, sunt leziuni nodulare mici, unice sau multiple, localizate în 
special în jumătatea anterioară a laringelui, la nivelul corzilor vocale adevărate. Este posibilă 
extinderea subglotică cu invadarea traheii şi a bronhiilor. Cea mai frecventă tumoră benignă 
laringiană este papilomul scuamos provocat de papilomavirusuri. Sunt multiple la copii sub 10 ani 
şi solitare la adulŃi. 

Chistul congenital, cu perete subŃire şi densitate  scăzută, apare mai des la plicile 
ariepiglotice cu diametrul peste 7 cm. Apar în copilărie şi la vârsnici. Chistele mari pot ocupa 
vetibulul laringian, spaŃiul pre-epiglotic (apare ca o masă valeculară) sau în partea laterală a gâtului. 

Laringocelul din punct de vedere al examinării CT pot exista trei tipuri: 
� laringocele interne, limitate la Ńesutul moale al laringelui, se pot extinde antero-

superior la spaŃiul pre-epiglotic sau postero-superior în plicile ariepiglotice. 
� laringocelele externe se extind prin membrana tirohioidiană existând masă tumorală 

pe faŃa antero-laterală a gâtului chiar sub unghiul mandibulei. 
� laringocele mixte care au componente chistice median şi lateral de membrana 

tirohioidiană. Laringocele bilaterale sunt în 20 % din cazuri.   
Stenoza subglotică, este o îngustare excentrică sau circumferenŃială la nivel subglotic. Este 

congenitală sau dobândită (intubaŃii, fractura cartilajului cricoid). 
Crupul este un edem al corzilor vocale şi al mucoasei subglotice. Sunt date de infecŃii cu 

virusul parainfluenza sau virusul scinciŃial respirator la copii, rar la adulŃi. 
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Epiglotita este o inflamare edematoasă simetrică a epiglotei şi a plicilor ariepiglotice, 
cauzate de hemofilus, pneumococi sau streptococi. Edemul angioneurotic are acelaşi aspect la CT. 

Hemangiomul, este omasă de Ńesut moale care pote conŃine calcificări. Corzile vocale 
adevărate reprezintă zona în care acestea apar la adult. Pot să apară în spaŃiul supraglotic sau 
subglotic, poate cauza obstrucŃie asimetrică a căilor aeriene. . 

Condromul, este o masă de Ńesut moale cu calcificări apărute de la nivelul cartilajelor 
laringiene, în special de la nivelul suprafeŃei interne a porŃiunii postero-laterale a cartilajului cricoid. 
Tumorile laringiene sunt în 80% din cazuri condroame şi au punctul de plecare din matricea 
condroidă. Condrosarcoamele sunt rare: 2% din tumorile laringiene. 

Carcinomul scuamos laringian, este supraglotic, glotic, subglotic.  
Carcinomul supraglotic este în 30%  din pacienŃi, cel glotic la 60%, cel subglotic la 8%. 

Tumorile laringiene maligne sunt carcinoame scuamoase în 80% din cazuri, restul sunt sarcoame şi 
din acestea mai mult condrosarcoame. Carcinoamele supraglotic şi subglotic au simptomatologie 
tardivă şi de aceea se prezintă în stadii avansate. Datorită răguşelii, carcinoamele glotice sunt 
diagnosticate timpuriu. Metastazele laringiene şi limfomul apar prin extindere malignă în organele 
învecinate (carcinomul hipofaringelui sau tiroidian). 

 
Concluzii 
 
Metoda imagistică prin computer tomograf (CT) este cu acurateŃe mai mare pentru 

structurile osoase. Dar ea poate fi o metodă preterapeutică neinvazivă, aducând date despre 
densitatea limfocitară peritumorală postcontrast în patologia tumorală de căi aerodigestive 
superioare, conlucrând astfel la realizarea planului terapeutic al bolnavului, care să-i garanteze 
acestuia supravieŃuirea. 

CT-ul este o metodă imagistică standard de evaluare a limfoadenopatiilor cervicale 
superficiale şi profunde, care apreciază talia, morfologia şi raporturile cu structurile vecine. 
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Abstract 

The paper tackles the issue of assessment in education from the perspective of the assessor 
and of training human resources for assessment. Admitting that assessment involves the collection 
and interpretation of the collected information as well as the elaboration of the decision for 
educational policy, the author comes to the conclusion that the assessor in education will have to be 
trained so as that he can adapt himself easily both to narrow fields (only collection, only 
interpretation, or only decision) and to broad ones (simultaneously to all the enumerated fields). 

The assessor’s training is a complex process determined by the complex character of both 
the human nature and of the educational phenomenon. In such context the author suggests that 
assessment should be tackled on the basis of a fuzzy model. 

It is essential that the assessor through training should approach the ideal of irreproachable 
moral conduct. 
 
Key words: assesor in education, classification, training 
Cuvinte cheie: evaluator în educaŃie, clasificare, formare 

A.Precizări  conceptuale 
Abordând problematica evaluării în educaŃie, Gilbert de Landsheere sintetizează corelaŃiile 

acceptate în mediul ştiinŃific, în legătură cu acest subiect: evaluare şi valoare, evaluare şi obiective 
educaŃionale, evaluare şi cercetare pedagogică, evaluare ca proces descriptiv de natură calitativă şi 
cantitativă, evalure ca proces de colectare şi prelucrare a datelor. [1] 

Din perspectivă practică, interpretarea evaluării ca proces de colectare şi prelucrare a 
informaŃiei, cu scopul de a genera o decizie, pare să fie cea mai cuprinzătoare  şi mai productivă. 

B. Clasificări 
Aspectele pe care le-am amintit mai sus ca ipoteză de lucru privind sfera definiŃiei evaluării 

în educaŃie, determină o clasificare în sens strict a factorului uman implicat-evaluatorul: evaluator 
colector de informaŃie, evaluator prelucrător de informaŃie şi evaluator decident în domeniul 
politicilor educaŃionale. Clasificarea nu va putea fi acceptată la modul rigid. Nevoia evaluării 
rezultatelor şcolare la clasă de cadrul didactic cu rol de formator, îl transformă pe acesta 
concomitent, în evaluator colector, prelucrător-interpret al rezultatelor evaluării dar şi decident. 

Calitatea educaŃiei, un domeniu relativ nou, abordează evaluarea domeniilor largi ale 
managementului strategic şi operaŃional al organizaŃiilor furnizoare de educaŃie  din perspectiva 
resurselor umane şi materiale dar şi domeniul eficacităŃii educaŃionale reflectată în rezultatele 
şcolare şi cel al managementului calităŃii în instituŃiile de învăŃământ. 
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Specificul evaluării calităŃii educaŃiei, cel al rezultatelor reformelor educaŃionale, conduc la 
nevoia formării evaluatorilor astfel încât ei să fie capabili să acŃioneze pe domenii înguste, în 
evaluarea calităŃii sau în proiectarea şi monitorizarea reformelor, dar şi pe domenii largi, în 
activitatea curentă la clasă. 

Având în vedere mentalitatea candidaŃilor la formarea în domeniul evaluării, unde sunt 
preferaŃi, pentru experienŃa lor managerială fie metodişti, fie directori sau inspectori, persoane 
obişnuite să dea consultanŃă de specialitate atunci când de fapt ar trebui doar să „fotografieze”  
realitatea pe care apoi s-o transmită pentru a fi procesată, pericolul depăşiri rolului asumat, cu 
repercursiuni asupra deciziei de politică educaŃională, este semnificativ. În această situaŃie, 
delimitarea rolurilor evaluatorilor din perspectiva clasificării enunŃate este importată şi are 
consecinŃe notabile în formarea evaluatorilor. 

C. Formare 
Formarea factorului uman pentru evaluare, este un demers complex şi plin de 

responsabilitate. 
Complexitatea  demersului formativ este consecinŃa complexităŃii naturii umane dar şi a 

complexităŃii fenomenului educaŃional pe care evaluatorul este chemat să-l observe, să-l 
interiorizeze, să-l prelucreze şi să-l transmită esenŃializat, pentru a putea fi folosit în luarea 
deciziilor. 

Fără a intra în detalii, modelul fuzzi, al mulŃimilor vagi, aplicat evaluatorului, explică 
procesul de sinteză a informaŃiei colectate, legându-l de personalitatea evaluatorului (natura umană) 
prin funcŃia de apartenenŃă. [2]  Modelul nu a fost încă exploatat  în suficentă măsură, dar poate fi 
folosit în formarea evaluatorilor. 

ConsecinŃele pe care le produc deciziile în educaŃie pe termen scurt sau lung, susŃin 
afirmaŃia privind abordarea cu multă responsabilitate a formării evaluatorilor, pe a căror rezultate se 
bazează politicile educaŃionale  la nivel de macro mezzo sau mini sistem. 

Evaluatorul în educaŃie, indiferent dacă va activa pe domenii restrânse sau nu, va avea 
nevoie de o pregătire complexă. Acesta va trebui să fie capabil să producă instrumentele de 
evaluare, să le folosească eficient, să ştie să prelucreze informaŃia colectată şi să ia decizii. 
Dezvoltarea unor competenŃe în domeniul evaluării cantitative şi calitative este importantă. 
InformaŃiile de natură cantitativă vor fi precise, cele de natură calitativă vor fi esenŃiale şi credibile 
[3], iar evaluatorul va fi capabil să producă diagnoze şi prognoze cu privire la fenomenele 
educaŃionale evaluate. 

Dezvoltarea deprinderilor de muncă în echipă, de evitare şi rezolvare a conflictelor, este 
esenŃială pentru evaluatorul în educaŃie. În situaŃia evaluatorului, respectarea principiilor de etică şi 
deontologie profesională se impune în mod deosebit,. 
 
Concluzii 

Reforma în educaŃie, problematica nouă a calităŃii educaŃiei, practica curentă, solicită 
abordarea formării pentru evaluare în termeni centraŃi pe schimbare şi adaptabilitate la schimbare, 
pe informaŃie interdisciplinară şi competenŃe de evaluare prin folosirea tehnicilor şi instrumentelor 
adaptate continuu la noi obiective de evaluare, pe activitate în echipă şi înaltă Ńinută morală. 

NeputinŃa de a forma evaluatori, în aceşti parametrii, crează serioase distorsiuni pe paliera 
deciziilor unde informaŃia furnizată trebuie să fie obiectivă şi credibilă.  
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Abstract 
 A member of the Academy of Medical Sciences of Romania, of Academies in Vienna, 
Salzburg, New York, Sao Paulo, Professor Aurel Ardelean PhD culminates his prodigious scientific 
and editorial activity in the volume “The Molecular Biology of Medicines”. 
 A sole author or collaborator of over 150 publication and more than 240 scientific articles 
in the country and abroad, Professor Aurel Ardelean based the theme of his latest volume on the 
enormous progress recorded by Molecular Biology in the last decades and the numerous innovative 
research methods with an implicit impact on the discovery and development of new 
pharmacological agents. 
 
Key words: genetic modifications, postegnomic phase, pharmacological agents, molecular biology, 
the target of medicines 
Cuvinte cheie: modificări genetice, etapa postgenomică, agenŃi farmacologici, biologie 
moleculară, Ńinta medicamentelor 

 
Membru al Academiei de ŞtiinŃe Medicale din 

România, al unor Academii din Viena, Salzburg, New York, 
Varşovia, Sao Paolo, domnul Profesor Universitar Doctor 
Aurel Ardelean îşi încununează o activitate ştiinŃifică şi 
editorială de referinŃă cu volumul "Biologia  moleculara a 
medicamentului. 

Autor unic sau colaborator a peste 150 de publicaŃii şi 
peste 240 articole ştiinŃifice în Ńară şi în străinătate, domnul 
profesor Aurel Ardelean şi-a argumentat tematica noului 
volum prin progresul uriaş înregistrat de Biologia Moleculara 
în ultimele decenii şi numeroasele metode de cercetare 
inovatoare cu impact implicit asupra descoperirii şi dezvoltării 
de noi agenŃi farmacologici. 

Autorul îşi structurează lucrarea pe patru părŃii: 
1. Caracterizarea moleculară a interacŃiunii 

medicament-Ńinta 
2. Sinteza medicamentelor pe baza enzimelor şi 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 274 

acizilor nucleici 
3. Metode analitice implicate în producerea şi utilizarea medicamentelor 
4. Cinetica, metabolism, toxicologie şi dezvoltarea agenŃilor farmacologici. 
Cel dintâi capitol al primei părŃi prezintă contextul biologic oferind o descriere la zi a 

testelor celulare care ne sunt la îndemână, aplicabilitatea şi impactul lor asupra descoperirii 
agenŃilor farmacologici. Se analizează testele implicate în studiul proteinelor membranare, a 
răspunsurilor celulare rapide, testările pentru cercetarea expresiei proteice şi genice celulare, analiza 
spaŃio-temporală şi a subpopulaŃiilor celulare şi nu în ultimul rând determinarea fenotipului. În 
capitolul doi al primei părŃi, se descriu elemente referitoare la şoareci "knock-out" (şoareci 
transgenici obŃinuŃi prin recombinare omologă, cu modificări genetice care pot conduce la 
eliminarea funcŃiei unei gene) şi la tehnicile necesare unor asemenea animale. 
Receptorii cuplaŃi cu proteina G fac obiectul capitolelor trei şi patru. În primul dintre ele accentul 
este pus pe caracterizarea receptorilor cuplaŃi cu proteina G şi aplicabilitatea genelor "reporter" ca 
sisteme de transcriere, în timp ce capitolul următor făcând referire la etapa postgenomică oferă 
strategii de identificare a liganzilor pentru receptorii "orfani" cuplaŃi cu proteina G. 

Partea a doua a cărŃii se ocupă de diferite aspecte ale sintezei medicamentelor. Se  oferă o 
combinaŃie clasică între elemente de sinteză organică şi biotehnologie realizând tabloul sintezei 
stereoselective a medicamentelor cu ajutorul enzimelor recombinate. Prima parte a acestui capitol 
ne prezintă o imagine în ansamblu asupra acestor elemente şi oferă numeroase exemple evaluând 
rezultatele unor asemenea strategii. 

În perspectivă vor fi utilizaŃi agenŃi farmacologici care interacŃionează cu acizii nucleici. 
Atractivitatea lor ca şi liganzi cu specificitate mare a intrat mereu în conflict cu numeroase 
probleme de farmacocinetică. Cu toate acestea, numeroase concepte cu privire la stabilizarea 
acestor molecule, potenŃialul fascinant de a interacŃiona ARN-ul (RNAi) au făcut ca primele 
medicamente aprobate să fie extrem de similare acestor molecule, spre exemplu manipulatorii 
semnalizării celulare. Capitolul 6 discută mai multe aspecte, incluzând sinteza şi aplicabilitatea unor 
asemenea tipuri de compuşi, incluzând tehnica interacŃiunii cu ARN (RNAi). 

Partea a treia se ocupa de aspecte analitice. Separarea enantiomerilor (enentiosepararea) 
medicamentelor chirale şi cromatografia de afinitate sunt instrumente ale dezvoltării 
medicamentelor şi elementelor lămuritoare asupra acestor aspecte sunt prevăzute în capitolele 7 si 
8. 

Metode analitice bazate pe tehnici de biologie moleculară sunt incluse într-o serie de trei 
capitole. Două dintre acestea se axează pe descrierea tehnicilor RMN care au cunoscut o dezvoltare 
deosebită în ultimele decenii. Aceasta dezvoltare a condus ulterior la definirea  tehnicii RMN ca 
instrument de baza în determinarea atât a structurilor macromoleculare dar şi a detectării şi 
caracterizării interacŃiunilor dintre ligand şi molecula Ńintă. Capitolele 9 şi 10 descrie tehnici de 
marcare a proteinelor cu izotopi  radioactivi de C13 şi N15. 

Realizarea unor modele de structuri medicamentoase realiste are la baza cunoştinŃe exacte 
obŃinute prin cristalografie cu raze X. În ciuda îmbunătăŃirilor evidente pe care le-a suferit 
metodologia în acest domeniu de cercetare, structurile receptorilor membranari, care reprezintă de 
fapt Ńintele cele mai importante ale medicamentelor, sunt încă neelucidate. Un pas uriaş către 
rezolvarea acestei enigme l-ar putea constitui utilizarea fragmentelor de anticorpi drept elemente de 
potenŃare ale cristalizării. Detalii despre aceasta nouă şi captivantă tehnică sunt oferite cititorului în 
capitolul final al părŃii a treia. Farmacogenomica şi toxicogenomica sunt domenii noi cu un 
considerabil impact asupra viitoarei dezvoltări a agenŃilor farmacologici. Ultima parte a cărŃii se 
ocupă de aceste subiecte noi, care vor reuşi probabil cu timpul să genereze schimbări, renunŃându-se 
la concepŃiile iniŃiale: aceeaşi doză este recomandată pentru toŃi pacienŃii care au aceeaşi boală". 
DiscreŃiile moderne se vor baza pe ideea „medicamentul adecvat,doza adecvată, persoana 
adecvată".  
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Pe de o parte, medicamentele vor acŃiona de maniera mai Ńintită şi vor antrena mai puŃine 
efecte nedorite, iar eficacitatea lor va creşte. Pe de altă parte, medicii vor fi în măsură să decidă 
plecând de la profilul genetic al pacientului, dacă un medicament are şanse să reuşească şi dacă nu 
să opteze pentru un alt tratament. Riscurile personale "ascunse" în genele unui anumit pacient vor 
putea fi identificate de către medic şi Ńinând cont de specificitatea şi individualitatea lor se va alege 
strategia pentru prevenŃie şi tratament. Totalitatea medicamentelor cunoscute sunt dirijate asupra 
400 de biomolecule diferite ale organismului nostru, molecule cunoscute sub numele de Ńinte 
terapeutice (drug targets) dintre care menŃionăm: enzime, receptori şi alte biomolecule care sunt 
inhibate sau asupra cărora acŃionează într-o manieră sau alta. Datorită decriptajului genomului 
uman se vor descoperi între 3000-10000 de biomolecule noi care vor fi utilizate ca situsuride atac 
molecular. 

Terapia genică este o cale nouă de cercetare, care suscită un foarte mare interes. Ea îşi 
propune să vindece sau să atenueze efectul unei maladii "reparând" o genă defectă sau activând sute 
de gene utile.  

Strategia introduce în celulele umane (cu excepŃia celulelor sexuale sau gameŃi) o genă 
"corectoare" sau "terapeutică" destinată să reducă defectele genei afectate, în cazul maladiilor 
genetice sau să acŃioneze într-un alt mod, de exemplu să ajute sistemul imunitar să elimine cancerul. 
În aceste cazuri se acŃionează asupra genomului pentru ca organismul să producă o proteină de 
interes terapeutic, ceea ce presupune implicarea "ADN-ului ca medicament". Deşi sunt puŃine 
maladii care pot fi tratate pe baza terapiei genice aceasta strategie ne dă numeroase speranŃe, chiar 
dacă ea nu poate fi utilizată curent având în vedere dificultăŃile pe care trebuie să le depăşească. 

DevoŃiunea faŃă de învăŃământ în general, dar faŃă de ŞtiinŃele Medicale - Domeniul 
Farmaceutic - în special, îşi găsesc un solid argument în excepŃionala apariŃie editorială pe care am 
prezentat-o astăzi. Consider ca prin Ńinuta elevată, elementele de noutate ştiinŃifica în domeniu, fac 
această lucrare deosebită, o lectură interesantă nu doar în beneficiul academic ci şi a practicienilor şi 
viitorilor practicieni din domeniul medico-farmaceutic. 
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PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ PE ANUL 2009 
 

THE 2009 NOBEL PRIZE FOR LITERATURE 
 
 

Vasile MAN  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  

 
Abstract 

For the holder of the 2009 Nobel Prize, literature is a cry of revolt of the human intelligence against 
those who had or have the power to abuse the human being. The dignity before humiliation is the main 
feature of Herta Müller’s book, whose mother was deported by Communists to Siberia (taken away from a 
village in Banat) for 5 years, for the sole reason of being German! 

Such is the charge of her revolt against absurdity, and the news of Herta Müller’s being awarded the 
Nobel Prize for literature spread all over the world, to the author’s surprise and to that of all those who 
were among the victims of Communism. 
 
Key words: writer, censorship, communism, 2009 Nobel Prize for literature 
Cuvinte cheie: scriitoare, cenzură, comunism, Premiul Nobel pentru literatură 2009  

 
„Anticomunismul are de joi (8 octombrie 2009) un nume 

răsunător: Herta Müller. Un Nobel pentru o durere de atunci”… 
titra a doua zi „Cotidianul” la aflarea acordării Premiului Nobel 
pentru literatură pe anul 2009.  

Scriitoarea germană de origine română, Herta Müller, a 
câştigat Premiul Nobel pentru literatură, lăsând în urmă scriitori 
uriaşi precum Amos Oz şi Philip Roth. Născută în Banat, 
absolventă a FacultăŃii de Filologie a UniversităŃii din Timişoara, 
Herta Müller a plecat în Germania în 1987, după ce a fost 
persecutată de securitate şi trimisă să muncească în fabrică, din 
cauză că n-a vrut să devină informator. A fost hărŃuită permanent şi 
cenzurată de la prima carte. [1] 

De la proză la poezie, aproape toate cărŃile Hertei Müller 
redau experienŃa totalitarismului la persoana întâi, în contextul 
României din anii 1970-1980.  

Dintre cele peste douăzeci de volume care-i poartă 
semnătura, doar câteva au parte de o ediŃie românească: volumul de eseuri „Regele se-nclină şi 
ucide”, Editura Polirom, 2003 şi 2005; romanul „Animalul inimii”, Polirom, 2006, în traducerea 
Norei Iuga; volumul de poezii „ În coc locuieşte o damă”, publicat iniŃial în 2000, în Germania, 
apoi, la Editura Vinea, 2006.  

Volumul său de debut, „łinuturi joase” a fost cenzurat în anul 1982, romanul fiind publicat 
în variantă integrală, în Republica Federală Germania, doi ani mai târziu. I-a fost interzis să mai 
publice în România şi abia în anul 2005 s-a reîntors, în treacăt, la scrisul în limba română, publicând 
la Editura Polirom volumul de poezii „ Este sau nu este Ion”, realizat prin colarea unor decupaje din 
reviste, despre care Nora Iuga avea să spună: „ Herta Müller îşi scoate de sub pat, de sub cap, plaiul 
cu boi, ia forfecuŃa de unghii şi harşt taie cuvintele, le pune în blocuri cu multe etaje în absurdistan 
unde urmuz e căpitan şi limba română se unduieşte sub răsfăŃuri germane ca o codană”.  

„Este sau nu este Ion” este o carte – album de poeme – colaj, în care cuvintele sunt 
fotografiate în cele mai diverse culori, însoŃite de desene decupate cu foarfeca din diferite imagini 
întâmplătoare. Poezia Hertei Müller pare a fi un joc al întâmplării ale cărui reguli nu se lasă 
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definite. Este însă un exerciŃiu al inteligenŃei ce ironizează ridicolul şi acuză nedreptatea. Fiecare 
text este însoŃit de o imagine color tipic artei moderne nonconformiste.  

După primirea invidiatului Premiu Nobel pentru Literatură, scriitoarea Herta Müller 
mărturisea că „în Germania mi se spune românca…iar în România, nemŃoaica!” Se pare că şi 
fericirea poate avea un gust amar.  

Pentru deŃinătoarea Premiului Nobel pe anul 2009, literatura este un strigăt de revoltă a 
inteligenŃei umane împotriva celor care au avut sau mai au puterea de-a batjocori fiinŃa umană. 
Demnitatea în faŃa umilinŃei este principala trăsătură a cărŃilor Hertei Müller… a cărei mamă pentru 
simplul fapt că era nemŃoaică, a fost deportată de comunişti, timp de 5 ani, în Siberia (dusă dintr-un 
sat românesc din Banat)!  

Aceasta este încărcătura revoltei sale împotriva absurdului, iar vestea acordării Premiului 
Nobel pentru literatură Hertei Müller a făcut înconjurul lumii, spre mirarea autoarei şi a celor ce se 
regăsesc printre victimele comunismului.  
 Talentul, însoŃit de curaj şi rigurozitate nemŃească, nu pot fi  oprite de mediocritate, pare a 
ne spune Herta Müller prin cărŃile sale.  

Dar, să notăm (cu puŃine comentarii) câteva imagini din poemele – colaj, din volumul „ Este 
sau nu este Ion: „ Ieri am pus / un ac în cer/ N-a rămas sus…”; „ Adio, patria mea cu î din i, cu â din 
a”; „dom' Vlad mi-a zis că m-a visat că dintr-un / sac din cer îmi cădea o nucă-n cap…” 

Scrise cu ironie, uneori, cu detaşare faŃă de cotidian şi meticulozitate, textele sale, cu 
imagini aparent întâmplătoare, creează – prin inedit – dependenŃa cititorului faŃă de surprizele 
lecturii.  

Portretele personajelor sale sunt creionate bizar: „…domn' Marin are un picior gri din lemn 
ce scârŃâie subŃire şi / brumă în minŃi, dar aur în dinŃi şi / oareşcum e încadrat la dat pături în 
cămin…”  

sau: „domn Anton ştia fiecare ce / colibă tapetată are ce toc la uşă scândură / pe foc cu ce 
priviri firave de lămpaşe de cimitir umbla ăla şi ăla/ când îŃi mânca ca o brânză împletită / viaŃa ştia 
şi câŃi nasturi mai are fiecare la palton…” 

Autoarea satirizează neverosimilul şi tot ce-i ridicol în comportarea unor oameni. Este un 
mod de-a prezenta viaŃa cum nu trebuie să fie. Dar, ce se ascunde în umbra cuvintelor sale, pline de 
absurdităŃi, dacă nu o realitate impusă de cei ce nu pot accepta viaŃa normală a semenilor !  

Cuvintele „ aruncate la întâmplare” în poemele Hertei Müller sunt ca grindina din timpul 
unei furtuni imprevizibile, ce sparge acoperişuri de case şi iscă furtuni ce scot pomii din rădăcină, 
lăsând în urmă sărăcie şi oftat.  

Poemele sale sunt de fapt pagini de istorie reală. Poeta cultivă o poezie de idei răzvrătite 
împotriva tuturor relelor din viaŃă, din care „n-a mai rămas nimic bun, iar supravieŃuirea se lasă 
biciuită de amintiri negre”.  

Notăm, în încheiere un poem reprezentativ: Este sau nu este Ion, cu subtitlu (roman naŃional 
pe scurt interval):  

„Partea I 
un strat de muşte pe gard confuz în sus, / o coadă simplă de lopată zdrăngăne bum, bum / 

plecăm fără batistă oarecum/  
Partea a II-a  
iar vameşii din Giurgiu (şase) nici măcar nu se / uită la mine, atâta vreme cât trece un câine/.  
Concluzie  
Nimic bre,  
Că intru la pârnae” 
Literatura pentru Herta Müller are menirea de a elibera Adevărul de sub caracatiŃa 

minciunii.  
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AMINTIRI DIN COPILĂRIE ÎN SECOLUL 21 
 

CHILDHOOD MEMORIES IN 21 CENTURY 
        
 
 

Dan RIGA, Sorin RIGA 
Departamentul de profilaxie şi Cercetare a Stresului 
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” 
Şos. Berceni nr. 10, Sector 4, RO-041914 Bucureşti 8 
E-mail: D_S_Riga@yahoo.com      
 
Abstract 

The book of the highly distinguished Prof. Dr. Francisc Schneider is a sequel of his five 
essays series, started in 1998. ”A Childhood Under Three Regimes (Mosaic Evocations)” ”carves 
an overtime fresco” of western Romanian life and society as seen through the eyes of a boy and 
wisely sculpted along time by the talent of a man. The volume is structured in the following 
chapters: Prologue, Genealogy, Before the war (1933-1941), War and dictatureship (1941-1944), 
Return to freedom (1944-1948), Epilogue. The book is highly educative, (indirectly) evoking the 
benefits of upbringing, education and the continuous developing in family and community, in school 
and society. 

The lesson of  ”Childhood Memories in the 21st Century” - Francisc Schneider is a spur to 
achieve respect, dignity, trust and hope.   
 
Key words: genealogy, souvenirs-evocations, childhood (1933-1948), education 
Cuvinte cheie: genealogie, amintiri-evocări, copilărie (1933-1948), educaŃie 
 

Distinsul Profesor de Fiziologie Dr. FRANCISC 
SCHNEIDER MD, PhD, DHc, de la Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad continuă seria sa de eseuri şi 
evocări - adevărate jaloane de morală, înŃelepciune şi 
cultură. 

Volumele anterioare: Eseuri medicale şi 
paramedicale (1998), RespiraŃii arădene (2003), Amintiri 
din łara de Sus (2004), Cu vânt de sud-vest (2006), Cu 
bună ştiinŃă (2009) reprezintă tot atâtea „fresce” trăite şi 
comentate ale timpului, locurilor şi oamenilor. 

Cartea prezentată: Copilărie sub trei cârmuiri 
(evocări mozaice), apărută în Editura ”Vasile Goldis” 
University Press, Arad, 2009 se înscrie cu aceleaşi calităŃi, 
în aceeaşi direcŃie. Titlul şi firesc conŃinutul ne duc cu 
gândul la Amintiri din copilărie ale povestitorului de 
geniu Ion Creangă. Datorită acestui fapt am intitulat 
recenzia noastră Amintiri din copilărie în secolul 21. 
FluenŃa, lirismul, naraŃiunea densă dar captivantă, emoŃia 
evocării anilor de început ai vieŃii sunt „marca” Schneider 
în descrierea amintirilor, a povestirii copilăriei. 

Scrisul este antrenant, echilibrat şi „trădează” sensibilitatea, profunzimea şi obiectivitatea 
viitorului om de ştiinŃă. Evocările mozaice Francisc Schneider se încadrează în restituŃiile iudaice 
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care „dăltuiesc în timp (1933-1948) o frescă” a vieŃii şi societăŃii din vestul României, cu talentul 
unui om, prin ochii unui copil, sculptată cu înŃelepciunea anilor. 

Structurată în 4 (patru) capitole, cartea este precedată de un Prolog şi se încheie cu un 
Epilog. Primul capitol Genealogie impresionează prin forŃa epică şi puterea identităŃii. Ne evocă 
indirect talentul şi geniul eminescian, trăit însă în versuri. Astfel, în Scrisoarea III Eminescu 
„defineşte” în 62 de versuri o întreagă istorie - naşterea, creşterea şi strălucirea unui imperiu. O 
sinteză istorică şi mai amplă, „excursia” condensată în timp şi spaŃiu, dar explicită, în proză şi în alt 
registru - cel mozaic - o realizează profesorul Francisc Schneider. În numai 95 de rânduri este 
parcursă perioada, istoria, genealogia de la Adam şi Eva la generaŃia 285, cea a autorului. 
Următoarele 3 (trei) capitole ale cărŃii urmează structura conceptuală din VieŃi paralele de Plutarch - 
scriitor, istoric şi filozof grec, reprezentant al Academiei platonice. Copilăria autorului este 
raportată comparativ la evenimentele istorice majore, dar şi cotidiene, iar acestea sunt răsfrânte ca 
impact emoŃional, mnezic şi formator asupra copilăriei. Aceeaşi paralelă - corespondenŃă şi cu 
datele calendarului mozaic comparativ cu cel gregorian. Stilul alert este jalonat de procese sociale 
care au zguduit societatea umană: Înainte de război 5693-5711 (27 iulie 1933-21 iunie 1941), 
Războiul şi dictatura 5711-5714 (22 iunie 1941-23 august 1944) şi Revenirea la libertate 5714-
5718 (23 august 1944-29 august 1948). Participant la tragediile perioadei relatate, autorul a păstrat 
inocenŃa copilăriei pentru micile bucurii zilnice. 

Cartea reprezintă un act de cultură, demersul fiind susŃinut prin simplitatea, naturaleŃea şi 
cursivitatea stilului - discursului şi de asemenea ea constituie un „manual” de respect şi demnitate 
pentru om. Se demonstrează că suntem o parte a istoriei şi că nicidecum istoria nu începe cu noi. 
Cartea are şi o forŃă educativă, subliniind (indirect) beneficiile instrucŃiei, învăŃării şi formării 
continue în familie şi comunitate, în şcoală şi societate. Remarcabile amintirile despre îndatoririle şi 
responsabilităŃile mozaice şi sărbătorile evreieşti, despre cinstirea bunicilor, dar şi a unor figuri 
reprezentative precum marele rabin Oppenheimer - „rabinul eminent”, despre lectură - de la 
Universul copiilor la cărŃile lui Mark Twain şi cele biografice precum Madam Curie, despre sport şi 
drumeŃii, discuŃii şi conferinŃe privind personalităŃi ale iudaismului (Maimonide, Spinoza, Herzl, 
Weizmann) sau savanŃi (Einstein, Freud). 

Concluzii  
Autorul încheie Evocările mozaice, la sfârşitul Epilogului, cu o concluzie programatică: De 

aceea e bine să cunoaştem ce a fost şi să înŃelegem că prezentul de azi este trecutul pentru viitor. 
Este un îndemn la respect şi demnitate, dar şi la încredere şi speranŃă. 

Recenzorii încheie aceasta scurta prezentare cu remarca (tot concluzivă) că „lecŃia” 
Amintirilor din copilărie în secolul 21 - Francisc Schneider trebuie cunoscută.    

 
Bibliografie 
1. Schneider, Fr., Copilărie sub trei cârmuiri (evocări mozaice),  ”Vasile Goldis”  University Press, 
Arad, 2009 ISBN 978-973-664-350-7 
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DICTIONARUL  SCRIITORILOR ARĂDENI (SEC.XIX-XX) 
,,VASILE GOLDIS”UNIVERSITY PRESS, ARAD 2009 

 
THE DICTIONARY OF THE ARADEAN WRITERS(SEC.XIX-XX), 

,,VASILE GOLDIS”UNIVERSITY PRESS, ARAD 2009 
 
 
Ioana BALINT 
e-mail:balintioana00@yahoo.com 
 
 Abstract 

The volume with the upper  title has appeared in special circumstances recently at the 
Publishing house ,,Vasile Goldis” University Press and it’s co-ordinated by the Professor Doctor 
Iulian Negrila ,having as contributors ,the Professor Vasile Man  and Professor Bianca Negrila. 
The writers argument that this volume comes to complete the first edition of Arădean writers of the 
Dictionary which has appeared in 1997.The intention of the authors was to popularize the Aradean 
writers because ,,in the town from the Mureş, it’s been united with the effort of the many writers a 
truly literary movement…” 
 
Key words:dictionary, bibliography, writer, work, reader  
Cuvinte cheie: dicŃionar, bibliografie, scriitor, lucrare, cititor  

 
Dictionarul scriitorilor arădeni (sec.XIX-XX) 

a apărut  prin grija prof.univ.dr Iulian Negrilă 
(coordonator), alături de coautorii, prof.Vasile Man şi 
prof. Bianca Negrilă, la ,,Vasile Goldiş” University 
Press, 2009, Arad. Lansarea  a avut loc la Macea, sub 
Teiul  eminescian, din Grădina Botanică ,odată cu 
Zilele Academice Aradene. 

Volumul  este structurat în ordine alfabetică, 
cuprinzând autorii arădenii şi se bucură de  aprecierea 
acad. Eugen Simion: ,,Dictionarul din Podgoria lui 
Slavici ne va ajuta …..să ducem la capăt  acest proiect 
academic.” 

Aflăm din Argument ca ,,Demersul nostru este 
un act important de istorie şi literatură, dar şi un 
document peste veacuri de continuitate a spiritualitaŃii 
şi culturii romaneşti pe aceste meleaguri.” 

Spuneam, mai sus, că autorii au fost selectaŃi în 
ordine alfabetică, apartenenŃa acestora la Uniunea  
Scriitoriilor neavând nici o importanŃă în selecŃia lor. 

De aceea, venim în întâmpinarea cititorilor cu 
scriitori  deja consacraŃi  precum: Arghezi T.BaruŃu, 

Babes VincenŃiu, Beniuc Mihai, Blaga Lucian, Doinaş Ştefan Augustin, Everac Paul, Goga 
Octavian, Marienescu Atanasie Marian, Mărghitan Liviu, Munteanu Francisc, Ruja Alexandru, 
Russu-Şirianu Ioan, Sora Gheorghe, łichindeal Dimitrie, Ureche Damian, Volbura Poiana s.a. 

Spicuim apoi cativa din scriitorii aradeni consacraŃi, dar de o generaŃie mai recentă: Alb Lia, 
Banescu Florin, Butunoi Constantin, Dan Vasile, Dinescu Lucilia, Has Petru, Ilica Carolina, Lucaci 
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Florea, Man Vasile, Negrila Iulian, Negrila Bianca, PătrăuŃă Petroman Teodor, Schwartz Gheorghe, 
Schwartz Iuliana, Sibii Dorel, Şimăndan Emil, Traianu Mihai, Unguranu Horia, Vinganu Francisc. 

Să nu uităm ,,grupul de Curtici” scriitori precum: Comanici Mihai Arcadie, Anitei Nicolae,  
MocuŃa Andrei-Lucian, MocuŃa Gheorghe, cărora li se adaugă grupul de scriitori ai minorităŃilor 
arădene: Bujtar Pavol, Csiky Gergely, Dovaly Ştefan, Huszarik Pavel, Karoly Sandor, Muller-
Guttenbrunn Adam, Olosz Lajos, Stefanco Ondrej, Tekelija Sava, Zetochea Ondrej. 

N-au fost uitate nici personalităŃiile universitare din oraşul de pe Mures: Gagea Eugen, Ilica 
Anton, MihuŃ Lizica Marioara, Milancovici SperanŃa Sofia, Schneider A. Francisc, Şimăndan 
Mihnea-Voicu, sau colaboratorii Sabin Bodea, Vighi Daniel, Nicoara Nicolae Horia, Morar T. Ioan, 
MatiuŃ Ioan, Bucur Romulus s.a. 

Desigur lista rămâne deschisă am facut o selecŃie absolut aleatorie, fiecare scriitor în parte, 
are contribuŃia sa de netăgăduit în, de-acum, istoria literară  a  Aradului. Apostolatul fiecăruia s-ar 
recunoaşte în atât de binecunoscutele versuri, devenite Testament, argheziene ,,Nu-Ńi voi lasa drept 
bunuri,după moarte / Decât un nume adevărat, pe-o carte”. 

Concluzii 
Fără a avea pretenŃia că am realizat o prezentare exhaustivă a volumului, se cuvine să 

apreciem eforturile autorilor de a scoate ,,la rampă” scriitorii arădeni, de ieri, de azi, dintotdeauna 
(sec.XIX-XX) şi care cu siguranŃă, vor scrie adevărate pagini în istoria literară românească. Şi nu în 
ultimul rând apreciem efortul depus de ,,Vasile Goldisş” University Press, care prin grija d-lui 
rector, prof.univ.dr. Aurel Ardelean, a făcut posibilă apariŃia acestui volum încărcat de biografiile 
celor mai importanŃi scriitori arădeni din sec.XIX-XX, care, cu siguranŃă nu se va opri aici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                            ANUL V, Nr. 4 (19) Decembrie 2009 
 

 282 

HORIA TRUłĂ - PARCUL DE SCULPTURĂ - CĂSOAIA 
MOTTO: "VINO,TOTDEAUNA TOAMNA" 

(G.BACOVIA) 
 

HORIA TRUłĂ – “THE SCULPTURE PARK – CĂSOAIA 
MOTTO: “COME, FOREVER AUTUMN” 

(G. BACOVIA)  
 
 

Florica CÂNDEA 
e-mail:candeafloare@yahoo.com 

 
Abstract 

The appearance of the book: Căsoaia - The Sculpture Park professor Horia TruŃă, this 
Mecena custodian collector of the Galleries "The tower of water" comes to complete a gap in the 
literature of specialization: the giving of the sculptures from Casoaia in the imaginary and 
imagined circuit, through writing, to the whole public. The book interests the reader by the 
accumulation of m. p. of living culture of a rare accuracy. The author presents 70 sculptors 
who worked in editions of sculpture camp from Casoaia. The book is a Catalogue Album which is a 
living proof of the talent,not only of a collector but also of the writer of the author, who appeals 
on the emotional memory for crossing a difficult but still a beautiful way, through statues, 
sculptors, making their story well known. A great Story: The Story of the book which we are going 
to present inviting us to dream. 

 
Key words: carver, approach, speech, geometrical, pretext, statutory, vocation 
Cuvinte cheie: cioplitor, demers, discurs, geometrism, pretext, statuar, vocaŃie 
 

A văzut recent,lumina tiparului,o carte 
album,care vine sa întregească, dacă mai este cazul, 
un fapt bine stiut acela că, uneori, oamenii au 
relaŃii(şi cu natura,şi ca, o durere, care 
"durea",demult, s-a reparat.) 

La împlinirea,în această toamnă  la 30 de ani 
de la inaugurarea Parcului de Sculptură Căsoaia, 
printre statuile ce au prins suflet, frunzele natângi de 
toamnă, sau miezuri de piersică, sau soarele, ce le 
mângâie, docil, fără a se împotrivi, stau încremenite 
pe creştetul lor, ferindu-le de atâta trecere ...... de 
vreme. Şi se încunună cu struguri, iedere, grâne, 
roua, îmbălsămând locul (sau locurile). După atâŃia 
ani s-ar fi părut ca acolo, la Căsoaia, sat patriarchal, 
sadovenian, ar fi fost locul, unde nu (s-ar) mai fi 
întâmplat nimic. Dimpotrivă! Autorul, profesorul 
Horia TruŃă apelează la memoria afectiv-involuntară 
proustiană sau camilpetresciană şi, prin sânul 
ochiului, vindecă suferinŃele artiştilor, care, n-au 

valoare, nici lucrările lor, artistul însuşi fiind „o rană deschisă”. 
De fapt această CARTE este o POVESTE in POVESTE. E intensă, e volatilă, e dinamică. 
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Surprinde poveşti, vieŃi ascunse, romantic, prin formă, stil, abordare. 
Structura este simplă de factură clasică: PrefaŃă; 1.Cadrul natural; 2.Activitatea turistică şi 

de agreement; 3. Tabăra de Sculptură; 4. Parcul de Sculptură monumentală; 5. Artiştii şi sculpturile 
lor; 6. În loc de concluzii Anexe, Bibliografie, Hartă 

Ceea ce surprinde, intr-un mod cu totul absolut, în această carte, e povestea actanŃilor, 
legatura lor cu "Marea Trecere" blagiană, cartea semănând a fi un film ce se derulează in faŃa 
ochilor destrămând un mit, acela, că,  şi  Dincolo artiştii, creatorii rămân de neuitat: "În limpezi 
depărtări aud din pieptul unui turn/cum bate ca o inimă de clopot/ Şi-n zvonuri dulci /îmi pare/că 
stropi de linişte/îmi curg prin vine/gorunule,din margine de codru/de ce mă-nvinge atâta 
pace..../O,cine ştie ... poate că din trunchiul tău îmi vor ciopli ... nu peste mult timp ... şi liniştea .... 
(L.Blaga-Gorunul) 

Am ales „orunul”, copacul „e la margine de codru”, să ne apropiem şi mai mult de 
„personajele” acestei cărŃi, 70 la număr, şi operele lor, căci săvârşirea actului lor creator, emulatia 
creatoare, s-a produs tot la margine de codru la Căsoaia, străbătând un drum lung, care, şi-n această 
carte este marcat,cu success. 

Autorul se dovedeşte a fi un aprig susŃinător al ideii de conservare şi conduce cu o 
dezinvoltură de invidiat, un imaginar dialog cu sculptorii săi, închegând verbalizarea tuturor 
"acŃiunilor". Din "umbra" statuilor, timpul a şters colbul, acum, prin această carte-document, şi 
musteste seva acelui OCEAN DE LINIŞTE pe care mi-l  propune. De fapt, întregul demers narativ 
este însoŃit şi de un demers vizual, căci, la Galeriile de Arta "Turnul de Apa", imaginile de pe pereŃi 
cuprinse într-o ExpoziŃie - document, vorbesc despre nişte începuturi devenite legendă de acum 30 
de ani.Fotografiile, la scara mare încântă privirea şi stârnesc interesul cărŃii, prin care, la umbra 
unei dulci amintiri, autorul poposeşte într-un spaŃiu mioritic cu paradoxurile lui, şi scormoneşte 
pânza freatică a frumosului trecut. Cartea este un reper în timp, căci oricine am fi, cu cât, "ne duce 
vremea" obsesiile de a nu fi făcut destul, amintirile, ne rod, revenim la trecut, pe care ni-l apropiern 
printr-un prezent-moştenire. 

Bun tălmăcitor al simbolurilor pe care, sculpturile, în sine, le degaja, autorul descifrează 
sensuri, imagini, se apropie de autorii lor si aprinde scânteia începuturilor. Sculptorii şi operele  lor  
i-au fost si i-au rămas autorului "o garnitură" de prieteni, stiuŃi sau nestiuŃi de noi, pe care, iată, şi   
i-a regăsit după 30 de ani. Să fie oare, această regăsire un colac de "salvare" într-un ocean de linişte? 
Indubitabil, că da! 

Dar Cartea? Cartea este un Dosar de Existenta  al artiştilor, care, fiecare în parte ascunde o 
poveste. Povestea lui. Autorul regăseşte prin introspecŃie şi temele predilecte ale sculptorilor pe 
care le brodează c-un fir aparte: - femeia, în toată plenitudinea ei, viaŃa, viaŃa de dincolo de moarte, 
Marea trecere, tema cuplului-Ea şi El idealul sau infinitul, unele in antinomie, altele nu, tocmai 
pentru a spori modul de a se confesa al autorilor. Memoria involuntară şi durata subiectivă, minuŃia 
notarii, ca într-un jurnal intim,elaborate cu migală, trecutul şi prezentul "cu a lor fete" îi dau cărŃii 
savoare, încât atât mintea cât şi privirea pot cu usurinŃă, fiecare, să descifreze taine. Atat ExpoziŃia 
jubiliară cât şi Cartea sunt adevărate imagini care reverberează acurateŃe, precizie, competenŃă, 
patos. 

Autorul dovedeşte (şi dobândeşte reale calităŃi de scriitor al tăcerilor al tăierilor din piatră 
dar şi al aşteptărilor devenite,în timp,înstrăinări.Credem că nu este străina "căutarea timpului 
pierdut" (M. Proust) pe care,iată, ni-I reda printr-un timp subiectiv.(trăirile alături de artişti) şi 
printr-un timp cronologic (real, ce s-a scurs,timp de 30 de ani). 

Aşadar, acele timpului s-au întors la Căsoaia! Portrete, scene, stări, metamorfoze, figuri 
umane... Ce simŃim când le privim? O beatitudine... în forme sculptate, culori, temute trăiri, 
amintiri, oameni. Oameni-artişti deveniŃi ai locului, care acum se confundă cu el, ei, care au 
plămădit piatra, lemnul, oŃelul, spre a dăltui statui, Statui, care la prima vedere par statice lipsite de 
conŃinut, dar, mai apoi, se prind cu noi şi ne vorbesc. Prin maiestuozitate. Prin sobrieteate. Ele au 
spart tăcerea. Precum stăpânii lor au spart metalul greu, piatra, cioplind prin ele adevărate valori 
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(autorul chiar mărturisea, împlinit sufleteşte, într-o emisiune televizată că a văzut în casele 
oamenilor locului poze cu "icoane", aceştia  văzând în sculpturi  „icoane”!) 

Acum prin această carte, autorul "sparge" prin scris, "doina timpurilor" sau brazii, sub 
vremelnicia acestor Ńinuturi şi ne-a făcut posibilă fredonarea amintirilor pe o cale  ce  trece dealuri, 
trece ape, trece sate. 

Surprindem, în această  carte, O VIAłĂ. Sau VIEłI. Grăitoare mărturii, probe, argumente, 
o bogată bibliografie autorul este un cunoscător al locurilor,un neliniştit şi neobosit 
iscoditor, un calator, care a binecuvantat aceste locuri, cu o Carte a Memoriei. Care nu-i dă pace. 

Travaliul este unul de netăgăduit. ApariŃia cărtii este o revelaŃie, dar va crea nedisimulate 
nostalgii, va stârni potenŃiale dar pertinente discuŃii(poate controverse)căci, autorului îi place să 
nareze ca în basme. De fapt, întreaga carte este un basm ,scris într-un mod prozaic, ce vizează, ca-n 
basme, regăsirea actantilor cu ei înşişi, cu uneltele lor, cu inspiraŃia lor, cu trăirile lor. Cartea 
abundă de culoare decor ambiental, pitoresc, este rezultatul unei expresii de spirit, de care, toti 
avem nevoie. Mai devreme, mai tarziu, sau poate acum. Căci fiecare dintre noi, alături de autor, la 
acest jubileu ne apropiem, mai mult sau mai puŃin, de sculptori, de aceşti artişti, care fac obiectul 
acestei cărŃi. De operele lor, cu care, iată, purcedem la un dialog. Mut. Ascuns. 

Limbajul cărŃiii nu ne este străin. Curge fluid, emană un stil cursiv, îmbină un discurs 
obiectiv, narativ(real)cu un discurs liric, subiectiv, nuanŃat, plin de semnificatii. Tehnicile de 
expresivitate şi viziunile patetice scot cartea din sfera stiinŃificului, cu toate că are o valoare 
incomensurabilă, dar îi conferă şi o valoare sentimentală, e scrisă pe înŃelesul tuturor. Citind-o, ne 
punem întrebarea "Omul,e mai tare ca piatra?" Ne vom da seama că autorul a ocolit această 
întrebare dar şi răspunsul. Ca să-I redescoperim într-o manieră  modernă, punând accent nu numai 
pe limbaj, ci şi pe e habitat, pe cadrul geografico-spaŃial. Cartea "alunecând” astfel spre o poveste 
demult ştiută şi de mulŃi, dar abia acum  scriind-o îŃi  oferă acel echilibru sufletesc (care, poate I-a 
măcinat vreme de 30 de ani). Căci, nu-i aşa,omul e mai tare ca piatra ... dacă ştim să ne-o apropiem! Acum, 
autorul şi "meşterii" sunt liniştiŃi.Truda lor a devenit cunoscută. Bucuria lor e imensă. Prin carte îşi vor 
regăsi prietenii care mai cred în actul de cultură sau sculptură. 

Autorul a răzbit prin timp, pătrunzând în micro-universul artiştilor şi-i aduce în faŃa 
noastră, după 30 de ani. Cu rodnicism şi-a cioplit alături de artişti roca timpului. Meşteşugul 
scrisului e asemeni meşteşugului sculptorilor .Limbajul este familiar nouă, prin care printr-o 
lectură atentă, ni se propun, un conŃinut şi o formă uşor de descifrat, de fapt acest limbaj presărat 
cu gerunzii, fraze scurte, unele eliptice de predicat, repetiŃii scurte enunŃuri, epitete antepuse sau 
postpuse, metafore, (ocean de linişte, baie de lumină), comparaŃii, repetiŃii dar şi  crearea de noi 
cuvinte (anotimpural) este specific artiştilor,de care autorul nu e străin.Toată cartea fiind o 
rememorare afectiv-estetică ,autorul privindu-şi cu empatie "personajele" cărora printr-un excelent 
talent, le-a dat iarăşi viaŃă,si-l apropie şi mai mult. 

Prin acest demers, geografia spirituală a oraşului nostru, a judeŃului, cunoaşte o reală 
spirituală efervescenŃă cultural-autumnală, cartea ne vălureşte imaginaŃia resuscită interesuri şi se 
răsfoieşte, sau priveşte cu o neostoită plăcere? 

Concluzii 
Extrapolând această carte "recuperează" Parcul de Sculpură de la Căsoaia dupa 30 de ani. Şi, 

când o carte te identifică, te molipseşte dar te si defineşte, ce-i ramâne autorului? Bucuria de a-şi fi 
notat minuŃios intenŃiile de a le fi materializat, într-un timp devenit "al cincilea anotimp" acum, când, 
nici vântul nu mai spulberă praful de pe aceste sculpturi. Ci adie lin cum lin, răsfoim şi noi acest 
Album - CATALOG. Însă, ne macină o mare şi tainică întrebare: câŃi mp de artă conŃine această 
carte? Cititorul simte nevoia acestei întrebări puse autorului, care este un MECENA - 
COLECTIONAR de multă vreme. Din geanta sa miraculoasă, a scos "motorul" timpului l-a angrenat 
smulgând "caroseriei" sculpturilor neînsufleŃite, reale valori spărgând apologetic, tăcerea pietrelor, 
care iarăşi, stau în picioare şi le sade chiar bine(si-ntr-o carte!) Cartea e o mărturie vie precurn vii sunt 
şi "personajele" ei. Vie este şi amintirea autorului care s-a încumetat, prin imagine şi cuvânt într-un 
generos spaŃiu, al carŃii dar şi al naturii, să ne propună să parcurgem o traiectorie culturală, 
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acumulând date cu o precizie volitiv-cognitivă de necontestat. Este, de-a dreptul  emoŃionant să 
constaŃi, după 30 de ani cum o carte polarizează, cum scoarŃa lemnului plânge, cud pâraiele curg, 
acolo, spălând temutul glas al autorului, care, poate, mai are tăinuite şi alte comori, poate temute, 
poate pline de incandescenŃe şi vibraŃii, dar, acum, un lucru e cert: autorul si-a împlinit clipa dar şi 
truda intr-o dulce împăcare. Aceea cu memoria. Afectivă. 
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LIMBA ROMÂNĂ – ABORDĂRI TRADIłIONALE ŞI MODERNE 
 

THE ROMANIAN LANGUAGE - TRADITIONAL AND MODERN 
APPROACHES 

 
 

Oana COZMA 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

 
Abstract  

This is a survey of the most interesting presentations published in the volume The Romanian 
Language-Modern and Traditional Approaches. The paper works reproduced here were presented 
at the international conference organized by the Romanian Language Department and Language, 
Culture and Civilization Department from the Faculty of Letters of "Babes-Bolyai" University. The 
great variety of the presented topics determines the interest of all those that are keen on the 
Romanian language. 

 
Keywords: modern approaches, Romanian language, linguistics, romance languages, diachrony, 
lexico-grammatical analysis, phonetic structure 
Cuvinte cheie: abordări moderne, limba română, lingvistică, context romanic, diacronie, analiză 
lexico-gramaticală, structura fonetică  

 
La Presa Universitară Clujeană a apărut în acest an, 2009, volumul Limba română – 

abordări tradiŃionale şi moderne. Sunt reunite aici lucrările prezentate la Colocviul internaŃional 
organizat de Catedra de limba română şi Departamentul de limbă, cultură şi civilizaŃie ale FacultăŃii 
de Litere a UniversităŃii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Evenimentul a avut loc în perioada 19-20 
octombrie 2007. Editorii volumului sunt reprezentanŃi ai şcolii lingvistice clujene şi nu numai: G.G. 
NeamŃu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu. 

Colocviul organizat în 2007, ale cărui studii au fost publicate în sus menŃionatul volum, a 
beneficiat de participarea majorităŃii universităŃilor româneşti, precum şi a universităŃilor şi 
centrelor de cercetare a limbii române din FranŃa, Germania, Cehia, Polonia, Ucraina, Ungaria. 

Cartea păstrează structura colocviului, astfel că lucrările sunt publicate în şase mari capitole, 
corespunzătoare secŃiunilor de prezentare la colocviu: I Structura gramaticală a limbii române; II 
Structura lexico-gramaticală şi fonetică a limbii române; III Limba română în context romanic şi 
european; IV Perspective diacronice şi diatopice asupra limbii române; V Abordări moderne în 
studiul limbii române; VI Însuşirea limbii române în medii interne şi medii externe. Înaintea acestor 
şase capitole sunt redate comunicările în plen ale profesorilor universitari Luisa Valmarin, G.G. 
NeamŃu şi Rudolf Windisch. 

Prima sesiune, cea care priveşte Structura gramaticală a limbii române, cuprinde un număr 
de zece articole care iau în discuŃie teme dintre cele mai interesante, dar şi controversate în acelaşi 
timp. ConstrucŃiile cu prepoziŃie, verbul a fi,  impersonalul în limba română, predicatul nominal, 
circumstanŃialele cumulative, opozitive şi exceptive, adjectivul posesiv, pronumele reflexive sunt 
aspecte cărora li s-au propus soluŃii în mare parte în accord cu bibliografia lingvistică a şcolii 
clujene. Problematica lui al a suscitat tema mai multor articole, luându-se în discuŃie abordările 
tradiŃionale, cele ale GALR 2005 şi neajunsurile acestora. Unul dintre articole arată marele pas 
înainte făcut de GALR 2005 în a-l considera pe al pronume semiindependent, însă fără a oferi o 
soluŃie unitară pentru toate ocurenŃele sale. 

În Structura lexico-semantică şi fonetică a limbii române apar paisprezece articole care aduc 
contribuŃii în direcŃiile categoriilor lexico-semantice ale vocabularului. Sunt luate în discuŃie 
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productivitatea derivatelor prefixale sau sufixale (derivatele cu prefixul euro-) sau aspectele 
semantice ale derivatelor în –tor. Ponderea anglicismelor în DOOM 2 şi adaptarea semantică a 
neologismelor sunt teme de actualitate şi care suscită interes. Discutarea şi elucidarea unor 
probleme în ceea ce priveşte omonimele/ cuvintele polisemantice sau paronimele şi confuziile 
paronimice este extreme de pertinentă şi binevenită. Un articol interesant are ca subiect 
perspectivele modernizării cercetării lexicografice româneşti şi rezultatele în demersul de elaborare 
a formatului electronic al DLR. 

Al treilea mare capitol Limba română în context romanic şi european cuprinde lucrări ale 
colocviului, nouă la număr, care evidenŃiază relaŃiile cu lexicul unor limbi romanice (mai ales 
franceza şi spaniola), precum şi cu cel al unor limbi ca ceha, polona sau ucraineana. S-au urmărit 
frazeologismele din română în raport cu cele din limba rusă, precum şi utilizarea cuvintelor 
sâmbătă şi duminică în română şi polonă. S-au supus analizei specificul sistemului conceptual în 
paremiologia română şi în cea rusă. Sunt articole bine documentate care atrag prin perspectiva 
etnolingvistică propusă faptelor studiate. ConsecinŃele interacŃiunilor pe care le are româna nu s-au 
limitat doar la nivelul lexical; astfel, s-au identificat influenŃe externe în clasa adverbului, s-a definit 
modul verbal prin raportare la gramaticile limbilor romanice. S-au realizat aici şi o serie de 
observaŃii cu privire la topică în română şi unele limbi europene. La această secŃiune, apar articole 
care şi-au propus marcarea rolului unor lingvişti şi ale unor centre în promovarea românisticii, mai 
ales la Cracovia şi Kiev.  

Interesul pentru Perspectivele diacronice şi diatopice asupra limbii române este subliniat 
prin apariŃia unor lucrări ce au propus investigarea păstoritului în graiurile dacoromâne sudice, apoi 
cercetarea lexicului maramureşean din unghi istoric, prin urmărirea aspectelor care apar în 
Manuscrisul 45. S-a investigat fenomenul polinomiei şi a cauzelor prin care se explică abundenŃa 
terminologică referitoare la numele de Ńări. 

SecŃiunea Abordări moderne în studiul limbii române cuprinde zece articole cu o tematică 
extreme de variată. Se vorbeşte despre modale ca startegie a politeŃii, integratorii discursivi în limba 
română. Se defineşte fenomenul egocentrismului discursiv în raport cu alte concepte. Se realizează 
o analiză pragmatică a lui deci în limba română făcându-se o comparaŃie cu franceza şi un studiu 
diacronic în urma cărora se concluzionează că deci neconclusiv  nu este un tic verbal naŃional, nici 
un cuvânt la modă, nici rezultatul unei pragmatizări. 

Cel din urmă capitol al lucrării, Însuşirea limbii române în medii interne şi medii externe 
cuprinde o singură lucrare care tratează aspectele novatoare în predarea limbii române ca limbă 
străină, reperele pentru delimitarea nivelurilor de competenŃă lingvistică, precum şi metodele de 
testare a competenŃei lingvistice, tipul exerciŃiilor gramaticale utilizate în testarea cunoscută deja 
sub sigla RLS. 

Cartea mai cuprinde, aşa cum am menŃionat mai sus, prezentările în plen ale profesorilor 
universitari Luisa Valmarin de la Universita degli Studi di Roma. La Sapienza, care a vorbit despre 
ContribuŃia lui G.I.Ascoli la studiul lingvisticii româneşti în Italia. Prezentarea şi-a propus să 
stabilească locul limbii române printre preocupările lui Ascoli şi în acelaşi timp să observe dacă 
opera sa oferă contribuŃii importante pentru o cunoaştere mai bună a limbii noastre. Acest demers 
are ca punct de plecare analiza studiilor tânărului lingvist pentru a continua cu alte studii. 

Plecând de la clasificarea semantică a cuvintelor la Coşeriu, profesorul G.G.NeamŃu se 
ocupă de Mijloace de marcare în expresie a înŃelesului categorical în română. Mijloacele 
inventariate cuprind: elemente lexicale, sufixe lexicale şi lexico-gramaticale specializate, convertori 
sau mijloace de conversiune şi elemente de flexiune specifică diferitelor clase de cuvinte. 

Gimbatistta Vico şi începuturile pragmaticii este prezentarea susŃinută de Rudolf Windisch. 
Având intenŃia de a releva un punct comun între viziunea şi limbajul lui Vico şi pragmatism, 
prezentarea începe cu ideile importante ale acestor puncte de vedere dezvoltate în opera lui Vico, 
Scienza Nuova, pentru a continua cu argumentele care ar putea justifica asocierea lui Vico acestei 
noi ştiinŃe a limbajului. 
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Cartea oferă o tematică extrem de largă, diversă, ceea ce o face interesantă şi utilă unui 
număr mare de studenŃi, profesori, în general tuturor celor interesaŃi şi pasionaŃi ai fenomenului 
lingvistic. 

Aşa cum s-a arătat în această prezentare, volumul Limba română – abordări tradiŃionale şi 
moderne cuprinde o mare varietate de teme, soluŃii avansate, argumente şi contraargumente, fiecare 
încercând să ofere o poziŃionare cât mai corectă a ceea ce este tradiŃional şi a ceea ce este modern în 
abordarea limbii române în deplină concordanŃă cu modul de abordare a şcolii clujene.  
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VI. CĂRłI ŞI REVISTE PRIMITE LA REDACłIE/BOOKS 
AND MAGAZINES ARRIVED AT THE EDITORIAL OFFICE 

 
 

                             
Herta Müller – Animalul inimii, Editura Polirom,                           Mircea Păcurariu – Istoria Bisericii  
2006. Traducere Nora Iuga          Ortodoxe Române, Editura Institutului      
                                                                                                           Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe  
                                                                                                           Române, Bucureşti, 2006 

 

                                
Sanda Maria Deme – Am strigat după mine,                                   Radu Ardelean - Istorie la Gazetă în  
poeme, Editura Mirador, Arad, 2009                    Banat,Editura Marineasa, Timişoara 2007 
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VII. INSTRUCłIUNI PENTRUAUTORI / INSTRUCTIONS 
FOR AUTHORS 

 
Aspecte generale 
 

Revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad, apare trimestrial (în data de 25 a lunilor: martie, iunie, septembrie, decembrie). Revista 
este evaluată de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior,  şi clasificată 
în categoria B+, cod CNCSIS 664 este indexată în Baza de Date InternaŃională (BDI) CEEOL 
(www. Ceeol.com) din Frankfurt Germania şi EBSCO Publishing (www. ebscohort.com) din Statele 
Unite ale Americi conform contractelor încheiate. 

Începând cu anul 2008, Revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, publică numai articole de 
cercetare ştiinŃifică de factură umanistă, în conformitate cu domeniul ştiinŃific Arts& Humanities 
Citation Index (A&HCI) al Institutului pentru ŞtiinŃa Informării (ISI) din Philadelphia – SUA, unde 
este monitorizată pentru a fi evaluată în vederea includerii în baza de date – domeniul ştiinŃific Arts 
& Humanities Journal List. 

Structura revistei cuprinde: ŞtiinŃe umaniste - multidisciplinaritate; Literatură; Limbă şi 
lingvistică; Artă; Religie; EducaŃie şi cercetare educaŃională; Recenzii. Pentru aprofundarea 
conŃinutului ştiinŃific, vom realiza trimestrial, numere tematice. 

 
Calitatea de autor 

Calitatea de autor trebuie să se bazeze pe o contribuŃie substanŃială la: 
a) ConcepŃia şi proiectarea articolului, sau achiziŃia, analiza şi interpretarea datelor; 
b) SchiŃarea articolului şi revizia critică a acestuia pentru realizarea unui conŃinut intelectual 

important; 
c) Aprobarea finală a versiunii care urmează să fie publicată. 
Toate condiŃiile (a), (b) şi (c) trebuie îndeplinite de fiecare autor. Participarea doar în scopul 

obŃinerii de fonduri sau pentru colectarea de date nu justifică calitatea de autor. De asemenea, 
fiecare autor trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru articol în mod public. 

 
Prezentarea manuscrisului 

Prin apariŃia unei lucrări în revistă, dreptul de autor se trece asupra revistei şi ca atare 
lucrarea nu mai poate fi trimisă spre publicare, integral sau parŃial, unei alte reviste, decât cu acordul 
Colegiului de redacŃie. De asemenea, revista nu publică lucrări apărute în alte reviste din Ńară sau 
străinătate. 

Textul articolului va fi redactat în limba română sau engleză, cu un rezumat în limba engleză 
(de zece rânduri) ca document WORD 97, WINDOWS 98 sau variante ulterioare, cu o dimensiune 
de maximum 12 pagini, inclusiv desenele, tabelele şi bibliografia cu Font Times New Roman, la un 
rând. De asemenea, titlul lucrării şi cuvintele-cheie, vor fi redactate în limba română şi în limba 
engleză.  

 
Manuscrisul va cuprinde: 

- titlul, cu dimensiunea 18, aldine, centrat; 
- prenumele şi numele complet al autorilor, locul (locurile) de muncă (cu denumirea 

completă nu prescurtat), adresa (adresele) locului (locurilor) de muncă şi e-mailul persoanei de 
contact, cu dimensiunea literei 12, aldin, centrat; 

- rezumatul în limba engleză, maximum 10 rânduri, dimensiunea literei 12, italic, justify; în 
cazul când textul este scris integral în limba engleză, rezumatul va fi redactat în limba engleză şi 
română; 
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- cuvinte cheie, maximum 5, dimensiunea literei 12, italic, centrat; 
- textul articolului cu dimensiunea literei de 12; 
- bibliografia, obligatorie pentru orice articol, se scrie conform regulilor impuse de 

Standardul internaŃional ISO 7144/1986 intitulat „ Documentation-presentation of theses and similar 
documents”, în ordinea citării, notat în text prin paranteze drepte […] Pentru articolele citate din 
reviste de specialitate se prezintă numele şi iniŃiala prenumelui tuturor autorilor cu majuscule, 
revista / volumul, numărul de ordine al periodicului, anul apariŃiei şi pagina precedată de litera p.; 
citarea cărŃilor se face similar la numele autorilor urmând titlul cărŃii, ediŃia, editura, localitatea, anul 
apariŃiei, numărul paginii precedat de litera p. ş.a.m.d. 

- pentru referinŃele documentelor de pe internet se citează autorii, instituŃia, denumirea 
(titlul) documentului, adresa URL, data consultării. 

Tabelele şi diagramele, figurile sau alte desene vor fi inserate în text la locul potrivit, 
numerotate, şi vor avea o rezoluŃie cât mai bună pentru a nu impieta asupra calităŃii materialului. 

Structura articolului ce prezintă rezultate ale unor cercetări experimentale va urmări 
standardele internaŃionale, conform acronimului IMRAD (introducere, metode şi materiale, rezultate 
şi discuŃii), la care se adaugă concluziile. 

Articolele de orice altă natură vor fi alcătuite din introducere, corpul lucrării şi concluzii, 
corpul lucrării putând fi organizat după dorinŃa autorului (lor). 

Notele reprezintă o parte a bibliografiei şi vor fi introduse în cadrul acesteia la sfârşitul 
lucrării, în ordinea citării, după bibliografia generală.  

Manuscrisele se trimit, pe cale electronică la adresa vasileman@revista-studii-uvvg.ro, sau 
pe suport electronic şi listat, la sediul redacŃiei: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Bd. 
RevoluŃiei, nr.94-96 - revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”. 

Articolele ştiinŃifice sunt supuse procesului de recenzare PEER REVIEW "in orb".  
Numărul de recenzori pentru evaluarea unui articol este de 2, iar timpul de recenzare este de 

30 de zile. Autorii primesc de la recenzori unul din următoarele răspunsuri:  
• articol acceptat; 
• articol acceptat cu modificări; 
• articol respins. 

ReferenŃii ştiinŃifici vor urmări, la fiecare articol, in propunerea pentru publicare: actualitatea 
temei; aprofundarea ideilor ştiinŃifice; credibilitatea autorului si ce aduce nou in domeniu. 

Autorii sunt rugaŃi ca odată cu articolul sa ne transmită si CV, o lista cu principalele 
publicaŃii si o fotografie tip portret.  

Alte informaŃii: telefon  
- 0040/0257/280335 
- 0040/0257/280448 
- mobil: 0724- 039978 
- E-mail: vasileman@revista-studii-uvvg.ro  
Persoană de contact: prof. VASILE MAN 
 
 

NOTĂ  
Revista trimestrială „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, Nr 1 (20), martie 2010, are ca temă: Limba 
română şi limbile romanice în contextul plurilingvismului european, număr realizat în 
colaborare cu LICOLAR, Université de Provence, FranŃa şi Centrul InternaŃional de Testare 
Lingvistică, Evaluare şi Consiliere Academică al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 
Termen pentru predarea lucrărilor: 20 februarie 2010. 
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GENERAL CONSIDERATIONS 
 

The review „Studies of Science and Culture” published by the Western University “Vasile 
Goldis” of Arad – Romania is issued quarterly (on every 25 of March, June September and 
December). 

The “Studies of Science and Culture” review is evaluated by the National Council of 
Scientific Research in Higher Education of Romania, category B+. The review is indexed into the 
International Data Base CEEOL (www. Ceeol.com) from Francfurt Germany and EBSCO 
Publishing (www. ebscohort.com) from the United States according to the agreements closed. 

Starting with 2008, The review „Studies of Science and Culture”publishes only scientific 
research articles in the field of humanities, acording to the scientific research field Arts & 
Humanities Citation Index (A&HCI) of the Institute for Science Information (ISI) from 
Philadelphia- USA, where it is evaluated in order to be included into the data base – scientific field 
Arts & Humanities Journal List. 

The structure of the review comprises: Humanist Sciences- multidisciplnarity; Literature; 
Language and Linguistics; Arts; Religion; Education and Educational Research; Reviews.In order to 
realise a thorough study of the scientific contents we are also publishing quartery thematic issues. 

 
Authorship 
The authorship must be based on substantial contribution to: 
a) Structuring and writing the article, or acquisition, analysis and interpretation of data; 
b) Article drafting and critical revision to achieve a highly intellectual content; 
c) Final approval of the version to be published. 
All conditions in (a), (b), and (c) must be fulfilled by each author. To participate only for the 

purpose of obtaining funds or data collection does not justify the authorship. Also each author is 
required to assume public responsibility for the article. 

 
Manuscript on Presentation 
Copyright of the article belongs to the review and cannot be sent partially to be published by 

other reviews without the approval of the editorial staff. The review does not publish articles issued 
by other national or international reviews.  

The text of the article will be written in Romanian or English with a summary of ten lines in 
English as Word 97, Windous 98 document or further alternatives, maximum of twelve pages, 
including drawings, tables and bibliography in Times New Roman Font, single spacing. The title of 
the article and the key words will be written both in Romanian and English. 

 
The manuscript will consist of: 
- title, Font 18 Aldine, centered; 
- first name and surname of the authors, place(s)of work in full name, (do not abbreviate the 

address), address (es), and the e-mail of the contact person, Font 16, Aldine, centered. 
- summary in English maximum ten lines, Font 14 Italic justified; in the case that the text is 

written entirely in English the summary will be written in both English and Romanian 
- key words, maximum 5, Font 14, italic, centered;  
- the text of the article font 12;  
- bibliography, is compulsory for each article and is written according to the rules set-up by 

International Standard ISO 7144/1986 entitled “Documentation-presentation of theses and similar 
documents”, in order of quoting, marked in the text by  brackets[…]  For the articles quoted from 
specialized reviews are necessary the followings: the surname and initial of first name of the authors 
are written with capital letters, review/volume, number of issue, publishing year and page preceded 
by the letter “p”; the quoting of books is done in the same way, the name of authors being followed 
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by the title of the book, publishing house, place and year of issue, number of page preceded by the 
letter “p” etc.  

- for references regarding Internet documents it is required to write the name of authors, 
institution, title of the document, URL address and day of access.  

Tables and diagrams, figures and other drawings will be inserted in the text at the right place, 
also numbered and will have a better resolutionin order not to diminish the quality of the material. 

The structure of the article that presents results of some experimental researches will follow 
international standards according to IMRAD acronym (introduction, methods and materials results 
and discussions), and it ends with conclusions. Articles of any other nature will consist of 
introduction body of the paper and conclusions, the body of the paper being organized according to 
the author’s wishes. The notes represent a part of the bibliography and will be introduced within it at 
the end of the article in the order of quoting citation after the general bibliography. The articles will 
be sent by e-mail to vasileman@revista-studii-uvvg.ro, or on electronic suport and printed at the 
editorial staff office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Bd. RevoluŃiei, nr.94-96 - revista 
„Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”. 

This Journal can be cited by the name of: Studii Şt. Cult. 
The scientific articles are submitted to reviewing process PEER REVIEW "in orb".  
The number of reviewers for article evaluation is two and the reviewing time is thirty days. 

The authors receive from the reviewers one of the following answers:  
• Article accepted; 
• Article accepted with atterations changes; 
• Article rejected. 
The Scientific Reviewers will check, for each article, in their recommendation for 

publishing: the theme present interest; development of scientific ideas; author’s credibility and 
originality.  

The deadline for the submission of the articles for number 2(13), June 2008 is May 5 
2008.The authors are asked to send a C.V, a list of publications and a small size photo. 

Further information: telephone  
- 0040/0257/280335  
- 0040/0257/280448  
- mobile: 0724- 039978 
- E-mail: vasileman@revista-studii-uvvg.ro  
Contact person: VASILE MAN, teacher 
 
 

NOTE 
The „Studies of Science and Culture” quarterly review, No. 1 (20), March 2010 has the theme: 
Romanian and Romance Languages in the Context of European Multilingualism, made in 
collaboration with LICOLAR, University of Provence, France, and the International Center for 
Linguistic Testing, Evaluation and Academic Counseling of the Western University “Vasile Goldiş” 
of Arad. 
The deadline for the submittal of works: 20 February 2010. 
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VIII. FOTOTECA REVISTEI „STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI 
CULTURĂ”/THE PICTURE LIBRARY OF THE “ STUDIES 
OF SCIENCE AND CULTURE” REVIEW  
 

 
 

Arad, 28 noiembrie 2009: Preafericitul DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 
Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime” din Arad, cu prilejul ridicării Episcopiei Aradului la rang de 

Arhiepiscopie şi al Episcopului Timotei la rang de Arhiepiscop   
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Arad, 2 decembrie 2009: Prof.univ.dr. Egon Richard Diczfalusy, la decernarea 
 titlului academic Doctor Honoris Causa al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 
 

 
 

Arad, noiembrie 2009 – Casa Universitarilor şi StudenŃilor, Lansare de carte:  
Sanda Maria Deme – Am strigat după mine, poeme, Editura Mirador, Arad, 2009 
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Arad, 7 noiembrie, 2009 – Consiliul JudeŃean Arad: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, Rectorul 
UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – la Sesiunea NaŃională 

 „90 de ani de AdministraŃie şi ÎnvăŃământ de Stat Românesc în Transilvania” 
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UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” din ARAD  
 

WESTERN UNIVERSITY „VASILE GOLDIS” OF ARAD 
 
 

„STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ” 
ANUL V, NR.4 (19), Decembrie 2009 

 
„STUDIES OF SCIENCE AND CULTURE” 

5TH YEAR, NO.4 (19), December 2009 
 
 

TEMA: Literatură religioasă. Ecumenism  
THEME: Religious Literature. Ecumenism 

 
C U P R I N S / S U M M A R Y 

 
I. SIMPOZION NAłIONAL - 90 de ani de administraŃie şi învăŃământ românesc în 
Tranbsilvania / NATIONAL SYMPOSIUM - 90 years of Romanian administration and 
education in Transylvania 
Aurel ARDELEAN - Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăŃământului românesc la Arad/ The 
Role of Vasile Goldiş in the Realization of Romanian Education in Arad 3 
  
II. LITERATURĂ RELIGIOASĂ. ECUMENISM/ RELIGIOUS LITERATURE. 
ECUMENISM 
† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti - Sărbătoarea Naşterii Domnului – 
Binecuvântarea Familiei/The Christmas Holiday – A Blessing of the Family 9 
Î.P.S. Prof. Dr. LaurenŃiu STREZA - ImportanŃa şi rolul Bisericilor creştine din Europa, potrivit 
documentelor pregătitoare ale celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene (AEE3)/The Role and 
Importance of Christian Churches in Europe, according to the Preparatory Documents of the Third 
European Ecumenical Assembly (EEA3) 12 
Mihai CIMPOI – Sacrul/Sacredness 22  
Florentin CRIHĂLMEANU - Primatul lui Petru şi al Bisericii Romei în primele trei secole 
creştine/The Pre-Eminence of Peter and the Roman Church in the First Three Centuries          28  
Eugen GAGEA - Gândirea creştină a cărturarului Vasile Goldiş/The Christian Thinking of the 
Scholar Vasile Goldiş           35 
Emilia PARPALĂ - Psalmii lui Tudor Arghezi. O persepctivă semio-discursivă/Tudor Arghezi’s 
Psalms. A Semio-Discursive Approach           38  
Elena-Irina ANCUłA - Nichifor Crainic - Teolog şi imnolog al neamului românesc/Nichifor 
Crainic - Theologian and Poet of the Romanian Nation          45  
MarŃian IOVAN - Aspecte identitare ale finalităŃilor educaŃiei religioase/Identity-related Aspects 
of the Goals of Religious Education         54 
Valentin BUGARIU - ViaŃa religioasă în opera literară a lui Mihail Gaşpar/Religious Life in the 
Literary Work of Mihail Gaşpar    65  
Mirel ANGHEL - Tudor Arghezi, un rǎzvrǎtit în tagma monahalǎ/Tudor Arghezi, a Rebel in the 
Monastic Caste  69 
Denis-Steliana BRĂDESCU - Slavici cel vajnic/The Energetical Slavici         74 
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Mihaela ALBU - Dialogul ştiinŃă-religie oglindit în literatura română (Poezia gândirii: între 
încifrare şi revelaŃie)/The Science - Religion Dialogue as Reflected in Romanian Literature (The 
Poetry of Thought): between Enciphering and Revelation           86 
Simona CONSTANTINOVICI - Stilul înalt Arghezian. Semantica sufletului/The High Style of 
Tudor Arghezi. The Semantics of the Soul       96  
Gheorghe POP - Ioan Inochentie Micu-Klein – 240 de ani de la moartea sa/Ioan Inochentie Micu-
Klein – 240 Years Since His Death        103 
Vasile POPEANGĂ – Activitatea constructivă a Episcopului Andrei Magieru în contextul cultural-
eclesiastic al timpului său/The Constructive Activity of Bishop Andrei Magieru in the Cultural-
Clerical Context of His Time  107 
Corina VAŞCA - 80 de ani de la târnosirea Bisericii Ortodoxe din Buteni/80 Years Since the 
Buteni Orthodox Church Was Sacred            114 
Nicolae IUGA - Ecumenism şi catolicism în concepŃia lui Hans Küng/Ecumenism and Catholicism 
in the Conception of Hans Küng             117 
Samuel Adrian CABA - Mişcarea ecumenică/The Ecumenical Movement            124 
Lavinia IONOAIA - Dihotomia vedere-lumină, în romanul Zahei Orbul, de Vasile 
Voicoluescu/The Vision-Light Dichotomy, in the Novel Zahei the Blind by Vasile Voiculescu      128 
Silvia IRIMIEA - Un caz particular al limbajului religios: limbajul ’numinos’ utilizat de Rudolf 
Otto/A Particular Use of the Language of Religion: Rudolf Otto’s Language of the ‘Numinous’  132 
Laura ORBAN - ConsideraŃii asupra Psaltirii în versuri a Mitropolitului Dosoftei/Considerations 
on the Psalm Book in Verse by Dosoftei the Metropolitan  Bishop         142 
Lavinia TOMA – Păcatele şi ispăşirea lor – Papucii lui Mahmud de Gala Galaction/Sins and  
Redemption – Mahmud’s Slippers by Gala Galaction   146 
Carmen POPESCU - Confesiune şi convertire/Confession and Conversion            149 
Elena Camelia ZĂBAVĂ - Prenumele român – între modă şi tradiŃie/(Romanian) Christian Name 
– between Fashion and Tradition           158 
Corina Viorica ŞERAN - Lirica religioasă argheziană –expresie a neliniştilor omului 
modern/Religious Lyricism of Arghezi – Expression of the Anxieties of the Modern Man         163 
Irina CIOBOTARU – Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt, între etică, memorie şi 
literatură/The Diary of Happiness by Nicolae Steinhardt, between Ethics, Memory, and Literature  
170 
SperanŃa Sofia MILANCOVICI - Benjamin Fundoianu, Pagini dintr-un confesional. SecvenŃe 
autobiografice, întrepătrunderi religioase/Benjamin Fundoianu, Pages in a Book of Confessions. 
Autobiographical Sequences, Religious Intermissions          178   
Marinela Doina DOROBANłU - Ejovşcina - o Golgotă modernă/Yezhovshichina - A Modern 
Golgotha     182 
Alexandru OLTEAN - Despre celŃi şi dublinezi cu W.B. Yeats şi James Joyce/Of Celts and 
Dubliners with W. B. Yeats and James Joyce            191 
Ioan Marius GREC - ConsideraŃii despre religia şi mitologia indoeuropeană/Considerations 
about the Indo-European Religion and Mythology  195 
Oana Aurelia GENCĂRĂU – Imagini şi câmpuri simbolice în discursul teatral al Evului 
Mediu/Images and Symbolic Fields in the Theatrical Discourse in the Middle Ages/Images et 
Champs Symboliques dans le discours théâtrale du Moyen Âge           202 
 
III. LEXICOLOGIE/LEXICOLOGY 
Giancarlo GERLINI – ConstrucŃia pronominală a limbii italiene în cursul secolului al XIX-
lea/The Pronominal Structure of the Italian Language during the 19th Century/La construction 
pronominal de l'italien au course du XIXe siècle    210          
Louis BEGIONI – Analiza câtorva procese semantice şi morfosintactice în cadrul unui sistemici 
diacronice a limbilor: exemple din limbile franceză şi italiană/An Analysis of some Semantic and 
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Morphosyntactic Processes within a Diachronic System of Languages: Examples in French and 
Italian/Analyse de quelques processus semantiques et morphosyntaxiques dans le cadre d’une 
systemique diacronique des langues: exemples en français et en italien       223  
Ingmar SÖHRMAN – Ce este genitivul român?/What is the Romanian Genitive?/ Qu’este-ce que 
c’est que le genitif roumain?        236 
 
IV. MISCELLANEA 
Teodor PĂTRAUłĂ - Şcoala confesională românească din Transilvania şi viaŃa cultural-
bisericească din perioada dualistă/The Romanian Religious School in Transylvania and the 
Cultural-Ecclesiastic  in the Dualist Period         247 
Cezar Corneliu MANDA - Noi tendinŃe conceptuale în evoluŃia ştiinŃei administraŃiei în perioada 
modernă/New Conceptual Trends in the Evolution of Administrative Science during the Modern 
Period           253 
Dorina DRAGOMIR, Mărioara POENARU, S. OTULBEA, M. RAICA, FL. BÎRSĂŞTEANU, 
Gh. CIOBANU, N. ŞTEFĂNESCU – Diagnosticul diferenŃial al maselor tumoral cervicale, din 
punctul de vedere al examinării CT/The Differential Diagnosis of Cervical Tumoral Masses from 
the Perspective of CT Examination          259 
Alexandru BLAGA - Evaluator în educaŃie. Clasificări şi sugestii de formare/Assessor in 
Education. Classifications and Suggestions for Training     268 

 
V. RECENZII/REVIEWS 
Dumitru LUPULIASA – Biologia moleculară a medicamentului – Prof.univ.dr. AUREL 
ARDELEAN, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2009/The Molecular Biology of Medicines  - 
Professor Aurel Ardelean PhD, “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2009          271 
Vasile MAN - Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2009/The 2009 Nobel Prize for Literature  
274 
Dan RIGA, Sorin RIGA – Amintiri din copilărie în secolul XXI/Childhood Memories in the 21st 
Century 276               
Ioana BALINT – DicŃionarul scriitorilor arădeni (sec. XIX-XX) ,,VASILE GOLDIS” UNIVERSITY 
PRESS, ARAD 2009/The Dictionary of Authors from Arad (19th-20th centuries) “Vasile Goldiş” 
University Press, Arad 2009         278   
Florica CÂNDEA – Horia TruŃă – Parcul de sculptură – Căsoaia Motto: "Vino, totdeauna 
toamna" (G. Bacovia)/Horia TruŃă – “The Sculpture Park – Căsoaia Motto: “Come, forever 
autumn” (G. Bacovia)            280 
Oana COZMA - Limba română – Abordări tradiŃionale şi moderne/The Romanian Language - 
traditional and modern approaches           284 
 
VI. CĂRłI ŞI REVISTE PRIMITE LA REDACłIE/BOOKS AND MAGAZINES ARRIVED AT 
THE EDITORIAL OFFICE              287 
 
VII. INSTRUCłIUNI PENTRU AUTORI/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS           289 
 
VIII. FOTOTECA REVISTEI „STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ”/THE PICTURE 
LIBRARY OF THE “ STUDIES OF SCIENCE AND CULTURE” REVIEW            293 
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ABONAMENTE 
La Revista Studii de ŞtiinŃă şi Cultură pe anul 2010 

 
 

PreŃul Revistei Studii de ŞtiinŃă şi Cultură este de 35 lei/buc.,iar abonamentele pentru anul 2010 
beneficiază de reducere 25%. 
          PreŃurile abonamentelor anuale pentru România sunt de 104 lei/an, 4 numere. 
Cititorii din Ńară pot opta pentru abonamente în lei, astfel: 
-expediind banii în contul UniversităŃii de Vest,,Vasile Goldiş’’din Arad,deschis la B.C.R.Arad,  
RO34RNCB0015028152520236 pentru  RON 
- cu plata în numerar ,la Casieria UniversităŃii de Vest,,Vasile Goldiş Arad,B-dul RevoluŃiei Nr.94-96, 
                            Program: Luni-Joi orele 8-11 şi 13- 15,30 
                                           Vineri     orele 8 -  9 şi 11-12,30    
        PreŃurile abonamentelor anuale pentru cititorii din străinătate sunt de 25 euro/an, sau 38 usd/an, 4 
numere.  
Cititorii din străinătate pot opta pentru abonament,astfel: 
-expediind banii în conturile UniversităŃii de Vest,,Vasile Goldiş’’din Arad,deschise la B.C.R Arad; 
RO07RNCB0015028152520237  pentru  EURO 
RO77RNCB0015028152520238  pentru  USD  
ATENłIE:TrimiteŃi pe adresa www.revista-studii-uvvg.ro un e-mail de notificare de plată, în care să ne 
comunicaŃi şi adresa de expediŃie pentru abonamentul plătit, e-mail vasileman7@yahoo.com 
          InformaŃii suplimentare privind efectuarea abonamentelor se pot obŃine la tel.0257/284737, Adam 
Eugenia şi prin fax 0257/214454, pentru OP sau chitanŃele achitate. 
 
 
 
 

2010 Subscriptions for the review 
“Studies of Science and Culture” 

 
 

Subscriptions: 
The price of the review “Studies of Science and Culture” is of 35 lei/issue and the 

subscribers for 2010 are entitled to a 25% discount. 
The price of the yearly subscription for Romania is 104 lei/year, 4 issues. 
Readers resident in Romania have the following payment options: 

- bank account transfer into ,,Vasile Goldiş’’University bank account, opened at B.C.R Arad, 
RO34RNCB0015028152520236 in lei 
- cash payment at ,,Vasile Goldiş” Western University Pay Office RevoluŃiei Avenue Nr.94-96, 

Schedule: Monday - Thursday between 8-11 and 13-15,30 
                               Friday  between 8-9 şi 11-12,30    
The price of the yearly subscription for readers resident outside Romania are 25 euro/year, 

or 38 usd/year, 4 issues.  
Readers non resident in Romania may send the money through bank account transfer into 

,,Vasile Goldiş’’University bank account, opened at B.C.R Arad; 
RO07RNCB0015028152520237 in EURO 
RO77RNCB0015028152520238 in USD  

Subscribers are asked to send to the adress www.revista-studii-uvvg.ro a payment 
notification email in which to inform us of the shipping adress for the payed subscription. 
 Aditional information regarding subscriptions can be obtained at  tel.0257/284737, Adam 
Eugenia, fax 0257/214454. 
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