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TT rei cărţi din Vechiul Testament sunt
atribuite lui Solomon: Cartea
Proverbelor (vorbeşte despre

înţelepciunea necesară în viaţă), Ecleziastul (tratează
despre prostia omenească prezentă în viaţă) şi Cântarea
Cântărilor (prezintă dragostea ca intermediar între cele
două extreme). În ebraică avem pentru „proverb”
cuvântul „masal”, probabil din rădăcina „MSL” care
înseamnă „a conduce”. Prin urmare, proverbul este un
cuvânt rostit de un conducător. Mai înseamnă şi
„zicătoare” (1 Samuel 10, 12), „cuvânt de pomină” sau
„de batjocură” (2 Cronici 7, 20; ideea este că acela care
suferă devine subiectul unei lecţii din care alţii pot
trage o învăţătură). Alte sensuri: „cântec zeflemitor”
(Isaia 14, 4), „ghicitoare”, „întrebare încurcată”
(Habacuc 2, 6). În limba greacă termenul
corespunzătoe este paroimia (din para: „în afară”, „pe
lângă” şi imos: „drum”), astfel că proverbul este un
cuvânt comun întrebuinţat de mulţime, aplicat la
cazuri singulare sau multiple dar totdeauna similare.
Paroimia poate însemna şi „zicere obscură” (Ioan 16,
25, 29; 2 Petru 2, 22) sau „parabolă” (Luca 4, 23).
Oricum, proverbul este un gen literar, parabola este o
figură de stil şi aici se apropie de sensul prim al lui
„masal” care s-ar traduce prin „comparaţie”, încât
sensul exact al termenului „parabolă” este: punerea a
două lucruri unul lângă altul, prin urmare este vorba

despre compararea lor. 
Pe scurt, un proverb comunică un adevăr prin

asemănare fără să fie el însuşi un adevăr. Cu alte
cuvinte proverbul este un discurs concis despre
înţelepciune, atât de concis încât poate fi redus la
câteva cuvinte. În limba română cuvîntul „proverb”
(pro)vine din limba latină, din proverbium, şi înseamnă
chiar „proverb”, „dicton”. Este format din prefixul pro
(„înainte”, „în faţa”, „pentru”, „în loc de”, „spre”) şi
substantivul de gen neutru verbum care înseamnă, faţă
cu problema care mă interesează aici, „vorbă adâncă”,
dar si „vorbă goală”, înseamnă „zicătoare”, dar şi „a
înşela pe cineva”. Într-o altă explicaţie, cuvântul
„proverb” derivă din pro („pentru”, „spre”) şi verba
(„cuvinte”), caz în care proverbul este acela care
concentrează multe cuvinte în spuse puţine (de unde
„maxima”, „zicala” sau „dictonul”).

Nu numai la noi, la români, proverbul este
considerat un soi de depozit de înţelepciune din care
nu avem decât a ne înfrupta. Spun unii că
înţelepciunea nu este altceva decât suma greşelilor pe
care le-am făcut, iar virtutea e dată de suma greşelilor
pe care nu le-am făcut încă. Există aici un risc dublu:
dacă îmi fac din proverb o regulă, atunci gândesc
aidoma celor de dinaintea mea si mă pierd eu; dacă
refuz proverbul, îi pierd pe cei dinaintea mea şi nu ştiu
sigur dacă mă regăsesc eu.

Care să fie soluţia? Calea de mijloc, vor spune cei
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How much wisdom do proverbs hide?

Too often, unfortunately, we mistake wisdom with proverbs. It must be said however that between the two of  them
it is established a report of  the part – whole type. The part is reserved for proverb, the whole is for wisdom. The middle
path, so much praised, will say most being convinced that they are really right, is seen as a solution for this fake problem.
I want to prove that they are not right, at least not always, for the proverb, mistaken with wisdom, often becomes a mean
to justify the error by blaming the others. I.e., if  there is a measure in every thing, I cannot see why the proverb would
remove itself  from measure? This is why I choose, to exemplify, two proverbs. I try to prove, by making a short history
of  them, how far are we from what we immediately believe that there is in them. These proverbs are: „truth is always in
the middle” and „never look a gift horse in the mouth”. 

Keywords: wisdom, proverb, truth, lie, argument.

Câtă înţelepciune ascund proverbele?



mai mulţi, convinşi că au mare dreptate. Vreau să arăt
că nu au dreptate, cel puţin nu întotdeauna, pentru că
proverbul devine, deseori, un mijloc de a justifica
eroarea dând vina pe alţii. Adică, dacă există o măsură
în orice lucru, nu văd de ce proverbul s-ar sustrage
măsurii? De aceea aleg, spre exemplificare, două
proverbe. Plec de la faptul că dacă proverbul
„depozitează înţelepciune”, asta înseamnă că, în
depozit, ceea ce este depozitat se poate şi strica. Iată
exemplele cu pricina.

Primul proverb: „calul de dar nu se caută la dinţi”
(noli equi denies inspicere donati). În spaţiul european
arhaic, calul trebuie în primul rând cercetat la dinţi,
căci după dinţii calului îmi dau seama de vârstă, de
puterea lui, de viteză, rezistenţă etc., prin urmare de
toate acele elemente de care ţin victoria sau
înfrângerea călăreţului (războinicului). Grecii aveau
obiceiul să facă în dar cai. Mulţi cai, şi dacă se putea,
troieni. De aceea avem a ne feri de greci atunci când
ne fac daruri. La noi, de obicei, calul de dar nu se caută
la dinţi (şi aici e ales calul tocmai pentru că e cal, nu
pentru că e dar!) Asta face, vrem nu vrem, diferenţa
dintre o populaţie „cabalină” (războinică) şi una
„dăroasă” (cum este aceea a agricultorilor). Nici un
războinic nu primeşte un cal decât după ce îi
cercetează dinţii, şi nu se sfieşte a-l refuza dacă dinţii
sunt stricaţi. Un agricultor se mulţumeşte şi cu un cal
second hand. În spaţiul nostru, calul este un simplu
animal de povară. Numai că, tratându-l doar astfel,
calului îi cad şi puţinii dinţi rămaşi. O altă variantă ne
spune: „calul de dar nu se caută în gură”. Pare-se că
expresia apare la noi în Evul Mediu şi departe de
episodul troian. Iată povestea, pe scurt: un oarecare
boier s-a dus într-o dimineaţă la târg unde a dat peste
un samsar care i-a vândut un roib. Boierul, cam
nepriceput, a luat calul de dârlogi, s-a dus cu el acasă şi
l-a dat spre grijă grăjdarului. Acesta a luat calul, l-a
ţesălat şi i-a dat să mănânce ovăz, calul n-a mâncat, nu
putea, avea carii. Află boierul toată tărăşenia şi face

dobitocul (calul, nu boierul!) cadou unui mujic.
Priceput, mujicul vrea să se uite în gura calului, la care
boierul spuse: „mujice, calu’ de dar nu se caută la
dinţi”! Nu se ştie ce s-a mai întâmplat cu nici unul din
cei trei, dar vorba a rămas.

Premisa este de aflat într-o strofă a unui poem
scandinav: „N-am văzut niciodată om atât de generos/
Şi atât de dornic să-şi cinstească oaspeţii/ Încât
primitul să nu fie primit”1. Este vorba aici despre dar
şi despre obligaţia de a întoarce darul, iar obligaţia
cade când confuzia dar-ofrandă se înstăpâneşte. Grecii
fac un sacrificiu, este adevărat, după cum la fel de
adevărat este că sacrificiul lor este unul interesat. Ştiu
grecii însă un lucru la care troienii nu au acces, nu încă,
şi când vor avea deja va fi prea târziu. Ce ştiau grecii?,
Ulise în speţă? Ştiau că „sacrificiul este modificat de
natura particulară a obiectului afectat”2. Iar calul este
un „sacrificiu de construcţie” menit să fie păzitorul
casei, al altarului, al oraşului” pe care-l construieşte sau
doreşte să-l construiască şi să-i constituie forţa. Pentru
aceasta se dezvoltă riturile de atribuire”. Calul troian
nu atribuie, ci distribuie. Funcţia sacrificială
funcţionează, nici vorbă, numai că o face invers.

La drept vorbind, calul nu a fost un „dar”, ci o
„ofrandă” (sacrificiu), şi pe această confuzie au mizat
grecii când au lăsat calul în faţa zidurilor Troiei, cal
făcut din lemn de corn luat dintr-o pădure sacră a lui
Apollo. Ofranda era pentru Atena şi pentru
întoarcearea acasă a grecilor. Ideea lui Ulise era că
troienii vor muşca momeala, vor lua calul de lemn ca
pe un dar şi îl vor introduce în cetate, mai ales că
simbolul Troiei era tocmai un cal. Troienii cad în
capcană, ba chiar distrug zidul de apărare pentru a face
loc trofeului să intre în cetate. 

Cassandra s-a împotrivit prevestind ce se va
întâmpla, fără ca nimeni să o creadă. Preotul Laocoon
a prevăzut că Troia va fi distrusă avertizând pe troieni
în faţa calului de lemn: „îmi este frică de greci, în
special de cei care vin cu daruri” (în cartea a-II-a din
Eneida, v. 49 Laocoon spune: equo ne credite, Teucri.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes, de unde şi
adagiul perfid britanic: Beware of  Greeks bearing gifts). 

Troienii decid să păstreze calul şi restul se
cunoaşte: Troia dispare din pricina unei confuzii de
cod, iar calul troian (Doureios Hippos) intră maiestos şi
definitiv în istorie şi în culegerile de proverbe, în timp
ce Ulise pare să scape de etichetele postmoderniste
care îl asociază unui „băiat de treabă, un vulgar globe-
trotter”4. Vorba aceasta, Timeo Danaos et dona ferentes, este
„echivalentul cult al dictonului popular: Graeca fides,
nulla fides […]. Aceeaşi părere o aveau latinii şi despre
cartaginezi, expresia Punica fides fiind sinonimă cu
perfidia. Se pare că Vergiliu s-a inspirit din Sofocle, şi
anume din tragedia Aiax, v. 665: «Darul duşmanului
nu-i dar, nu se foloseşte niciodată»”5.
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Dar şi ofrandă! Lucrurile sunt foarte clare. Un
aforism din Nietzsche pune lucrurile în ordine:
„trebuie să te desparţi de viaţă precum a făcut Ulise
despărţindu-se de Nausicaa, mai mult binecuvântând
decât iubind”6, după cum despărţirea are a fi făcută „cu
mai multă recunoştinţă decât dragoste”7. Ulise nu a
iubit Troia, a respectat-o însă profund, atât de profund
încât a sfârşit prin a-i fi recunoscător. Penelopa nu s-a
bucurat de respectul lui Ulise, nu!, Penelopa a fost
iubită de Ulise fără ca Troia să fi fost urâtă de „cel urât
de zei” (Odyseus).

Până la urmă, căci la noi este mereu ca la nimenea!,
zicerea aceasta îşi află corespondentul într-un
contrariu: ea „poate să evoce «nazurile» unui tânăr
(eventual prea puţin dispus să se însoare), căruia nu-i
place calul ce ar urma să-i fie oferit; ceea ce contrazice
un cunoscut dicton popular care sună: «calul de dar nu
se caută la dinţi»”8. Aceasta vrea să spună nimic altceva
decât că leneşul e bucuros să nu găsească tocmai ceea
ce căuta. Iată-l astfel scutit de probleme, căci el caută
cai verzi pe pereţi şi, fireşte, nu-i va afla.

Al doilea proverb spune: „adevărul se află
întotdeauna la mijloc”. Eu cred că adevărul (ciudat
concubinaj în limba română între două prepoziţii şi un
adjectiv: ad-de-verum!) nu se află niciodată la mijloc, şi
mai cred că acest proverb este periculos pentru că lasă
şi credinţa şi raţiunea să lenevească. Am două
argumente împotriva acestui proverb. Un argument
filosofic, altul teologic. 

Argumentul filosofic ţine de logică şi logica ne
învaţă că, faţă cu un lucru, pot spune că este fie
adevărat, fie fals, lucrul fie există, fie nu există. Nu pot
vorbi aici de o cale mijlocie, căci aceasta ar însemna să
afirm că un lucru şi există şi nu există, că lucrul este si
adevărat si fals în acelaşi timp şi sub acelaşi raport.
Chestiunea nu este doar absurdă, ci şi nefirească. Dacă
un lucru are o fire, atunci el există; dacă lucrul nu are
fire, nici nu există. Acesta este argumentul filosofic
(logic) şi care ne spune la modul cel mai simplu că „a
enunţa că ceea ce este nu este, sau că ceea ce nu este
este, constituie o propoziţie falsă; dimpotrivă, o
enunţare adevărată e aceea prin care spui că este ceea
ce este şi că nu este ceea ce nu este. Aşa că acela care
spune despre ceva că este sau nu este va trebui prin
aceasta, implicit, să spună ceva adevărat sau ceva fals”9.
Cu exemplul lui Aristotel, un termen mijlociu între
extremele unei contradicţii ar putea fi ceva între om şi
cal, adică exact ceva care nu e nici om nici cal.
Chestiunea apare şi în Despre interpretare unde tot
despre contradicţie se vorbeşte: „înţeleg prin opoziţie
că acelaşi este afirmat şi negat despre acelaşi”10. 

Totul pare să plece de la un loc din Republica, loc în
care Platon spune despre Homer, scuzându-se: „şi
totuşi, nu trebuie preţuit un om înaintea adevărului, ci
trebuie să spun ceea ce am de spus”11. Iar pe la

începutul Eticii nicomahice, Aristotel scrie, ca un soi de
parafrază la intervenţia platoniciană: „credem însă că,
pentru a salva adevărul, este mai bine şi chiar necesar
să renunţi la sentimentele personale, cu atât mai mult
dacă eşti filosof  (aici e locul ironiei lui Aristotel faţă cu
Platon care invoca dragostea şi sfiala pe care le purta
lui Homer încă din copilărie – n. m.). Căci, deşi le
iubim pe amândouă, este pentru noi o datorie sacră să
punem adevărul mai presus de prietenie”12. Forma
cumva canonică a acestei mici înţepături filosofice
apare în secolul al III-lea al erei creştine în Viaţa lui
Aristotel scrisă de Ammonius Saccas şi tradusă în latină
o mie de ani mai târziu. Expresia devine un loc comun:
amicus Plato, sed magis amica veritas. Iar Sfântul Toma,
admiratorul lui Aristotel, pe urmele lui Augustin, care
nu preţuia pe Stagirit, spune, aproape împăcându-i pe
cei doi, că adevărul este al lucrului înainte de a fi al
intelectului şi că în nici un caz nu poate fi doar al
intelectului, de unde şi teoria adecvaţiei (veritas
estadaequatio rei et intellectus)13. Înţeleg, în fine, că
adevărul nu e niciodată pur şi rareori e simplu şi că
dacă adevărul e întotdeauna frumos, frumuseţea nu e
mereu adevărată.

Argumentul teologic pare să facă dreptate si celor
ce contestă proverbul precum şi acelora care-l acceptă.
Cei care-l acceptă reiau spusa cristică – „Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa”; Dicit ei Iesus: Ego sum via et
veritas et vita (Ioan 14, 6) - şi conchid: iată, Adevărul se

3 >>>

Aristotel şi Platon (fragment din „Şcoala din Atena”)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98

/Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg



află la mijloc, între Cale şi Viaţă. Apoi, ca un argument
de întărire, Adevărul este crucificat între doi tâlhari,
deci tot la mijloc, şi cel ce spune despre sine că este
Adevărul este a doua persoană a Treimii (din nou la
mijloc). Cei care nu agreează acest proverb (şi eu sunt
unul dintre aceia) se întemeiază pe câteva locuri
evanghelice: „nimeni nu poate să slujească la doi
stăpâni; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui
Mamona” (Nemo potest duobus dominis servire; non potestis
Deo servire et mammonae - Matei 6, 24) şi: „Cuvântul
vostru să fie: ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu;
iar ceea ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este”
(Sit autem sermo vester „Est, est”, „Non, non”, quod autem
his abundantis est, a Malo est - Matei 5, 37). Ceea ce este
între „da” şi „nu” vine de la cel rău, iar cei aşezaţi între
aceste cuvinte („da” şi „nu”) sunt „căldiceii”. „Da” să
fie „da” şi „nu” să fie „nu”; altfel cădem sub judecată
(sit autem vestrum: „Est” est et „Non” non, uti non sub
iudicio decidatis - Iacob 5, 12). Cât despre cei „căldicei”,
nu-i simpatizează nici Dumnezeu şi nici oamenii.
„Căldiceii” sunt cu două feţe, adevărul are una singură.
Cât priveşte cele două cuvinte dintr-o odă a lui Horaţiu
(aurea mediocritas, II, 10, 5), este de spus că au sfârşit, cu
timpul, în peiorativ.

Cartea Proverbelor are un obiectiv foarte clar: să nu
ne supărăm când cineva ne atrage atenţia spunându-ne
că am greşit. Şi cum închinăm temple virtuţii, Ezechiel
3, 19 ne spune: „Iar dacă tu vei înştiinţa pe cel rău şi el
nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea sa cea
rea, acela va pieri de păcatul său, iar tu îţi vei mântui
sufletul tău”. Poţi apoi face orice doreşti cu
proverbele. Doar apoi!
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St. Gregory of  Nyssa on the Mystery of  Penance and the Eucharist as steps towards deification

Gregory’s spiritual teaching has been the subject of  intensive study since the Second World War. Several writers have
seen in Gregory a major exponent of  the doctrine of  deification, but in fact he appeals to the doctrine less. Deification
for the bishop of  Nyssa refers primarily to the transformation of  the flesh assumed by the Son at the Incarnation (and,
by extension, to the operation of  the sacraments), and secondarily to man’s participation in the divine perfections. Saint
Gregory of  Nyssa came to describe the Eucharist as a sacrifice, specifically an unbloody sacrifice. The Eucharistic
mystery bears an objective Real Presence. The bread and wine are believed to become the genuine Body and Blood of
the Christ Jesus (a mode of  thought supported by such verses as John 6, 55) through the operation of  the Holy Spirit.
The union of  divine and human in Christ endowed his flesh with true life. 

Keywords: St. Gregory of  Nyssa, Penance, Eucharist, deification, the sacramental gift, Church, Incarnation.

Sfântul Grigorie al Nyssei despre Taina Pocăinţei
şi a Euharistiei ca trepte spre îndumnezeire

Viaţa creştină, „viaţa filosofică” este o viaţă
sacramentală, de contemplare şi slujire SS fântul Grigorie de Nyssa socoteşte

viaţa călugărească adevărata filosofie,
întrucât îi duce pe cei ce o practică la

contemplarea adevăru lui, care e Dumnezeu Cel
personal. Practicanţii adevăratei filosofii ajung la
cunoaşterea adevărului, însă prin Duhul Sfânt, la
aceasta ajungând nu fără o contribuţie şi o pregătire
proprie a lor1. În mod evident, ideea Sfântului Grigorie
de viaţă în mănăstire reprezintă doar o parte din
viziunea sa mai comprehensivă asupra Bisericii ca şi
Trup al lui Hristos, unde există multe membre cu
sarcini diferite. Viziunea Sfântului Grigorie asupra
comunităţii creştine ideale nu este cea conform căreia
fiecare persoană ar trebui să-şi trăiască viaţa exact aşa
cum şi-o trăiesc asceţii din mănăstire, care trăiesc „o
viaţă filosofică”. În timp ce preocuparea foarte specială
şi foarte dragă Sfântului Grigorie era viaţa
contemplativă a mănăstirilor, preocupările lui
fundamentale se asociază noţiunii sale de om care
formează „un om unic”: un Trup al lui Hristos,
Biserica, membrele ei fiind fiecare „un chip al Lui”. În
perspectiva Sfântului Grigorie, chemarea divină de a-L
urma şi imita pe Hristos întâmpină fiecare suflet
omenesc la propriu-i nivel; încurajează fiecare persoană
să trăiască după virtute în poziţia şi slujba deţinută în
serviciul Unicului Trup al lui Hristos, ca unul dintre
membrele Lui. Ţelul perfecţiunii sau desăvârşirii este
pentru fiecare din noi – pentru ministru şi cizmar, în
mod egal – urmarea şi imitarea lui Hristos pe căi
multiple în credinţă şi împărtăşirea de trăirea
sacramentală a Bisericii2.

În viziunea gregoriană asupra creştinismului,
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perfecţiunea nu este doar pentru „filosofi”3 sau pentru
asceţii mănăstirilor care, de dragul iubirii lor pentru
adevărata Înţelepciune, Hristos, se dedică „vieţii
filosofice”. Aceste persoane năzuiesc la cunoaşterea
divină, pentru a atinge „maturitatea intelectuală”, pe
măsură ce Hristos creşte în ei, dar asta nu înseamnă o
viaţă superioară din perspectiva credinţei. Credinţa este
una singură în Biserică: este mărturisită împreună, ca
un singur trup cu o singură voce în numele inefabil al
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh – în numele cu care
sunt botezaţi creştinii. Mai mult, acei care conduc pe
alţii în Biserică trebuie să se străduiască, în perspectiva
Sfântului Grigorie, să atingă desăvârşirea.

În concepţia Sfântului Grigorie, „virtutea lui
Moise” – ca întreaga perfecţiune creştină – înseamnă
asemănarea perfectă cu Dumnezeu prin slujire, şi nu
prin cunoaştere, ca „Arhetip divin”. Arhetipul este
cunoscut prin persoana lui Hristos, Care, prin
Întrupare, a devenit Prototipul „omului nou” (Efes. 4,
24). În „forma slujitorului” (Fil. 2, 7), Domnul era între
cei ai Lui ca „unul care slujeşte” (Lc. 22, 27). Chiar şi
ca Stăpân al slujitorilor Lui, El le slujea acestor ucenici
şi urmaşi ai Lui – pe care îi putea numi chiar prieteni.
„Viaţa filosofică”, în perspectiva Sfântului Grigorie,
este o viaţă de contemplare şi slujire, nu pentru câştig
personal sau beatitudine personală, ci pentru binele
comun al singurului Trup4.

Pocăinţa – cale către îndumnezeire

Păcatul este o realitate, şi, din nefericire, una
centrală a existenţei umane, dar şi cea mai gravă şi mai
nefericită. Viaţa omului, după căderea protopărinţilor
în păcatul strămoşesc, este o luptă virulentă împotriva
despărţirii de Dumnezeu prin păcate şi patimi şi a unirii
cu El prin rugăciune, fapte bune şi cultivarea virtuţilor
sfinte. În acest sens, viaţa umană se desfăşoară într-o
continuă mobilitate, omul de multe ori oscilând între
cădere şi înălţare, între abisurile păcatelor şi culmile
virtuţilor. „Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim
pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă
mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept
ca să ne ierte nouă păcatele şi să ne curăţească pe noi
de toată nedreptatea” (I In. 1, 8-9).

Mântuitorul Hristos, venind la râul Iordan, îşi
începe misiunea Sa printr-o exortaţie fermă la pocăinţă,
atunci când rosteşte prima Sa predică: „Pocăiţi-vă, că s-
a apropiat Împărăţia cerurilor” (Mt. 5, 17). Acelaşi
îndemn îl rostise şi Înaintemergătorul Său – Sfântul
Ioan Botezătorul (Mt. 3, 2). Această Sfântă Taină a
Pocăinţei a fost instituită de Mântuitorul Hristos după
Învierea Sa din morţi, textul pe care se întemeiază acest
adevăr fiind consemnat în Evanghelia după Ioan: „Şi
zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh
Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora
le veţi ţine, vor fi ţinute” (In. 20, 22-23). Cu toate că a

fost instituită de Domnul Hristos după Învierea Sa prin
cuvintele acestea, ea a fost anunţată de El mai dinainte
de Înviere (Mt. 8, 10) şi chiar a fost săvârşită de Însuşi
Întemeietorul ei. El acorda Cel dintâi iertarea păcatelor
persoanelor care mărturiseau credinţa în El, cerând
ajutorul Lui şi prin aceasta mărturisind implicit
păcatele lor, acceptând totodată îndemnul Lui de a nu
mai păcătui5. În preajma Înălţării Sale la cer, dat fiind că
nu mai putea acorda iertarea păcatelor în mod vizibil,
dă putere ucenicilor Săi ca să acorde această iertare,
adică harul Sfântului Duh (In. 20, 22) sau puterea Lui
Însuşi, lucrând în ei prin Duhul Sfânt6. 

Pocăinţa, care este o formă a bunătăţii lui
Dumnezeu, se mai numeşte şi „mâna lui Dumnezeu”
care ridică din păcate şi „al doilea botez”, fiind o
reînnoire a Tainei Botezului, căci prin ea se realizează
lucrarea de purificare a omului. Pocăinţa şi mărturisirea
păcatelor reînnoieşte sau actualizează harul Botezului,
căci ne dă posibilitatea de a intra din nou în comuniune
cu Dumnezeu.

Prin pocăinţă, care este o cale de curăţire
sufletească, credincioşii obţin iertarea păcatelor,
evitându-le, prin înfrânare, pe cele viitoare. Pocăinţa
este actul de autocritică şi de judecată al conştiinţei,
aceasta din urmă fiind numită şi tribunalul lui
Dumnezeu din om. 

În scrierile ascetice, pocăinţa este privită sub două
aspecte: ca Taină, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca
lucrare permanentă în suflet, menţinută prin
rugăciunea neîntreruptă, alungarea duhurilor rele şi
prin răbdarea necazurilor, având convingerea că prin
necazuri ne putem curăţi de păcatele trecute şi feri de
tentaţiile viitoare.

Judecăţii conştiinţei sau căinţei sunt supuse nu
numai păcatele, ci şi orice nedeplinătate în virtute;
pocăinţa urmează deci, atât păcatelor cât şi virtuţilor
nedepline. Astfel, ea devine o realitate neîntreruptă în
conştiinţa noastră. 

Căinţa adevărată nu trebuie confundată cu
deznădejdea, sau cu o nemulţumire descurajantă, ci e o
judecată care ne cheamă la „şi mai sus” decât ceea ce
realizăm din punct de vedere moral, şi care ne leagă de
Dumnezeu. Dacă n-ar fi căinţa, n-ar fi nici tendinţa de
autodepăşire continuă a omului7.

Cât priveşte termenii utilizaţi de Sfântul Grigorie
pentru a desemna pocăinţa, aceştia nu au conţinut
juridico-penitenţial, ci ei desemnează câteva etape
importante ale Tainei. Astfel, ea necesită o mărturisire
(ξαγόρευσις8) care nu-şi are scopul în sine, ci implică
răspunsul sau sfatul de la persoana căreia ne confesăm,
prin mărturisire, omul scoţând din sine tot ceea ce este
nefolositor9. Taina cere şi căinţă (µεταµέλεια10) care
implică dorinţa de schimbare a voinţei, a intenţiilor. Al
treilea termen utilizat de Sfântul Grigorie pentru a
denumi Taina este µετάνοια11, care înseamnă a gândi
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altfel decât în experienţa păcatului. Acest aspect este
cel mai delicat deoarece orice păcat se consumă mai
întâi în gând12, şi de aici trebuie începută şi totala
reconversie sufletească şi revirimentul spiritual, acestea
din urmă ducând la un perpetuu festin duhovnicesc.

Este binecunoscut faptul că Sfântul Grigorie al
Nyssei, ca şi fratele său, Sfântul Vasile cel Mare, a lăsat
Bisericii o scrisoare canonică13 ce cuprinde o serie de
canoane penitenţiale. Învăţătura despre Pocăinţă a
Sfântului Grigorie este în desăvârşit acord cu cea a
Sfinţilor Părinţi: cu adâncă înţelegere faţă de firea
păcătoasă a oamenilor şi hotărât contrară rigoriştilor.
Sfântul Grigorie de Nyssa, bun cunoscător al tainelor
dumnezeieşti, dar şi al firii umane, în scrisoarea sa
pastorală oferă sfaturi duhovnicilor cum să judece
păcatele oamenilor şi ce epitimii să dea pentru ispăşirea
lor, ca doctoria duhovnicească să vindece sufletele de
păcate (can. 1). Păcatele mari, cum sunt: idolatria,
erezia, apostazia şi trecerea la iudaism, cer pocăinţă
viaţa întreagă. Cei vinovaţi de astfel de păcate numai pe
patul morţii se vor împărtăşi de „Tainele sfinţeniei”.
„Faţă de cei căzuţi de la credinţă prin constrângere, se
recomandă blândeţe (can. 2). Cei ce de bunăvoie îşi
mărturisesc păcatele şi dau semn de îndreptare, vor
primi canoane mai blânde, iar cei ce sunt descoperiţi în
răutate, primesc epitimii aspre: pentru desfrânare 9 ani;
pentru adulter şi pentru celelalte nelegiuiri mai grave
timpul penitenţei şi al trecerii prin cele patru trepte se
va dubla (can. 4). Uciderea cu voia se canoniseşte cu
câte 9 ani în fiecare treaptă de penitenţă. Când pocăinţa
e intensă, în fiecare treaptă anii se pot reduce la 8, 7, 6,
5. Aceeaşi prescurtare se va putea aplica şi ucigaşilor
fără voie. În caz de moarte, se face îndată împărtăşirea,
iar dacă bolnavul se însănătoşeşte îşi continuă timpul
de canonire (can. 5). Patima lăcomiei naşte furtul. Când
aceasta se săvârşeşte cu vărsare de sânge, se va pedepsi
ca şi uciderea. Dacă se mărturiseşte preotului,
vinovatul va trebui să facă săracilor milostenie, ca să se
vindece de patimă (can. 6). Jefuirea mormintelor se
pedepseşte cu epitimia desfrânării (can. 7); sacrilegiul
se canoniseşte ca şi uciderea (can. 8). 

În general, Sfântul Grigorie face o analiză
psihologică a păcatelor, după originea lor din raţiune,
din pofte sau din mânie, apoi le prescrie leacurile de
vindecare”14. De aceea canoanele lui sunt puse în
funcţie de cugetele şi de sentimentele penitentului.
Duhovnicul – priceput şi înţelept – are libertatea să le
prescurteze sau să le aplice cu asprime, apreciind
natura păcatelor, consecinţele lor mai mici sau mai
mari şi intensitatea pocăinţei celui căzut în diverse
păcate sau patimi ucigătoare de suflet.

Cu iubire şi duioşie părintească se adresează Sfântul
Grigorie penitenţilor, lansându-le afabile exortaţii la
mărturisire verbală şi chemându-i sub tratamentul său
duhovnicesc: „Vărsaţi înaintea mea lacrimi amare şi

multe şi voi vărsa şi eu cu voi. Alipiţi-vă cu tristeţe de
un slujitor al Bisericii şi încredeţi-vă în el ca într-un
părinte … Preotul se întristează de păcatul fiului său
duhovnicesc, cum s-a întristat Iacob la vederea hainei
iubitului său Iosif. Trebuie să vă încredeţi în cel ce v-a
născut în Dumnezeu mai mult decât în cei ce v-au
născut trupeşte. Descoperiţi-i cu îndrăzneală secretele
cele mai mari, descoperiţi-i tainele sufletului vostru,
precum se descoperă doctorului rănile cele mai secrete.
El va purta grijă de sănătatea voastră”15. În alt loc,
autorul nostru arată că doar acum este vremea
pocăinţei şi de aceea nu trebuie să ratăm această şansă
de mântuire: „... Judecătorul (Dumnezeu – n. n.) ne
cere să facem pocăinţă, … strădanie care numai în iad
nu se mai întâmplă”16.

În concepţia Sfântului Grigorie, pocăinţa este
izgonitoare şi biruitoare de demoni, fiind singura luptă
pe care o avem de dus: „… împotriva diavolului şi
împotriva oricărei izbelişti la care suntem expuşi,
pocăinţa e singura luptă pe care o avem de dus, bine
ştiind că cel care ajunge să se facă stăpân pe sine însuşi,
acela se face biruitor pentru totdeauna asupra
vrăjmaşului lui”17. 

În ceea ce priveşte repetarea mărturisirii păcatelor
şi primirea iertării lor, Sfântul Grigorie precizează
următoarele: „Spun cei ce curăţă aurul că, dacă s-a
înnegrit frumuseţea strălucirii lui prin vreo materie mai
murdară amestecată în el prin adaos din afară, culoarea
urâtă trebuie tămăduită prin topirea în foc şi lucrul
acesta trebuie făcut de multe ori; şi la fiecare topire
trebuie cercetat cu cât s-a făcut aurul mai bine colorat
decât la cea dinainte; şi aşa, în toate cele următoare. Şi
să nu se înceteze a se curăţa materia prin foc, până când
înfăţişarea aurului nu-şi va mărturisi curăţia şi lipsa de
pată. Pentru ce am făcut pomenire de aceasta,
începând tâlcuirea de faţă a celor citite, ni se va face
vădit din însuşi înţelesul celor scrise. 

La început firea omenească era ca aurul şi strălucea
prin asemănarea cu Binele cel nepătat. Dar s-a urâţit la
culoare şi s-a făcut neagră după aceea, prin amestecarea
răului în ea, precum am auzit de mireasă spunând la
începutul Cântării18, că neîngrijirea viei a făcut-o
neagră. Dar Dumnezeu, Cel ce toate le întocmeşte cu
înţelepciune, tămăduind urâţenia ei nu născoceşte o
frumuseţe nouă în ea, care nu era mai înainte, ci o
aduce din nou la harul cel dintâi, întorcând la starea de
curăţie, prin desfacerea de răul adaos, pe cea înnegrită
prin rău. Precum deci, meşterii pricepuţi în aur, după
prima topire cercetează cât a înaintat în frumuseţe
materia ale cărei pete au fost mistuite de foc, şi
făcându-se a doua topire, dacă n-a fost curăţită destul
la prima, iau seama la frumuseţea adăugată, şi făcând
de multe ori la fel, iau seama mereu la adausurile
frumuseţii printr-o probă îngrijită, aşa şi acum
Lecuitorul aurului înnegrit, făcând sufletul strălucit,
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prin leacurile folosite, ca printr-o topire, la început
aseamănă frumuseţea dobândită cu a unei călărimi, iar
acum îi recunoaşte frumuseţea apărută ca a unei
fecioare”19. Prin cele spuse, cuvântul învaţă că
frumuseţea dobândită din nou constă în a veni aproape
de izvorul Binelui şi în a se apropia de însăşi
frumuseţea adevărată, de la care s-a depărtat20. Firea
omenească a fost făcută în stare să primească „cele
voite în libertate şi să meargă spre ceea ce o duce
pornirea liberei alegeri şi după aceea să se şi prefacă.
Astfel, primind patima mâniei, se face mânioasă; când
ajunge stăpână pofta, se descompune în plăcere; când i
s-a îndreptat pornirea spre laşitate şi frică, precum şi
spre toate celelalte patimi, îmbracă chipurile fiecăreia
dintre patimi, precum şi dimpotrivă, primind în sine
îndelunga răbdare, curăţia, pacea, nemânierea,
neîntristarea, buna îndrăznire, netulburarea, întipăreşte
pecetea fiecăreia din acestea în starea sufletului,
liniştindu-se întru netulburare. 

Deci, odată ce virtutea e străină de patimă, nu mai
pot fi amândouă la un loc. Căci cel ce s-a despărţit de
înfrânare petrece numaidecât în viaţă neînfrânată; şi cel
ce s-a scârbit de viaţa necurată a dobândit, prin
întoarcerea de la patimă, neîntinarea. Aşa şi în toate
celelalte: smeritul s-a despărţit de mândrie, şi cel ce s-a
umflat de îngâmfare a lepădat smerita cugetare...
Precum, în cele ce sunt potrivnice prin fire, depărtarea
unuia e una cu arătarea celuilalt, aşa, dat fiind că
alegerea noastră e astfel că are puterea să se modeleze
după ceea ce voieşte…”. Omul se modelează după
ceea ce alege în chip liber. El îşi înfăptuieşte însă chipul
adevărat doar făcându-l mai asemănător cu modelul
său, care este Binele suprem. Altfel, nu îşi
transfigurează, ci îşi urâţeşte, îşi desfigurează chipul
omenesc, încât devine mai puţin om22.

O armă foarte puternică împotriva păcatului sădită
în fire de Dumnezeu este sfiala care nu numai că ne
întoarce de la rele, dar o ia şi înaintea greşelilor,
făcându-l pe om să nu cadă rob păcatului: „… de
obicei sfiala care se află în firea omului este o armă
mare şi puternică cu care înlăturăm păcatul. Cred că ea
a fost anume sădită în fire de Dumnezeu pentru ca
această dispoziţie sufletească să ne întoarcă de la rele.
Sentimentul sfielii este înrudit cu cel al ruşinii şi au
anumite trăsături comune. Căci prin ele amândouă se
pune stavilă păcatului, chiar dacă cineva ar vrea să se
folosească de dispoziţia aceasta a sufletului, pentru a
păcătui. Căci sfiala mai mult decât frica a dus adesea la
fuga de necuviinţe. Însă şi ruşinea, care urmează după
mustrările făcute în urma greşelii, este în stare ea
singură, să întoarcă pe cel ce a păcătuit, ca să nu ajungă
iarăşi în situaţia de a fi mustrat. Deosebirea dintre
ruşine şi sfială se poate defini şi descrie aşa: ruşinea
este o sfială mai tare, iar sfiala este o ruşine mai slabă.
Aceste sentimente îşi arată şi deosebirea şi asemănarea,

în culoarea feţei celui care le simte. Sfiala se vădeşte
printr-o mică roşeaţă, căci şi trupul este afectat
împreună cu sufletul, printr-o predispoziţie naturală,
comună atât sufletului cât şi trupului.

Când cineva simte sfială, căldura din jurul inimii i se
ridică în obraji şi devine vizibilă. Dar cel ce se ruşinează
pentru vădirea greşelii sale devine palid cu puţină
roşeaţă. Căci paloarea fricii se amestecă cu roşeaţa.
Deci un simţământ de acest fel poate s-o ia înaintea
greşelilor, ca să nu mai cadă în acele fapte, a căror
mustrare ar produce omului ruşine. Dacă lucrurile stau
astfel şi dacă cuvântul exprimă adevărul, patima ruşinii
a fost pusă în fire ca să ne păzească de greşeli”23.
Leacurile celor contrare sunt tocmai cele contrare,
altfel spus, remediile păcatelor sunt tocmai virtuţile,
fiecare păcat sau patimă având ca remediu exact
virtutea opusă: „…neprihănirea va stinge pornirea
desfrânată şi pătimaşă a cugetării; smerita cugetare va
mistui îngâmfarea, modestia va tămădui boala
mândriei; bunătatea iubirii va alunga din suflet o listă
lungă de rele protivnice. Căci din faţa ei se retrage ura,
pizma, mânia, mişcarea furioasă, iuţimea, uneltirea,
făţărnicia, pomenirea faptelor care ne-au supărat,
dorinţa de răzbunare, fierberea sângelui din jurul
inimii, ochiul duşmănos. Astfel turma acestor rele e
alungată de simţirea iubitoare”24. 

Atunci când face referire la tinereţea tumultuoasă şi
la tentaţiile ei multiple, Sfântul Grigorie de Nyssa îl
oferă ca paradigmă a curăţiei pe fratele său Naucratios,
care îşi domolea tinereţea năvalnică prin osteneli,
supunându-se cu zel şi râvnă voinţei materne, dacă se
întâmpla să-i ceară aceasta, desăvârşindu-se pe două
căi: cu osteneli îşi istovea tinereţea, iar prin supunerea
faţă de mamă era bine călăuzit spre Dumnezeu prin
împlinirea poruncilor divine25.

Sfântul Grigorie, relatând istoria evreilor şi
şovăielile acestora în credinţă şi virtute, zice că „…
legea Duhului nu îngăduie, după porunca lui Moise,
intrarea în Sfânta Sfintelor, celui ce nu-şi spală cămaşa
conştiinţei sale, dacă s-a atins de vreun gând muritor şi
vrednic de osândă”26. 

Păcatul este, într-adevăr, răul sub toate formele lui,
fiind în dezacord cu legile lui Dumnezeu, ale naturii şi
ale vieţii; cu toate acestea însă, dacă păcătosul se
întoarce de la calea lui cea rea, Dumnezeu nu mai ţine
seama de relele trecute şi-i arată marea Lui iubire de
oameni dăruindu-i bucuria sublimei iertări: „«Ca o mie
de ani în ochii Tăi Doamne, ca ziua de ieri care a trecut,
anii lor vor fi nimicnicie» (Ps. 89, 3). Ce învăţătură luăm
de aici? Că pentru cel ce s-a trezit şi revine iarăşi la
virtute, după întoarcerea de la păcat, ca o mie de ani i
se pare mulţimea relelor, iar lui Dumnezeu i se pare o
nimica toată, dacă omul se întoarce. Căci ochiul lui
Dumnezeu priveşte mereu ceea ce este prezent,
neţinând seama de cele trecătoare. Stăruinţa în răutate

<<< 8

TR
A

NS
IL

VA
NI

A
8/

 20
11



este considerată de Dumnezeu ca o zi sau ca o seară a
nopţii care a trecut şi a pierit, deşi este dispreţuită de
cei ce păcătuiesc ca şi cum nu ar fi făcut nimic. Dar de
Dumnezeu este socotită ca o mulţime de ani. Căci zice:
«Nimicnicie vor fi anii lor» (Ps. 89, 5). Foarte nimerit şi
în înţeles propriu numeşte Psalmistul greşelile
nimicnicie, căci în chip firesc cel ce face rău socoteşte
greşeala ca nimic, şi găseşte o scuză pentru fiecare
faptă rea”27. 

Sfântul Grigorie ne relevă în cele din urmă şi
folosul adevăratei pocăinţe: „Este bine ca propria
învăţătură a Bisericii să ducă la virtute prin mărturisirea
greşelilor. Căci prin mărturisire ne putem pune în
siguranţă propriul suflet utilizând arma ruşinii. Dacă
cineva, din nemăsurată lenevie, face o indigestie şi,
ajungând la inflamaţii, trebuie să fie vindecat prin
operaţie sau cauterizare, cel vindecat va considera
boala ca pe un învăţător care să-l instruiască în buna
rânduială, pentru tot restul vieţii când vede urma
operaţiei sau a cauterizării pe trupul său. Tot aşa cel
care îşi descoperă propriul eu prin mărturisirea faptelor
sale ascunse, este înţelepţit pentru tot restul vieţii prin
amintirea ruşinii păţite în cursul mărturisirii făcute”28. 

În secolul al IV-lea, iertarea păcatelor era publică,
însă Sfântul Grigorie nu ne mai precizează dacă şi
mărturisirea era publică. Cu toate acestea, „Apoftegmele
ne relatează că la Părinţii pustiei se practica
mărturisirea păcatelor în taină, iar întrucât Părinţii
Capadocieni au fost în strânse relaţii cu Părinţii pustiei
suntem îndreptăţiţi să credem că în Biserica din
Capadocia, în secolul al IV-lea mărturisirea păcatelor se
făcea în taină sau pe cale de a se săvârşi în taină. Sfântul
Grigorie de Nyssa nu face însă, nici o mărturisire în
acest sens”29.

Euharistia – hrana nemuririi oferită
omului spre îndumnezeire

Sfintele Taine, în special Botezul şi Euharistia sunt
mijloace şi condiţii sine qua non îndumnezeirii. Ele „fac
posibilă intrarea liberă şi personală a omului în
comuniunea cu slava divină pe care Logosul lui
Dumnezeu a dăruit-o naturii umane asumându-şi-o”30.
Euharistia pare a fi principala metodă pentru acest
proces. „Mai presus de toate, prin Euharistie, creştinul
este făcut una cu şi în Hristos … ca să primească
fructul eternităţii”31.

Dezvoltând ideea, putem sublinia că, pentru a se
uni prin credinţă cu Hristos, pentru a se desăvârşi şi
îndumnezei, omul nu are nevoie numai de curăţirea
sufletului, ci şi trupul său trebuie hrănit pentru
dobândirea vieţii veşnice cu hrana nemuririi. Trupul
ajunge pe altă cale să se împărtăşească şi să se unească
cu Acela care conferă mântuirea. Mijlocul este Sfânta
Euharistie, prin care se restabileşte sănătatea şi

nemurirea pierdută prin căderea omului în păcat. 
Toţi trei Capadocienii (Sfinţii Vasile cel Mare,

Grigorie de Nazianz şi Grigorie de Nyssa)
menţionează rolul Euharistiei în îndumnezeire, dar
numai Sfântul Grigorie de Nyssa îl elaborează. În
perspectiva sa realistă asupra Euharistiei, îl anticipează
pe Sfântul Chiril al Alexandriei, deşi Sfântul Grigorie
îşi bazează conceptul pe alte nuanţe în hristologie.
Divinitatea îndumnezeieşte carnea (trupul) la Întrupare
prin combinarea cu aceasta (acesta); această carne sau
acest trup, la rândul său, îndumnezeieşte credincioşii
prin unirea cu ei când este primită (primit) prin Sfânta
Euharistie32.

Când se întoarce la Euharistie în capitolul 37 al
Marelui cuvânt catehetic, Sfântul Grigorie extinde
îndumnezeirea trupului lui Hristos prin Întrupare la
restul omenirii, într-o manieră similară, prin acţiunea
Euharistiei. Uniunea divinului şi umanului în Hristos
conferă trupului credinciosului viaţă adevărată. Sfânta
Euharistie operează ca o doctorie sau ca un antidot
împotriva otrăvirii păcatului33, care a pătruns în trupul
omenesc: „… şi trupul îşi are un mod al lui de a ajunge
la părtăşie şi la unire deplină cu Mântuitorul său. Căci
după cum cei care vor să dea impresia că s-au otrăvit
iau în ascuns un antidot pentru a nimici lucrarea
primejduitoare a otrăvii – dar şi antidotul trebuie să
treacă prin întreg corpul ca şi otrava, pentru că numai
trecând peste tot nimiceşte efectul otrăvii – tot aşa noi,
după ce odată am gustat din stricăciunea însăşi a firii,
simţim dorinţa după Cel care pe toate le uneşte, pentru
ca o dată luând în noi acest leac să alunge, prin efectul
său contrar, influenţa primejdioasă a otrăvii de mult
timp înrădăcinată în trupul nostru.

Ce leac poate fi acesta? Nu altul decât acel Trup minunat
care a biruit moartea şi s-a făcut izvor la vieţii noastre”34. 

Întrucât omul este fiinţă psiho-somatică, constând
din două părţi, din suflet şi trup contopite laolaltă,
omul are trebuinţă atât de hrană spirituală prin
credinţă, cât şi de cea materială plină de Duhul Sfânt,
de aceea Mântuitorul a instituit Sfânta Euharistie
pentru a ne da posibilitatea de a participa la trupul Său
înălţat la demnitatea divină, căci cei ce vor să se
mântuiască trebuie să se pună în legătură cu
Îndrumătorul vieţii atât prin suflet, cât şi prin trup: „…
acest trup, făcut nemuritor prin puterea lui Dumnezeu,
o dată introdus în noi, schimbă şi transformă întreg
trupul nostru după măsura Aceluia. După cum, dacă
organismul nostru înghite un medicament dăunător
sănătăţii, întreg trupul se slăbănogeşte, tot aşa, prin
cuminecare, acel Trup nemuritor transformă întreaga
făptură a noastră în făptură dumnezeiască”35. Sfântul
Grigorie, citându-l pe Sfântul Apostol Pavel, care
numeşte pe Domnul mâncare şi băutură duhovnicească,
zice: „prin acestea el lasă să se înţeleagă că firea
omenească nefiind de un singur fel, ci partea
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înţelegătoare fiind amestecată cu partea simţitoare,
există şi o hrană proprie fiecărei părţi din cele ce se
găsesc întru noi, şi anume o hrană sensibilă, care
întreţine trupul, şi o hrană duhovnicească, adică
spirituală, care dă sufletului nostru o bună înfăţişare”36. 

Sfânta Euharistie este Taina prin care credincioşii
ortodocşi, sub chipul pâinii şi al vinului, primesc
Trupul şi Sângele adevărat al lui Iisus Hristos, pentru o
adevărată şi reală împreunare cu El, primind astfel
arvuna vieţii veşnice încă din viaţa aceasta. Mântuitorul
a făgăduit să ofere spre hrană celor credincioşi
Preacurat Trupul şi Sângele Său pentru a dobândi viaţă
veşnică, când a zis: „Eu sunt pâinea cea vie, care s-a
pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu
va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa
lumii este trupul Meu. Deci iudeii se certau între ei,
zicând: Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui să-l
mâncăm? Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă,
dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea
sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă
trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu
îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată
mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce
mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru
Mine şi Eu întru el”. (In. 6, 51-53).

Cina cea de Taină nu este o prefigurare a jertfei de
pe Golgota, ci însăşi trăirea reală, anticipată şi
nesângeroasă a patimii Sale mântuitoare. Importanţa ei
este covârşitoare, deoarece „fără Cina cea de Taină n-
am fi ştiut că Domnul a instituit pe baza morţii şi
Învierii Sale Euharistia, prin care să rămână cu noi şi să
vină în noi totdeauna ca Domnul Cel jertfit şi înviat”37.

Sfânta Euharistie este Cina cea de Taină, în care
Hristos Se jertfeşte într-un chip nesângeros. Această
jertfire reală a Lui în Sfânta Euharistie nu înseamnă că
El Se răstigneşte a doua oară, vărsându-Şi iar sângele;
prezenţa lui Hristos în Sfânta Liturghie ca jertfă reală
se realizează prin faptul că El îşi retrăieşte, în veşnicia
Sa, ca un prezent continuu, frângerea trupului şi
vărsarea sângelui pe cruce pentru noi: „Înfăţişarea
prezentă a morţii lui Hristos îşi are temeiul într-o
retrăire continuă de către Hristos Cel viu şi transfigurat
a dispoziţiei Sale din momentul jertfei pe cruce pentru
noi, retrăire în care este şi o identitate, dar şi o
deosebire între ceea ce s-a săvârşit sau s-a pătimit o
dată de către o persoană şi retrăirea prezentă”38.

Logosul Întrupat jertfeşte şi Se jertfeşte, dăruindu-
ne şi nouă, prin împărtăşirea de Trupul şi Sângele Lui,
puterea dumnezeiască de jertfă. Astfel, unirea noastră
cu Hristos, inhabitarea aceasta reciprocă – a lui Hristos
în noi şi a noastră în Hristos – transpare ca τέλος-ul
(scopul) prin excelenţă al Sfintei Liturghii.

Domnul Hristos este prezent real în Sfânta
Euharistie cu trupul Său jertfit. Prin prezenţa Sa reală
în Sfânta Euharistie, Hristos ne împărtăşeşte nouă, prin

Duhul Sfânt, starea de dăruire şi de îndumnezeire a firii
Sale umane, ca rod al jertfei Sale de pe Cruce: „În
Sfânta Euharistie este concentrată toată mântuirea
noastră, pentru a ne-o însuşi personal. Euharistia –
unindu-ne cu Hristos, ne face asemenea Lui,
imprimând şi în noi starea capabilă de jertfă, puterea
învierii şi a slavei veşnice”39. Sfânta Împărtăşanie „este
taina care uneşte iubirea, jertfa şi comuniunea,
revărsându-le, desăvârşibil, în cei ce se unesc cu
Hristos”40.

Sfântul Grigorie al Nyssei menţionează că trupul
omenesc poate dobândi nemurirea, aceasta nefiind
posibilă decât dacă trupul nostru se împărtăşeşte de
nestricăciune41; or, el nu se poate împărtăşi de aceasta,
decât dacă trupul, făcut nemuritor de către Dumnezeu,
pătrunde în trupul nostru transformându-l în natura lui
proprie (a lui Dumnezeu). Trupul făcut nemuritor de
către Dumnezeu fiind trupul Logosului, trebuie să
cunoaştem42 cum trupul Cuvântului poate pătrunde în
trupurile credincioşilor răspândiţi pe toată suprafaţa
pământului. Şi această problemă s-ar rezolva, dacă
Cuvântul ar avea un trup alcătuit din pâine, pe care
absorbind-o noi, ea s-ar transforma în trupul nostru,
iar acest trup al Cuvântului nemuritor, transformat în
felul acesta în trupul nostru, îl va face pe acesta
nemuritor. Şi, aceasta are loc în Sfânta Euharistie43.
Deci, Sfânta Euharistie aduce împărtăşirea în trup a
tuturor credincioşilor, pentru ca prin unirea cu Cel
nemuritor să se împărtăşească şi omul de nemurire44. Pe
pământ, Cuvântul îşi întreţine trupul cu ajutorul pâinii.
Fiecare dintre noi, în sensul că atunci când vedem
pâine, vedem într-un anumit fel însuşi trupul omenesc.
Aşa se explică faptul că pâinea o dată transformată în
Trupul Cuvântului prin mistuire, este prefăcută imediat
în Euharistie45. Pâinea şi vinul sunt transformate prin
harul sfinţitor al Cuvântului, la rugăciunile preotului şi
ale credincioşilor46, în trup şi sânge nemuritor. Fiul lui
Dumnezeu S-a amestecat cu natura pieritoare spre a
îndumnezei omenirea, căci „cel ce mănâncă se face
asemenea cu chipul mâncării”47. Hristos se împarte ca
o sămânţă la toţi credincioşii şi se amestecă cu trupurile
lor împărtăşindu-le de nemurire şi nestricăciune: „ …
Dumnezeu, Cel ce S-a arătat, s-a unit cu firea noastră
cea stricăcioasă pentru a îndumnezei în acelaşi fel
omenirea, prin primirea ei la părtăşia cu divinitatea, din
această pricină El Se împarte ca o sămânţă la toţi
credincioşii, potrivit unui plan al harului, tocmai prin
acest Trup compus din pâine şi vin şi se contopeşte cu
trupul credincioşilor, pentru ca această unire cu Trupul
cel nemuritor să permită omului să participe şi el la
nestricăciune”48. Îndumnezeirea continuă în cei care
participă la trupul slăvit al lui Hristos şi-şi ridică ochii
„către ciorchinele din care sângele curge peste noi”.
Trupul îndumnezeit al lui Hristos este plin de energiile
vii ale Duhului Sfânt şi credinciosul, „umplut de
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sângele Celui care a făcut să ţâşnească din nou izvorul
pietrei”, se îndumnezeieşte prin această unire tainică49.
Hristos uneşte trupul Său cu trupurile credincioşilor,
pentru ca, prin uniune cu ceea ce este nemuritor, şi
omul să se poată împărtăşi de neputreziciune50. Prin
Sfânta Euharistie, trupurile noastre participă la
neputreziciune prin unirea cu trupul lui Hristos, pentru
că numai în acest mod poate fi transmisă altora slava
nemuririi, care aparţine de drept doar lui Hristos51.
Sfânta Euharistie le permite bunilor credincioşi să
participe la efectul îndumnezeitor al Întrupării, al
Jertfei şi al Învierii Domnului. Norman Russell, într-
una din lucrările sale52, menţionează un lucru de-a
dreptul insolit poate pentru destui teologi occidentali:
„Împărtăşirea noastră de dumnezeirea lui Hristos prin
Euharistie ne face superiori îngerilor”.

În privinţa schimbării produse în pâine şi vin prin
efectul binecuvântării şi a faptului că trupul lui Hristos,
împărtăşit de unii credincioşi, poate fi împărţit
(distribuit) fiecăruia din aceştia fără să se împartă
(dividă), Sfântul Grigorie aduce o explicaţie pur
filosofică. Făcând o uşoară divagaţie, este imperios
necesar să precizăm că în concepţia patristică, trupul
Domnului Hristos se împarte dar nu se desparte, în
sensul că se distribuie dar nu se divide.

Sfântul Grigorie examinează şi efectele nutriţiei în
corpul omenesc. Acesta n-are, să zicem aşa, o
substanţă proprie, ci este teatrul unei afluenţe şi a unei
scurgeri continui de hrană. Tocmai această mişcare
neîncetată îl alcătuieşte şi îl susţine. Însă baza hranei
este pâinea şi vinul ale cărei stihii nu au decât să-şi
schimbe forma, pentru a deveni trup. Am putea deci
spune că pâinea şi vinul sunt trupul în virtualitatea lui,
sub rezerva unei schimbări de formă, care le conferă
calităţi noi. În timpul vieţii sale de muritor, trupul lui
Hristos a fost supus acestei legi. Pâinea şi vinul au
devenit trupul său, divinizat prin prezenţa Cuvântului
pe care l-a îmbrăcat53. Pentru om „hrana mai obişnuită
e pâinea. Tot aşa, pentru a menţine în noi umezeala
necesară şi pentru a ne întreţine, avem ca băutură nu
numai apa, ci adeseori mai adăugăm pe lângă ea şi ceva
vin spre a da trupului o căldură mai mare.

Desigur, când vorbim de aceste elemente, ne
gândim la puterea pe care o dau trupului, ca să se
menţină în viaţă, dar, odată intrate în stomac, ele se
prefac în sânge şi carne, prefăcându-se prin puterea de
asimilare în hrană a organismului nostru”54. Şi chiar
dacă intrând şi ieşind din trup „hrana aduce o oarecare
întărire corpului prin care a trecut, cu atât mai mare va
fi participarea acelei hrane (Sfânta Euharistie – n. n.)
care rămâne şi se păstrează în veci neschimbată şi care
ţine viu şi pe cel împreună cu care trăieşte”55. Sfânta
Euharistie, pâinea cea spre fiinţă, intră în toată fiinţa
noastră – suflet şi trup – şi nu iese (nu este dată) afară.
Iar sfinţirea pâinii şi a vinului în Taina Euharistiei

produce în ele schimbarea formei pe care o determină
funcţiunile fizice în trupul lui Hristos. Graţie acesteia,
pâinea şi vinul devin imediat trupul şi sângele lui
Hristos56. „Ar fi greşit să vorbim aici de
transsubstanţiere, căci Sfântul Grigorie se gândeşte la o
schimbare de formă, nu de substanţă. Însă prin
importanţa pe care o atribuie formei, el eludează
dificultatea de a explica schimbarea substanţei. Această
doctrină a exercitat o influenţă decisivă asupra teologiei
răsăritene. Sfântul Ioan Damaschinul o ia ca bază de
plecare, dar o depăşeşte în precizie şi îndrăzneală. Într-
adevăr, Sfântul Ioan afirmă, pe de o parte, identitatea
deplină dintre elementele sfinţite şi trupul şi sângele lui
Hristos, pe de alta, el declară că pâinea şi vinul devin,
prin sfinţire, trupul istoric al lui Hristos, chestiune pe
care Sfântul Grigorie de Nyssa nici nu o remarcă, dar,
încă odată, aceste teorii provin din doctrina Sfântului
Grigorie, iar la Sinodul de la Niceea (787) doctrina
Sfântului Ioan Damaschinul a devenit doctrina Bisericii
răsăritene”57.

Însă, Sfântul Grigorie vorbeşte şi de pregătirea
bunului creştin înainte de primirea Sfintei Împărtăşanii,
precizând următoarele: „…împărtăşirea cu o asemenea
mâncare şi băutură nu trebuie să se facă fără o adâncă
cercetare şi fără o înţelegătoare deosebire, deoarece
Sfântul Apostol Pavel a zis: «Mai întâi să se cerceteze
fiecare pe sine şi numai astfel să mănânce din pâine şi
să bea din pahar, căci cel se mănâncă şi bea în chip
nevrednic mănâncă şi bea spre pierderea lui însuşi» (I
Cor. 11, 28). 

De astfel şi evanghelistul Luca mi se pare că a
gândit acelaşi lucru când a arătat că în timpul Patimii
celei de taină, Iosif, sfetnicul cel cu bun chip, a luat cu
giulgiu curat şi nepătat trupul Domnului, punându-l
într-un mormânt nou şi curat. Aşa că ceea ce ni s-a
vestit prin Sfântul Apostol Pavel ne poate sluji de
adevărată lege, iar ceea ce ni s-a vădit atât de frumos de
evanghelistul Luca ne poate fi o adevărată poruncă,
pentru ca întotdeauna să primim Sfântul Trup al
Domnului cu suflet curat, iar dacă se va găsi în noi vreo
pată, să o ştergem mai întâi cu apa lacrimilor”58. 

Sfânta Euharistie este hrană, dar şi mijlocul unei
mai mari dorinţe după Dumnezeu. Intrând în
credincios, îl transformă şi prin el atinge într-un fel şi
pe ceilalţi. Deci, Sfânta Euharistie are şi o funcţie
extensivă: „cel care se împărtăşeşte se umple de daruri,
care sunt lucrătoare. Împărtăşit şi plin de puterea lui
Hristos euharistic, creştinul străluceşte spre ceilalţi ca
mirosul unei mâncări parfumate”59. Cunoscând că
Hristos este numit de Sfântul Apostol Pavel „piatră”,
ne va fi de un mare folos, fiindcă „ne va ajuta să ne
întărim viaţa noastră în virtute şi să rămânem
neschimbaţi în ea, stăruind neclintiţi în răbdare de-a
lungul suferinţelor şi arătându-ne puternici şi hotărâţi
cu sufletul, împotriva oricărei năvăliri a păcatului. Căci
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numai prin aceasta şi prin altele de felul acesta vom
putea fi şi noi ca piatra, căutând să înfăptuim în viaţa
noastră cea schimbătoare şi neschimbabilitatea şi
nemutabilitatea Stăpânului nostru”60. 

Sfânta Euharistie curăţă sufletele noastre, le
sfinţeşte, le îndumnezeieşte, le transfigurează, le înalţă,
le hrăneşte mistic, primind sămânţa nestricăciunii şi a
învierii. Hristos Se face tuturor toate: „Căci pentru cei
slabi şi moi El devine pâine, care întăreşte inima
omului, iar pentru cei obosiţi de grijile acestei vieţi, şi
pentru aceasta însetaţi, El devine vin, care înveseleşte
inima omului”61. Într-un cuvânt, natura noastră umană
este împletită cu Hristos, primind darurile Lui, atât de
necesare îndumnezeirii. Taină a comuniunii, Euharistia
e aceea care constituie Biserica ca trup extins al lui
Hristos, căci unirea deplină în care ne atrage Hristos cu
Sine prin prelungirea Sa cu trupul şi sângele Său în noi,
înseamnă şi o unire a noastră cu ceilalţi oameni, în care
S-a extins Hristos. Se desăvârşeşte în sensul acesta
lucrarea de încorporare a oamenilor în Hristos ca
membri ai Bisericii, începută prin Botez şi întărită prin
Mirungere, căci Euharistia încheie procesul îndreptării,
înnoirii şi sfinţirii iniţiale a fiecăruia dintre noi62.

Conchizând, subliniem faptul că, la Sfântul
Grigorie, perfecţiunea în virtute înseamnă în special o
slujire perfectă ca slujitor al lui Dumnezeu în
diseminarea Tainelor divine de care să se împărtăşească
toate membrele Trupului unic, în viaţa sacramentală a
Bisericii.
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ÎÎ n a doua parte a prezentului studiu,
întârzii doar asupra unei chestiuni care
mi-a reţinut atenţia în De docta ignorantia

şi care se leagă într-un fel de cele prezentate până
acum. Este vorba despre participarea quantum potest.
Înainte de toate, un scurt excurs istoric este, în opinia
mea, absolut necesar. 

Sintagma quantum potest are o întrebuinţare
frecventă la autorii de limbă latină, de la Cicero până la
R. Descartes [a II-a Meditaţie] şi chiar B. Spinoza [Etica,
prop. 57, demonstraţie şi scolie la prop. 73]. Prin
comparaţie cu analogia [proporţia matematică],
expresia quantum potest [aşa cum au echivalat unii autori
latini expresia grecească κάτ’ άναλογίαν] introduce mai
puţină rigoare în demonstraţie. De fapt, omul nu poate
pătrunde în esenţa lui Dumnezeu, ci participă, fiecare
după capacitatea sa [quantum potest], la îndumnezeire
[théosis]. 

Se pare că participarea [receptarea] quantum potest
reprezintă una din temele privilegiate în scoalastica
timpurie pentru a explica participarea creaturii la
Creator. Prin această idee se salvează atributul
perfecţiunii divine. Rădăcinile acestei problematici se
află, cel mai probabil, în Timaios, 38 c, unde Platon se
referă la participarea lucrurilor temporale la eternitate
şi divinitate după măsura capacităţii lor. Pe de altă
parte, Aristotel în De anima, 415 b, se referă la
participarea diferitelor fiinţe sublunare la lumea divină.
Proclus în ale sale Elemente de teologie, propoziţia 122,
invocă aceeaşi sintagmă quantum potest pentru a defini
receptarea divinităţii: „orice subiect care este capabil de a
recepta participarea la zei se bucură de darurile lor pe care

normele propriei sale constituţii [mesuras proprie ypostaseos] i le
permite”1. 

O altă ocurenţă foarte importantă în istoria
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sintagmei quantum potest [şi chiar pentru analogia entis] se
găseşte la Ioan Philopon, care afirma că „în
Dumnezeu voinţa binelui este una şi simplă, la care
participă fără nici o îndoială fiecare dintre fiinţări,
quantum potest [atât cât le este cu putinţă]; dar
Dumnezeu vrea ca totul să-I semene Lui, iar această
asemănare nu este aceeaşi pentru toate lucrurile, ci
diferă în funcţie de analogia fiinţărilor, în acelaşi mod în
care toate lucrurile participă la fiinţă şi la bine, dar cu
condiţia ca fiecare dintre ele să poată şi ca natura sa să-
i permită de a participa la fiinţă şi la bine”2i. Acest text
arată că cei mai mulţi dintre Comentatorii de limbă
greacă au avut în vedere doctrina analogiei nu doar ca
un principiu cosmologic, ci ontologic, adică după
propria sa capacitate de receptare3.

Pentru gânditorii occidentali o altă sursă extrem de
importantă în metamorfoza sintagmei quantum potest
este, fără îndoială, Corpusul Areopagitic. Ysabel de Andia
spune că, „în textele sale, Dionisie întrebuinţează
expresia κάτ’ άναλογίαν pentru a indica proporţia sau
măsura dar şi facultatea, aptitudinea sau capacitatea fiecărei
fiinţe de a participa la propria cauză. În acest sens, expresia
κάτ’ άναλογίαν: «după proporţie, analogie» sau, după după
traducerea lui Vladimir Lossky, «după capacitate,
putinţă»4, este sinonimă cu expresia κάτά δυνατόν: «după
putere»”5.

Expresia quantum potest din filosofia de limbă latină
se poate traduce în termenii lui Dionisie Areopagitul şi
prin µέτρον6 sau άξίαν, valoare, demnitate sau chiar merit
[creaturile participă la Dumnezeu pro merito7, expresie
întrebuinţată în versiunea latină a Ierarhiei Bisericeşti
[EH I, 2, in PG 3, coll. 372 D-373 B], pentru a reda
grecescul κατ’ άξίαν]. În tot cazul, „fiecare după
capacitatea sa” este în mod clar secretul ierarhiei
dionisiene. Pentru Dionisie Areopagitul, άναλόγως
semnifică măsura puterilor sau meritele fiecăruia
dintre noi. Analogia dionisiană trebuie înţeleasă drept
„capacitate” [virtus] de receptare a darurilor divine. 

În concluzie la cele de mai sus, trebuie spus că în
textele lui Dionisie Areopagitul conotaţia logică sau
matematică a analogiei aproape a dispărut; sau, mai
degrabă, ea a fost integrată într-o paradigmă
ontologică, unde proporţia originar matematică devine
măsura măsurii în Dumnezeu şi măsura măsurată în creatură. 

Prin comparaţie cu interpretarea dată de cea mai
mare majoritate a scolasticilor, analogia dionisiană nu
trebuie înţeleasă nici ca proporţie matematică, nici în
accepţiunea sa gnoseologică [scolastică], ci într-un sens
ontologic, anagogic, care modifică chiar persoana celui
implicat într-un astfel de urcuş duhovnicesc. 

Autorii care i-au urmat lui Dionisie – mai ales
interpreţii săi scolastici – au acordat o importanţă
strict gnoseologică analogiei. Evident că există şi
excepţii, atât de o parte cât şi de cealaltă8. Pentru
paradigma occidentală trei poziţii mi-au reţinut atenţia:

Hugues de Saint-Victor, Albert cel Mare şi evident N.
Cusanus. 

Un interpret foarte fidel în ceea ce priveşte
analogia dionisiană în Occident este Hugues de Saint-
Victor [1096-1141]. În opinia mea, victorinul este unul
dintre puţinii autori occidentali care recuperează
accepţiunea dionisiană a analogiei. În comentariul său
la Ierarhia bisericească9 analogia este clar definită ca
desemnând „condiţia umană”, adică ceea ce este
„propriu” naturii umane: „analogia naturii umane,
adică propria condiţie, proprietate sau ceea ce i se
potriveşte. Este ceea ce face omul prin puterea şi cunoaşterea
sa, ceea ce omul primeşte şi ceea ce poate”10. Ca şi în cazul lui
Dionisie Areopagitul se poate spune că avem aici două
moduri ale analogiei, aceea prin care omul poate face
ceva, după capacitatea fiecăruia de a face [analogia ce
ţine de condiţia noastră umană] şi ceea ce primeşte de
la Dumnezeu [este capacitatea sa de receptare a
darurilor divine], care în definitiv ţine tot de condiţia
noastră de homo viator [a vorbi de „analogii divine”, aşa
cum propune Vl. Lossky, îmi pare prea mult].

În al doilea rând, dintre scolastici, exemplul cel mai
potrivit mi se pare Albert cel Mare [1195-1280], care
recuperează sensul analogiei din textele dionisiene.
Pentru exegeţii operei albertiniene, analogia din textele
acestuia nu este analogia aristotelică, ci este aceea
dionisiană, este o analogie a receptorilor [analogia
recipientium]11. 

La rândul său, N. Cusanus, în De docta ignorantiae,
foloseşte doar de trei ori sintagma quantum potest, toate
ocurenţele se află în cartea a II a [care este dedicată
universului, creaturii, deci şi microcosmosului, omului]: 1.
cartea a II - a, capitolul 1 [trad. rom. p. 205, unde este
vorba de „arta care imită natura atât cât îi stă în
putinţă”, aspect care nu ne interesează în mod special
aici]; 2. II, 4 [trad. rom. p. 237: „atâta vreme cât cel
contras sau concret deţine tot ceea ce este de la
absolut, <înseamnă că> el imită în măsura în care poate
pe cel ce este maximul absolut. Aşadar, afirmăm că
cele ce ni s-au dezvăluit în prima carte cu privire la
maximul absolut, aşa cum, ca absolute, îi sunt pe măsură în
chip maxim absolutului, îi sunt pe măsură în mod contras şi
contrasului”]; şi 3. II, 12: „mişcarea întregului, după
putinţa-i, tinde la circularitate” [trad. rom. p. 327; aspect
care nu ne interesează în aici]. 

Dintre aceste trei ocurenţe doar una ne interesează
în mod special în acest studiu, anume pasajul din
Cartea a II - a, capitolul 4. În opinia mea, aici întâlnim
cele 2 tipuri de analogie întâlnite în textele lui Dionisie
Areopagitul [distincţie preluată apoi de Ioan Scotus
Eriugena, Hugo de Saint-Victor et alii]. În primul rând,
capacitatea, putinţa, de a imita pe Dumnezeu şi, în al
doilea rând, darurile primite de la Dumnezeu de
fiecare în funcţie de capacitatea fiecăruia de a le
recepta [analogia receptorilor]. Cum lesne se poate
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observa, ceea ce unii exegeţi numesc cele două tipuri
de analogie: cea umană [analogia este o proprietate a
umanului, o condiţie a sa prin care participă la cele
dumnezeieşti] şi cea „divină” [în opinia mea, impropriu
numită astfel de Vl. Lossky12], adică măsura măsurii care
scapă oricărei măsurători, în termenii lui N. Cusanus, „aşa
cum, ca absolute, îi sunt pe măsură în chip maxim absolutului,
îi sunt pe măsură în mod contras şi contrasului”, sunt intim
legate, se întrepătrund. 

Ca şi în cazul lui Dionisie Areopagitul, în textele lui
N. Cusanus, analogia [κάτ’ άναλογίαν înţeleasă drept
quantum potest] nu trebuie înţeleasă nici ca proporţie
matematică, nici în accepţiunea sa gnoseologică [scolastică], ci
într-un sens ontologic, anagogic, care modifică chiar persoana
celui implicat într-un astfel de urcuş duhovnicesc. Înclin să
cred că şi în cazul lui N. Cusanus, Dumnezeu este
împărtăşit de fiecare după capacitatea sa [quantum potest].
Quantum potest este intim legată de facultatea
asemănării. Pe măsură ce mă apropii de Dumnezeu,
dobândesc asemănarea cu El. 

În urcuşul duhovnicesc, analogia este, fără nici o
îndoială, necesară dar nu şi suficientă. În definitiv,
analogia de tip scolastic [gnoseologică] este doar un
simplu instrument intelectual. Rolul analogiei este
acela de a ne ajuta să vorbim cu sens despre ceea ce
este dincolo, ceea ce este transcendent. În structura
universului omul ocupă un loc privilegiat [care
utilizează uneori analogia] - omul este microcosmos13 -,
deoarece în ciuda finitudinii sale el este deschis către
transcendent. Această cale, în mod tradiţional, se
împarte în două categorii: analogia ascendentă
[aristotelică] şi analogia descendentă [platoniciană]. Calea
ascendentă pleacă de la cele sensibile către cele
inteligibile [cu justificare nu numai în doctrina
aristotelică, ci şi in cea scripturistică: Rm. 1, 20 şi
Înţelepciunea lui Solomon 13, 5]. Analogia descendentă
[„catologică” ar spune Hans Urs von Balthasar] pleacă
de la Dumnezeu, de la cauza primă către creaturi,
aplicându-se principiul participării acestora din urmă.
În primul caz, cel al analogiei ascendente, primul
cunoscut este fiinţa finită, inclusiv subiectul uman,
care face posibilă experienţa noastră. În al doilea caz,
primul cunoscut este Fiinţa Primă, în lumina căreia
toate celelalte sunt cunoscute. 

Exemplele ce ilustrează cele două tipuri ale
analogiei sunt multiple. Este vorba în primul rând, de
diferendul antic între Platon şi Aristotel,
metamorfozat în Evul Mediu în diferendul dintre
persanul Avicena şi marocanul Averroes. De o parte
sau de alta se pot încadra cu uşurinţă gânditori ca
Maître Eckhart şi Toma din Aquino, N. Cusanus şi
Iohannis Wenck, Duns Scotus şi F. Suarez et alii. 

În opinia mea, o dată cu momentul F. Suarez dispare14

analiza sistematică a analogiei, această „horrible analogie”,
cum spune Sfântul Bernard15. Simultan cu acest

moment se poate constata o altă dispariţie extrem de
semnificativă pentru lumea din perioada patristică şi
cea scolastică: ierarhia. După F. Suarez, „creatura
participă în mod egal la fiinţa lui Dumnezeu”16. Este evident
în acest loc absenţa ierarhiei. Pe de altă parte, în
gândirea Părinţilor Bisericii şi chiar a unor autori
occidentali, cum este şi N. Cusanus, problema ierarhiei
este capitală mai ales în participarea creaturii la
Dumnezeu, fiecare după capacitatea [putinţa] sa,
quantum potest. În definitiv, „prin comentatorii tomişti şi
alţii, în special cu Cajetan şi F. Suarez, analogia
teologică [ale cărei rădăcini se află în Numele divine] a
fost puţin câte puţin redusă la un caz particular al unei
teorii generale a analogiei, în mod radical non-
teologică”17. Conform spuselor lui J.-L. Marion, prin
poziţiile lui Cajetan şi F. Suarez este evidentă o
metamorfoză semnificativă cu anumite consecinţe
incalculabile pentru teologie. 

În finalul acestor rânduri, înclin să cred că s-a putut
ajunge la o astfel de situaţie [dispariţia analogiei
dionisiene şi a principiului ierarhiei], deoarece la mijloc
este vorba de un anumit set de presupoziţii care fac
posibile anumite discursuri, presupoziţii teologice şi
metafizice. Spre deosebire de marea majoritate a
scolasticilor, la care domina componenta metafizică, la
N. Cusanus cred că primordiale sunt presupoziţiile
teologice, hristologice. 

Cum bine surprinde într-o notă şi traducătorul în
limba română a lucrării De docta ignorantia, Andrei
Bereschi, „universul mediator al lui Cusanus reprezintă
expresia unui radicalism care nu numai că nu mai acceptă
intermedieri funcţionale în cadrul creaţiei [vezi Rm. 1, 20], ci
propune o relaţie de interpenetrare [Dumnezeu este în toate şi
toate sunt în Dumnezeu]”18, la care aş adăuga eu că
modelul acestei întrepătrunderi [περιχωρησις]19 a
divinului şi umanului se întâlneşte în Persoana lui Iisus
Hristos. În opinia mea, neglijând componenta
hristologică, fundamentală în opera cusaniană, îl poţi
acuza pe N. Cusanus şi de panteism. Acuzele de acest
fel nu au întârziat să apară încă din timpul vieţii sale20.
Doar dacă nu se ţine cont de locul pe care-l ocupă
Iisus Hristos în textele cusaniene poţi formula astfel
de acuze. 

Pe de altă parte, sunt interpreţi care recunosc
faptul că hristologia este fundamentală la N. Cusanus,
doar că ei nu văd altceva decât o „hristologie
conjecturală”. Este adevărat că N. Cusanus propune o
teorie a reprezentării ca presupunere [conjectura]. În
termenii Cardinalului, „o presupunere [conjectura]
este o aserţiune pozitivă care, în alteritatea ei faţă de
adevăr, aşa cum e el în sine, participă totuşi la el” [De
coniecturis, III, I]. În opinia unor exegeţi ai operei
cusaniene, „une conjecture est donc une
représentation doublée de la conscience de son
inadéquation”21. Plecând de la textele Cardinalului nu
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putem fi de acord cu Xavier Tilliette, care într-unul din
textele sale afirma: „c’est de christologie conjecturale
qu’il s’agit, en vue de mieux comprendre l’union
hypostatique et l’être du Christ – lancée comme une
exploration à la rencontre du mystère. De la
christologie dogmatique et l’attestation qui la précède,
la christologie conjecturale, toute proleptique, tout
idéale, dessine en creux la forme ébauchée”22. Este
limpede pentru toată lumea că X. Tilliette îl consideră
pe N. Cusanus un simplu filosof  şi, prin urmare,
hristologia sa nu poate fi decât „conjecturală”. În
opinia mea, hristologia adoptată de Cardinalul N.
Cusanus nu poate fi considerată o „christologie
conjecturale”, deoarece dogma hristologică
calcedoniană, adoptată de Cusanus, nu a fost
fundamentată pe presupuneri, pe conjecturi. 

Punându-şi toată speranţa în Hristos, N. Cusanus
nu prea mai seamănă nici cu acel personaj descris de
G. Bruno, care „înoată pe furtună şi care ba e
deasupra, ba dedesubtul valului; căci nu vedea limpede,
neîntrerupt şi în totalitate lumina şi nu înota liniştit şi
drept, ci cu smuncituri şi cu întreruperi”23. G. Bruno
respinge aici tocmai componenta hristologică în care
N. Cusanus îşi pune toată încrederea. Iar dacă face
acest lucru atunci el cu siguranţă nu mai poate ieşi din
panteism, deoarece pentru el dubla natură a lui Hristos
nu mai lucrează. G. Bruno preia de la N. Cusanus doar
ideea imanenţei lui Dumnezeu în lume nu şi ideea
transcendenţei sale. 

Spre deosebire de unii gânditori scolastici care
încercau să ajungă, să cunoască pe Dumnezeu plecând
de la cele văzute, de la creaţie [prin analogie], pentru N.
Cusanus, această distanţă dintre Dumnezeu şi lume a fost
parcursă prin actul Întruparii. În opinia mea, N. Cusanus
este unul dintre puţinii gânditori occidentali care se
pronunţă ferm împotriva analogiei de sorginte
aristotelică apelând la argumentele hristologiei
calcedoniene. În definitiv, Cardinalus Teutonicus ne
spune că orice altă mijlocire decât cea a lui Hristos este falsă
şi înşelătoare24.

Note:

1. Cf. Proclus, Eléments de théologie, trad. J. Trouillard, Paris,
Aubier-Montaigne, 1965. Asupra acestei problematici
[quantum potest] vezi şi comentariile propuse de A.
Baumgarten la textul lui Albert cel Mare, De fato [Despre
destin], trad. rom. de Corneliu Todericiu, note şi comentarii
de A. Baumgarten, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001,
în special pp. 28-29 şi pp. 85-86, n. 33, p. 103 sqq.; vezi de
asemenea Liber de causis, traducere, note şi comentarii de
A. Baumgarten, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2002, p.

123, p. 145 sqq.
2. Cf. Ioan Philopon, De Aeternitate Mundi contra Proclum,
edidit H. Rabe, Leipzig, Teubner, 1899, [reprint G. Olms,
Hildeshein, 1984], p. 568 sqq.
3. Cf. J.-F. Courtine, Inventio analogiae. Métaphysisque et
ontothéologie, Paris, J. Vrin, 2005, p. 212.
4. Cf. Vladimir Lossky, „La notion des ’analogies’ chez
Denys le pseudo-Aréopagite”, în Archives d’histoire doctrinale
et littéraire du Moyen Âge, 5 [1930], pp. 279-309. După
numărătoarea lui Vladimir Lossky, termenul άναλογία are
23 de ocurenţe în CH, 31 în EH, 17 în DN şi o ocurenţă în
MT. În total, 72 de ocurenţe. Totuşi, în Corpusul Areopagitic
se întâlnesc mai mulţi termeni care fac parte din familia
noţiunii de analogie. Spre exemplu, după Ysabel de Andia,
άναλογία are 26 de ocurenţe: CH 140 A; 165 B2; 168 A; 177
C; 257 C; 257 D; 273 A; 293 A; 305 C; 332 B; EH 372 D;
400 B; 432 C; 476 C; 477 C; 480 A; 500 D; 504 A; 513 D;
537 C; DN 588 A; 696 C; 701 A; 705 C; 872 C; 897 A;
άναλογος, - ως are 48 de ocurenţe: CH 121 BC; 124 A; 164
D; 180 C; 209 C; 260 C; 273 A2C; 285 A; 292 C; 301 ABC;
336 A; EH 373 A; 377 A2; 429 A; 445 B; 477 AD; 480 B;
501BC2D; 504 D; 505 D; 516 B; 532 BCD; 536 C; 537 C;
560 B; MT 1033 C [în realitate, άναλογος, - ως are în
Corpusul Areopagitic 38 de ocurenţe iar nu 48]; άναλογικός:
DN 825 A [cf. Ysabel de Andia, Henosis: L’union à Dieu chez
Denys l’Aréopagite, Leiden, E. J. Brill, 1996, Deuxième partie,
chapitre IV: „L’analogie”, pp. 101-108]. În total, după
numărătoarea realizată de Ysabel de Andia avem 75 de
ocurenţe. Potrivit edi iei critice a textelor
dionisiene [Corpus Dionysiacum/Pseudo-Dionysius Areopagita.
1, De divinis nominibus, ed. Beate Regina Suchla, Berlin/New
York, W. de Gruyter, 1990 şi Corpus Dionysiacum/Pseudo-
Dionysius Areopagita. 2, De coelesti hierarchia; De ecclesiastica
hierarchia; De mystica theologia; Epistulae, ed. Günter Heil,
Berlin/New York, W. de Gruyter, 1991], άναλογία are
următoarele ocurenţe: DN 109, 3; 145, 15; 149, 20; 154, 13;
198, 11; 206, 6; CH 11, 13; 18, 10.15; 19, 22; 20, 13; 36, 23;
40, 9; 43, 4; 48, 18; 54, 4; EH 65, 2; 75, 9; 85, 6; 97, 18; 98,
25; 99, 10; 104, 10; 106, 2; 114, 3; 120, 5; άναλογος: DN
110, 13; 114, 1; 115, 8; 128, 6; 140, 15; 144, 5; 165, 16; 166,
1; 178, 17; CH 8, 9.17; 9, 8; 17, 5; 22, 5; 30, 20; 38, 1; 40,
7.13; 41, 3; 42, 12.19; 44, 21; 45, 14; 46, 1; 56, 10; EH 65,
11; 68, 2.8; 82, 20; 94, 13; 98, 4; 99, 3.20; 104, 21; 105,
8.15.24; 107, 5; 108, 8; 114, 23; 115, 18; 116, 4.14; 119, 5;
120, 11; 125, 16; MTh 147, 11; άναλογικός: DN 188, 16. În
total, 65 de ocurenţe. 
5. Ioan Scotus Eriugena traduce termenul άναλογία prin
corrationabilitas: „[…] juxta analogiam, id est
corrationabilitatem” [cf. Jean Scot Erigène, Expositiones in
ierarchiam coelestem, J. Barbet (éd.), Corpus Christianorum,
Continuatio Mediaevalis 31, Turnhout, Brepols, 1975, p. 60 şi
pp. 156-157. Corrationabilitatem semnifică literal
„corraţionabilitate”, adică exact „proporţionalitate”, aspect
ce trimite la sensul clasic, originar, matematic; dar el
cunoaşte de asemenea şi celălalt sens, al „analogiei proprii”,
adică „quantum” al participaţiei la lumina divină care este
dat [dono] fiecărui om sau fiecărei inteligenţe angelice [cf.
Jean Scot Erigène, Expositiones super ierarchiam caelestem S.
Dionysi, III, 7; édite par H.-D. Dondaine, Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 25-26 [1950], p. 260; vezi
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de asemenea Claude Buridant, L’étymologie, de l’antiquité à la
Renaissance, Lille, Presses Universitaires Septentrion, 1998,
p. 93]. Ceva mai târziu, Hugues de Saint-Victor preferă să
traducă termenul analogie în modul următor: „după
analogie, adică după modul şi măsura posibilităţilor” [secundum
modum et mensuram possibilitatis […] secundum ordinem, et
gradum et proprietatem; cf. René Roques, Structures théologiques de
la gnose à Richard de Saint-Victor. Essais et analyses critiques,
Paris, PUF, 1962, p. 323]. La rândul său, N. Cusanus
apelează şi el la o etimologie interesantă. Pentru el, „minte
vine de la măsură” [Ydiota de mente, I, 57, trad. rom. M.
Moroianu, ed. cit., p. 267]. Etimologie preluată probabil de
la Toma din Aquino, De Veritate, 10, 1. La N. Cusanus, în
opoziţie cu marea majoritate a tradiţiei scolastice, măsurarea
este operaţiunea fundamentală a minţii, dar nu finitul este etalonul
sau unitatea de măsură a infinitului, ci invers: orice lucru relativ se
află intr-o opoziţie radicală cu Absolutul şi totuşi se află înfăşurat
[„complicat”] în acesta.
6. Cu privire la termenul µέτρον în Corpusul Areopagitic vezi
René Roques, L’univers dionysien. Structure hiérarchique du
monde selon le Pseudo-Denys, Paris, Les Éditions du Cerf, 1983,
pp. 59-64.
7. Un text al lui N. Cusanus din De pace fidei, XVI, cred că
poate fi invocat în acest sens: „Paulus: Quid igitur iustificat
eum qui iusticiam assequitur. Tatarus: Non merita, alias
non foret gratia, sed debitum. Paulus: Optime ais, sed quia
non iustificatur ex operibus in conspectu dei omnis vivens,
sed ex gratia”; vezi trad. rom. de Wilhelm Tauwinkl, ed. cit.,
p. 104 ; trad. rom. de Mihnea Moroianu, ed. cit., p. 93. Într-
o notă la textul cusanian avut în vedere, traducătorul român
W. Tauwinkl spune că „în faţa lui Dumnezeu nu există
vreun merit [răsplată datorată pentru fapte] din partea
omului, deoarece omul a primit totul de la Creatorul său.
Meritele faptelor bune sunt, de fapt, tot daruri ale lui
Dumnezeu, care are initiativa în privinţa harului” [cf. Ibid.,
trad. rom. de W. Tauwinkl, ed. cit., p. 104, n. 2]. În ciuda
terminologiei folosite [spre exemplu, „har” în loc de
„graţie”], traducerea şi notele semnate de W. Tauwinkl
trădează confesiunea religioasă [romano-catolică]
îmbrăţişată de acesta. Din punctul meu de vedere, onest ar
fi ca aceasta poziţionare să fie recunoscută şi asumată de la
bun început. După cunoştinţa mea, Biserica ortodoxă nu
împărtăşeşte aceeaşi poziţie. Părinţii Bisericii nu pot
concepe mântuirea în afara lui Hristos [In. 14, 6-7]. Oricât
de vastă ar fi cunoaşterea noastră dobândită în această
lume, fără Hristos totul este zadarnic: „Fără de Mine, nu
puteţi face nimic!” [In. 15, 5]. Totuşi, efortul nostru pentru
a dobândi starea de îndumnezeire [θέωσις] este necesar, dar
nu este suficient. Din acest motiv, în creştinism
fundamentală este conlucrarea [συνεργεία] dintre harul
divin şi faptele umane [cf. Sfântul Maxim Mărturisitorul,
Capete despre teologie..., 1, 31; 2, 29]. În acest sens poate fi
interpretată şi afirmaţia Sfântului Maxim: „se zice că
Dumnezeu şi omul îşi sunt unul altuia modele
[παραδείγµατα]”; cf. Idem., Ambigua, 13, trad. Pr. D.
Stăniloae, Bucureşti, E.I.B.M.B.OR., 2006, p. 166; în P.G.,
91, col. 1113 B: „Φασί γαρ αλλήλων είναι παραδείγµατα τον
Θεόν και τον άνθρωπον” - „Dicunt enim inter se invicem esse
paradigmata Deum et hominem”, traducerea latină din PG 91,
col. 1114 B. Pentru un Părinte al Bisericii, nu îl putem

cunoaşte pe Dumnezeu dacă harul Său nu s-a pogorât peste
cunoscător. În termenii Sfântului Maxim, „sufletul nu se
poate întinde niciodată către cunoaşterea lui Dumnezeu,
dacă Dumnezeu însuşi, prin coborârea sa, nu va îngădui să
fie atins de el şi nu îl va înălţa către sine” [cf. Idem., Capete
despre teologie..., 1, 31]. Cât de departe, chiar opusă, este
afirmaţia Sfântului Maxim faţă de poziţia rezumată de W.
Tauwinkl. Nu întârzii acum asupra acestei chestiuni care a
generat şi încă mai generează pasiuni în rândul celor două
confesiuni, mă întreb doar: dacă lucrurile stau aşa cum le
prezintă W. Tauwinkl, atunci cum se mai poate justifica
liberul arbitru al omului şi în definitiv libertatea acestuia?
Omul, atât timp cât este liber, poate primi sau refuza harul.
8. De exemplu, Cajetan, radicalizează şi simplifică poziţia
tomistă din De Veritate, considerând în De Ente et essentia [q.
3] că analogia de proporţionalitate este singura autentică [cf.
B. Pinchard, Métaphysique et sémantique. Autour de Cajetan.
Etude et traduction du De Nominum Analogia, Paris, J. Vrin,
1987]. 
9. Cf. Hugues de Saint-Victor, In Hierarchiam Coelestem Sancti
Dionysii Areopagitae secundum interpretationem Joannis Scoti, în
P.L., 175, coll. 923 A-1154 C. 
10. Cf. Ibid., col. 970 AB; vezi de asemenea R. Roques,
Structures théologiques de la gnose à Richard de Saint-Victor. Essais
et analyses critiques, Paris, PUF, 1962, p. 323, n. 6. 
11. Cf. Alain de Libera, Albert le Grand et la philosophie,
Paris, J. Vrin, 1990, p. 102.
12. Vl. Lossky spune că „se poate vorbi de o
«analogie» proprie lui Dumnezeu, care este o analogie
infinită, după care cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi
participă una la cealaltă în mod integral” [cf. Vl. Lossky, „La
notion des «analogies»…”, p. 299]. Pe de altă parte, René
Roques consideră că există o άναλογία reală şi o άναλογία
perfectă [cf. R. Roques, L’univers dionysien…, pp. 62-63]. Nu
pot fi de acord cu aceste afirmaţii, oricât de mari ar fi
numele care susţin astfel de poziţii, deoarece άναλογία este
o chestiune ce ţine exclusiv de intelectul uman [nu spunea
Hugo de Saint-Victor că analogia aparţine doar naturii
umane?], deci este imperfectă. Dumnezeu nu are nevoie de
άναλογία, decât dacă-I aplicăm categoriile noatre, adică Îl
antropomorfizăm. Analogia este un procedeu prin
excelenţă propriu doar omului. 
13. Pentru expresia Omul este microcosmos vezi Despre jocul
globului, trad. rom. M. Moroianu, vol. II, p. 271.
14. După J.-F. Courtine, este vorba de „cvasi-dispariţia - în
tot cazul, cu funcţia sa topică şi arhitectonică - a doctrinei
[recente] a analogiei fiinţei” [cf. J.-F. Courtine, Suarez et le
système de la métaphysique, Paris, PUF, 1990, p. 521].
15 Cf. Saint Bernard, Hérésies de pierre Abélard, lettre cent
quatre-vingt-dixième ou traité de saint Bernard contre quelques
erreurs d’Abélard au pape Innocent II, tome XI, în Oeuvres
complètes de saint Bernard, traduction par M. l’abbé
Charpentier, Paris, Vivés, 1866. După J.-F. Courtine, Inventio
analogiae..., p. 10, analogia entis marchează „ritmul mişcărilor
interne” a sistemelor metafizice până la dispariţia şi victoria
definitivă a destrucţiei scotiste, aspect evidenţiat printre
alţii de Oliver Boulnois [cf. O. Boulnois, „La destruction de
l’analogie et l’instauration de la métaphysique”, în Duns Scot,
Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant, Introduction,
traduction et commentaire, „Épiméthée”, Paris, PUF, 1988,
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pp. 11-81; vezi de asemenea, de acelaşi autor, „Analogie et
univocité selon Duns Scot: la double destruction”, în Les
Etudes Philosophiques, 3-4 [1989], pp. 347-369]. 
16. Cf. F. Suarez, D.M., II, sec. II, § 14. 
17. Cf. J.-L. Marion, L’idole et la distance, Paris, Bernard
Grasset, 1977, pp. 305-306, consideră că „în posteritatea lui F.
Suarez locul ocupat până atunci de analogie rămâne vacant!”. Pe de
altă parte, în anul 1921, B. Landry afirma că „momentan
închisă, vechea noţiune a analogiei reapare” [cf. Bernard Landry,
La notion d’analogie chez saint Bonaventure et saint Thomas
d’Aquin, Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 1922,
p. 68]. 
18. Cf. N. Cusanus, De docta ignorantia, trad. rom. cit., p.
531, n. 39. 
19. Περιχωρησις [lat. circumincessio, rom. întrepătrundere]
apare pentru prima dată în textele Sfântului Ioan
Damaschinul, Exposition fidei [Expunerea exactă a credinţei
ortodoxe] (CPG 8043), Kotter, II, 51, 57-63: „Trebuie ştiut
însă că, deşi spunem că naturile Domnului se întrepătrund
şi învăluie reciproc, ştim însă că întrepătrunderea/
perihoreza s-a făcut plecând de la natura dumnezeiască;
fiindcă ea străbate prin toate, precum voieşte, şi învăluie
toate, dar prin ea nu străbate nimic”; vezi în acest sens Pr.
Andrew Louth, Ioan Damaschinul. Tradiţie şi originalitate în
teologia bizantină, traducere pr. prof. Ioan Ică sn. şi diac. Ioan
I. Ică jr., Sibiu, Deisis, 2010, p. 257; vezi de asemenea Preot
Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti,
E.I.B.M.B.O.R., 1994, pp. 304-305. 
20. Spre exemplu, Iohannis Wenck îl acuza pe Cardinalul
Cusanus de panteism, deoarece cred că nu reuşea să vadă
opera cusaniană decât prin prisma aristotelismului scolastic,
neglijând astfel în totalitate hristologia calcedoniană pe care
se sprijină, în opinia mea, toată construcţia cusana. 
21. Cf. Frédéric Vengeon, „Le symbolisme linguistique
dans l’art des conjectures”, în Nicolas de Cues, penseur et
artisan de l’unité, sous la direction de David Larre, Lyon,
ENS éditions, 2005, pp. 133-134.
22. Cf. Xavier Tilliette, Le Christ des philosophes. Du Maître de
Sagesse au Divin Témoin, Namur, Éd. du Sycomore, 1993,
Chapitre II „Nicolas de Cues”, pp. 17-22. 
23. Cf. Giordano Bruno, Despre infinit, univers şi lumi,
traducere de Smaranda Bratu Elian, Bucureşti, Humanitas,
2003, p. 96.
24. Cf. N. Cusanus, De docta ignorantia III, 11. 

Bibliography

Counet, Jean-Michel. Mathématiques et dialectique
chez Nicolas de Cuse [Mathematics and Dialectic in
Nicolas of  Cusa], Paris, J. Vrin, 2000.

Crîşmăreanu, Florin. „Nicolas de Cues: un
théologien opposé à l’analogie” [„Nicholas of
Cues: a theologian against analogy”]. In:
Scientific Annals of  the University „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi [New series], Philosophy,

Tom LVI [2009], pp. 21-28.
Cues, Nicolas de. Sermons eckhartiens et dionysiens

[Sermons Eckhartian and Dionysian], Paris, Cerf,
1998.

Cusa, Nicolai de. Opera Omnia [The Complete
Works], Ediderunt E. Hoffmann et R.
Klibansky, Lipsiae, Meiner, 1932 sqq.

Cusanus, Nicolaus. De docta ignorantia [On Learned
Ignorance], Romanian translation by Andrei
Bereschi, Iaşi, Polirom, 2008. 

Cusanus, Nicolaus. De pace fidei [On the Peace of
Faith], Romanian translation by Wilhelm
Tauwinkl, Bucharest, Humanitas, 2008
[Romanian translation by Mihnea Moroianu,
Iaşi, Polirom, 2008]; 

Cusanus, Nicolaus. De Deo abscondito [On the
Hidden God], Romanian translation by Mihnea
Moroianu, Iaşi, Polirom, 2008, [Romanian
translation by Bogdan Tătaru-Cazaban,
Bucharest, Humanitas, 2008]. 

Gandillac, Maurice de. La philosophie de Nicolas de
Cuse [The Philosophy of  Nicholas of  Cusa], Paris,
Aubier, 1943. 

Haubst, Rudolf. „Nikolaus von Kues und die
Analogia entis” [„Nicholas of  Cusa and the
analogy of  being”]. In: Die Metaphysik des
Mittelalters, ihr Ursprung und ihre Bedeutung [The
metaphysics of  the Middle Ages, their origin and
meaning], Berlin, Walter de Gruyter, 1963, pp.
686-695. 

Hudson, J. Nancy. Becoming God: The Doctrine of
Theosis in Nicholas of  Cusa, Washington, D.C.,
The Catholic University of  America Press,
2007.

Acknowledgements: this study is the result of  a
research activity financed through the project
POSDRU/89/1.5/S/49944 [„Developing the
Innovation Capacity and Improving the Impact of
Research through Post-doctoral Programmes”].

19 >>>



Între Orient şi Occident

CC oncept culturologic relativ nou,
graniţa dintre culturi trimite la realităţi
cu mult anterioare pătrunderii în

circulaţie a termenului în cauză. Privind în trecut, am
putea considera Creştinismul responsabil de trasarea
celor dintâi graniţe culturale, de separaţie între lumea
păgână şi lumea în care învăţătura lui Hristos a prins
rădăcini. Însă, dacă la mai toate popoarele din jur se
cunoaşte o dată certă a creştinării (bulgarii în 863,
polonezii în 966, ruşii în 988 etc.), în privinţa biruinţei
Creştinismului în provinciile locuite de români nu se
poate spune nimic precis, mai cu seamă dacă ignorăm
legenda cu apostolul Andrei sau afirmaţiile hazardate
ale unor istorici, cum că noua religie ar fi pătruns la noi
încă din secolul I al precedentului mileniu. Cel mai
probabil, a fost un fenomen de durată, cu trenări şi
stagnări întinse pe parcursul mai multor sute de ani, şi
care a început să se impună odată cu răspândirea limbii
slavone în perimetrul românesc, mai exact, în a doua
jumătate a veacului al X-lea. Cultura bizantină,
subsumând ea însăşi o serie de alte culturi, a influenţat
în mod fundamental viaţa socio-politică şi caracterul
populaţiei peste care s-a suprapus, în sensul orientării
omului către spiritualitate, al îmblânzirii moravurilor,
al inoculării principiilor şi normelor de convieţuire
creştine. Permisive la început, graniţele care separau
lumea creştină de universul „păgân” devin tot mai

rigide, după cum, în timp, intoleranţa noii religii va
duce la dispariţia unui impresionant fond cultural
precreştin. Pe măsură ce caracterul uniformizator al
Creştinismului va fi subminat de procese de
individualizare şi de „independenţă” faţă de
Constantinopol din anumite părţi ale Europei, apar şi
primele sciziuni în sânul acestuia şi, odată cu ele,
primele delimitări între Răsărit şi Apus, între lumea
ortodoxă şi cea catolică, iar ulterior, şi cea protestantă.
Secole de-a rândul, identitatea noastră culturală a fost
legată de Ţarigrad, de Orient, văzut drept centru al
lumii, leagăn al Creştinătăţii, loc de propagare a
valorilor spirituale, în vreme ce Apusul, până târziu
către veacul al XVIII-lea, va fi înzestrat cu toate
atributele negative: spaţiu al ignoranţei, al primejdiei, al
puterii întemeiate „prin sânge şi fier”. Tot până în
secolul Luminilor, Occidentul va rămâne o
necunoscută pentru călătorul român, ieşirile în afară
fiind orientate aproape exclusiv către locurile sfinte ale
Răsăritului (Muntele Athos, Ierusalim, Ţarigrad) şi,
destul de sporadic, către Rusia. Mai erau şi călătoriile
„de nevoie” la Istanbul, când domnii români, adesea
cu familii cu tot, erau chemaţi la Poartă pentru „a da
samă” în faţa sultanului pentru abuzuri, trădare ori
viclenie. Pe de altă parte, lunga perioadă în care ţările
române s-au aflat sub stăpânire otomană, menţinerea
supuşilor în ignoranţă, înăbuşirea drastică a oricăror
tendinţe de afirmare a identităţii de neam sau de
aspiraţie la independenţă au dus inevitabil la o
substanţială rămânere în urmă a provinciilor dunărene,
prin comparaţie cu celelalte ţări ale Europei. Dacă
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adăugăm suzeranităţii turceşti celelalte două stăpâniri
pe care le-au cunoscut românii, cea austriacă şi cea
rusă, devin explicabile multe din neajunsurile
caracterologice ale acestui neam, dar şi reticenţa sau
chiar idiosincraziile faţă de respectivele popoare,
manifestate şi la nivel cultural. În cazul Turciei,
influenţa culturii acestui popor asupra mentalului
românesc este aproape nesemnificativă, cu toate
secolele de stăpânire de care pomeneam: câteva
produse culinare, de îmbrăcăminte sau de igienă
personală, unele elemente de tehnică militară sau de
ceremonial, olacul şi cam atît. Între noi şi turci s-a
creat, firesc, un zid al necomunicării, al lipsei de
deschidere faţă de valorile celuilalt, deoarece, a accepta
cultura vecinului, atunci când acesta vine în calitate de
agresor, este receptată la rândul ei ca o agresiune, ca o
cedare în faţa voinţei de acaparare a celuilalt. Au mai
contribuit la necunoaştere diferenţele religioase, de
limbă, precum şi comportamentul turcilor în calitate
de ocupanţi, comportament care a lăsat urme şi în
limba română, prin expresii de genul: „Cum e turcul şi
pistolul”, „Dreptatea s-a dus de când cu turcii”,
„Turcul plăteşte”, oarecum dezonorante şi pentru
populaţia care le-a conservat. Însoţiţi, în incursiunile
lor „de la hotare la stoliţă”, cel mai adesea de tătari, au
reuşit să sădească în rândul populaţiei indigene o frică
greu de imaginat, pasibilă să intre în structura genetică
a neamului: de aici expresia „Ho, că nu dau turcii
(tătarii)!”, de aici practica „bejeniei cu căţel şi purcel”,
„sfara-n ţară”, îngropatul grânelor, pentru „a nu se
trezi cu nepusu’-n masă”. De apreciat, totuşi, că turcii
n-au dorit să-şi impună nici religia, nici limba şi că,
birul odată plătit, nu se amestecau în conducerea ţării.
„Îi interesa punga, nu sufletul”, după cum spune A.D.
Xenopol.

Veşnica noastră problemă cu ruşii

Ieşirea noastră din izolare, deschiderea către
spaţiile culturale ale Occidentului se produce foarte
târziu, în primele decenii ale secolului al XIX-lea; abia
acum, am spune, ţările române se despart de Evul
Mediu, în vreme ce Europa, după ce pune capăt
descoperirilor geografice, va avea surpriza să afle
teritorii necercetate în Balcani şi la gurile Dunării.
Cortina care ne izola de Occident va fi în cele din
urmă străpunsă, în special ca urmare a descinderii
fiilor de boieri în ţări din Vest şi a mişcărilor
revoluţionare din 1848, şi va cauza o perioadă de
intensă absorbţie a valorilor europene, de imitaţie a
formelor şi instituţiilor de acolo, fenomene obişnuite
în cazul naţiunilor tinere, ce-şi caută identitatea şi
doresc să-şi afirme prezenţa în lume. În două-trei

decenii, se va schimba totul: şi limba de cultură, şi
vestimentaţia de tip oriental, ba chiar şi manierele.
Vectorii acestor schimbări nu vor fi neapărat străini
din Apus ajunşi în Principate, cât ofiţerii ruşi,
învingători ai lui Napoleon şi ocupanţi o vreme ai
Parisului, care vor transplanta aici şi limba franceză, şi
moda duelului, şi dansul de societate, şi jocul de cărţi.
Doamnele de la noi, cel puţin, le datorează enorm. 

Graniţa a fost arareori spaţiul unor intense
schimburi culturale, al dialogului şi îmbogăţirii
spirituale reciproce. Dacă împrumutul de valori este
unilateral, se pune problema conservării propriei
individualităţi, a pericolului pe care îl reprezintă
tendinţa de imitarea a celuilalt, transplantul fără
discernământ al modelelor străine. „Ne place a
maimuţări pe străini şi a ne defăima pe sine. Aşadar,
am fost pe rând turcomani, grecomani sau Domnul
ştie ce încă; acum, din mila lui Dumnezeu, suntem
franţezomani; poate curând vom trece… în vreun
balon aerostatic şi atunci ne vei vedea anglomani”, i se
plângea într-o scrisoare Costache Negruzzi lui Gh.
Asachi. Alteori însă graniţa dintre culturi urmează
îndeaproape cursul relaţiilor politice sau al celor
economice. Spre ilustrare, să luăm complexele şi
mereu încordatele noastre raporturi cu ruşii.
Obişnuinţa acestui popor de a-şi purta războaiele în
afara propriului teritoriu, tendinţa lui expansionistă,
ipostaza „muscalului de-a călare”, de care vorbea
Eminescu, şi-au pus amprenta asupra modului în care
este receptat în această parte a Europei. Pe de altă
parte, modul imprevizibil de a fi al rusului, pendularea
între extreme, caracterul pasional, adesea nestăpânit şi
extraordinara putere a voinţei au complicat receptarea
şi înţelegerea lui nu doar la noi, ci în întreaga Europă.
Or, neînţelegerea este una din cauzele răcelii, dacă nu
a adversităţii faţă de Celălalt. Ion Vianu încerca să-şi
explice cauzele fricii noastre de ruşi: „Rusia, ruşii
produc teamă românilor din pricina unei nemăsuri, a
unui exces resimţit deopotrivă în imensitatea spaţiului
rusesc, ca şi în modul extrem în care concep existenţa,
a radicalităţii devastatoare a soluţiei imaginate de ei”.
Europa s-a eschivat la adăpostul sintagmei
„enigmaticul suflet slav”, prin slavi înţelegându-se,
desigur, ruşii, eventual, şi polonezii. În cazul nostru, pe
fondul acestei neînţelegeri, s-au suprapus deceniile de
prezenţă a trupelor imperiale pe teritoriul Moldovei şi
Valahiei, când populaţia autohtonă a trebuit să suporte
nu doar cheltuielile legate de întreţinerea armatei
străine, proviantul, ci şi abuzurile soldaţilor, lăcomia
lor, apucăturile „de stepă” ale unor grupuri etnice
neruseşti. Poate că toate acestea ar fi fost suportate
mai uşor dacă ar fi venit din partea unui popor
necreştin, ba chiar neortodox, dacă aceste costuri nu s-
ar fi făcut sub masca protectoratului religios şi militar,
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a eliberării, chipurile, de sub jugul otoman. În felul
acesta, devine explicabil de ce românii continuă şi
astăzi să nu-i iubească pe ruşi şi, în acelaşi timp, nu
păstrează resentimente faţă de turci, a căror stăpânire
a fost incomparabil mai lungă şi ale căror abuzuri le-au
întrecut cu mult pe cele ale soldaţilor ţarului.
„Kutuzov i-a sărăcit pe români, lăsându-le doar ochii
să plângă”, spune o vorbă din Basarabia, după cum
ecouri ale acestor raporturi se regăsesc în expresii de
tipul: „a trage palme muscăleşti”, „de când cu ruşii în
ţară” sau „a cădea muscal pe capul cuiva”. De
altminteri, în astfel de raporturi disproporţionate, ies
în evidenţă calităţile, frustrările şi, mai cu seamă,
defectele partenerului dezavantajat. La aceste cauze ale
idiosincraziei faţă de ruşi ar trebui adăugate rapturile
teritoriale din 1812 şi 1878, precum şi politica
pumnului ridicat în mai toate tratativele de pace ce
interesau principatele dunărene. Neînţelegerile pe plan
politic au dus la respingerea îndârjită a relaţiilor cu
Celălalt (rusul) şi la trasarea unei graniţe culturale de
separaţie1, prea puţin permisive şi, din acest motiv,
păguboasă pentru o cultură în formare, cum era
cultura română. Chiar şi astăzi, la destule decenii de la
stingerea realităţilor care au generat respingerile dintre
cele două etnosuri, adversitatea persistă, reînvie
exacerbată în perioade nu tocmai faste ale parcursului
nostru european, cu pierderi economice incomen-
surabile pentru România, prin orientarea ei pe axa
New-York – Londra – Bucureşti şi ignorarea deliberată a
legăturilor tradiţionale cu ţările din jur. Problema
înscrierii pe o axă spirituală Belgrad – Sofia – Kiev –
Moscova nici nu se poate pune, fiind degradantă în ochii
vremelnicilor mânuitori ai actualei Puteri. 

Complexul culturilor mici

Un popor se apără prin istoria şi cultura sa. Cu cât
argumentele istorice sunt mai fragile, cu atât creşte
patosul afirmării identităţii naţionale, patos ce merge
până la agresivitate faţă de atentatorii reali sau
închipuiţi ai integrităţii de orice natură a unui stat.
Trasarea barierelor politice, îngheţarea schimburilor
economice este urmată aproape întotdeauna de fixarea
unor graniţe culturale de separaţie, cu negarea sau
desconsiderarea valorilor Celuilalt, cu închiderea în
universul propriei culturi, cu supraevaluarea acesteia şi
agitarea unor stindarde şi simboluri naţionaliste.
Reînvie vechile mituri naţionale, se vorbeşte despre
predestinare şi neşansă istorică, despre comploturi şi
trădări. Cultura de referinţă „se simplifică”, „se
banalizează”, „îşi dezvoltă agresivitatea”2 în raport cu
celelalte culturi, după care o dirijează către sine,
subminându-se din interior. Aproape orice instituţie,

cât de cât semnificativă, dobândeşte atributul de
„românească”, tot astfel şi reperele geografice (munţii,
apele, câmpiile), dintr-o teamă de revendicare, de
dispută. „România e geografie, nu istorie”, spunea
Cioran, n-am avut niciodată vocaţia universalităţii, ne-
a lipsit o idee naţională care să confere sens existenţei
noastre în timp, ne-am complăcut în mituri şi în
lamentări, ne-am autoiluzionat. Or, ceea ce înseamnă
un popor pentru sine este fundamentul de la care
porneşte renaşterea sa, e reazemul în vremi de
restrişte. Dar, trăim în Orient, unde „şi viaţa e o iluzie,
şi necazurile nu sunt o mare nenorocire”. Şi apoi,

există totdeauna o scuză a eşecurilor noastre, a lipsei
de determinare: situarea „la porţile Orientului”, unde
totul se ia în uşor, faptul că „am stat în calea furtunilor
istoriei” şi că, fără vitejia noastră, Europa însăşi ar fi
arătat altfel. Sunt toate trăsături, complexe ale
culturilor mici, strâns legate de caracterul etnic al
poporului care produce respectiva cultură. Slaba
noastră reprezentare în afară nu se datorează, după
cum s-a afirmat, barierei limbii (sunt domenii artistice
– muzica, dansul, pictura – în care mesajul nu se
transmite prin intermediul cuvântului), nici lipsei de
interes a Celorlalţi faţă de valorile unor ţări din al
doilea eşalon, ci, mai mult ca sigur, valorii în sine a
produselor culturale exportate, faptului că, în marea
lor majoritate, ele au apărut în lungile perioade de
separaţie ale culturii de referinţă, de închistare şi de
absenţă a comunicării. Nu putem pretinde o
deschidere faţă de noi a celorlalte culturi, îndepărtate
sau chiar vecine, câtă vreme ne caracterizează pe noi
înşine obtuzitatea, bravada şi desconsiderarea culturii
ţărilor din jur. Cu greu vom găsi pe cineva să
numească, spre exemplu, cinci prozatori bulgari
contemporani sau trei pictori, dar, în acelaşi timp, am
dori ca vecinii să fie prompţi şi receptivi la fenomenul
cultural românesc. Câtă vreme acest complex al
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culturii fără perspective nu va fi depăşit, câtă vreme
vom trasa graniţe între culturi chiar şi atunci când
nimic nu le justifică, contribuţia noastră la marele text
al lumii va fi în continuare nesemnificativă.

Graniţele dintre culturi în contextul
globalizării

Fără îndoială şi în mod inevitabil, globalizarea,
manifestată iniţial în sfera politicului şi economicului,
va cuprinde uşor-uşor şi sfera culturii, iar consecinţele
ei vor fi, probabil, nefericite. Graniţele politice odată
şterse, se va urmări o egalizare a standardelor de viaţă
şi a şanselor la cultură a fiecărui popor din cadrul
Uniunii Europene. În principiu, n-ar trebui să existe
nici graniţe culturale. Franceza, ca limbă a diplomaţiei
şi culturii la nivel european, a cedat locul englezei; prin
intermediul acestui din urmă idiom sunt promovate
tot mai multe valori naţionale. Există temerea că
identităţile naţionale îşi vor pierde mărcile distinctive,
se vor dizolva, vor dispărea în hăul identităţii
europene. Un pericol, întrezărit de acelaşi savant rus,
Dmitri Lihaciov: „A nega existenţa caracterului
naţional, a identităţii naţionale, înseamnă să transformi
universul popoarelor în ceva extrem de plictisitor şi de
banal”. Altfel spus, ceea ce este captivant la un popor,
ceea ce trezeşte interesul Celuilalt e doza de mister,
trăsăturile sale pertinente, segregatoare, irepetabile, de
negăsit la alte popoare. Cît priveşte graniţele dintre
culturi, acestea ar trebui să existe, în pofida anulării
tuturor celorlalte, să existe ca zone de comunicare, de
vii schimburi de experienţe şi de valori. Pentru că, doar
în asemenea zone de contact se va putea dezvolta
conştiinţa de sine a fiecărei culturi în parte, creaţiile
artistice vor avea un grad sporit de originalitate, vor
rezista confruntării cu timpul
şi vor facilita o mai bună
înţelegere a Celuilalt. Un pas
uriaş în conştientizarea
propriei individualităţi, a
sondării capacităţii şi
limitelor acesteia. Ce se va
întîmpla însă în realitate
rămâne de văzut.

Note:

1. D.S. Lihaciov identifica două tipuri de graniţe între
culturi: una ca zonă a interrelaţiilor, cealaltă ca zonă de
separaţie. V. articolul acestuia Două tipuri de graniţe între
culturi// „Russkaja literatura”, № 3/ 1995, p. 4.
2. Lihaciov, Op. cit., p. 5.
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Some considerations on Catholic communities occurring in the first half  of  the 19th century in Moldova

Starting in the second half  of  the 18 century and continuing to the third decade of  the 19 century, it is observed that
a large number of  people moved from the Carpathian Mountains to Moldova. Among them were many Christians of
the Latin rite, they settled mainly in villages on the Siret River Valley. After a generation or two, due to the increase of
the population in these settlements, and there being insufficient land owned by the families, to produce enough food, it
is observed that a second migration took place, by the descendants of  the original settlers, who moved to other places
in Moldova, where previously there had been no Catholic Communities. These new communities, of  groups of
emigrants and immigrants, were linked only by an economic interest and the Catholic rite.

Keywords: Transylvania, Moldavia, Catholics, Csango, immigrants, demographics, onomatology

AA pariţia noilor comunităţi catolice din
Moldova în prima jumătate a secolului
al XIX-lea a fost puţin studiată în

istoriografia românească. Cele câteva monografii1

dedicate satelor cu populaţie catolică sau studii2

apărute în ultimul deceniu nu au făcut altceva decât să
încerce să prezinte, cât mai aproape de adevăr,
începuturile unor comunităţi de rit latin la est de
Carpaţi, în primele decenii ale veacului al XIX-lea.

Aşa cum este bine ştiut, la sfârşitul secolului al
XVII-lea şi începutul celui următor Moldova cunoaşte
o depopulare masivă, unii autori considerând ca ar fi
existat un adevărat gol demografic3. Ciuma4, holera,
frecventele invazii poloneze, turceşti, tătare5 şi
austriece6, urmate de robiri, jafuri şi foamete, au dus la
scăderea dramatică a populaţiei7. Dar depresiunea
demografică s-a realizat şi prin părăsirea Moldovei de
către o parte a locuitorilor. Din cauza urgiei vremurilor,
oamenii preferau să-şi părăsească satele şi să se
adăpostească în locuri mai sigure, chiar dacă, uneori,
acestea erau în afara graniţelor. 

Multe documente şi mărturii din epocă atestă
această stare de lucruri. Referindu-ne doar la populaţia
catolică din Moldova, se observă o scădere a acesteia
peste media generală. În anul 1682 Antonio Angelini
constata că locuitorii din Săbăoani şi din alte două sate
din jur erau risipiţi în lunca Siretului8, iar din cele 16
case ale catolicilor în târgul Trotuş acum erau locuite
doar trei, ceilalţi „fiind fugiţi în Transilvania”9. Patru
ani mai târziu, abatele Coyen observa că o mare parte

din populaţia Moldovei şi-a părăsit gospodăriile
plecând în alte părţi10. Aceeaşi stare de frică şi
nesiguranţă a oamenilor o prezintă şi episcopul
Giovanni Volponi în rapoartele sale către „Propaganda
Fide”. În anul 1680 preoţii catolici din Bacău împreună
cu o mare parte a enoriaşilor au plecat peste graniţă în
Transilvania11. Într-un document târziu în care se face
o prezentare a acestor evenimente12 se spune că moşia
Trebeş, care aparţinea preoţilor catolici de la Baraţi, a
rămas „fără stăpân din pricina tătarilor şi a altor
ticăloasă întâmplări întru care căzusă atunce Ţara
Moldovii pentru care au fost siliţi a fugi atât catolicii
cum şi vlădica cu 8 călugări ai săi pierzându-să şi
ispisoacele aceştii moşii cum şi alte cărţi de moşii ce
stăpâne atunce, trecând aproape la 60 ani până a veni
iarăşi înapoi la Moldova”13.

Prefectul Vitorio Piluzzi, martor al nenorocirilor
abătute asupra Moldovei, dar şi asupra catolicilor pe
care-i păstorea, în răspunsul la chestionarul trimis de
Propaganda Fide, din 26 august 1671, arată că în
Moldova erau peste 2.768 de credincioşi catolici14,
pentru ca, în raportul din 10 iulie 1682 destinat
cardinalilor Congregaţiei, să prezinte o scădere
catastrofală a numărului de credincioşi. Aceştia dacă
ajungeau la 1.000 de suflete15.

În urma atacului cazacilor produs în 1685, care au
distrus o jumătate din Moldova, preotul Giovanni
Volponi a stat împreună cu enoriaşii din Baia prin
păduri, apoi a trecut în Transilvania16, ca şi o mare parte
dintre cei pe care-i păstorea. Într-o notă scrisă probabil
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de Vito Piluzi prin 1687 se precizează că ţara este
distrusă în mare parte, mai multe localităţi în care
trăiesc catolici sunt părăsite, oamenii fiind fugiţi în
Transilvania şi Polonia17. Preoţii catolici, de frica
tătarilor, au luat obiectele de cult din biserici şi le-au
dus în Ardeal18. În această perioadă populaţia catolică
din Moldova va cunoaşte cel mai scăzut număr de
oameni pe care l-a avut în toată existenţa sa. Într-o
scrisoare, din 19 iulie 1683 a episcopului Iacob Dluski,
către cardinalul protector al Poloniei acesta prezenta
astfel situaţia bisericilor catolice din Moldova: „Sunt
patru localităţi în care preoţii pot avea acum condiţii de
trai şi anume: Cotnari, Iaşi, Galaţi şi Baia. Mai sunt încă
cinci, unde vor fi condiţii de trai când se va întoarce
lumea acasă, anume: Bacău, Trotuş, Huşi, Bârlad.
Altele în care se găsesc biserici dar fără nici un catolic,
sunt Suceava, Fântânele, Piata Neamţ, Roman,
Fărăoani. Altele în care bisericile sunt pustii: Măneşti,
Vaslui împreună cu alte trei”19. Conform estimărilor
episcopului Iacob Dluski numărul catolicilor ajunsese
la 300 de suflete20. 

Cei mai predispuşi la pribegie erau locuitorii din
regiunile de margine21. Ei puteau mult mai uşor să
treacă dintr-o ţară în alta, atunci când situaţia lor
economică se înrăutăţea22. De asemenea, satele de vecini,
iar după reforma lui Constantin Mavrocordat satele de
clăcaşi se risipeau mult mai uşor decât cele răzeşeşti,
pentru a se forma din nou, în acelaşi loc sau în altul,
după trecerea nenorocirilor23.

Pentru a împiedica depresiunea demografică,
domnii au fost nevoiţi să facă o serie de concesii de
ordin fiscal şi social. Reformele lui Constantin
Mavrocordat de impunere a unui „sistem fiscal
unitar”24 şi de desfiinţare a rumâniei în Ţara
Românească şi a veciniei în Moldova au fost „dominate
de problema colonizării satelor şi a readucerii
«bejenarilor»”25. Această intenţie a domnului se vede
explicit în două documente, este adevărat, date în Ţara
Românească, în care precizează că „cei înstrăinaţi carii
după unde să vor fi aflând pentru binele şi folosul lor,
fără de nici o îndoire, şi fără de nici o sfială să vie câţi
ar vrea de mulţi să se aşéze în ţară”26. Dorinţa lui era să
se adune „toţii fiii patriei cei risipiţi din pământul lor”27.
Cu toate aceste facilităţi, nu se va constata o stabilizare
a emigrării. Abia în urma „hrisovului bejenarilor”, dat
de Constantin Racoviţă, în 175628, se observă o
ameliorare a situaţiei şi apoi o creştere însemnată a
numărului locuitorilor Moldovei29. Potrivit acestui act
domnesc bejenarii (oamenii veniţi de peste graniţă)
aveau dreptul să se aşeze pe orice moşie „undi li va
plăcea locul”, cu obligaţia de a plăti, după şase luni de
la sosire, câte şase potronici de familie30. În satele unde
se strângeau mai mulţi puteau „să-şi aleagă pe unul
dintre dânşii, care ar fi mai cu socoteală şi să se facă
judecător între dânşii, să caute pricini ce vor avea mai
mici, iar lucruri mai mari ce vor avea să li se caute
judecată cu Divanul Domnesc”31.

Valurile succesive de imigranţi transilvăneni au adus
cu ele şi creştini de rit romano-catolic sau greco-catolic.
Amploarea fenomenului a fost atât de mare, încât
locuitorii băştinaşi afirmau că „tot Ardealul vine la
noi”32. În această „mare reîntoarcere” întâlnim români
ortodocşi, uniţi sau catolici, alături de români
secuizaţi33, secui34 şi unguri. Profitând de faptul că în
Moldova nu au avut probleme confesionale, catolicii s-
au aşezat temeinic, doar o mică parte dintre ei, mai ales
secuii, revenind în Transilvania35. Acum este momentul
când apare, mai întâi în corespondenţa particulară, apoi
în limba populară termenul de ceangău36. Aşa cum
precizam şi cu alt prilej considerăm că ceangăii sunt un
amestec de români vorbitori de limbă maghiară veniţi
din Transilvania, dar şi ungurii bilingvi stabiliţi în
Moldova încă înainte de descălecat37. 

În răspunsul la un chestionar austriac întocmit în
anul 1777, referitor la cauzele care au determinat
plecarea în bejenie a locuitorilor din Transilvania, pe
lângă cauzele economice şi sociale se face următoarea
precizare: „Ei se duc în Moldova din pricină că cei mai
mulţi au acolo rude, prieteni ori cunoscuţi [s. n.], şi mulţi laudă
acea ţară, că pământul este mai roditor decât la noi şi
dăjdiile şi robotele sunt mai uşoare”38. Faptul că
majoritatea bejenarilor veniţi la jumătatea secolului al
XVIII-lea în Moldova erau descendenţii celor plecaţi la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui următor
credem că este un argument convingător39. O parte din
cei plecaţi erau deja catolici40, nu toţi, alţii neavând preoţi
sau biserici ortodoxe au apelat la preoţii catolici „pentru
diferite servicii (botez, cununie, înmormântare), cu
rezultatul că oamenii se încadrau apoi definitiv în
confesiunea în care au fost botezaţi sau cununaţi”41.

În mai puţin de un secol (1774-1859) populaţia
Moldovei se triplează42 în situaţia în care Moldova
pierde aproape jumătate din teritoriu. În acelaşi timp
catolicii pornesc de la aproximativ 1.000 de oameni la
începutul veacului al XVIII-lea, ajungând la 16.000 de
oameni în 180043, pentru ca în 1845 să atingă cifra de
44.31744 credincioşi catolici45. O creştere de 44 de ori în
condiţiile în care ritmul anual de creştere a „unei
societăţi agricole”, cum era cazul societăţii româneşti
de atunci varia între 0,5 şi 1%46.

Noii sosiţi din Ardeal, majoritatea din comitatele
apropiate Carpaţilor Răsăriteni47, s-au aşezat cu
preponderenţă în satele din ţinuturile de munte ale
Moldovei (Neamţ, Roman, Bacău şi Putna), zone în
care deja existau comunităţi creştine de rit latin şi, mai
rar, în cele dintre Siret şi Prut. 

Specific perioadei pe care o cercetăm este faptul că,
dacă până acum cei mai mulţi catolici erau întâlniţi în
târguri (încă de la întemeiere saşii, secuii sau ungurii au
venit ca meşteşugari sau negustori în centre urbane),
acum ei se vor aşeza într-o proporţie covârşitoare în
sate48, ceea ce ne duce la gândul că veneau tot din
localităţi rurale şi se ocupau predilect cu agricultura.

Urmărind cu atenţie apariţia comunităţilor catolice,



observăm câteva particularităţi pentru deceniile şase-
opt ale secolului al XVIII-lea, şi anume: creşterea
substanţială a numărului locuitorilor din vechile aşezări
catolice, fapt ce dovedeşte că imigranţii ştiau structura
confesională a acestor localităţi, direct sau prin
intermediari; aşezarea lor în apropierea vechilor centre
catolice: Bacău, Roman şi Cotnari; formarea de nuclee
de sate care vor deveni atractive pentru alţi imigranţi;
venirea în valuri succesive şi oprirea lor acolo unde
considerau că pot rămâne o perioadă mai lungă de timp
sau definitiv; un aflux necontrolat de emigranţi de
origine română la care se adaugă un contingent
însemnat de secui plecat din motive politice, care
aştepta momentul prielnic pentru a se întoarce acasă;
creşterea numerică a vorbitorilor de limbă maghiară şi
a bilingvilor. În următoarele cinci decenii (1780-1830)
imigraţia se temperează, de această dată mulţi vin ca
„bejenari hrisovoliţi” aduşi de proprietarii de moşii
pentru sporirea braţelor de muncă. În acest fel, noii
veniţi se aşează în/sau lângă sate ortodoxe, ori pe
locurile părăsite ale unor vechi sate, în funcţie de
necesităţile proprietarului. Astfel numărul
comunităţilor catolice se extinde şi în afara zonelor în
care au trăit până la începutul veacului al XIX-lea.
După Regulamentul Organic imigraţia49 din
Transilvania se reduce simţitor şi doar grupuri răzleţe
de nemulţumiţi mai trec munţii.

Numărul localităţilor în care se vor aşeza imigranţii
catolici va cunoaşte o creştere însemnată. Dacă, aşa cum
am văzut, la începutul secolului al XVIII-lea existau
catolici în 20 de localităţi ale Moldovei, număr rămas
constant aproape o jumătate de veac50, în 1842, conform
unei hărţi întocmite de inginerul Baiardi, aceştia erau
întâlniţi în 178 de localităţi51. Bejenarii transilvăneni
sosiţi până prin 1810-1815 s-au aşezat, în general, în
localităţi în care existau catolici. „Ei vin în acelaşi sat în
valuri succesive, în perioade diferite şi, poate cel mai
important lucru, din diferite zone ale Transilvaniei”52.
De aceea se întâmplă ca într-o localitate să întâlnim
„catolici bilingvi urmaşi ai vechilor colonişti, care şi-au
pierdut identitatea naţională, alături de care se aşează
secui, români intraţi într-un anumit stadiu de secuizare,
români uniţi cu Biserica Romei veniţi din mai multe sate
transilvănene”53. În acest fel cercetarea ca un tot unitar a
populaţiei de rit latin din Moldova, este o greşeală. Aşa
cum reiese din cercetările noastre nici un sat catolic din
Moldova nu a apărut ca o roire a altui sat din
Transilvania, sau a unui sat catolic din Moldova. Chiar şi
nucleul de bază al noilor comunităţi nu este unitar, ci
alcătuit din mai multe persoane, care, întâlnindu-se
accidental în drumul lor spre Moldova s-au aşezat într-o
anumită localitate. Apoi, multe din comunităţile create în
prima jumătate a secolului al XIX-lea sunt alcătuite din
bejenari aduşi de stăpânii de moşii în urma unor
hrisoave domneşti. Aceştia, cu acordul domnului,
trimeteau slujbaşi de încredere peste hotar pentru a
aduce oameni străini ca să se aşeze şi ca să muncească pe

moşiile lor. Trecând prin satele transilvane oficial, dar,
de cele mai multe ori fără a prezenta adevărata lor
intenţie, slujbaşii, prezentând scutirile de care aveau
parte, încercau să adune numărul de bejenari stabilit de
proprietari, fie ei laici sau ecleziaşti. Nici aceste grupuri
nu erau unitare, ele fiind formate din cei care erau
dispuşi să-şi părăsească puţinul avut pe care-l aveau în
locul de baştină. Beneficiul venirii acestor străini era
destul de însemnat atât pentru stăpân cât şi pentru
Vistierie. Stăpânul cu banii săi îşi completa braţele de
muncă autohtone, putând exploata mai bine moşia pe
care o avea, iar Vistieria, după un timp, începea să-i
impună la bir crescând astfel, fără nici o investiţie,
finanţele statului54.

Pe de altă parte faptul că satele, vechi catolice au
fost populate, la un moment dat, până la limita maximă
a posibilităţilor asigurării hranei, a creat, generaţiei
următoare greutăţi în ceea ce priveşte asigurarea
terenului minim pentru procurarea hranei zilnice. Aşa
încep să caute noi locuri unde era nevoie de forţă de
muncă. Cu voia proprietarului de moşie, un grup de
săteni se puteau muta în alte sate ale aceluiaşi
proprietar sau, cu acordul Vistieriei, în locuri unde era
nevoie de braţe de muncă. De această dată aşezarea în
sate se face fără a ţine cont de religia pe care o aveau
ceilalţi locuitori. Din acest moment numărul satelor
unde întâlnim catolici creşte considerabil. Trebuie şi
aici făcută o precizare: se aşezau într-o parte a satului,
separat, ca la Voineşti-Iaşi55, Răducăneni56, Bârleşti-
Unguri (Sprânceana)57 Hălăuceşti, Horgeşti etc., sau pe
foste locuri de sate acum părăsite.

La nucleul iniţial se adaugă constant noi şi noi
locuitori de confesiune catolică atraşi de faptul că
primeau pământ suficient pentru întreţinerea familiei,
că aveau rude care îi atrăgeau în locul respectiv, că
stăpânul moşiei, din diferite motive, se purta mai cu
blândeţe cu ei sau, lucru deosebit de important, aveau
biserică pentru închinare. 

După anul 1830 o parte dintre bejenarii aduşi în
Moldova pentru a se aşeza, conform înţelegerii cu
proprietarii, pe o anumită moşie, încep să plece pe alte
moşii, împotriva voinţei celor care-i aduseseră. Cauzele
sunt multiple, printre cele mai des invocate fiind lipsa
de pământ pentru hrană, lipsa bisericii sau neînţelegeri
cu proprietarul. În realitate se observă o aranjare a
acestora în funcţie de confesiunea pe care o aveau sau
şi, fără a avea o confirmare documentară, după
rudeniile venite şi ele în diferite sate din Moldova.

Pentru exemplificarea celor spuse mai sus vom
prezenta modul de constituire a câtorva noi nuclee de
comunităţi catolice, unele dintre ele alcătuite din bejenari
aduşi de peste hotar, altele prin migraţie internă.

Un caz tipic pentru modul cum se constituia o
comunitate catolică venită din Transilvania este cea de
pe moşia Cîmpurile, ţinutul Putna, a spătarului
Asanachi Danul. La sfârşitul anului 1838 prin zastava
de la Soveja treceau din Transilvania 40 de familii de
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No Numele şi porecla fieştecăruia ungurean,
a fimeii lor şi câţi copii au fieştecare

Din ce loc sunt veniţi
din Ungaria 

1 Fide Fie cu fimeea lui, Ilenca, şi 3 copii din Galaţ
2 Sima Pişta, văduvoi, cu un copil [din Galaţ]
3 Pojor Mihai cu fimeea lui, Eva, cu 6 copii din Zăbala
4 Cartir Gheorghi cu fimeea lui, Ruja, şi 1 copil din Tariia
5 Timar Gheorghi cu fimeea [lui], Aniş, şi doi copii din Galaţ
6 Marton Pişta cu fimeea [lui], Rebeca, şi cinci [copii] din Cadbaruşcu
7 Doţi Pişta cu fimeea lui, Barăş, [cu cinci copii] din Cernat
8 Ionci Cibotar cu fimeea lui, Filogran, cu 5 copii din Tariia
9 Tarci Miclăuş cu fimeea lui Barin, [cu cinci copii] din Zibala
10 Iosăb Fabiian cu fimeea lui, Maruş, şi trei copii din Galaţ
11 Boş Mişca cu fimeea lui, Aniş, şi un copil din Tariia
12 Pococi Alecsă cu fimeea lui, Bariş, şi trei copii [din Tariia]
13 Deeac Pişta cu fimeea lui, Oaniş, şi doi copii din Zibala
14 Ştefan Albu cu fimeea lui, Ruja, şi patru copii din Galaţ
15 Bucur Stan cu fimeea lui, Mariia, şi şapte copii [din Galaţ]
16 Anton Frenţi cu fimeea lui, Barbara, şi trei copii [din Galaţ]
17 Sasu Iojă cu fimeea lui, Aniş, şi trei copii [din Galaţ]
18 Vasile Balin cu fimeea lui, Terezi, şi un copil [din Galaţ]
19 Cherbi Gheorghi cu fimeea lui, Ialiş [şi un copil] [din Galaţ]
20 Sasu Ianoş cu fimeea lui, Calara, şi doi copii [din Galaţ]
21 Săci Ianoş cu fimeea lui, Juja, şi doi copii [din Galaţ]
22 Lonţi Inţa cu fimeea lui, Aniş, şi un copil [din Galaţ]
23 Antei Elebontei cu fimeea lui, Aniş, şi doi copii din Corotcari
24 Fire Petrecovi cu fimeea lui, Ruja, şi doi copii din Cernat
25 Filip Laţie cu fimeea lui, Aniş, şi doi copii din Tariia
26 Petre Sârbu cu fimeea lui, Mariia, şi patru copii din Covasîe
27 Ioanoş Bucătariu cu fimeea lui, Agniş, şi doi copii din Galaţ
28 Abron Anton [cu] fimeea lui, Agniş, şi doi copii [din Galaţ]
29 Pocaci Iojă cu fimeea lui, Mariş, şi doi copii din Tariia
30 Ondraş Petre cu fimeea lui, Ruja, [şi doi copii] [din Tariia]
31 Herman Izifrenţi şi fimeea [lui], Ianaş, cu 2 copii din Galaţ
32 Sima Iojă [cu] fimeea lui, Ialişa, [cu doi copii] [din Galaţ]
33 Frenţu Poliu cu fimeea lui, Iadit, [cu] patru copii din Cobasîe
34 Tudor Copor [cu] fimeea lui, Jofiia, [cu] trei copii [din Cobasîe]
35 Andrei Petre [cu] fimeea lui, Ruja, şi 2 copii din Galaţ
35 Oprea Mihai [cu] fimeea [lui], Anis, şi trei copii [din Galaţ]
37 Săci Balin cu fimeea lui, Iolin, şi doi copii [din Galaţ]
38 Ţicler Iojă cu fimeea lui, Ruja, şi 4 copii din Cheboraşu
39 Mihai Ungurean [cu] fimeea lui, Ruja, cu trei copii din Galaţ
40 Chişi Ioji [cu] fimeea lui, Ianis, cu doi copii din Galinţa

Vidomostie de toţi bejenarii unguri şi ţigani aflaţi la moşia 
Câmpurile a dum(isale) spatariului Asanachi Danul. 

1839 noemv(rie) 3065



unguri (179 de suflete) şi şapte sălaşe de ţigani unguri
(24 de suflete)58, cu un total de 195 de suflete. Cea mai
numeroasă familie era alcătuită din nouă membri,
majoritatea dintre ele aveau însă cinci-şase persoane. În
tabelul întocmit cu bejenarii veniţi pe moşia Câmpurile
se specifică numele capului de familie, numărul
membrilor fiecărei familii şi locul de unde au plecat.
Veneau din mai multe sate: Galaţ59, Zibala60, Taria61,
Cernat62, Codbaruşcu, Corotcari, Covasâe, Galenţa63,
Tuvolvu64. 

După cât se vede soseau din nouă sate
transilvănene situate, în cea mai mare parte, în
actualul judeţ Covasna. Cele mai multe familii (20)
erau din Galaţi, judeţul Bistriţa Năsăud, sat cu un
număr mare de greco-catolici ceea ce ne duce cu
gândul la originea română a locuitorilor, cu toate că
mulţi dintre ei au nume ungureşti66. Nu ştim dacă cei
sosiţi pe moşia Câmpurile erau greco-catolici, dar un
Petre Sârbu sau Oprea Mihai, sunt nume ce ne fac să
credem că puteau fi uniţi. Aceştia doi au nume pur
româneşti, chiar dacă sunt numiţi unguri, la care se
mai adaugă şi Mihai Ungurean. După o şedere scurtă
pe moşie ţiganii fug şi de aici aşezându-se pe moşia
Joreşti, ţinutul Tecuci. Într-o adresă trimisă către
Năzăria ţiganilor se precizează că „aceşti ţigani sânt
deosebiţi, neputincioşi a să hrăni cu munca
pământului, sau afară din oraş, fiind deprinşi cu
meşteşugul cărătăşii, ciubotării şi muzicanţi,
necunoscând nici limba aceştii ţări”67. Singurul ţigan
care rămâne la curtea lui Asanachi Danul este Anton
Ţap Anton împreună cu soţia şi cei trei copii68. Din
cele şapte familii de ţigani trei dintre ele, cele din
Tufalău, erau ale sameşului Ciobui Laslu din satul cu
acelaşi nume69. Celor rămaşi, la 26 octombrie 1839, li
se adaugă încă 23 de familii de bejenari veniţi pe
moşia Câmpurile70. Nu ştim ce s-a întâmplat, dar într-
un raport din 3 septembrie 1841 al Stărostiei Putna se
precizează că în afară de cei veniţi şi înregistraţi până
în anul 1839, alţii n-au mai venit însă şi „aceia toţi, în
trecut, an 1840, au fugit iarăşi la urma lor în
Transilvanie, fără să mai rămâe unul”71. Informaţia
pare să fie adevărată deoarece în catagrafia din 1845
între oamenii stăpânului moşiei îl întâlnim doar pe
Mihai Ungureanu care este surugiu la curtea
boierească72. La sfârşitul secolului al XIX-lea pe moşia
Câmpurile mai erau „12 unguri catolici”, probabil

urmaşii altor bejenari veniţi din Transilvania73. În
prezent nu mai este nici un catolic în această
localitate. 

La 29 februarie 1836 paisprezece locuitori de
confesiune catolică din Prăjeşti, ţinutul Bacău, din
cauza lipsei de pământ74, cer Vistieriei să se mute pe
moşia Voineşti, judeţul Iaşi, partea domniţei Elena
Hangherli. Cu acordul Vistieriei şi a celorlalţi locuitori
ai satului75, ei se grăbesc să-şi facă „sămănătura
trebuincioasă şi curăţături de fânaţ”, dorind ca „înainte
de praşilă şă ne aducem copiii şi fimeile”. Ei solicitau
aceleiaşi instituţii să facă poruncă noului proprietar cât
şi locuitorilor din jur să nu-i asuprească punându-le
„însărcinări peste cele legiuite”76. Cei veniţi la Voineşti
erau: Mărtin Frenţu, Anton Bortaş, Mihai Bereş, Petre
Burlacu, Mărtin Bejan, Gherghel Antal, Mihaiu Lungu,
Mărtin Şandor, Frenţe Pişta, Petre Păscariu, Mărtin
Dime, Mihai Păscariu, Petre Măriuţ, Mihai Măriuţ.
Aceştia, împreună cu familiile lor, vor pune bazele
viitorului sat Slobozia. 

Neplătindu-şi datoriile către boier şi Vistierie cei
rămaşi în Prăjeşti cer isprăvniciei întoarcerea la baştină
a celor plecaţi77. Intervenind în conflict, la 18 iulie
1836, Vistieria hotăra că nu pot fi trimişi înapoi cei 14
locuitori deoarece „au apucat a face la Voineşti
semănăturile, dar după strângerea lor de pe câmp, dacă
satul Prăjăşti nu le va învoi strămutarea ce ei cer, apoi
să vor întoarce”78. Negăsindu-se o cale prin care cei
plecaţi la Voineşti să nu mai plătească birul împreună
cu cei din Prăjeşti conflictul va continua. În primăvara
anului următor79 la porunca Vistieriei, Isprăvnicia Iaşi îi
cheamă la raport pe cei 14 locuitori din Voineşti,
aceştia arătând că s-au mutat cu învoirea locuitorilor
din Prăjeşti şi cu acordul Isprăvniciei din Bacău. Acum
ei, apucând a-şi face „întemeiate gospodării, cu case şi
grădini şi altele”, doresc să rămână aici plătind birul
alături de cei din Prăjeşti până la întocmirea unei noi
catagrafii. Privighetorul de ocol trimis de Isprăvnicia
Iaşi pentru a cerceta cele spuse de ei confirmă că au
gospodării făcute şi că a-i întoarce acum la începutul
primăverii, când şi-au făcut semănăturile înseamnă a-i
condamna la „o de istov sărăcie”80. La 5 aprilie 1837,
Vistieria trimite către Isprăvnicia Bacău o adresă
semnată de ministrul de finanţe Alexandru Balş în care
se arată că nu este bine să se strămute locuitorii din
Voineşti, ci să plătească birul cu satul Prăjeşti, cele
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41 Ţigani unguri
42 Berbet Miclăuş [cu] fimeea lui, Elenca, şi 5 copii din Tuvolvu
43 Anton Ţapu Anton cu fimeea lui, Oaniş, şi trei copii din Galenţa
44 Poli Miclăuş [cu] fimeea lui, Roştaşain, şi doi copii [din Galenţa]
45 Neculai Covaci [cu] fimeea lui, Mariia [şi doi copii] [din Galenţa]
46 Căpitan Ianoş [cu] fimeea lui, Calari, şi un copil din Ţuvolvu
47 Adam Radu [cu] fimeea lui, Marie, şi un copil din Galenţa
48 Cheran Cheran [cu] fimeea lui, Iatişa, [cu un copil] din Tuvolvu



două isprăvnicii „punând la cale” modul cum va fi
încasat birul81. În final se hotărăşte ca până la o nouă
aşezare a birului îl vor duce singuri la Prăjeşti82. Aceste
necazuri vor lua sfârşit cu noua catagrafie din 1839
când vor fi integraţi la plata birului cu satul Voineşti.

Aşa cum reiese din cele prezentate, satul nu s-a
format din colonişti din diferite sale catolice83 ci din cei
veniţi din Prăjeşti, la care, de-a lungul timpului, s-au
alăturat alţii din localităţile din apropiere, în special din
Cucuteni84 (sat ce avea 121 de credincioşi catolici în
176285, comunitate dispărută în prima jumătate a
secolului al XIX-lea)86 şi Horleşti, sate ale aceleiaşi
Elena Hangherli. Prin documentele prezentate mai sus
considerăm ca încheiată şi problema primei atestări a
catolicilor din Slobozia, ea fiind din anul 1836 şi nu din
177687 sau 185088. 

La 2 noiembrie 183989, pe moşia Coman din ţinutul
Bacău, a stolnicului Stamatache Coman90, erau aduse
un număr de 21 de familii, marea lor parte din
Călugăra91. Cei veniţi au primit pământ pentru
construirea caselor şi loc pentru gricultură la baza
dealului Coman92, pe Slobozia Comanului (sau Poiana
lui Coman) cum s-a mai numit până la catagrafia din
1845, în apropiere de alt sat, mai vechi, Găidari93.
Acestora li se vor adăuga, în anii următori, şi alte familii
tot din Călugăra, dar şi din Chişata94 (fost sat în partea
de SE a satului Sărata, comuna Nicolae Bălcescu) şi
Osăbiţi Călugăra95. Într-o adresă a privighetorului
ocolului Bistriţii de Jos, din 23 iulie 184196, sunt
menţionaţi toţi cei aduşi pe moşia Coman până la acea
dată. La numai câteva zile Isprăvnicia primea un nou
document, de această dată un tabel cu toţi locuitorii
mutaţi în ocolul Bistriţii de Jos, unde se regăsesc şi cei
veniţi pe moşia Coman. Între numele dintre cele două
acte emise de aceeaşi instituţie se pot constata că sunt
destul de multe deosebiri. Pentru a ne face o imagine
mai completă asupra greutăţii cu care ne confruntăm
atunci când trebuie să vorbim de numele persoanelor
din prima jumătate a secolului al XIX-lea prezentăm
mai jos numele locuitorilor din satul Coman aşa cum
apar ele în actele menţionate: 

Având în vedere că moşia avea trei stăpâni alături
de stolnicul Stamatache, aflându-se cu părţi mult mai
mici comisul Pavalachi109 şi Asanachi Roset110, este greu
de precizat, în unele situaţii, pentru cei care vin ulterior
anului 1839, dacă s-au stabilit în noul sat înfiinţat sau în
celelalte două aşezări de pe moşie: Găidari sau în
cotunul Petricica aflat pe partea de moşie a lui
Asanachi Roset. La Piericica, la 15 noiembrie 1839,
soseau împreună cu familiile lor, în speranţa unei vieţi
mai îmbelşugate, Mihai Ciunga sau Tescău, Mihai sân
Gheorghi Ciurghiuş, Anton sân Ştefan Gabor,
Gheorghi Cherecheş şi Ştefan sân Gheorghi Sascău111.
Acest nucleu catolic se va alătura comunităţii ortodoxe
existente deja în cătunul112 de pe valea pârâului Turlui.
Cercetarea documentelor de arhivă a rezolvat şi aici
problema aşezării primilor catolici din Coman113. 

Pentru exemplele de mai sus dispunem de
documente care arată locul de unde au venit, anul în
care s-au aşezat pe noile moşii. Nu acelaşi lucru se
întâmplă pentru majoritatea satelor care au populaţie
catolică. De aceea este greu de stabilit originea lor, a
celor care vin din Transilvania începând cu jumătatea
secolului al XVIII-lea, anul venirii, locul şi numărul
celor sosiţi, adaosurile ulterioare, cât de puternică a
fost influenţa grupurilor din cadru comunităţii, a
legăturilor cu satele de baştină, ritmul creşterii
demografice a unor familii în detrimentul altora,
legăturile noi de rudenie între cei veniţi şi băştinaşi etc.
La acestea se adaugă o a doua mixare în momentul
când, din aceste sate se desprind grupuri care, unindu-
se, întemeiază noi comunităţi catolice. În acelaşi sat
întâlnim familii care vorbeau sau mai vorbesc limba
maghiară, altele în care nu s-a vorbit niciodată
ungureşte şi nu se pune problema de a fi fost asimilate
de români, unele având portul mai apropiat de cel al
secuilor sau de al românilor ardeleni114. Singurul lucru
care îi leagă pe aceşti oameni este faptul că aparţin
marii comunităţi a creştinilor de rit latin. 

Pentru a înţelege şi mai mult dinamica mişcării dintr-
un sat în altul a credincioşilor catolici, mobilitate
întâlnită şi la nivelul restului populaţiei din Moldova în
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Mihai Săchil ci-i zic şi Pişta Mihai Săchil ci-i zic şi Pişta
Petre Sascău ci-i zic şi Brenciu
Ianoş Brenghiu ci-i zic şi Brandabur Ianoş Brandabur
Mateeş Zidu Măteeş Jâldu
Ioji Calance Iojă sân Antal Călăuzu (?)
Andrieş Sascău Andrieş sân Ianuş Sascău
Ştefan sân Ianoş Sociu Ştefan Sociu
Ianoş Iancu sau Pâslariu sân Mărtin Iancu Ianoş Encu
Martin Petrica Mărtin sân Petrica
Ianoş Tamaş Ianoş Tamaş



primele decenii ale secolului al XIX-lea, prezentăm
exemple înregistrate în câteva sate cu populaţie catolică
din ţinutul Bacău. Am ales anul 1844 deoarece avem
situaţia plecării şi sosirii tuturor locuitorilor din ţinut.
Astfel, din satul Izvoarele pleacă: Ioan Lungul la
Floreşti, ţinutul Tecuci, Andronu Gureş în ţinutul
Cârligătura şi Ioan sân Antal, în satul Fântânele, ţinutul
Bacău115; din Pustiana pleacă un singur locuitor Ioji
Ambruş în satul Frumoasa, ţinutul Neamţ116; din Baraţi
Mihai Butac pleacă la Luizi Călugăra117; din satul Prăjeşti,
sat cu populaţie mixtă, catolică şi ortodoxă, pleacă:
Anton Ungurul la Ilieşti, Frenţi Ungur la Mărgineni,
Ioan Martin la Soloneţ, Ioan Trifan la Dărmăneşti,
Sandul Creangă la Băsăşti şi Ioan Ardelean la
Dărmăneşti118. Aşa cum observăm din acest ultim caz
catolicii se mută în sate cu populaţie catolică, ortodocşii
în sate unde locuiau ortodocşi. Cu acordul Vistieriei şi
din alte sate pleacă locuitori de religie catolică: din Luizi
Luncani patru119, din Mărgineni Unguri şase120, din
Călugăra Mare nouă121 iar din Prăjeşti doisprezece122. Cei

mai mulţi pleacă însă din Valea Seacă. Datorită
neînţelegerilor iscate între posesorul moşiei şi săteni, în
cinci ani părăsesc satul 53 de locuitori123. 

Dacă după Regulamentul Organic se observă o
calmare a emigraţiei transilvănene în Moldova, după
anul 1840 se reduce şi mişcarea internă, aceasta
determinată, în primul rând, de efectul reglementărilor
de ordin fiscal şi în al doilea rând de o anumită
stabilizare a cererii braţelor de muncă. De acum înainte
se vor întemeia noi comunităţi catolice în mod
sporadic, prin aducerea de colonişti interni de către un
proprietar, sau, în urma împroprietăririlor făcute de
stat care, neţinând cont de religia împroprietăritului, îi
oferea teren în satele în care acesta exista în surplus. 

Note:

1. Mircea Ciubotaru, Petroliana Zară, Comuna Horleşti, Iaşi,
1999; Ion H. Ciubotaru, Anton Despinescu, Dănuţ Doboş,
Dragoş Moldovanu, Petronel Zahariuc, Gherăieşti. Un sat din
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Petre Cherecheş Petre sân Ianuş Cherecheş
Mihai Ciunca
Frenţi Fluierariu sân Ioji Cimpoeşu Frenţă sân Ioji Cimpoeşu
Anton Nociu
Ştefan Tamaş Ştefan sân Petrea Botariu ci-i zic şi Tămaş 
Mihai brat Anton Nociu sân Aniţa vădana Mihai, burlacu, sân Aniţa, vădana 
Petre sân Ianoş Vezeteu97 Petre sân Ianoş Vezăteu98

Petre sân Andrieş Ţâmpu99 Petre Ţâmpău100

Ianoş sân Ianuş lui Mihai Seachel101 Ianoş Săcel102

Gherghel brat lui Ştefan Tamaş, burlac
Anton sân Ştefan Ţâmpul
Neculai Văcariu, gospodariu Neculai Văcariu
Mihai Miclăuş Mihai sân Giurgiu Miclăuş
Petre Horvat, pădurar Petre sân Ştefan Horvat
Petre Miclăuş, pădurar103 Petre sân Miclăuş
Ion Bârzu, venit de la Chişata104

Ioji Gheorghieş, pădurar
Mărtin Chiuş, pădurar105

Petre Boca, venit de la Osăbiţi Călugăra106 Petre Bosă107

Ianoş Vezăteu, vătaf108 Ianoş Vezăteu ce-i zic şi Săchil
Mihai Sociu ci-i zic şi sân Martin Ghearghiţi
Petre Sociu
Anton Mari
Petre Mândău
Ianoş Cherecheş
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august 1844: Hotnoghi Frenţi venise la satul Vizantea
Mănăstirească „să-şi vadă neamurile” ce le avea aici (Arhivele
Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 40/1842, f. 35-35 v.).
36. Despre apariţia termenului şi bibliografia aferentă, vezi
Silviu Văcaru, Catolicii din Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I), în „Buletin
Istoric”, nr. 10 (2009), Iaşi, 2009, 14 şi urm.
37. Ibidem, p. 17.
38. I. Marţian, Bejenari din Ardeal, în „Anuarul Institutului de
Istorie Naţională”, Cluj, IV, 1926-1927, p. 162.
39. Despre plecarea unei părţi a populaţiei din Moldova în
Transilvania, vezi Silviu Văcaru, Catolicii din Moldova la sfârşitul sec.
al XVIII-lea şi în prima jumătate a sec. al XIX-lea (I), p. 11 şi urm. 
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40. Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, MLXXVII/462.
vezi şi ibidem, MLXXVII/406. 
41. Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, Bacău, f.
a, p. 43.
42. Ecaterina Negruţi, Satul moldovenesc în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Contribuţii demografice, p. 16.
43. Emil Dumea, Catolicinsmul în Moldova în sec. al XVIII-lea,
p. 167.
44. N. Suţu, Notiţi statistice asupra Moldoviei, Iaşi, 1852, p. 64.
45. Dintre aceştia doar 7.594 locuiau în oraşe, adică mai puţin
de 17% (Ecaterina Negruţi, op. cit., p. 66)
46. Ştefan Ştefănescu, Demografia, dimensiunea istorică a istoriei,
Timişoara, 1974, p. 26.
47. Ion I. Nistor, Bejenari ardeleni în Bucovina, în „Codrul
Cosminului”, II-III, 1925-1926, p. 456-457.
48. În anul 1845 din cei 44.317 catolici doar 7.594 locuiau la
oraş, adică mai puţin de 17% (Ecaterina Negruţi, op. cit., p. 66).
49. Emigraţia la nivelui ţării cunoaşte o scădere datorită
convenţiei încheiate între Moldova şi Ţara Românească cu
privie la emigrări. Într-un raport al Stărostiei Putna se face
precizarea că după actul Convenţiei alcătuite între
Principatele Moldova şi Valahia „lăcuitorii ce ar pribegi de la
o parte la alta să cuvine a să întoarce la urma lor” (Arhivele
Statului Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 21/1836, f. 73).
50. În relaţia lui Ausilia, din 1745, sunt menţionate 21 de
comunităţi catolice (Emil Dumea, op. cit., p. 183).
51. Mihai-Răzvan Ungureanu, O hartă a comunităţilor catolice din
Moldova, în AIIAI, XXXIII/1996, p. 347. Harta originală se
află la Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 1078/554 (cotă
provizorie).
52. Silviu Văcaru, Catolicii din Moldova la sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I), p. 17-18.
53. Ibidem, p. 18
54. Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar
31/1840, f. 2; Ilustrativă în acest sens este cererea lui
Iordache Climescu, proprietarul moşiei Slobozie Iliescu, din
ţintul Dorohoiului, care, într-o jalbă adresata Vistieriei, la 3
martie 1840, arăta: „pentru că pe moşiia mea nu să află
oameni distui câţi îmi trebuiesc şi a-i aduna din această ţară
esti pisti putinţă fiind legaţi cu birul di cătră comisiile
catagraficeşti, din cari pricină îmi stă moşia nelucrată, rog cu
supunere pe respectiva Vistierie să binevoiască prin locurile
competente a-mi da voie ca să aduc bejănari di piste hotar
din parte Austrii, să nu fiu oprit nici di comnadirii ci să află
pi graniţă, fiind acest interes şi respectivii Vistierii prin
sporire la banii haznelii decât să şadă moşia stearpă” (Ibidem,
dosar 31/1840, f. 2). Aceleiaşi instituţii se adresa şi aga
Neculai Greceanu care solicita ca oamenii săi să fie lăsaţi a
aduce oameni de peste hotar, din Transilvania, locuitori aduşi
cu cheltuiala sa „carile pi lângă aceli ci mă voiu folosi di la ei
după Aşezământ de pi propietaoa me se va folosi şi
ocârmuirea în vremi potrivit Aşezământului”. Jalba era
înaintată Vistieriei la 7 februarie 1840 (Ibidem, dosar
30/1840, f. 7); vezi şi jalba înaintată Vistieriei de colonelul
Lascăr Bogdan, din 10 ianuarie 1840, prin care cerea să se
trimită la graniţă înştiinţare de a fi lăsaţi oamenii lui a aduce
de peste hotar oameni pe care să-i statornicească pe moşia
Unţăştii, ţinutul Tutovei (ibidem, f. 2) şi adresa Vistieriei
către dregătorii „ţinuturilor afătoare pe graniţă” de a
permitre trecerea unor oameni care se vor aşeza pe moşia
colonelului (ibidem, f. 3). 
55. Idem, dosar 131/1836, f. 1.
56. Satul Răducăneni a fost înfiinţat prin 1806, pe pârâul

Pietrosul (Radu Rosetti, Cronica Bohotinului, extras, Bucureşti,
1905, p. 41) cu locuitori aduşi de stăpânul moşiei din satele
catolice de pe Siret, după toate probabilităţile Tămăşeni şi
Adjudeni. Până în1820 satul avea deja 39 de birnici, lemnari
gospod, care îşi făcuseră loc de hrană din curături, adică prin
defrişarea pădurii (Mircea Ciubotaru, Introducere, în Catagrafiile
Vistieriei Moldovei, 1820-1845. II. Ţinutul Iaşi. Partea 1 (1820),
volum editat de Marius Adumitroaei, Mircea Ciubotaru şi
Silviu Văcaru, Iaşi, 2010, p. 232). Acestora li se adaugă alţi
fugiţi din satul Şcheia, ţinutul Romanului (Arhivele Naţionale
Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 1/1819, f. 17 v.).
57. Ibidem, p. 252.
58. Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar
35/1839, f. 1.
59. Probabil Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud.
60. Zăbala, judeţul Covasna. În anul 2000 în Zăbala se
declarau ca fiind români 906 persoane (18,82%), (Buletinul
Ligii cultural-creştine „Andrei Şaguna” (2006-2008), Sfântu
Gheorghe, 2009, p. 149).
61. Turia, judeţul Covasna. În anul 2000 în Turia se declarau
ca fiind români 44 de persoane (1,12%), (Ibidem, p. 149). 
62. Cernat, judeţul Covasna. În anul 2000 în Cernat se
declarau ca fiind români 42 de persoane (1,29%), (Ibidem, p.
149).
63. Ghelinţa, judeţul Covasna. În anul 2000 în Ghelinţa se
declarau ca fiind români 64 de persoane (1,34%), (Ibidem, p.
149).
64. Ţufalău, judeţul Covasna.
65. Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar
35/1839, f. 4-4 v.
66. Despre numele catolicilor din Moldova, vezi studiul
extrem de documentat al regretatului cercetător Ion A.
Florea, Elemente româneşti în structura numelor de familie ale
catolicilor din Moldova, http://convorbiri literare.dntis.ro/
IFLOREAnov3.html 
67. Arhivele Naţionale, Vistieria Moldovei, dosar 35/1839, f. 40.
68. Ibidem, f. 36.
69. Ibidem, f. 10.
70. Fedi Anton, Sima Pişta, Pogon Mihaiu, Captis
Gheorghie, Timar Gheorghie, Martin Pişta, Daţăr Pişta,
Tarciu Micluş, Iosăp Fabiian, Voş Mişca, Pococi Alec, Ştefan
Albul, Bucur Stan, Anton Frenţi, Sas Iojăi, Vasîli Bolon,
Diiac Ioşca, Cherariu Gheorghii, Andon Radu, Farcaş
Mihaiu, Sas Ianuş, Seci Ianuş, Codru Mihaiu (Idem, dosar
33/1839, f. 16).
71. Ibidem, f. 68-69.
72. Idem, dosar 271/1745, f. 10. 
73. Marile dicţionar geografic al României, alcătuit şi prelucrat de
George Ioan Lahovari, C. I Brătianu, Grigore G. Tocilescu,
vol. II, Bucureşti, 1899, p. 495.
74. Vezi raportul privighetorului ocolului Bistriţa de Sus cu
privire la lipsa locurilor de hrană de pe moşia Prăjeşti şi
cererea celor 14 locuitori de a pleca la Voineşti (Arhivele
Naţionale Iaşi, Isprăvnicia ţinutului Bacău, Tr. 928, op. 1069,
dosar 13, f. 253); La 30 noiembrie 1835 trei locuitori din satul
Prăjeşti se strămutau la Galbeni, ţinutul Roman (Idem,
Vistieria Moldovei, dosar 213/1835, f. 14 şi urm.).
75. Idem, Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr. 928, op. 1069, dosar
13, f. 254.
76. Idem, Vistieria Moldovei, dosar 131/1835, f. 21.
77. Vezi adresele Vistieriei Moldovei către Isprăvnicia Bacău
din 4 iulie 1836 (Idem, Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr. 928,
op. II 1069, dosar 122, f. 463) şi 5 iulie 1836 (Ibidem, f. 480).
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78. Ibidem, f. 485.
79. Raportul este din 2 martie 1837 (Ibidem, f. 687).
80. Ibidem.
81. Ibidem, f. 686.
82 Ibidem, f. 689.
83 Iosif  Gabor, op. cit., p. 251.
84. Mircea Ciubotaru într-o lucrare bine documentată a
eliminat definitiv confuzia creată de Iosif  Gabor, care printr-
o interpretare eronată şi forţată, a considerat că cele două
denumiri se referă la aceeaşi localitate (Mircea Ciubotaru,
Petroliana Zară, Comuna Horleşti, Iaşi, 1999, p. 68-69). Aceeaşi
gravă eroare făcută de Iosif  Gabor este preluată fără nici un
comentariu de Anton Coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele
Sfântului Scaun (Secolele XVII-XVIII), Iaşi, 2007, p. 146. 
85. Cf. Ibidem, p. 68.
86. Ibidem, p. 69.
87. Fără nici o trimitere documentară, probabil încurcând
satele cu acelaşi nume, Anton Coşa consideră că în satul
Slobozia „prima capelă din lemn s-a ridicat în anul 1776”
(Anton Coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun
(Secolele XVII-XVIII), p. 147). 
88. Iosif  Gabor, op. cit., p. 251.
89. Arhivele Naţionale Iaşi, Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr.
990, op. 1136, dosar 4, f. 155.
90. Cererea înaintată de stolnic Vistieriei este din 6 martie
1839 (Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar
20/1839, f. 4). 
91. Idem, Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr. 990, op. 1136, dosar
4,, f. 100-101; la 23 octombrie 1841 Isprăvnicia ţinutului
Bacău informa Vistieria că la Coman nu s-au adus bejenari ci
„birnici ai satului Luizi Călugări de unde s-au strămutat”
(Idem, Vistieria Moldovei, dosar 20/1839, f. 21).
92. Ortensia Racoviţă, Dicţionar geografic al judeţului Bacău,
Bucureşti, 1895, p. 236.
93. Era aşezat la baza dealului Căcăreaza şi lângă pârâul
Sărata. Înglobat în satul Coman. La sfârşitul secolului al
XIX-lea la Găidari se aflau 31 familii cu 155 de suflete
(Marele dicţionar geografic la României, vol. III, Bucureşti, 1900,
f. 479).
94. Ion Bârzu, birnic al satului Letea (Arhivele Naţionale Iaşi,
Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr. 990, op. 1136, dosar 4, f. 100 v.).
95. Petre Boca, Ianoş Vezăteu (Ibidem).
96. Ibidem, f. 100.
97. Însurat de 3 ani (Ibidem, f. 100).
98. Însurat în decembrie 1839 (Ibidem, f. 155).
99. Insurat de trei ani (Ibidem, f. 100).
100. Însurat în decembrie 1839 (Ibidem, f. 155).
101. Însurăţel (Ibidem, f. 100).
102. Însurat în februarie 1841 (Ibidem, f. 155).
103 Toţi cei de până acum sunt veniţi de la Călugăra între
1839-1841.
104. Birnic al satului Letea (Ibidem, f. 100 v.).
105. Cei doi pădurari veniţi de la Liuzi Călugăra (Ibidem, f.
100 v.).
106. Ibidem, f. 100 v.
107. Venit la 28 septembrie 1840 (Ibidem, f. 155).
108. Venit tot de la Osebiţi Călugăra (Ibidem, f. 100 v.).
109. Pe partea de moşie a comisului Păvălache, la 20
noiembrie 1839, se stabileau Mărtin Chişu şi Iojă sân Mărtin
Ciughiş (Ibidem, f. 155).
110. Ibidem, f. 155.
111. Ibidem.
112. La sfârşitul secolului al XIX-lea satul avea 389 de

locuitori, şi două biserici construite de enoriaşii lor, una
ortodoxă din în anul 1879 şi una catolică ridicată în 1875
(Ortensia Racoviţă, op. cit., p.420; Marele dicţionar geografic al
României, vol. IV, Bucureşti, 1901, p. 709). Avem mari rezerve
asupra faptului că prima biserică catolică ar fi fost constuită
încă din 1842 (Anton Coşa, Comunităţile catolice din judeţul
Bacău, p.65). Este greu de crezut că în trei ani de la venirea
lor catolicii din sat ar fi putut ridica o biserică, ţinând cont, în
primul rând, de numărul redus al credincioşilor de rit latin
aşezaţi în Pietricica. 
113. Iosif  Gabor, op. cit., p. 75; aceleaşi date eronate şi la
Anton Coşa, Comunităţile catolice din judeţul Bacău, p. 64-65. 
114. Între cei care sesizează aceste lucruri încă de la începutul
secolului al XX-lea se află şi N. I Ciocan care se întreba, pe
bună dreptate, cum se justifică faptul că unii catolicii din
„sate ungureşti nu ştiu nici un cuvânt ungureşte, ci numai
româneşte stricat, sau aproape corect”. Fără a găsi un
răspuns se mulţumea să dea la „iveală starea de fapt actuală”
(N. I. Ciocan, Monografia creştinilor catolici din jud. Roman,
Roman, 1924, p. 21).
115. Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar
82/1844, f. 14.
116. Ibidem.
117. Ibidem, f. 10 v. 
118. Ibidem, f. 5 v.
119. Dumitru Nica la Bârgăoani, ţinutul Neamţ, Frenţi
Tampoş şi Ianoş Cesăr la Mărgineni Unguri, ţinutul Bacău şi
Ioan Bostan la Strâmba (Ibidem, f. 11). 
120. La Călugăra pleacă: Mihai Gabor, Petre Cojocar, Ianuş
cel Mare şi Petre Cojocar, la Bacău Ştefan Dascalu, iar la
Fântânele Grigori (Ibidem, f. 10 v.).
121. Mihai Ciobanu şi Anton Gabor la Liuzi Călugăra,
Andrei Boca la Osăbiţi Călugăra, Andrei Benedic în satul
Fundul, Anton Benedic şi Ioan Belcium la Valea Seacă, Ioan
One la Letea, Ioan Lungul şi Grigori Ciobanu la Bârlad
(Ibidem, f. 10 v.).
122. Cei mai mulţi pleacă în satul Luizi Călugăra: Petre
Gabor, Mihai Butac, Andrii Iancul, Andrii Ţâmpul, Mihai
Fota, Petre Ghiungheorş, Mihai Funar, Mihai Bogdan; doi în
satul Letea (Ioan Burlacul, Ioan Cojocar) şi câte unul la
Mărgineni Munteni (Iacob Podar) şi Dealul Nou (Ianoş
Iancul) (Ibidem, f. 11). 
123. Martin Petru Ghiur, Mihaiu sân Petru Ghiur, Mihaiu Salahor,
Petru Duma, Petre sân Ianuş Corjanu, Andriiş sân Ianoş Corjanu,
Andrieş Duma, Petre sân Mihaiu Corjanu, Antăl sân Mihai
Cojanu, Antal Bejanu Micu, Martin Forcoş, Mihaiu Binidic, Ianoş
Jâtar, Petre Salahor, Ianoş Binidic, Petre Panţâr, Gherghel Jâtar,
Giurge Jâtar, Andrieş sân Petre Forcoş, Martinu Salahor, Patre
Jâtariu, Antal Tulbur sân Giurge, Mihaiu sân Ianuş Binidic la
Valea Ră; Mihaiu Cata, Ianoş Jitariu, Petre sân Ianuş Jitar, Mihaiu
sân Petre Chiricoş, Martin Petre Cote, Antal sân Martin Petre,
Giurge, jitar, Bujor, Petre sân Antal Cota, Gherghel sân Martin
Petre la Berzunţu; Giurge sân Antal Salahor la Poclezu-Unguri;
Antal Cotiur la Răcăciuni; Gherghel Bojanu, la Răcăciunii Mari;
Antal Harjanu la Tamaş; Martin Harjanu şi Ignat Săcuianu la
Chetriş; Petre Bolciunu şi Antal Binidic la la Petricică; Andrieş sân
Ştefan Budău, Antăl sân Petre Doboş, Mihaiu sân Petre Tanău,
Gherghel Solomon, Antăl Diiac, Giurge sân Petre Tanău, Antal
Maruşanu şi Andrieş Diiacu la Bibireşti; Mihaiu Budău la Cleja;
Gheorghi sân Tudoranu la Valea Sălciilor, ţin. Vaslui; Ioan
Bălciosu la Petricică; Sava Ungureanu la Horgeşti; Antal Budău la
Arsa; Iojă Frâncu şi Ianoş Bartoş la Fornicari (Ibidem, dosar
73/1844, f. 20-20 v.).
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A few elements regarding the change of  the religious perspective:
secularization, transnationalism and the adoption of  the sects in the ceangăi villages from Moldavia

The paper aims to describe phenomena’s of  modernization in Moldavian Csango villages in the context of  religiosity.
It interprets the most significant shifts in the life forms and traditional religiosity, the change of  central values, tendencies
of  secularization and the emergence of  sectarianism. The author argues that the religious experience gradually evades
community and (Church) legitimation, so that the ever larger individualization of  religious experiences and
conceptualization leads to the pluralization of  worldviews. The impersonalization of  social control, the changing norms
that affect everyday life, the role change of  religious values, the individualization of  communities, basically the
transforming forces of  modernization on society disable the catholic church to fully integrate the Csango village
population, who in rising numbers attend new teachings that offer an updated worldview, as well as a brand new set of
community/religious norms. The author argues, that sectarianism/sectarianization is a part of  modernizational
strategies, and that as a consequence of  transnational life forms, sects have become part of  social mobility.

Keywords: Moldavian Csango, modernization, religion, secularization, sect, transnationalizm

UU nul din cele mai importante rezultate
ale cercetărilor din ultimii ani în ceea
ce priveşte cultura ceangăilor este

faptul că discursul ştiinţelor sociale asupra acestui
aspect este orientat spre factorii de modernizare –
consideraţi drept importante componente modelatoare
ale societăţii. Această consecinţă rezidă din maniera în
care s-a analizat tematica respectivă, diferită de studiile
anilor precedenţi, când aceşti factori au rămas adesea în
subtextul discursului ce punea accent pe
„inaccesibilitate” şi „închidere”. În ultima perioadă,
cercetările au tras un semnal de alarmă în legătură cu
faptul că în Moldova se deteriorează şi se restrânge tot
mai mult acel univers al vieţii arhaice, care era organizat
potrivit modelelor constituite din sisteme de valori şi
concepţii despre lume şi viaţă tradiţionale. Vizitând
satele de ceangăi din Moldova nu putem avea nicio
îndoială asupra efectelor modernizării în ceea ce
priveşte comunităţile cu fundamente arhaice. 

Efectele modernizării acoperă toate domeniile
vieţii, influenţând în mod evident şi concepţiile
religioase. Analizele recente au semnalat deteriorarea
imaginarului religios menţionat ca arhaic şi
raţionalizarea viziunii asupra lumii1. Aşadar, în cazul
unei societăţi cu o rapidă modernizare, apariţia tot mai
ritmică a tendinţelor care presupun existenţa unor
componente legate de secularizare – ca efect al înnoirii

– are o tot mai mare probabilitate.
În cadrul acestui studiu mă voi ocupa de câteva

modalităţi posibile de interpretare teoretică a
transformărilor în ceea ce priveşte imaginarul religios
tradiţional asupra lumii. O explorare de ansamblu a
problemelor enunţate şi căutarea tuturor răspunsurilor
este imposibilă doar în cadrul unei singure abordări şi
ca atare nu poate constitui nici scopul lucrării de faţă.
În pofida acestui impediment, consider că reflecţia pe
marginea problemelor puse pe tapet şi sistematizarea
experienţelor mele de pe teren ar putea prezenta un
real interes, necesitând însă pe mai departe anumite
nuanţări cu ajutorul unor cercetări şi studii de caz ceva
mai sistematice. În felul acesta, aş dori să contribui la o
înţelegere mai deplină şi coerentă a unui subiect de
investigare cu totul actual, în ce priveşte ceangăii şi nu
doar la completarea literaturii de specialitate care se
ocupă de teoria aderării la diversele secte religioase.
Problemele vizate de mine se referă în primul rând la
cauzele tendinţelor de adoptare a sectelor în satele de
ceangăi din Moldova, la funcţiile acestora, precum şi la
imaginarul local asupra sectelor. 

Cercetarea a fost întreprinsă în anul 2000 sub egida
Asociaţiei Etnografice „Kriza János” [Kriza János
Néprajzi Társaság], sub titlul de „Cercetare etnografică
contemporană în satele de ceangăi din Moldova”
[Jelenkutatás a moldvai csángó falvakban]
(coordonator: dr. Ferenc Pozsony), precum şi în cadrul



unui proiect derulat la Institutul pentru Organizarea
Cercetării din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe
[MTA Kutatásszervezési Intézete], început în 2007,
care purta titlul: „Biserică şi modernitate. Cercetări
sociologice contemporane în comunităţile de ceangăi
maghiari din Moldova” [Egyház és modernitás.
Jelenkori szociológiai kutatások a csángómagyar
közösségek körében] (coordonator: dr. Vilmos
Tánczos). 

Începând din anul 2001 am investigat în cadrul
unor activităţi de teren ocazionale (cu durata de 1-2
săptămâni sau chiar de câteva zile) şi funcţionarea
sistemelor de interpretare religioasă a ceangăilor din
Moldova, precum şi transformările sociale care se
petrec în condiţiile modernităţii, utilizând totodată atât
observaţia participativă, cât şi metoda colectării datelor
etnografice prin interviuri (îndeosebi interviul
biografic). În pofida faptului că în anul 2008 am
realizat mai multe deplasări pe teren cu durată de
câteva zile, ce vizau problemele menţionate în acest
studiu (Valea Seacă, Valea Mică şi Lespezi), materialul
empiric analizat nu constă în totalitate din rezultatul
unor colectări de date sistematice. Studiul se bazează
într-o mare măsură şi pe observaţiile făcute de mine
de-a lungul mai multor ani de investigaţii, întreprinse
asupra unor subiecte variate în ce priveşte satele de
ceangăi din Moldova. În afara acestora, am mai utilizat
datele statistice şi demografice naţionale referitoare la
judeţul Bacău, din 2002.

În etapa elaborării studiului – şi nu doar atunci – m-
am lovit mereu de problema informaţiilor insuficiente
referitoare la carierele individuale, aspect caracteristic şi
perioadei de după schimbarea regimului politic din
România în decembrie 1989, considerată o cotitură
importantă şi în viaţa socială a ceangăilor. În cei 19 ani
care s-au scurs de atunci, viaţa socială a ceangăilor din
Moldova a înregistrat schimbări mult mai intense decât
de-a lungul deceniilor anterioare. Din acest motiv, cred
că alături de subiectele de cercetare aflate actualmente
în centrul atenţiei – cum ar fi problematica identitară şi
studiile privind modernizarea –, analizele ar trebui
orientate în mod predilect şi în direcţia principiilor
metodologice, precum analiza unor cariere2. 

Aşadar, voi încerca să nuanţez macro-analiza
referitoare la viaţa socială a ceangăilor cu ajutorul unui
studiu de caz. În cadrul prezentării, voi analiza un
material etnografic adunat cu ocazia unui interviu pe
tema evenimentelor de viaţă, menţionând şi
experienţele personale trăite în viaţa de zi cu zi a
comunităţilor de ceangăi. Prin intermediul istorisirii
unui personaj, materialul analizat prezintă factorii care
au dus la abandonarea religiei catolice instituţionale,
rolul îndeplinit de modelul de viaţă adventist în cadrul
strategiilor existenţei individuale, reacţia socială locală,
precum şi metodele prin care preotul a încercat să
interzică abandonarea religiei catolice.  

În ultimii ani, în comunităţile de ceangăi din

Moldova, fenomenele legate de adoptarea sectelor au
apărut cu o intensitate mult mai mare decât în anii
precedenţi. În opinia mea, contextul extern al adoptării
sectelor constă în componentele legate de modernizare
şi tendinţele de secularizare, iar din acest motiv
consider că ele trebuie abordate ca o tematică comună.
Aceste fenomene contribuie la transformarea unor
mentalităţi religioase, provoacă schimbări în ceea ce
priveşte locul normelor religioase, precum şi
dezechilibre în rândul unor comunităţi grupate în jurul
imaginarului religios.

Transformarea valorilor fundamentale:
schimbări de atitudine în ceea ce priveşte
religiozitatea tradiţională şi modul de viaţă

Nesimultaneităţi paralele

Aşadar, în urma rezultatelor legate de cercetările
etnografice şi socio-antropologice, imaginea
comunităţilor religioase ideale închise, aflate sub
controlul total al bisericii şi al comunităţii, pare să
sufere o modificare, astfel şi reprezentările ştiinţifice
legate de viaţa sacrală a ceangăilor din Moldova acceptă
tot mai mult modelul stratificat al elementelor şi
fenomenelor religioase care în literatura de specialitate
poartă numele de nesimultaneitate concomitentă sau
paralelă3.

Din punct de vedere al etnografiei, interpretarea
noţiunii este oferită de Hermann Bausinger, care, pe
urmele lui Ernst Bloch, a realizat şi definirea
fenomenului. În concepţia lui Bausinger, Ernst Bloch
descrie, în fapt, nesimultaneitatea cu ajutorul
simultaneităţii, adică redă prin diverşi factori de putere
evoluţia simultană a unor elemente succesive, definite
din punct de vedere istoric: „concepţii şi moduri de
viaţă, este vorba de nesimultaneitatea unor concepţii şi
ideologii care există simultan în prezent” (Bausinger
1989: 25). Pe baza unor investigaţii dedicate de Utz
Jeggle, Carola Lipp şi Wolfgang Kaschuba lumii rurale
şi considerate la începutul anilor 1980 o noutate în
etnografie, H. Bausinger afirmă: „În decursul
analizelor cu referire la comunităţile rurale, aceşti
cercetători au ajuns la concluzia că în colectivităţile
respective predomină norme şi concepţii
transmiţătoare de valori care nu pot fi explicate în
totalitate prin determinantele sociale actuale ale
comunităţilor şi care provin mai degrabă din
constelaţiile şi structurile mai vechi ale vieţii rurale”
(Bausinger 1989: 32). În fapt, datorită unor decalaje ale
dezvoltării, anumite fenomene şi regiuni nu poartă
caracteristicile aceleiaşi epoci, aşadar, în timp,
produsele diferitelor perioade pot coabita una lângă
cealaltă (vezi Liszka 2001: 395). 

Potrivit lui Wolfgang Kaschuba, în epoca modernă
a industrializării, când „vechea etnografie” căuta esenţa
originală şi arhaică, s-a introdus de fapt ideea
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nesimultaneităţii „reluate”. Totodată, Kaschuba atrage
atenţia că nici actuala interpretare „antropologizantă”,
care respinge concepţia precedentă, nu este lipsită de
acest mod de a gândi: „Sunt stabile normele culturale
pe baza cărora în lumea noastră se decide ceea ce este
considerat normal, obişnuit sau modern şi ceea ce nu,
fapt ce ni se pare desuet, învechit şi făcând parte de
fapt din domeniul istoriei. Modelele culturale la care
majoritatea societăţii a renunţat demult şi orizonturile
de valoare deja străine pentru noi pe care nu le mai
putem urma, mai sunt încă atribuite într-o oarecare
măsură unui al doilea „plan de interval”, transbordat
din trecut în prezent” (Kaschuba 2004: 152).

Sociologia religiei leagă acest fenomen de procesele
societăţilor tradiţionale, caracterizate prin gândirea
magică religioasă, în care apare toleranţa faţă de
alternative. „Reflecţiile venite din afară nu preiau doar
pur şi simplu locul celor vechi, ci coexistă paralel cu
acestea, fiind apoi treptat încorporate” (Hamilton
1998: 58).

Lucrările care analizează modelul stratificat al
culturii religioase a ceangăilor din Moldova apreciază
afirmaţia de mai sus ca fiind foarte adevărată. În fapt,
menţionând cultura lipsită de structură a ceangăilor din
Moldova, Vilmos Tánczos descrie acelaşi lucru4: în
satele şi oraşele de ceangăi din Moldova, considerate
arhaice din punct de vedere cultural, sunt prezente cele
mai diverse valori, forme comportamentale şi ideologii
(vezi Tánczos 2000a: 137). Despre sistemul de valori şi
cultura medievală5 care stau la baza unei credinţe
religioase puternice, autorul afirmă că în pofida
faptului că acestea au persistat aici cel mai mult timp, în
realitate se regăsesc doar parţial, funcţionând numai în
anumite domenii şi situaţii ale vieţii (vezi şi Tánczos
2000a: 137).

În cazul satelor de ceangăi este de asemenea
caracteristic ca, într-o anumită situaţie, una şi aceeaşi
persoană să pună sub semnul întrebării anumite
ideologii şi credinţe religioase, admise ca autentice din
partea altor membri ai comunităţii sau practicate de
către aceştia, iar pe altele să le accepte fără ezitare.
Aşadar, nu se poate spune că aceşti oameni nu ar avea
capacitatea de a-şi forma o proprie imagine despre
lume şi viaţă. Deşi credinţa religioasă are o mare
importanţă şi în cazul nostru, se pare că modul de
gândire simbolico-religios, orientat în direcţia
asociaţiilor sublogice care caracterizau percepţiile
omului din Evul mediu este pe cale de dispariţie. În
timpul colectării istorisirilor legate de imaginar am
observat că deşi comunicarea unor indivizi prin
percepţii imaginare cu fiinţe transcendentale este
considerată de către multe persoane ca fiind autentică,
acestea nu pot relata întâmplări asemănătoare,
deoarece se află deja în afara farmecului magic care
inspiră aceste trăiri religioase sugestive ale
transcendentalului. Legat de percepţia imaginară se
afirmă tot mai pregnant că acestea s-au întâmplat mai

demult, iar în prezent „se văd” tot mai rar: „Au mai
existat înainte unde au zis că au văzut... [arătări], nu-mi
aduc bine aminte, dar au văzut. Înainte au văzut. Acum
însă nu prea se întâmplă. Acum nu mai văd”6. 

„[Au povestit că în Gheorghe Doja au văzut-o pe Sfânta
Fecioară prin geam... ] Nu-i adevărat, să nu credeţi. Nu-i
nimic adevărat.”7 Toate acestea arată că trăirile
înflăcărate şi extatice se transformă într-o religiozitate
mult mai raţională, mai „logică” şi mai laică, dar care
încă mai funcţionează ca forţă de organizare esenţială a
modului de viaţă cotidian. 

Sub efectul proceselor de modelare socială din
ultimii ani, credinţa religioasă nu a devenit un factor
însemnat al organizării sociale periferice, însă
experienţele cu profunzimi medievale din trecut se află
în regresie. Acest proces atestă faptul că trăirile
religioase dispar tot mai mult din sfera de legitimare
comunitară şi instituţională (a bisericii), iar creşterea
importanţei unor experienţe şi trăiri religioase diferite
de la un individ la altul duce la pluralizarea percepţiilor
despre lume. Aceste tendinţe reflectă ideea lui Max
Weber, conform căreia „lumea nu mai este o
»dumbravă magică« (magical garden) hrănită cu misticism
care îşi punea amprenta asupra concepţiilor omului
premodern” (Aldridge 2000: 16)8. 

La nivel comunitar, aceste idei pot fi abordate prin
ipoteza lui Bryan Wilson, care afirmă că odată cu
modernizarea comunităţilor din societăţile occidentale
li s-au asigurat condiţiile urbanizării, iar rolul acestora a
devenit mai puţin important, ceea ce a contribuit la
schimbarea locului şi rolului controlului social (vezi
Wilson 1982: 149). „În comunităţile autentice (well-
integrated communities), controlul social a avut un
fundament moral şi religios. Spre deosebire de acestea,
în lumea modernă, raţională şi birocratizată, controlul
social este impersonal şi s-a desprins de bazele sale
religios-etice de dinainte” (Aldridge 2000: 18)9.
Malcolm B. Hamilton, reflectând la B. Wilson, atrage
atenţia că „într-o asemenea situaţie, religia îşi pierde
însemnătatea, la fel ca şi valorile comunitare, care în
mod tradiţional au fost exprimate sub forma unor
ritualuri colective şi sărbători religioase” (Hamilton
1998: 212). 

József  Kotics a considerat că unele dintre cele mai
importante efecte ale proceselor de modernizare
existente în satele de ceangăi din Moldova sunt
pluralitatea normelor sociale şi schimbările de rol
premergătoare controlului social. A afirmat că „în zilele
noastre, modul de viaţă cu o strictă morală religioasă se
îmbină cu un sistem de valori mai îmburghezite” (Kotics
1997: 47). Autorul menţionează că „schimbarea
sistemului de valori, renunţarea la starea în care
primează valorile cu temei sacral ori punerea acestora
sub semnul întrebării sunt caracteristice, în primul rând,
generaţiei tinere care s-a mutat în mediul urban ori
lucrează acolo” (Kotics 1997: 47). Autorul subliniază şi
faptul că „rolul controlului social s-a diminuat
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considerabil datorită dispariţiei proprietăţii private, a
navetei şi a urbanizării, aria sa de funcţionare
restrângându-se la cercul de rude şi cunoştinţe; iar
individul eliberându-se de sub controlul colectiv, viaţa
comunităţii se petrece tot mai puţin sub ochii obştei”
(Kotics 1997: 49)10. Aşadar, depersonalizarea controlului
social indică totodată şi pluralizarea unei ideologii
religioase cu fundament moral şi etic, precum şi
dezmembrarea coeziunii  acesteia.

Tendinţele specifice anilor imediat următori
schimbării de regim politic din România tind spre
amplificare, în urma valurilor de migraţii de muncă din
ultima vreme: modernizarea ca factor de modelare a
societăţii se manifestă nu doar prin caracteristicile
externe ale modului de viaţă, dar şi în ceea ce priveşte
destrămarea sistemului de valori cu fundament religios,
putând fi surprinsă şi prin apariţia valorilor de orientare
spre un mod de viaţă laic, mai cu seamă în rândul
tinerilor. Sub efectul migraţiilor de muncă, aceste noi
modele de orientare a valorilor devin modele culturale
obişnuite. 

Evident, deschiderea pieţei de muncă occidentale în
faţa satelor de ceangăi din Moldova, cu un potenţial
demografic mare, până în zilele noastre a avut ca rezultat
progrese modernizatoare de aşa natură încât – excep-
tând câteva aşezări din Ţinutul Secuiesc cu un caracter
economic specific – în cazul aşezărilor din Ardeal sunt
de neimaginat. La nivelul dimensiunilor individuale,
migraţia de muncă a avut drept consecinţă redefinirea
identităţilor şi formarea unei noi ontologii a eului. 

În privinţa comunităţilor se poate vorbi despre
schimbarea obiceiurilor de consum, transformarea
radicală a relaţiei faţă de cultura tradiţională (de pildă,
sub aspectul nivelului de dezvoltare a condiţiilor de
locuit), precum şi a relaţiilor interumane. În localitatea
Lespezi, în casele nou construite, pereţii nu mai sunt
ornaţi cu ajutorul unor textile realizate prin tehnici
tradiţionale, devalorizarea acestora observându-se şi
datorită faptului că uneori şervetele ornate (batiste
ornamentale) ajung pe şomoioagele care indică graniţa
dintre parcelele de pământ ori pur şi simplu sunt arse. 

Importanţa modului de viaţă transnaţional în 
transformarea culturii 

Teoria transnaţională oferă o nouă abordare a
proceselor de modernizare desfăşurate în satele de
ceangăi din Moldova (vezi Appadurai 2001,
Niedermüller 2002: 2005). Teoriile care interpretau
organizarea modurilor de viaţă transnaţionale11 s-au născut
în condiţiile modernităţii, fiind în opoziţie cu teoriile
definirii teritoriale a culturilor, a naţionalismului
metodologic12 şi a identităţii singulare13 (vezi şi Niedermüller
2005: 53–58). Aceste tipuri de cercetări au subliniat
totodată inerţia culturii caracterizate prin constanţă şi
permanenţă. Au adus argumente afirmaţiei potrivit
căreia culturile sunt entităţi definite din punct de

vedere etnic şi legate de un loc cu deosebiri care par
incompatibile. 

Asupra acestor teorii transnaţionaliste, separate de
tradiţia teoretică şi ideologică, au avut un efect decisiv
noile practici legate de migraţiile în condiţiile
globalizării, precum şi recunoaşterea transformărilor
survenite în sfera modurilor de viaţă organizate în
condiţiile unor angajări internaţionale14. Permanenta
mişcare dintre locuri, apartenenţa simultană la mai
multe locaţii formează comunităţi translocale (vezi şi
Appadurai, 2001: 19–20), ceea ce nu înseamnă
schimbarea mediilor culturale (aşa cum se întâmpla în
cazul practicilor de migraţie precedente), ci alternanţa
acestora, aşadar se realizează prin mişcarea continuă
dintre locuri. Potrivit lui Péter Niedermüller, „o
importanţă asemănătoare cu mobilitatea oamenilor –
ori una şi mai însemnată – se observă şi în ceea ce
priveşte mobilitatea şi globalizarea semnificaţiilor,
imaginilor, aşteptărilor şi imaginaţiilor culturale. În
urma lor se nasc universuri simbolice transnaţionale,
preferinţe, aspiraţii deţinute în comun la nivel global,
sentimente culturale transnaţionale, adică colectivităţi
deteritorizate15 (Niedermüller 2005: 58). 

În ceea ce priveşte persoanele din rândul ceangăilor
cu strategii de ieşire frecventă în străinătate sau despre
cele strămutate se presupune că relaţiile lor cu
colectivităţile de provenienţă se realizează printr-un
model caracteristic spaţiilor transnaţionale. 

Aceste considerente caracterizează cu predilecţie
generaţia tânără şi de vârstă medie, participantă la
migraţiile de muncă din societatea actuală a ceangăilor,
aşadar acele grupuri care până în prezent au rămas
oarecum în umbra cercetărilor etnografice, antro-
pologice ori sociologice. Posibilităţile de comunicare
extinse au lărgit şi modalităţile relaţiilor interpersonale,
întreţinute cu membrii familiilor rămase acasă.
Transnaţionalul ca practică socială se regăseşte însă nu
doar la ceangăii participanţi la migraţiile de muncă, ci
provoacă efecte şi asupra funcţionării unor comunităţi
întregi. Câmpurile sociale transnaţionale influenţează
modul de viaţă al colectivităţilor mai extinse, structura
mentalităţii acestora, identitatea lor naţională şi
culturală, precum şi atitudinea lor emoţională faţă de
apartenenţă, deoarece aceste procese sunt „înscrise” de
către participanţii la migraţiile de muncă în modul de
viaţă comunitar16. 

Péter Niedermüller exemplifică funcţionarea
acestor procese prin obiectele aflate pe tarabele pieţei
din comuna Cleja, prin semnificaţiile simbolice ale
acestora, precum şi prin experienţele trăite de un
bărbat din Galbeni la piaţa din Józsefváros (un cartier
al Budapestei). CD player-ele produse în Hong Kong şi
înşirate în piaţa din Cleja, „covoarele indiene”,
încălţămintele chinezeşti de tip Adidas şi Puma sunt
purtătoarele aceloraşi fenomene culturale în ceea ce
priveşte atracţia exercitată asupra tinerilor din Cleja, ca
şi în cazul influenţei manifestate de aceleaşi lucruri
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asupra semenilor din ţările occidentale. Aşadar, potrivit
interpretării autorului, piaţa din Cleja este guvernată şi
menţinută de aceleaşi modele ale culturii globale ca şi
pieţele din marile oraşe: „târgurile din Cleja exemplifică
tipul de formă materială în care, într-o societate locală
aflată aparent la «capătul lumii»17, există sau pătrund în
viaţa de zi cu zi semnificaţii transnaţionale şi
imaginarul global” (Niedermüller 2005: 61)18. Un alt
exemplu al autorului19 arată faptul că experienţele
transnaţionale sunt integrate şi joacă un rol şi în ceea ce
priveşte naraţiunea individuală a vieţii, identitatea
personală, interpretarea individuală a mediului socio-
cultural, precum şi statutul social al individului (vezi
Niedermüller 2005: 61).

Aşadar, una dintre consecinţele migraţiei de muncă
în străinătate este şi faptul că în aceste sate, într-o
anumită măsură, a câştigat teren plurarismul cultural.
Aşa se explică că în localitatea Galbeni am întâlnit, de
pildă, o persoană de etnie ceangău din Moldova, de
credinţă budistă – considerat periculos din punct de
vedere al bisericii romano-catolice –, a cărei deviaţie
religioasă îl priveşte doar pe el, deoarece se află în afara
controlului şi aşa slăbit al sferei instituţionale bisericeşti
şi al sistemului de norme morale comunitare20.

Îmbunătăţirea vizibilă a situaţiei economice în ceea
ce priveşte persoanele participante la migraţia de
muncă manifestată prin „consumul de prestigiu” din
partea indivizilor prezenţi doar provizoriu în spaţiul
comunitar (de pildă, distracţii cu o cameră video în cea
mai importantă discotecă de acasă) a declanşat în
aceste localităţi o serie de mişcări de autoritate morală.
Tinerii urmează cu predilecţie modelele respective, iar
în urma lor „schimbările” apărute în comportamentul
acestora sunt considerate normale şi necesare şi de
către părinţi. Aceştia apreciază conduita tineretului ca o
premisă a succesului ce corespunde noilor modele de
orientare. Toate acestea indică faptul că în satele de
ceangăi din Moldova nu mai există modele de
comportament prescrise în mod instituţional, ci tot mai
mult „simpla capacitate de adaptare devine valoarea
centrală” (Merton 2002: 216). 

Schimbările frecvente de identitate, cărora starea
avansată a asimilării lingvistice şi culturale le oferă
condiţii structurale favorizante (vezi şi Kotics 1997:
48), au devenit posibile strategii de viaţă şi mijloace ale
mobilităţii sociale. În aceste comunităţi, din punctul de
vedere al accentelor culturale dominante, astfel de
schimbări identitare nu sunt percepute ca deviante,
deoarece la nivel cultural sunt susţinute strategii de
adaptare asemănătoare. Astfel de forme de adaptare au
devenit modelele culturale acceptate în satele de
ceangăi din Moldova. În pofida faptului că aceste tipuri
de comportamente sunt consecinţe ale unor decizii
interne care nu sunt supuse efectelor controlului
instituţional, tocmai aşteptările colective sunt acelea
care – sub constrângerea existenţială şi a ascensiunii în

ierarhia socială – motivează individul, impunându-i
adoptarea unor strategii similare de adaptare. După
opinia lui Peter L. Berger şi Thomas Luckmann,
referitor la schimbările din cadrul mobilităţii sociale,
„se vor întâlni modele de interpretare prestabilite, care
indică celor în cauză ceea ce s-a întâmplat fără
schimbarea totală a individului21” (Berger–Luckmann
1998: 223). Totodată, potrivit autorilor, „în societatea
cu o mare mobilitate, interpretările schematice deja
pregătite – internalizate de individ încă din perioada
când el însuşi nu este încă mobil – asigură tocmai de pe
atunci continuitatea biografică, dizolvând contradicţiile
apărute” (Berger–Luckmann 1998: 224). 

Persoanele revenite din migraţia de muncă, care
rămân doar temporar în spaţiul local al comunităţii, nu
mai percep în acelaşi mod nici funcţiile frecventării
bisericii: pe lângă trăirile religioase, aceste reîntoarceri
constituie totodată ocazii de-a se întâlni cu cei din sat.
Una dintre consecinţele migraţiei de muncă este şi
faptul că sărbătorile religioase devin principii de
organizare în ceea ce priveşte relaţiile sociale, cei care
practică ieşirile în străinătate aranjându-şi revenirile în
jurul marilor sărbători. Cu toate că nici în cazul lor nu
se poate contesta importanţa sacrală legată de trăirea
sărbătorilor, aceste tendinţe duc la diminuarea
importanţei religioase de zi cu zi, ducând la schimbări
în ceea ce priveşte trăirile religioase tradiţionale.
Utilizând o imagine stereotipă din literatura de
specialitate se poate afirma că faţă de importanţa
religioasă medievală a „existenţei în rugăciune
continuă”, sărbătorile au căpătat valoarea unor
evenimente sociale. 

Toate aceste procese au dus la transformarea
rolului pe care l-a avut cândva biserica. La slăbirea
controlului bisericii a contribuit faptul că în societatea
ceangăilor, care a căpătat o mare mobilitate, grupuri
sociale mai importante din cadrul comunităţilor locale
se regăsesc doar provizoriu în spaţiul fizic colectiv. În
pofida acestui fapt, „şi în prezent biserica rămâne unul
dintre cele mai profunde şi mai decisive instituţii ale
societăţii ceangăilor” (Pozsony 2005b: 174). Deşi, în
ceea ce priveşte mijloacele de constrângere, influenţa
acesteia este în continuare diminuată, în cazul
gestionării devianţelor sociale, rolul de control
simbolic al bisericii este foarte puternic, iar în ceea ce
priveşte controlul magic se poate observa un evident
progres (vezi Peti 2003). Explicaţia acestui lucru –
abordând problema pe baza teoriilor secularizării – ar
consta în faptul că, în opoziţie cu explicaţiile
corespunzătoare venite din partea ştiinţelor naturii,
există încercări de menţinere a imaginarului religios.
Datorită integrării imaginarului religios necanonic,
viziunea religioasă asupra lumii nu se pluralizează,
coerenţa sa rămâne intactă, deoarece modul de gândire
popular acceptă existenţa simultană şi fără
incongruenţe a practicii canonice religioase şi a
fenomenelor conştiente cu caracter folcloric22. 
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Din cauza transformărilor modernizatoare şi a
mentalităţilor legate de migraţiile de muncă în străi-
nătate, biserica a pierdut mult din intensitatea contro-
lului feudal exercitat asupra societăţii. Acest lucru
reiese şi din modul de raportare a instituţiei bisericii
faţă de grupările sectante apărute în mediul rural. 

În baza concepţiei secularizării a lui Giddens se
poate afirma că, în ultimul timp, în Moldova întâlnim
tot mai multe cazuri, faţă de perioadele precedente,
când o familie sau un membru al ei se converteşte23.
Aşadar, în special după schimbarea regimului politic
din România, convertirile tot mai des întâlnite, care în
satele din Moldova fac parte de cele mai multe ori din
strategia de mobilitate, indică diminuarea influenţei
bisericii romano-catolice24. Erodarea controlului
bisericesc se manifestă şi prin faptul că endogamia
confesională şi-a pierdut rigurozitatea, ceea ce deschide
noi căi spre convertirile religioase25. 

Transformarea religiozităţii bisericeşti –
teoriile secularizării26

Motivele recesiunii în ceea ce priveşte religiozitatea
bisericească – iar în societăţile occidentale moderne,
practic, dispariţia lor totală - sunt explicate de teoriile
secularizării. Literatura de specialitate referitoare la
această problematică fiind extrem de bogată, în
continuare vom încerca doar surprinderea unor
caracteristici fundamentale ale teoriilor în cauză27.

Deşi contrar lui Max Weber (Weber 2001), noua
paradigmă de antropologie religioasă „în general” nu
leagă secularizarea de componentele modernizării,
menţionând reînvierea riturilor şi a sistemelor
semantice cu conţinut religios (vezi, de pildă Lechner
1991), totuşi cred că în satele din Moldova efectele
modernizării au jucat un rol în ceea ce priveşte
eroziune imaginarului tradiţional, fundamentat pe
valori religioase28.

În ceea ce priveşte ceangăii din Moldova, este
destul de problematic să vorbim despre tendinţe de
secularizare, deoarece noţiunea poartă sensuri multiple,
încă neelucidate. Din acest motiv, conform opiniei lui
Alan Aldridge29, voi utiliza termenul de secularizare ca
o paradigmă interpretativă, cu ajutorul căreia poate fi
explicat procesul care, în cazul comunităţilor de
ceangăi din Moldova, va fi numit de mine rolul
diminuat al religiei faţă de perioadele anterioare. Fac
acest lucru fără a stabili un raport între toate
componentele fenomenelor de secularizare observate
în societăţile occidentale moderne şi comunităţile de
ceangăi. Aşadar, invocând tendinţele de secularizare
apărute în mediul rural al ceangăilor din Moldova mă
refer la transformarea şi diminuarea formelor religioase
tradiţionale caracteristice pentru comunităţile de ceangăi şi nu la
concepţia „stingerii religiei”, formulată de E. B. Tylor,
James G. Frazer, Karl Marx şi Sigmund Freud. 

O astfel de interpretare a termenului de secularizare

nu vine în contradicţie cu utilizarea în sensul general al
noţiunii. Conform părerii lui Meredith B. McGuire, „în
jurul interpretării noţiunii există profunde diferenţe de
opinii, dar cele mai multe explicaţii legate de
secularizare30 se dau cu referire la acel proces istoric în
urma căruia religia şi-a pierdut (ori îşi pierde) locul ei
central în societate” (McGuire 1992: 249)31. Termenul
utilizat de mine se apropie mai mult de definiţia
secularizării acceptate de Anthony Giddens, acesta
înţelegând prin secularizare procesul „prin care religia
şi pierde influenţa asupra diverselor sfere ale vieţii
sociale” (Giddens 2000: 460)32. Interpretarea lui
Giddens analizează fenomenul de secularizare
referindu-se la trei dimensiuni: 1) calitatea de membru
al organizaţiilor religioase; 2) în ce măsură reuşesc
bisericile şi alte organizaţii religioase să-şi păstreze
influenţa lor socială, averea şi autoritatea; 3)
dimensiunea religiozităţii în ce priveşte problema
dogmelor şi a valorilor (vezi şi Giddens 2000: 461–
462). Din acest motiv, consider că nu există nicio
incongruenţă în cazul în care, vorbind despre
comunităţile de ceangăi din Moldova şi considerându-
le colectivităţi cu orientare religioasă care deţin
calităţile religiozităţii bisericeşti, prezint ca perceptibile
procesele simultane, din care în ultimul timp33 au
rezultat schimbări relative şi în sfera religiozităţii, având
în vedere transformările rolului religios şi diminuarea
influenţei sociale a bisericii.

Meredith B. McGuire argumentează faptul că în
societăţile moderne schimbările de rol ale religiei –
ceea ce a însemnat şi transformarea organizaţională –
s-au petrecut în paralel cu diferenţierea instituţională şi
cu extinderea pluralismului şi raţionalismului. Autorul
consideră că diferenţierea instituţională este procesul în
care diferitele sfere instituţionale ale societăţii sunt
separate, de pildă învăţământul, conducerea politică şi
economică. „Opusul diferenţierii instituţionale poate fi
observat în cazul societăţilor simple, unde credinţele,
valorile de zi cu zi ale modului de viaţă şi practicile
religioase au o influenţă directă la nivelul vieţii
cotidiene, în timp ce religia ia în stăpânire într-un mod
difuz toată societatea” (McGuire 1992: 251)34. În
continuare, mergând pe urmele lui Talcott Parsons,
autorul afirmă că în societăţile diferenţiate la nivel înalt,
normele, valorile şi practicile religioase nu pot avea
influenţă asupra altor domenii ale vieţii decât în mod
indirect, de pildă în sfera comercială, politică, a
petrecerii timpului liber şi a învăţământului (vezi şi
McGuire 1992: 251).

Pe baza celor afirmate de către Olivier Tschannen,
Alan Aldridge consideră că secularizarea ca fenomen al
modernizării poate fi descrisă prin 3 concepte de bază.
Primul este extinderea raţionalizării, înţelegând prin acest
lucru procesul prin care percepţia realităţii îşi pierde
aspectele transcendentale, care sunt apoi schimbate cu
definiţii raţional-cauzale despre lume. Cea de-a doua
noţiune este diferenţierea: ruptura dintre societate şi
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religie. Astfel, religia se retrage în sfera decizională
individuală, devine o problemă personală şi nu
influenţează diversele aspecte ale vieţii sociale.
Consecinţa acestui proces este faptul că simbolurile,
acţiunile şi instituţiile îşi vor pierde importanţa şi
prestigiul. Cel de-al treilea concept se referă la
intensificarea profanului (increasing worldliness): o atenţie
deosebită acordată problemelor lumeşti, ceea ce – după
părerea autorului – în condiţiile actuale caracterizează
nu doar societăţile moderne, ci apare tot mai mult şi în
cadrul religiozităţii tradiţionale. Potrivit lui A. Aldridge,
în jurul celor trei componente importante ale
secularizării „circulă” o serie de noţiuni legate de
acestea, de exemplu atomizarea şi pluralismul (Aldridge
2000: 15).

Acest fenomen este considerat de către noua
orientare a teoriilor secularizării drept o consecinţă
complexă, strict legată de industrializare şi urbanizare35,
în urma căreia „omul devine tot mai mult obiectul unor
interpretări raţional-cauzale şi al activităţilor umane”
(Hamilton 1998: 204), adică apariţia secularizării se
leagă de răspândirea concepţiei raţionaliste din
domeniul ştiinţelor naturii. Prin diferenţierea
instituţională, literatura de specialitate descrie elita
non-confesională, apărută şi în societăţile locale
tradiţionale, ca reprezentantă a discursului ce
promovează imaginarul din domeniul ştiinţelor naturii
şi subminează formele de conştiinţă religioasă. În
aceste comunităţi, diminuarea rolului bisericii depinde
şi de raporturile de forţă din interiorul elitei locale. 

Potrivit părerii lui Bryan Wilson, „secularizarea nu
este doar un proces cu efecte percepute în societate, ci
transformarea societăţii în sine, precum şi a
principalelor instituţii din cadrul acesteia” (Wilson
1982: 149).

Tendinţele de adoptare a sectelor 
din societatea aflată în transformare 
a ceangăilor 

Biserica catolică din Moldova duce o politică
intolerantă faţă de organizaţiile altor confesiuni,
aspirând spre o legitimare exclusivă. Prin efectul
exercitat asupra societăţii de către această biserică se
explică şi faptul că ceangăii consideră ca fiind un păcat
extrem de grav convertirea la alte confesiuni. În
concepţia lor, abandonarea credinţei este un păcat de
moarte. De pildă, o femeie din Galbeni a cărei băiat a
devenit membru al sectei Martorii lui Iehova a
experimentat rugăciuni de intensitate sporită şi
pelerinaje, sperând că fiul ei va reveni la credinţa
catolică: 

„Fiul meu a plecat de la credinţă. Ce fel de credinţă
mai e şi aia să citească Bibliile? Citeşte. Şi cât m-am
zbătut, cât am încercat, atât m-am rugat şi am mers
acum la Seuca36, am ajuns acolo. Cum nu mai poate

acum să se întoarcă? Cum l-am botezat, a zburătăcit
(crescut), s-a căsătorit, doar are trei copii! Cum a putut
să se îndepărteze …? În vară a plecat la acea credinţă.
[Ce fel de credinţă?] Iohoistă (iehovistă). Cel mai
periculos! Cum a putut el să plece? Mai repede a plecat
femeie-sa, l-a tras după ea (l-a convertit)”37.

Intoleranţa bisericii catolice din Moldova faţă de
sectele care-şi strâng adepţi şi din satele de ceangăi este
evidentă. Totuşi, practica potrivit căreia astăzi se
încearcă convingerea sectanţilor să rămână adepţii
credinţei catolice prin discuţii personale indică deja
faptul că mijloacele de constrângere ale bisericii faţă de
cei care s-au împotrivit normelor acesteia şi-au mai
pierdut din vehemenţă38. 

Potrivit ceangăilor din Moldova, preotul îi poate
aplica cuiva o pedeapsă cel mai frecvent în trei moduri:
nu-l înmormântează, nu-l împărtăşeşte ori nu-i
sfinţeşte casa: „Nu te înmormântează şi nu… tu te duci
la biserică, te rogi, dar el nu-ţi dă anafura în gură. Şi nu
vine cu crucea la casă să sfinţească casa”39. „Privarea de
serviciile bisericeşti ca formă de penitenţă aplicată
persoanei religioase constituie o deosebit de gravă şi
ruşinoasă sancţiune, o excludere univocă” (Kotics
1997: 48). 

La Faraoani, izolarea membrilor sectelor se petrece
doar în plan simbolic: la Bobotează, preotul nu le
sfinţeşte casa.

„Este o familie în sat care a primit altă credinţă. [Şi
acest lucru a fost cumva pedepsit, a fost ceva…?] Nu au fost
pedepsiţi! Părintele a spus […], că dacă ei aşa cer… El
zicea să nu mai meargă la altă religie, dar ăştia nu au
vrut. Au zis că dacă ştiau dinainte ce bine e acolo, atunci
ar fi plecat mai repede. Dacă zicea parohul că nu prea e
bine să te duci undeva, adică în ce religie eşti, te-ai
obişnuit, te-ai născut, în aia să fii! Să nu schimbi! [Şi
atunci, acest lucru nu a fost pedepsit?] Nu a primit pedeapsă,
doar aşa că… nu merge când sfinţeşte casa cu crucile.
Atunci nu merge la ăia”40.

Este interesant faptul că în localitatea Lespezi –
dezvoltată, cu multe construcţii noi şi unde există o
intensă migraţie de muncă în străinătate – populaţia are
o relaţie destul de ambivalentă cu comunitatea
adventistă: 

„[Există în sat sectanţi, pocăiţi?] Sunt, acum sunt de
toate felurile. Adventişti care au trecut de la noi [Asta
este păcat?] Nu ştiu, toată lumea să rămână în ce s-a
născut. [Şi mata, mătuşă Maria, cum crezi, ăsta e păcat?] Nu
ştiu, a fost aici un paroh, acela a zis să rămână fiecare
după credinţa sa. [Părintele nu s-a supărat că au trecut la altă
religie?] El i-a sfătuit numai de bine, dacă nu au vrut,
atunci fiecare să facă cum poate”41.

„[Există în sat sectanţi, pocăiţi?] Sunt, dar nu mulţi, trei
familii. Adventişti. [Şi părintele nu se supără pe ei?] Toţi fac
ceea ce vor. Acum că a venit uniunea creştinismului, nu
te acuză, spun că şi ei sunt creştini”42.

Aceste păreri indică faptul că la Lespezi şi
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religiozitatea trece în sfera privată, devenind tot mai
mult rezultatul deciziilor individuale. Văzând casele-
blocuri cu mai multe etaje, de tip american, gardurile
din fier forjat amenajate cu interfoane (în spatele
cărora nu de rareori se află fântâni arteziene ţâşnind
din statuile confecţionate din beton) şi maşinile
occidentale scumpe, ar fi greu de imaginat practica
existentă încă până în zilele noastre în anumite aşezări
arhaice cu situaţii economice precare din Moldova,
potrivit căreia preotului intervine în viaţa privată a
credincioşilor săi (de pildă, îi mustră în timpul predicii).
Izolarea simbolică a familiilor adepte ale unor secte
există însă şi pe mai departe, manifestându-se cu
predilecţie la căsătorii sau la alegerea locurilor de veci.
La începutul anilor 1960, în comuna Lespezi, în cazul
primului mort al bisericii adventiste, biserica catolică n-
a aprobat înmormântarea în cimitirul local, astfel
adventiştii au achiziţionat separat un loc de veci
potrivit, alături de cimitirul catolic. Sub presiunea
bisericii romano-catolice, la început însă, au făcut
înmormântările în centrul comunal Gârleni. 

„[Şi preotul nu este supărat pe ei? Adică pe membrii
sectelor.] Poate că este, dar numai aşa, în sinea lui, nu
spune la biserică. [Şi ce fel de secte sunt?] Reformaţi,
adventişti şi români, români ortodocşi. [Iar preotul cum îi
primeşte?] Doar dacă trec la credinţa catolică, altfel nu.
[Dar aşa, nu există probleme între săteni?] Probleme există
destul de multe, reformaţii au primit un cimitir separat.
[Aici la Lespezi?] Păi, nu tocmai la Lespezi, ci în Gârleni.
[Şi când a fost asta?] Ce să spun, în anii şaizeci. Nu
reformaţii, adventiştii au primit. Sunt, sunt. […] [Dar
nu aţi avut probleme unii cu alţii? Adică adventiştii cu
catolicii.] Nu, nu, mă rog, doar atâta că atunci când a
murit acel adventist, primul, l-a chemat János Bíró, pe
acela nu au vrut să-l pună în cimitir (în anii 1960). Iar
ceilalţi au zis: „Dacă nu vreţi să daţi voi, atunci
cumpărăm noi loc!” şi au cumpărat lângă cimitirul
catolic două prăjini de loc. De atunci îşi fac
înmormântările acolo, dar tot n-a fost asta de ajuns, căci
şi de aici i-au împins la Gârleni, să nu-i prindă pe
catolici, nu cumva aceştia să li se alăture. [La Gârleni sunt
mai mulţi?] Nu s-ar putea zice, dar acolo au fost mai bine
primiţi”43. 

Atitudinea mai tolerantă a celor din Gârleni faţă de
adventişti se explică prin compoziţia religioasă a
localităţii. În timp ce comuna Lespezi este o localitate
catolică omogenă (86,03% din populaţie este de
confesiune romano-catolică, iar 13,8% ortodoxă), unde
biserica catolică se bucură de o mare influenţă socială,
în localitatea învecinată, Gârleni, catolicii sunt în
minoritate (18,6% din populaţie este romano-catolică,
iar 79,13% greco-catolică)44. Comunitatea din Gârleni
putea fi atrăgătoare pentru adventiştii din Lespezi şi
din cauza dimensiunii sale mai mari, ceea ce este un
factor important privind menţinerea noii concepţii
periclitate45. 

În localitatea Lespezi, comunitatea adventistă
încearcă atragerea noilor adepţi uzând în special de

relaţiile de rudenie, convertirea în rândul locuitorilor
nefiind caracteristică. Există exemple şi în ceea ce
priveşte convertirea religioasă a unei persoane catolice
la religia adventistă cu ocazia căsătoriei, iar într-un alt
caz persoana care a devenit adventistă în scurt timp a
revenit în sânul bisericii catolice. 

„[La dumneata n-au fost, ca să intri?] Nu, nu, doar
dintre neamuri [rude] mai caută câte unul. [Se
căsătoresc şi cu catolicii, aşa este?] Da, da, se întâmplă.
Este catolic care s-a cununat cu un adventist. A intrat în
credinţa aceea adventistă, n-a rămas aici. [Şi ce zic
oamenii, nu se supără?] Păi atâta minte au! Ce să mai
zic? [Şi asta este păcat, ce credeţi?] Păi, na. Cum s-a
gândit el să se ducă acolo, se spune, poate e bine şi aşa,
şi aşa. Dar eu asta înţeleg, credinţa maghiară şi rămân
aşa pe loc”46. 

„[Şi ceangăii, catolicii, se căsătoresc cu ei?] Apoi, s-a mai
întâmplat şi aşa că au trecut. Este şi acum un băiat care
lucrează în fabrică şi a trecut la adventişti. Păi, şi-am
văzut ce fel de adventist este, căci a venit înapoi la
catolici, s-a împărtăşit, s-a spovedit. Când au văzut ce
este la adventişti, li s-a slăbit mintea şi au venit înapoi
la religia catolică, apoi eu nu ştiu, căci nu-mi place să
mă amestec în aşa lucruri”47. 

În localitatea Lespezi am întâlnit mai multe femei
de vârstă medie, care mi-au povestit că de câteva ori au
luat parte la întrunirile religioase din biserica adventistă
de la Buhuşi, aflată în apropiere. Aceste femei au
corespuns din toate punctele de vedere rolurilor
feminine acceptate în comunitate şi modului de viaţă
religios catolic. De aici rezultă că şi în aşezările de
ceangăi pot exista convertiri inter-confesionale, cu
toate că asemenea schimbări sunt rare şi aleatorii.
Pentru persoanele participante, convertirile reprezintă
suprafeţe de intersectare care servesc cunoaşterea
concepţiilor şi valorilor confesionale alternative.
Asemenea circumstanţe pot aduce simpatii faţă de
aceste confesiuni, însă pot da naştere şi la noi
prejudecăţi. De exemplu, în cazul femeii din Lespezi,
care din cauza unor obligaţii familiare a luat parte la o
înmormântare adventistă, dar din cele văzute acolo a
tras concluzia unor incongruenţe existente în
concepţia religioasă a acestora: Nu fac semnul crucii. Dar
după ce a murit omul, de ce i-au pus cruce la cap? Am fost
plecată la o înmormântare unde i-au pus cruce la cap48xl. În
acelaşi timp, din „cercul simpatizanţilor” pot apărea şi
potenţialii convertiţi. Frecventarea întâlnirilor rituale
ale adventiştilor sunt strict interzise de către preoţii
catolici, de aceea la spovedanie nu sunt destăinuite
preotului: 

„Când a venit Paştele, tanti Ilona, Ilona Jákob, a fost
la paroh la spovedanie. „Uite unde am fost”. Zice
[preotul]: „Aşa de bătrân eşti. 80 de ani şi te-ai dus la
adventişti. Ai fost ţăran!” Îmi spune mie, mă opreşte:
„Marika, ai fost la spovedanie?” Zic: „Da”. „Ai zis
parohului că ai fost la adventişti?” Zic: „De ce să spun
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parohului, unde am fost eu? Eu nu am mers la niciun
rău şi nu am văzut nimic rău. Eu aşa ştiu, la părinte
trebuie spus ce am păcătuit. Dacă am mers acolo şi m-
am uitat la întâmplările lui Isus, ce rău a fost acela?
Trebuie să mă spovedesc la preot?” Zice: „Ai fost mai
cu minte ca mine, eu am spus şi m-a certat, de nu
valoram cinci bani”49. 

Fără doar şi poate, stabilizarea tendinţelor de
adoptare a sectelor are legătură cu practicile migraţiei
de muncă ale ceangăilor. De pildă, o familie originară
din Valea Mică a părăsit religia catolică după ce unul
dintre membrii acesteia care lucra în străinătate s-a
căsătorit cu o fată cu naţionalitatea germană şi religie
adventistă. 

În localitatea Galbeni, o femeie tânără relatează
faptul că fratele ei a devenit adept al religiei Martorii lui
Iehova după ce a plecat în Rusia după soţia sa, care
lucra de 3 ani acolo. După întoarcerea în ţară nu mai
puteau să se reacomodeze nici cu relaţiile familiale mai
strânse, nici cu cele mai largi, de vecinătate sau cu cele
locale, astfel, în scurt timp s-au mutat în mica localitate
Bălcescu, aflată în apropierea satului lor natal şi având
o comunitate de secte. 

„Fratele meu a umblat pe la ruşi la muncă. Acolo a
lucrat. Făcea totul în casă. Dar nu s-a aflat. [...] [A fost
afară la muncă fratele ei sau unde a învăţat credinţa
asta?] Femeie sa a plecat cu trei ani mai repede, apoi a
aflat că a plecat la credinţa aia, femeie-sa. [Dar el unde a
văzut credinţa asta sau unde a învăţat-o?] Au venit la casa lor
şi probabil au îndrăgit-o, nu ştiu. A avut un vecin, plecat
de mult timp. Acel prieten de familie”50.

Familiilor le este ruşine de membrii lor care au
devenit adepţi ai unor secte, deoarece pe plan local nu
doar acel membru, ci toată familia este, din această
cauză, într-un mod grav stigmatizată. Excluderea din
sânul familiei al membrilor „rătăciţi” poate fi
interpretată ca o presiune socială severă, exercitată
asupra lor în vederea „reîntoarcerii”, cunoscându-se
exemple şi din alte sate. De pildă, mama a interzis
participarea la înmormântarea ei în cazul decesului. 

„[Şi oamenii din sat nu l-au certat?] Văleu! L-au certat.
E supărare şi pentru noi, că-i frate şi nu mai vin să ne
ajute şi pe noi. 

– Nu, şi... nici la mine nu vin51. 
[Nici dumneata nu mai mergi la ei?] Nu merg, că vedeţi,

spun că mama e supărată că a plecat de la credinţa asta.
[Oamenii îl batjocoresc?] Nu că îl batjocoresc, căci mergeau
cu alţi oameni, deci dădeau ceva reviste scrise. Luau
oamenii, nu se supărau că se duceau aşa din casă-n casă.
Dar şi aşa au ieşit parcă de tot. Altă dată ne mai ajuta şi
pe noi, căci el ştie construcţie, ne mai ajuta. Dar acum
nu, nu mai au timp. 

– Nici nu trebuie să vină. Poate mor, să nu vină la
mine. 

– E de ocară, na”52.

Se pare că în acest caz, persoanele revenite şi

convertite din punct de vedere religios s-au izolat, iar
conflictele lor cu mediul social au fost rezolvate prin
strămutare.

Deseori, resentimentele faţă de secte provin din lipsa
informaţiilor despre acestea. La Cleja m-am întâlnit cu
un furnizor de date, care nu era sigur nici de faptul că
sâmbătiştii din sat cred în Dumnezeu: „[Aici în sat sunt
pocăiţi?] La noi aici sunt destui. [Şi ce fel de pocăiţi?] Aşa că
nu cred în Dumnezeu... Nu ştiu dacă cred în Dumnezeu
sau nu? Dar ţin sâmbăta. Sărbătoresc sâmbăta şi nu
duminica. Duminica lucrează.”

Stereotipia negativă formată în legătură cu
sâmbătişti este cea potrivit căreia se ajută între ei
pentru că nu le place să lucreze: „[Sunt numai
sâmbătişti?] Dar nu toţi. Doar câteva familii. Se sfiesc să
lucreze, căci se ajută între ei. – Dacă ai zece purcei,
unul trebuie să dai53. [...] Lor nu le place să lucreze, de
aceea trec acolo, că se ajută între ei. Nu beau, viile le-
au tăiat pe toate. Ehei. Aceia nu beau băutură. (Femeie
anonimă, de vârstă medie, interviu realizat în Cleja, 30
octombrie 2006)

În Lespezi, izolarea simbolică faţă de adventişti este
intensificată şi datorită caracterului specific legat de
funcţionarea micii comunităţi religioase: conform
părerii catolicilor, modul de viaţă adventist privind
organizarea instituţională este total lipsit de spirit
utilitar (de pildă, din cauză că nu au o biserică în
localitate). În plus, legitimitatea micii colectivităţi
religioase este pusă sub semnul întrebării de către
catolici şi datorită faptului că „adventiştii nu au preoţi”.

„[Există în sat adventişti?] Sunt adventişti, aceia nici
nu-i înmormântează pe morţi aici la noi. Au un cimitir
separat la Gârleni, unul mic. [Şi ce zice părintele, nu se
supără?] Păi nu are ce să le facă, dacă n-au decât atâta
minte. Cine vrea aici, cine vrea acolo. [Părintele nu-i
ceartă?] Nu-i spun în faţă că „hei, am trecut!” Aici nu-i
mai aproape biserica să intre, să plătească…? N-au nici
paroh, nici nimic. Atunci ce fel de credinţă e aceea? Păi,
nu-i aşa? Doar acolo e aşa că citesc, în care sfânt cred,
în care nu”54.

În localitatea Cleja, catolicii spun despre sâmbătişti
că aceştia nu utilizează la înmormântare simbolurile cu
cele mai importante puteri sacralizatoare: crucea şi
lumânarea. „Când au un mort, nu-i pun la cap crucea. Nu
ard lumânări, aşa cum e la noi”. În localitatea Galbeni s-a
afirmat despre iehovişti că aceştia nu-şi
înmormântează morţii în pământ, ci îi incinerează: 

„Stă la capătul gropii, ţin predici. La ei aşa e, nu-i
pun în pământ ca la noi, numai îi ard. Eu ştiu, cum se
poate? Spun că ei sunt adevăraţi, nu noi. Încearcă. Au
venit la mine şi apoi au comandat şi au adus aşa ziare.
Au încercat. Dar nu. Am spus „m-am născut în asta, în
asta să mor” [adică în religie]. Nu-mi place. Copiilor mei
le place credinţa, cu părintele, parohul, sunt bine, nu,
nu. Eu nu mă leg acolo, cu ei”55.
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Aceste păreri reflectă bine stigmatizarea rutinată
faţă de membrii sectelor, generată de faptul că sectanţii
resping normele colective şi se opun modelelor
tradiţionale de percepţie a Sacralului.

Aşadar, declaraţiile repetate de repudiere a
membrilor unor secte iau naştere, de cele mai multe
ori, din cauza prejudecăţilor religioase. O astfel de
stigmatizare gravă, regăsindu-se adesea alături de
convertirea religioasă, se manifestă prin repulsia
religioasă faţă de iconoclasm. Cea mai spectaculoasă
afirmare a convertirii religioase în ceea ce priveşte
comunitatea satului poate fi observată la familiile din
rândul sectelor care distrug şi aruncă obiectele de cult
din interiorul caselor tradiţionale de ceangăi (icoanele
de pe pereţi şi statuetele Fecioarei Maria). Intensitatea
scandalizării provine din faptul că pentru persoanele
socializate în cultura tradiţională, aceste obiectele
reprezintă nu pur şi simplu sacrul, ci de foarte multe
ori au şi funcţii canonice sau magice56.

În legătură cu membrii sectelor, catolicii povestesc
uneori şi lucruri pozitive. În Lespezi, alături de
manifestările negative faţă de adventişti, pot fi întâlnite
şi puncte de vedere aprobatoare, care subliniază
profunzimea credinţei adventiştilor, recunoscând că
„se roagă frumos”.

„Şi aşa frumos se roagă, omule, o minune. Nu ştiu să
cred sau să nu cred, dar foarte frumos se roagă. A murit
femeia unui bărbat şi am fost şi eu acolo, căci suntem
vecini, doar o poartă ne desparte, aproape. Au venit cu
maşini mulţi, mulţi, predicatori şi au predicat şi au
cântat şi s-au rugat. Nu era rău, nu era rău. Apoi m-au
întrebat dacă mi-a plăcut. Cum să spun, mi-a plăcut na,
că şi ei îl laudă tot pe Dumnezeu şi nu-L blestemă”.

În localitatea Cleja s-a scos în evidenţă faptul că un
cuplu căsătorit deviant, alcoolic mai demult, de când a
devenit adventist a început o viaţă admisă de normele
comunitare. Aşadar, în cazul acestora, convertirea
religioasă s-a transformat într-un mijloc de integrare
socială58. După spusele unei femei din Cleja, fratele ei
care a ajuns iehovist, după convertire nu mai fură deloc
de la locul de muncă: „[Au spus că dacă fură...] Nu se
poate! Nu se poate! Vedeţi? A mai fost că Leon, căci îl
cheamă Leon pe fratele meu. A mai adus de la muncă
[locul de muncă] câte ceva, câte-un fier, câte-un şurub.
Acum nu. Este păcat.”59 Peste tot a fost amintit ca un
lucru pozitiv faptul că membrii sectelor nu consumă
alcool. 

La familiile catolice, tot mai des se pot vedea
tipărituri colorate, cu conţinut religios, care cuprind
dogmele unora dintre secte şi sunt răspândite de către
acestea. Publicaţiile sunt păstrate chiar dacă nu sunt
citite ori familiile nu se identifică cu ele. Nici în aceste
cazuri, reproducerile cu caracter religios nu sunt lăsate
să devină victime ale acţiunilor profane.

Povestea pocăinţei Barbarei 

La Barbara60 m-a dus o femeie catolică din Valea
Mică, căreia i-am dezvăluit că vreau să întâlnesc
„pocăiţi”. În satele din Moldova, denumirea de
„pocăit” desemnează de asemenea persoanele
convertite din punct de vedere religios. Pe drumul până
la casa Barbarei, femeia care m-a ajutat mi-a povestit în
câteva cuvinte ceea ce ştia despre ea şi familia ei.
Potrivit celor istorisite, înainte să „lase religia”, familia
era săracă. După aceea însă, au ajuns să aibă o casă
frumoasă şi maşină. Cea mai impresionantă amintire în
legătură cu aceşti oameni era momentul botezului
capului familiei. Potrivit celor relatate, după ce s-a
botezat, bărbatul a vărsat în grădina sa, în văzul
vecinilor, un „butoiaş de vin”. Când cineva a întrebat
de ce nu a dăruit cuiva butoiul, a răspuns că cel care l-
ar fi primit „ar fi făcut urât”, adică ar fi ajuns sub
influenţa puterilor demonice. Vinul era un element
legat de viaţa anterioară, păcătoasă, a bărbatului, iar
vărsarea acestuia a devenit concretizarea rituală în ceea
ce priveşte schimbarea simbolică apărută în viaţa sa. 

Despre Barbara şi familia ei a mai povestit şi o altă
femeie din localitate. Din relatarea acesteia reies
prejudecăţile prezente şi manifestate în general faţă de
bisericile mici. Cei mai mulţi dintre ceangăi judecă
faptul că adventiştii nu iau parte la liturghie, nu fac
semnul crucii, nu cred că Fecioara Maria este maica
Domnului şi nu acceptă rolul de mijlocitor al preoţimii
din prisma concepţiei tradiţionale a păcatului. Nu
întâmplător numesc botezul în afara religiei catolice
drept „părăsirea credinţei”:

„[Sunt în sat pocăiţi?] Sunt, avem un pocăit. Şi-a
părăsit credinţa, s-a dus la pocăiţi, că acolo îl ajută. [De
aceea a plecat?] Păi se dă şi una şi alta. Un timp au dat, dar
acum, spun, nimic. [Şi oamenii sunt supăraţi pe el?] Mai
înainte erau supăraţi mai mult fraţii, vezi că cruce nu fac
şi la mesă nu se duc. Li se spune că Dumnezeu este
înăuntru, în casă. Apoi, ştiu, dacă ei îl văd ori nu pe
Dumnezeu, nu ştiu. Ei ţin mesa în casele lor, citesc, au
o carte şi de acolo citesc. Copilul, femeia, bărbatul, toţi
o spun, citesc. [Şi asta nu este un lucru bun?] Păi, cum să
fie lucru bun, şi eu îţi pot citi mesa, tu ai să mă crezi?
Ori pe Dumnezeu îl credem, ori credem un alt
Dumnezeu. [S-a întâmplat ca oamenii să-l batjocorească?] Nu
l-au batjocorit, vezi, dacă nu merge, nu bea, nu mănâncă
carne, nu bea vin, nu merge, carnea de porc nu-l
mănâncă. [Au spus alţii că atunci când au plecat la adventişti,
au vărsat vinul în grădină. Cum a fost asta?] Au spus că au
vărsat. A mai fost o icoană a Sfintei Fecioare şi pe aceea
au spart-o. Ei nu cred în Fecioara Maria, au zis că
Fecioara Maria este curvă, femeie rea, adică l-a născut
pe Isus. Ei nu cred în Fecioara Maria, în Dumnezeu da,
dar în Fecioara Maria nu. [Şi oamenii nu-l ameninţau?] Nu,
vezi omul face ce vrea în viaţă [în propria casă]. [Iar
parohul?] Parohul, mai repede, tot i-a chemat să vină
înapoi, să nu lase credinţa. Dar n-au vrut. [Dar i-a certat
parohul?] Nu i-a certat. Nu, doar a zis odată, a zis de
două ori, şi dacă nu, nu. Apoi n-a mai zis nimic. [Venea
pe la casa lor?] Nu, i-a chemat înăuntru, înăuntru la
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biserică”61.

Barbara a fost bucuroasă să istorisească pocăinţa ei,
cu toate că pentru acest lucru a trebuit să-şi întrerupă
munca din grădină. Ştia să „vorbească ceangăieşte”, dar
limba de primă importanţă vorbită de ea este cea
română, în această limbă se exprimă cel mai bine. La
început, am purtat conversaţia în limba maghiară, dar
când a aflat că ştiu şi româneşte, n-a mai vorbit decât
în limba română. 

Barbara s-a născut într-o familie de ceangăi catolici
la Cleja. În anul 1991 s-a căsătorit în satul Valea Mică,
unde trăieşte şi în prezent cu soţul ei şi cei cinci copii.
Are 38 de ani. Soţul ei lucrează într-un oraş mai mare
din apropiere, Bacău, iar ea se ocupă de gospodărie. Cu
biserica adventistă a luat legătura prin soţul ei. Acesta,
sub influenţa unei discuţii cu şeful său, a început să
frecventeze adunările unei comunităţi adventiste din
Bacău, unde a dus-o şi pe soţia lui. A povestit că înainte
să înceapă să meargă la adunările adventiştilor
frecventau o biserică catolică din Cleja. În Valea Mică
nu mergeau la biserică, deoarece nu le plăcea
comportamentul preotului în vârstă: 

„Tot timpul critica poporul, vă spun sincer, pur şi
simplu nu mi-a plăcut! [...] De aceea noi mergeam în
satul vecin, la Cleja, în biserica din Buda62. Cu două
săptămâni înainte de Crăciun, a fost acolo preotul acela,
Pascaliu. Şi când a terminat toată ceremonia, la sfârşit a
spus că pentru că se apropie Crăciunul, toţi trebuie să
ne curăţim sufletele, trebuie să ne pregătim de
sărbătoare. Şi apoi a zis că cei care au făcut din nou
acelaşi păcat pe care l-au mai făcut odată, nu au ce căuta
în scaunul de spovedanie. Atunci am ieşit din biserică şi
i-am spus bărbatului meu: „Din acest moment nu mai
pot să mă spovedesc!” Căci, cum să spun, eu cred că
toţi păcătuim, nu vrem, dar şi aşa păcătuim, aşa este
firea omului. Mai devreme, noi nu am fost la adventişti.
Dar în sufletul meu nu era deloc linişte. Nu pentru că
aş fi făcut cine ştie ce păcate, căci toţi suntem păcătoşi
pe acest Pământ, nimeni nu este sfânt, dar nu eram
liniştită în suflet”. 

Apoi, în urma deciziei luate de ea, în anul 1999 au
început să frecventeze întrunirile religioase din biserica
adventistă. Deja cu prima ocazie a mişcat-o profund
predica auzită aici, încât sub efectul acesteia a izbucnit
în lacrimi. După aceea a început să studieze cu
regularitate Biblia, ceea ce înainte nu mai făcuse nici
măcar o dată. După şase luni de pregătire spirituală a
avut loc botezul amândurora. 

Familiile şi rudele lor, necăjiţi şi plini de supărare,
au luat cunoştinţă decizia lor. Mama ei a numit-o
deviantă şi a acuzat-o că la adunările lor se petrec
incesturi: 

„Şi chiar mamei mele i-am zis: „Mamă, tocmai mata
să nu ştii că în cele zece porunci e scris să nu
preacurveşti şi să nu pofteşti nevasta aproapelui tău!
Mata să nu ştii că asemenea lucruri nu se întâmplă în

biserică de când Domnul a dat legea?” Iar mama a
tăcut, că era singură, fratele meu şi sora mai mare nu au
zis nimic. Dar din partea bărbatului meu ne-au atacat
dur”. 

După respingerea din partea rudelor a trebuit să
înfrunte atitudinea potrivnică a preotului din sat. Mai
întâi i-a mustrat în biserică, spunându-le numele,
condamnându-i şi batjocorindu-i în public. A spus că
sunt devianţi, că bărbatul, în timp ce era beat, deseori a
dat-o afară pe soţie şi pe copii, că şi-a băut banii, iar
copiii lor au flămânzit: 

„Părintele a zis la altar lucruri pe care n-ar fi trebuit
să le spună. A spus că bărbatul meu m-a dat afară de
mai multe ori din casă, că n-a adus mâncare, că i-a dat
afară pe copii... dar asta nu a fost adevărat. Noi ne-am
luat din dragoste şi nu eram în asemenea relaţii. [...] Şi
fraţii au văzut că niciodată nu a fost agresiv, să mă bată,
să-i dea afară pe copii ori aşa ceva. Păi, a mai băut. Nu
pot zice că n-a băut, dar să nu fie pâine pe masă..., sau
între noi, nu era problemă niciodată”.

O tragedie de familie, moartea uneia dintre surorile
mai mari ale soţului ei, oferă preotului un nou pretext
de atac. În faţa rudelor adunate pentru înmormântare
şi în prezenţa tinerei perechi, preotul şi cantorul i-au
culpabilizat în cadrul predicii, apoi le-au pus întrebări la
care a trebuit de asemenea să răspundă în faţa
membrilor familiei şi a rudelor cu voce tare. Acuzaţiile
preotului şi răspunsurile la care tânăra pereche era
obligată să răspundă în faţa aparţinătorilor aveau rolul
de-a demonstra imoralitatea, gravitatea încălcării
normelor, precum şi devianţa lor. Astfel, judecata a
căpătat o formă ritualizată, iar apaţinătorii nici măcar
nu aveau ocazia să intervină în scena manipulată de
preot. Asemenea cantorului – celălalt reprezentant al
puterii bisericeşti –, rudele erau doar participante la
evenimente. Potrivit relatării Barbarei, scena rituală a
judecăţii s-a petrecut în felul următor: 

„Preotul n-a venit la noi personal. Noi am fost
botezaţi în 18 martie [2000]. În februarie a murit una
dintre surorile bărbatului meu. Cu toţii ne-am adunat
pentru înmormântare, unde a avut loc un conflict.
[Preotul] a pus întrebări, dar noi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, am răspuns ceea ce scrie în Biblie, aşa cum
scrie în Biblie. Preotul a fost cu cantorul. După un timp
n-a mai avut ce să spună, căci răspunsurile noastre erau
luate din Biblie, nu le-am zis după capul nostru. [Totuşi,
ce zicea preotul?] Că suntem rătăciţi, că ăia de acolo ne-au
stricat capul, ne-au aburit. Pe mine nu m-a ameţit
nimeni, eu am ales prin libera mea voinţă ceea ce aveam
dreptul să fac!”

Pe lângă violenţa aparţinătorilor şi a preotului,
Barbara a mai trebuit o dată să îndure şi agresivitatea
unei femei din sat. Într-o zi, pe când se îndrepta spre
poştă pentru a ridica indemnizaţia pentru creşterea
copiilor, o femeie a început s-o apostrofeze, iar mai
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apoi s-o scuture. Femeia a fost liniştită de alţi săteni,
aflaţi la poştă. 

„La început, când ne-am convertit, au zis că suntem
nebuni, că am pierdut direcţia. [...] poşta este lângă noi
şi m-am dus să iau banii după copii. Au fost mai mulţi
înăuntru şi o femeie s-a legat de mine. Şi am zis că eu
nu vreau..., adică, la început am tăcut, nu sunt omul care
răspunde. „Ce vrei de la ea? Toată lumea alege după
cum vrea!” Căci Isus Cristos a fost liniştit şi pe nimeni
n-a lovit, n-a scuipat sau n-a batjocorit. Dacă îl urmezi
pe el, trebuie să iei exemplu de la el, ca să poţi trăi cum
a trăit el. Dar te lupţi ca să poţi trăi! Eu am spus că
vreau să-l urmez pe Isus. Cineva de acolo a spus: „Las-
o în pace pe femeia asta, căci nu ţi-a făcut niciun rău!”
Totuşi, un pic m-a scuturat, dar eu mi-am pus
încrederea în Dumnezeu şi am ştiut că Isus a suportat
şi mai multe”.

După convertirea la credinţa adventistă, Barbara a
avut şi experienţe pozitive în ceea ce priveşte reacţiile
sătenilor. O astfel de experienţă este întoarcerea la
Dumnezeu a vecinului lor din Cleja. Tânărul băiat din
vecini i-a vizitat deseori, când erau cu familia în casa
părintească. După cele spuse de Barbara, băiatul, care a
văzut viaţa lor familială exemplară, i-a întrebat adesea
despre problemele legate de credinţă. Nu peste mult
timp, băiatul s-a botezat în biserica adventistă. Prietena
băiatului din Cleja se afla de timp îndelungat în
străinătate, de unde nu putea veni acasă, deoarece era
angajată ilegal. După părerea Barbarei, băiatul a
convins-o prin telefon să se pocăiască. După aceea,
fata s-a botezat la adventiştii din Roma. Odată, băiatul
vecin a vrut să ceară de la fratele său camera video ca
să filmeze pentru prietena sa o predică de la adunarea
din Bacău. Fratele se temea pentru cameră, de aceea s-
a oferit să filmeze mai degrabă el. După convingerea
Barbarei, înainte de a se fi terminat predica, duhul
Sfânt a atins sufletul fratelui, iar acesta a început să
plângă, scăpând aproape din mână camera. 

Interiorul din casa Barbarei este amenajat la fel ca
celelalte case de familii tinere, considerate moderne în
aceste sate. După ce s-au căsătorit, Barbara şi soţul ei au
lucrat şi ei în străinătate. Cei doi băieţi mai mari au
computer şi aparat de fotografiat digital. Băiatul cel
mare, în vârstă de 16 ani, a copiat cu plăcere pe
dictafonul meu fotografiile realizate cu ocazia botezului
său, care a avut loc cu câteva luni înainte de venirea mea.
În fiecare vară merge în tabere în străinătate. 

Calea parcursă de Barbara şi familia ei spre
comunitatea adventistă poate fi interpretată ca o parte a
unei strategii de modernizare. Alături de incontestabilele
nevoi emoţionale şi spirituale – pe care preoţii catolici
îndrumând comunităţile din poziţii de putere autoritare
şi după modelele „feudale” nu le puteau satisface – şi
devenind membri ai comunităţii adventiste, au împlinit
un mod de viaţă cu o strategie mai modernă.  

Caracterul raporturilor sectante în abordarea

sociologiei organizaţionale 

Literatura de specialitate din domeniul sociologiei religiei,
care se ocupă de tipurile organizaţionale ale grupurilor religioase,
prezintă deosebirile între diversele tipuri de confesiuni pe baza a
quatro-tipologiei. La descrierea acestor tipuri, sociologul religiei
Meredith B. McGuire abordează pe baza concepţiilor lui Roy
Wallis două puncte de vedere: 1) caracterul raporturilor dintre
grupul religios şi mediul acestuia şi 2) în ce măsură grupul
respectiv consideră propria legitimare exclusivă (vezi McGuire
1992: 138). „Relaţiile existente între grupul religios şi mediul său
social sunt valori rezultate din surse de autoritate religioasă ori
reflectă tensiunile dintre celelalte valori ale societăţii” (Kiss D.
2003: 57). În funcţie de faptul că unele grupuri sociale acceptă
sau nu valorile celorlalte grupuri, considerându-şi exclusive
propriile valori, putem vorbi despre tensiuni negative ori
pozitive63. Potrivit acestui lucru se poate discuta şi despre
legitimare pluralistă, respectiv exclusivă. Prin atitudinea pluralistă
înţeleg mentalitatea comunitară care acceptă, într-o anumită
măsură tolerează, valorile celuilalt grup, iar prin legitimare
exclusivă, tendinţa de a considera propriile valori64 certitudini
indubitabile, care nu pot fi puse la îndoială, precum şi
comportamentul intolerant faţă de valorile altui grup. Această
ultimă poziţie caracterizează, probabil, mentalitatea
comunităţilor tradiţionale, definite mai ales de literatura de
specialitate ca tot mai dezintegrate şi diminuate, emitente de
percepţii religioase medievale65. 

Ţinând cont de aceşti factori şi urmând tradiţiile legate de
Max Weber şi Ernst Troeltsch, McGuire a definit următoarea
tipologie a modelelor organizaţionale privind grupurile
religioase: biserica, secta, confesiunea şi cultul (vezi McGuire
1992: 139)66.

Modelul utilizat pentru descrierea organizaţiilor religioase
a fost publicat într-o formă dezvoltată de Steve Bruce (Bruce
1995: 20), care în introducerea modelului teoretic al lui Wallis
aminteşte numele lui Ernst Troeltsch, Howard Becker, Bryan
Wilson, Benton Johnson şi Roland Robertson (Bruce 1998:
21)67.

Tabelul 1. Tipologia organizaţională 
a grupurilor religioase68

Conform acestora, secta este o organizare religioasă
care îşi proclamă propria legitimitate ca exclusivă, iar
faţă de societatea majoritară întreţine raporturi
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aproximativ negative. Prin factorii de modernizare,
precum şi prin componentele legate de secularizare,
autorii citaţi au surprins cele mai însemnate motivaţii
ale transformărilor vest-europene din sânul bisericii,
care s-au realizat în urma acestora. Literatura de
specialitate referitoare la organizaţiile religioase
apreciază modernizarea ca un proces de transformare a
societăţii, având multiple tendinţe care includ
schimbări de natură economică, politică culturală şi
socială (vezi Bruce 1995: 127; 1998: 28). Aşadar, autorii
citaţi sunt de părere că din societăţile moderne mai
complexe au dispărut organizaţiile de tip religios şi
comunităţile de religiozitate bisericească, care în prima fază
a transformării au fost schimbate cu organisme
religioase de tip secte (vezi Bruce 1998: 33).

Răspândirea sectelor din Moldova prin prisma
recensământului oficial din anul 2002

Datele statistice indică faptul că cele mai mari
comunităţi ale sectelor din Moldova sunt în localităţile
în care catolicii sunt minoritari în comparaţie cu cei de
religie ortodoxă (Răcăciuni, Strugari, Furnicari, Lilieci,
Valea Rea, Bălăneasa, Turluianu, Gârleni, Enăcheşti
etc.) ori alături de comunitatea majoritar romano-
catolică trăieşte o colectivitate mai însemnată de
ortodocşi (de pildă în Lespezi, Satu Nou, Luizi-
Călugăra, Cleja etc.). Prin impunerea interferenţelor
religioase, alteritatea confesională dă naştere la o
toleranţă mai mare în satele neomogene din punct de
vedere confesional, decât în cazul celor „pur” catolice.
În schimb, în satele catolice omogene, tendinţa de
adoptare a sectelor este mică. Datele statistice
naţionale ale recensământului din 2002 referitoare la
repartiţia confesională a populaţiei din judeţul Bacău
reflectă cu fidelitate acest lucru69.

Probabil, nivelul mai ridicat al pluralismului cultural
din satele care găzduiesc confesiuni mixte apare şi pe
motivul convieţuirii religioase posibile nu doar printr-o
atitudine mai tolerantă faţă de imaginarul religios, ci şi
în timpul comunicării cu alteritatea etnică şi culturală,
adică prin practicarea etnicităţii. Comunităţile catolice
trebuie să se raporteze la cele ortodoxe nu doar sub
aspectul percepţiilor religioase şi al sistemului de valori
cu fundament religios, ci şi ca români, adică ca un grup
social cu strategii identitare diferite şi caractere
culturale diverse. În pofida faptului că în decursul
convieţuirii sustenabilitatea graniţelor culturale
constituie o parte importantă a existenţei comunitare,
normele de reglare în ceea ce priveşte convieţuirea
etnică presupun un grad deosebit de toleranţă.
Toleranţa este un element important nu doar al
strategiilor etnice, dar şi al raportărilor confesionale
(vezi Bruce 1995: 10).

Din acest motiv este justificat ca prin procesul
tendinţelor de adoptare a sectelor din satele de ceangăi
din Moldova să se înţeleagă doar mişcările relative din

sfera religiozităţii survenite sub efectul modernizării,
ale căror repercusiuni constau în apariţia comunităţilor
mici de secte ce convieţuiesc alături de populaţia
catolică sau ortodoxă şi nu transformările structurale
mai importante generatoare ale compoziţiei
confesionale70. Ca număr, cele mai însemnate
comunităţi religioase mici din satele din Moldova sunt
cele ale adventiştilor, penticostalilor, creştinilor după
evanghelie şi ale baptiştilor. 

Concluzii

Persoanele cu moduri de viaţă specifice, legate de
migraţie, îmbrăţişează noile dogme ale unor mici
comunităţi religioase, realizând integrarea membrilor
prin concepţii actuale asupra lumii şi norme
confesionale/comunitare neuzate, spre deosebire de
structura adeseori rigidă, feudală a bisericii catolice.
Datorită depersonalizării controlului social,
transformarea normelor de reglare a cotidianului,
schimbarea rolului valorilor religioase, individualizarea
comunitară, aşadar din cauza efectelor de reglare
socială a modernizării, biserica catolică nu mai poate
integra în totalitate locuitorii satelor de ceangăi. La
nivel comunitar, imaginarul religios pluralizat în urma
proceselor de secularizare a deschis noi căi spre
aderarea la grupări ale sectelor din aşezările de ceangăi.
Astfel, adoptarea sectelor devine parte integrantă a
strategiei de modernizare în ceea ce priveşte
mobilitatea socială. Acest lucru este atestat şi de faptul
că în localităţile din Moldova s-au înmulţit mai cu
seamă comunităţile sectelor adventiste, care pot fi
caracterizate cu predilecţie prin modernism. Datorită
formelor de viaţă transnaţionale, sectele fac parte din
mobilitatea socială şi, în ceea ce priveşte individul,
contribuie la păstrarea coerenţei continuităţii
biografice. 

APENDICE

Tabelul 1 Repartiţia din punct de vedere confesional a
populaţiei din satele de ceangăi din Moldova (după datele
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2002)

Simbolul * care reprezintă numerele dintre 1 şi 4, folosit
în baza de date a recensământului anterior, a fost utilizat la
totalizare ca având valoarea de număr natural 1.

Note:

1. Deseori, cercetarea ştiinţifică nu depăşeşte limitele unor
afirmaţii generale asupra asocierii concepţiilor religioase cu
nuanţe medievale ale ceangăilor din Moldova cu un model
complet de viaţă religioasă. Există însă şi analize metodice
care analizează câte un segment al vieţii religioase într-un
context mai larg. Vezi, de pildă, volumele de cărţi, studiile şi
eseurile etnografice referitoare la acest domeniu ale lui Vilmos
Tánczos despre rugăciunea arhaică la ceangăi (Tánczos 1991,
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1994, 1995, 1997, 1999, 2000a), precum şi analizele
întreprinse de Ferenc Pozsony (Pozsony 1996, 1998, 2005a) şi
Péter Halász (Halász 2002).
2. În ceea ce priveşte identitatea, vezi Peti 2006: 201.
3. Există şi păreri potrivit cărora cercetătorii insistă pe o totală
dispariţie a imaginarului arhaic.
4. Această cultură nu are o structură solidă, niciodată nu poţi
ştii la ce să te aştepţi (Tánczos 2000a: 134).
5. Cu referire la cultura religioasă a ceangăilor din Moldova,
am utilizat termenul de „medieval” doar ca metaforă şi nu în
sensul peiorativ, înţelegând prin acesta trăirea credinţei
religioase care stă la baza practicilor arhaice şi sacrale.
6. Péter Bejan Kukuri, 1933, Cleja, interviu realizat în data de
2006. 01. 13
7. Roza Coşa, Galbeni, interviu realizat în data de 2006. 01.
14.
8. Traducere de L. P. 
9. Traducere de L. P.
10. Apariţia acestor tendinţe sunt confirmate şi de cercetările
lui István Kinda (Kinda 2005: 37–38).
11. Practica transnaţionalului se realizează în cadrul unor
moduri de viaţă „în condiţiile cărora oamenii vieţuiesc
simultan în mai multe culturi” (Niedermüller 2002: 142).
12. Concepţie care optează pentru realizarea cercetărilor
exclusiv în cadrul statelor naţionale, comunităţile şi culturile
fiind considerate ca omogene.
13. Teoria susţine că „identitatea culturală şi cea socială sunt o
construcţie singulară, legată de un singur spaţiu şi mediu,
provenind de aici şi dezvoltându-se din acest loc”
(Niedermüller 2005: 54).
14. Despre practicile de migraţie transnaţională la nivelul
societăţii româneşti vezi lucrarea lui Dumitru Sandu (Sandu
2000).
15. Sublinierea autorului – L. P. „Această expresie arată că în
societatea modernă târzie din lumea globală, concepţia
spaţiului se debarasează de constrângerile teritoriale”
(Niedermüller 2005: 58).
16. Sublinierea autorului – L. P. „Această expresie indică
faptul că în societatea modernă târzie din lumea globalizată,
concepţia spaţiului nu mai este legată de teritoriu”
(Niedermüller 2005: 58).
17. Ghilimelele sunt puse de către autor – L. P. 
18. Fără dorinţa de-a corecta constatările autorului, adaug că
imaginea pieţei de la Cleja – în afara mărfurilor mai sus
amintite – este întregită de grohăitul purceluşilor aflaţi în
portbagajele deschise ale Daciilor, la fel cum se caută şi
cazanele de cupru confecţionate în tehnica tradiţională pentru
fiertul ţuicii. Ca şi în târgul de la Negreni, unde încălţămintele
asemănătoare cu opincile, realizate din anvelopele folosite ale
motocicletelor şi excelent utilizate pentru căţăratul pe munţi,
sunt achiziţionate nu neapărat pentru valoarea lor artizanală. 
19. Autorul se bazează pe istorisirea unui tânăr din Galbeni
care a fost angajatul unui bărbat chinez din Józsefváros.
20. Într-unul dintre studiile ei, care se ocupă de orientările
religioase ale unei familii neoprotestante din Cleja, Virág Pápai
prezintă „ruptura” de religia catolică ca o strategie de
modernizare (vezi Pápai 2005).
21. Sublinierea aparţine autorilor – L. P. 
22. Cultura populară „este percepută de omul din interiorul ei
ca organică, omogenă şi creştină, individul nu descoperă
contradicţii în interiorul acesteia, permiţând celor mai diverse
elemente culturale convieţuirea şi exercitarea efectelor”
(Tánczos 2000b: 224).
23. Prin convertire religioasă înţeleg adeziunea la o biserică mică

şi nu procesul spiritual interior care duce la acest lucru. În ceea
ce priveşte lucrările care interpretează procesul de
transformare dramatică a personalităţii, convertirea religioasă
face subiectul excelentei sinteze a lui David A. Snow şi
Richard Machalek (Snow–Machalek 1984).
24. Fac referire doar la o diminuare relativă; şi pentru mine
este evident că cea mai importantă instituţie a societăţii
ceangăilor este biserica romano-catolică. 
25. În ultimii ani, cercetarea a înregistrat faptul că „în zilele
noastre, în Moldova se obişnuieşte ca indivizii care resping
normele valabile în comunităţile rurale romano-catolice să se
convertească de regulă la religia ortodoxă” (Pozsony 2005b:
188). Ferenc Pozsony este de părere că datorită practicării
migraţiei de muncă care a luat amploare în ultimii ani, ieşirile
frecvente în străinătate ale fetelor şi femeilor cu familie
contribuie la următorul fenomen: „dacă o fată sau femeie este
vorbită de rău în propriul sat din cauza purtării mai lejere din
punct de vedere moral, aceasta pleacă din aşezare cu capul sus,
fără niciun sentiment de ruşine, iar într-o altă localitate va trăi
împreună la modul ostentativ cu un băiat ortodox” (Pozsony
2005b: 188). Pe la jumătatea anilor 1990, József  Kotics a
constatat apariţia divorţurilor, ca o nouă tendinţă: „Se poate
observa că în cazul în care persoana divorţată doreşte să se
recăsătorească, adesea îşi schimbă religia, adică trece la
credinţa ortodoxă” (Kotics 1997: 48).
26. Sunt conştient şi de faptul că aceste teorii sunt cu
predilecţie rezultatele unor cercetări efectuate în cadrul
societăţilor occidentale, aşadar aplicabilitatea lor în cazul
societăţii analizate de mine este mai mult ipotetică şi oferă mai
degrabă o bază de comparaţie. Astfel, concluziile referitoare la
fenomenele din societatea analizată de mine vor fi aplicate ca
un experiment. 
27. Sintetizarea tezelor de secularizare a fost încercată, de
pildă, de către Robert W. Hefner (Hefner 1998: 147–154),
Vesa Raiskila (Raiskila 1995), Pippa Norris şi Ronald Inglehart
(Norris–Inglehart 2005).
28. Potrivit lui Frank J. Lechner, odată cu diminuarea rolului
religiei în societate se naşte o lacună a cărei ocupare poate
presupune apariţia unor noi simboluri şi ritualuri (Lechner
1992: 227). Despre naşterea riturilor seculare ale statului
naţional vezi de exemplu: Hobsbawm–Ranger 1983. Despre
critica teoriilor secularizării vezi şi Hadden 1987. După
părerea lui Rodney Stark şi William Sims Brainbridge,
secularizarea înseamnă transformarea religiei şi nu dispariţia
acesteia (Stark–Brainbridge [1987] 1996).
29. „În pofida contradicţiilor din jurul terminologiei, termenul
secularizare poate fi acceptat ca paradigmă interpretativă, care
contribuie la descrierea şi explicarea schimbărilor sociale din
societăţile occidentale” (Aldridge 2000: 15). (Traducere de L.
P.) Despre utilizarea noţiunii de secularizare ca paradigmă
interpretativă vezi şi concepţiile lui B. McGuire (McGuire
1992: 249). 
30. Sublinierea aparţine autorului – L. P. 
31. Traducere de L. P. 
32. Opinie asemănătoare are şi Bryan Wilson (Wilson 1982:
149).
33. Prin această perioadă înţeleg epoca de după schimbarea
regimului politic din România. 
34. Traducere de L. P. 
35. Eroziunea „viziunii totale creştine asupra lumii”
caracteristică Evului Mediu şi a sistemului de norme bazate pe
aceasta – în fapt, unitatea societăţii şi totalitatea modului de
viaţă – are o istorie de mai multe secole, însă dezmembrarea
acesteia este consecinţa efectelor de aculturalizare din ultimii
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150–200 ani. R. W. Southern este de părere că destrămarea
viziunii sacrale, de coerenţă metafizică, s-a petrecut în secolul
al XIV-lea: „Cea mai mare realizare a Evului Mediu este
elaborarea detaliată a convingerii potrivit căreia, societatea
umană globală este parte integrantă a unui univers orânduit de
Dumnezeu atât în ceea ce priveşte timpul şi veşnicia, natura şi
supranaturalul, cât şi politica practică şi lumea spirituală.
Aproape orice lucru important care s-a scris în Evul Mediu –
până când, în secolul al XIV-lea, sistemul a început să se
deteriorizeze – a stat într-o anumită măsură în spatele
existenţei acestui orizont cosmic” (Southern 1987: 22).
36. Se face referire la participarea la pelerinajul de la Seuca
(Valea Târnavei Mici), locul apariţiei Fecioarei Maria.
37. Maria Coşa (1959) interviu realizat în Galbeni, 2004.
38. În ultimii ani, în mai multe aşezări din Moldova şi-au
început activitatea preoţi tineri, care sunt adepţii unei călăuziri
a comunităţii de tip mai modern (spre deosebire de păstorirea
comunităţii prin metode feudale şi gesturi autoritare), iar din
preocupările lor face parte şi menţinerea unor relaţii mai
personale cu credincioşii.
39. Femeie anonimă, Galbeni, 14 iulie 2001.
40. Luca Antal (1932), interviu realizat în Faraoani, 8 iulie
2001. 
41. Mária Mititel (1931), interviu realizat în Lespezi, 5 august
2007. 
42. János Ződ (1935), interviu realizat în Lespezi, 5 august
2007.
43. József  Fazakas-Colonel (1927), interviu realizat în
Lespezi, 4 august 2007.
44. Conform datelor oficiale ale recensământului din anul
2002.
45. McGuire descrie acest factor prin noţiunea structurii de
plauzibilitate (1992). Aceeaşi noţiune este utilizată şi de Csata şi
alţii pentru interpretarea fenomenelor de adoptare a sectelor
dintr-o aşezare din Câmpia Transilvaniei. Potrivit acestora,
„structura de plauzibilitate este sistemul interacţiunilor
consolidatoare legate de imaginarul dat pe care îl reproduce
aproximativ. Cu ajutorul acestuia, individul poate interpreta
realitatea din jurul său conform noţiunilor imaginarului dat,
adică pe limbajul comunităţii de bază” (Csata et alii 2001: 46).
46. Marika Jánó (1939), interviu realizat în Lespezi, 5 august
2007.
47. József  Fazakas-Colonel (1927), interviu realizat în
Lespezi, 4 august 2007.
48. Ágnes Jánó (1939), interviu realizat în Lespezi, 8 august
2008.
49. Imre Györgyné Mária Gyöngyös (1942), interviu realizat
în Lespezi, 8 august 2008.
50. Maria Coşa (1959), interviu realizat în Galbeni, 2005.
51. Mama spune.
52. Maria Coşa (1959), interviu realizat în Galbeni, 2005.
53. Soţul spune.
54. Marika Jánó (1939), interviu realizat în Lespezi, 5 august
2007.
55. Maria Coşa (1959), interviu realizat în Galbeni, 2005.
56. La persoanele mai în vârstă şi bolnave poate fi observat
adesea că medicamentele utilizate cu frecvenţă zilnică sunt
aşezate în imediata apropiere a statuetelor sau icoanelor. În
2001, Péter Cili, în vârstă de 94 ani din Faraoani, a vrut să-mi
dea mie cartea sa de rugăciuni ce data de la începutul secolului
(Mennyei szép koszorú [Cunună frumoasă ruptă din rai]),
deoarece în strănepoţii săi, care se purtau rău cu el, nu avea
încredere, se temea că vor arunca cartea ori acesta va deveni
victima altor acţiuni profane. În Moldova, tocmai din acest

motiv, cărţile de rugăciune şi de cântece ale persoanelor mai în
vârstă erau înmormântate odată cu acestea.
57. József  Fazakas–Colonel (1927), interviu realizat în
Lespezi, 4 august 2007.
58. Puterea integratoare a sectelor este subliniată de către
József  Gagyi în cazul romilor din Crăciunel (Gagyi 2002: 62).
59. Maria Coşa (1959), interviu realizat în Galbeni, 2005.
60. În cazul ei am schimbat prenumele.
61. Ilona Istók (1956), interviu realizat în Valea Mică, 2 martie
2008. 
62. Buda este denumirea locală a unei părţi din sat.
63. Sectele (asemănător organizaţiilor cultice) sunt considerate
de Rodney Stark şi William Sims Bainbridge organizaţii
religioase deviante. Deviaţia religioasă poate fi observată şi
prin faptul că aceste organizaţii religioase deţin raporturi
tensionate cu mediul socio-cultural (Stark–Bainbridge [1987]
1996: 125).
64. Prin valori înţeleg aici, în special, valorile religioase
acceptate de către comunitate.
65. Sociologia religiei defineşte acest tip de religiozitate ca
religiozitate bisericească (vezi de pildă: McGuire 1992).
66. Datorită faptului că modelul reflectă un proces aflat în
continuă schimbare, definirii acestor tipuri îi sunt
indispensabile abordarea contextuală şi stabilirea nivelului
spaţial al analizei (naţional, regional, local), precum şi timpul
acesteia. Potrivit lui Anthony Giddens, de pildă, „destinul
inevitabil al sectelor mici şi constante în timp este
transformarea într-o confesiune” (Giddens, 2000: 447).
Referitor la acest proces, Giddens oferă exemplul
calvinismului şi al bisericii metodiste, care în perioadele de
început au fost secte, apoi, odată cu trecerea timpului, au
devenit tot mai „mai respectabile” (noţiunea autorului – L. P.),
adică s-au transformat în culte. După părerea lui Giddens, din
această cauză „instituţiile religioase existente de mai mult timp
devin, în general, organizaţii inflexibile şi birocratice”
(Giddens 2000: 448).
67. În concepţia lui Peter L. Berger, esenţa tipologiei biserică-
secte se manifestă prin continuitatea existentă între ele şi nu
prin dictonomie (Berger 1958).
68. Traducerea autorului – L. P. 
69. Vezi tabelul alăturat.
70. Relaţiile dintre mobilitatea modernizării şi tendinţele de
adoptare a sectelor referitor la o aşezare din Câmpia
Transilvaniei au fost analizate de Tamás Kiss (Kiss T. 2003).
Raporturile existente între adoptarea sectelor şi modernizare
în ceea ce priveşte sectele de muncitori englezi din secolul al
XIX-lea au fost vizate de Eric Hobsbawm. Potrivit autorului,
„satele urbanizate constituie focarul sectelor” (Hobsbawm
1974: 200).
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Was Nicolae C. Paulescu an authentic Orthodox Christian?

The Romanian physiologist Nicolae C. Paulescu (1869 - 1931) employed biological rasism and pseudo-Christian
values as the basis for his political activites. He attempted to demonstrate that people can be catagorized according to
religious criteria that Christianity reflects godly gualites, while the Jews are a manifestation of  satanic forces. In his
dichotomous approach the Jews had a destructive influence on Christian believers. For Paulescu, Christianity was a way
achieve the damnation of  the Jews and to demande the etnic cleansing of  the Romanian territory.

Keywords: history of  phisiology, Nicolae C. Paulescu, antisemite use of  science, racism, ethnic cleansing

FF ilozoful ortodox rus Nikolai Berdiaev
afirma în lucrarea Christianity and anti-
semitism, publicată în limba rusă în

1938 şi în limba engleză în 1952 următoarele: „Faptul
că nazismul şi antisemitismul au evoluat spre
anticreştinism trebuie considerat un simptom extrem
de semnificativ” (pag. 2). La data când Nikolai
Berdiaev făcea această constatare – ediţia în limba rusă
1938 – în România interbelică majoritatea
personalităţilor politice dominate de antisemitism se
considerau creştini şi promovau în viaţa publică ura
împotriva evreilor îmbracată în haina creştinismului
ortodox. Nu mai amintim că în politica externă se
pronunţa deschis spre o alianţă a României cu
Germania nazistă. Printre aceste personaje politice
amintim pe cele mai notorii A. C. Cuza şi Corneliu
Zelea Codreanu.

Antisemitismul românesc promovat în viaţa
publică românească sub masca creş tinismului a avut un
adevărat corifeu în persoana lui Nicolae C. Paulescu
(1869–1931), savant în medicină care a contribuit
decisiv la caracterizarea proprietăţilor fiziologice ale
insulinei, dar şi un ideolog de marcă al fascismului
românesc.

În cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia asupra
viziunii pe care fiziologul român a avut-o asupra
creştinismului ortodox şi a raportului dintre religie şi
politică, dar şi asupra modului în care diverse
personalităţi ale ortodoxiei româneşti au făcut din
Ncolae Paulescu un reper moral-creştin.

Savantul român Nicolae Constantin Paulescu s-a
născut în anul 1869 la Bucureşti. După ce a absolvit

cursurile elementare şi liceale în capitală a frecventat
cursurile celebrei Ecole de Medicine şi a ajuns extern la
Hotel-Dieu (1891–1894) în serviciul de medicină
internă condus de Etienne Lancereaux (1829–1910).

NICOLAE C. PAULESCU
http://upload.wikimedia.org /wikipedia/

commons/6/6f/Nicolae_Paulescu_-_Foto03.jpg
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Între anii 1892–1899 se desăvârşeşte profesio nal şi are
acces în cercurile înalte ale ştiinţei medicale europene.
Obţine două doctorate şi publică o serie de lucrări şi
tratate de medicină în România, Franţa şi Belgia,
devenind cunoscut şi apreciat în mediile ştiinţifice
europene. Ulterior se reîntoarce în România ca angajat
la Catedra de Fiziologie a Facultaţii de Medicină din
Bucureşti. Începând cu anul 1910, savantul Nicolae C.
Paulescu devine preocupat de fenomenul politic, în
care s-a manifestat ca un adevărat rasist, încercând să
teoretizeze „ştiinţific” antisemitismul de care era
dominat. În acest sens el concepe aşa-numitul concept
de „fiziologie filosofică” în care urma să se
contopească teologia şi medicina. În realitate, acest
concept nu avea de a face cu nimic din ceea ce savantul
dorea să reprezinte un studiu ştiinţific, fiind doar o cale
prin care el îşi putea exprima antisemitismul obsesiv şi
care l-a adus în situaţia de a susţine teorii odioase la
adresa evreilor şi arabilor.

În perioada anilor 1910–1931, Nicolae Paulescu a
scris o serie de cărţi şi broşuri antisemite şi un număr
impresionant de articole ce conţin o ură paroxistică
contra evreilor, exprimată într-un limbaj abject.
Titlurile acestor publicaţii sunt semnificative pentru
antisemitismul savantului: Spitalul, Coranul, Talmudul,
Cahalul, Francmasoneria (1913), Sinagoga şi Biserica faţă de
pacificarea omenirii (1924), Complot jidano-francmasonic
împotriva neamului românesc (1924), Degenerarea rasei
jidăneşti (1928), Desfrâul Jidanilor (1928), Tălmăcirea
Apocalipsei, Soarta viitoare a jidănimii (publicată după
moartea savantului în 1941).

În anul 1922 fiziologul Nicolae C. Paulescu a
brevetat „pancreina” şi a înfiinţat alături de A. C. Cuza,
Uniunea Naţional Creştină, primul partid antisemit din
istoria României. Un an mai târziu, cei doi au pus
bazele Ligii Apărării Naţionale Creştine şi au ales să
pună o svastică neagră în mijlocul tricolorului
românesc ca însemn al noului partid. Paulescu a fost
vicepreşedintele Ligii în numele căreia declara în 1925
„România Mare e ca un fruct splendid de o frumuseţe
uimitoare. Dar ea poartă în sânul ei un parazit de
curând pripăşit care-i suge toată vlaga. Acest vierme
neadormit e Jidanul, care îi otrăveşte fiii în cârciumi
nenumărate, care îi răpeşte fecioarele şi le face să
devină sterpe, care prin tot felul de speculaţii fură
pâinea de la gura bieţilor români şi care, în sfârşit, prin
Francmasonerie, prin Socialism, prin Bolşevism,
încearcă să aducă pe aceşti jefuiţi în starea urgisistă de
robi ai lui Iuda”1.

În această perioadă, Paulescu a propagat teoria
inferiorităţii biologice a evreilor, enunţând teme care
vor deveni populare peste un deceniu în Germania
nazistă „ ...în urma cercetărilor mele, am descoperit că
Jidanii au un creer prost format, adică cu toţii sunt
degeneraţi. Degenerarea aceasta o înţeleg aşa că toţi
Jidanii sunt nebuni fără excepţie”2. În alte scrieri
pericolul evreiesc e plasat de Paulescu în registrul

sexualităţii interetnice: „Şi când cugeţi că sunt cu sutele
şi cu miile sărmanele fecioare române, murdărite de
Jidani şi că ele nu îndrăsnesc să denunţe pe aceşti
monştrii, din cauza ruşinii care a pângărit pentru
totdeauna sufletul lor dezonorat. Nenorocitele
Mărgărite, violate de Fauştii tăiaţi împrejur şi
respingători, ceea ce le aşteaptă este mai întâi moaşa
jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi
timp le suflă şi ultima pară, pe urmă Curtea cu juraţi şi
în sfârşit ocna umedă, dacă prin suicidere n-au pus un
termen suferinţelor lor de martire”3.

Inferioritatea biologică a evreilor este argumentată
de Paulescu printr-o combinaţie teologico-medicală
„Există însă o altă categorie de oameni peste care
Diavolul are o putere nelimitată. Aceştia sunt
Degeneraţii al căror Suflet e împiedicat, în perioada
creşterii să lucreze cum trebuie – fie de o boală
pătimaşă a părinţilor (alcoolismul, sifilisul) fie de o
intervenţie a Satanei. Astfel omul se naşte cu un trup
diform (craniu mic, frunte joasă, urechi blegi etc.) – şi
mai ales cu organe importante, ca creerul, incomplet
dezvoltate. Or, un asemenea individ – când nu moare
în vârstă fragedă – devine ori imbecil, ori nebun, ori
viţios. Degeneraţii sunt incapabili să priciapă «Cuvântul
lui Dumnezeu» – şi prin urmare, Viţiile lor sunt
incurabile. În această stare de spirit se află Jidanii care
sunt toţi degeneraţi. De aceea, Diavolul se serveşte de
ei, ca să tortureze Omenirea întreagă”4.

Pentru Paulescu evreii reprezentau un popor
satanic „ Şi pretutindeni ei constituiesc «Poporul ales»,
demn de Iehova al lor – pe care Creştinii îl numesc pe
drept cuvânt, Diavolul”5.

În această calitate evreii se făceau vinovaţi – în
logica lui Paulescu – de o serie de îndeletniciri imorale
precum alcoolismul, desfrâul sau prostituţia. El îi
descria pe aceştia drept „fauşti tăiaţi împrejur şi
respingători”, „iude spurcate”, „desfrânaţi cercumcişi”,
„pui de năpârcă”, „plojniţe” sau „viermi”6.

Nicolae Paulescu a extins conceptul de „fiziologie
filosofică” la studiul comparativ al structurilor
religioase în lucrările Sinagoga şi Biserica faţă de pacificarea
omenirii şi Tălmăcirea Apocalipsului. Soarta viitoare a
jidănimii. Încă din prefaţa lucrării Sinagoga şi Biserica faţă
de pacificarea omenirii, Paulescu scria „Creştinismul
dumnezeiesc, abia născut a găsit în Jidanismul
diavolesc, un formidabil potrivnic – şi lupte uriaşe pe
viaţă şi pe moarte, între aceşti duşmani, neîmpăcaţi,
durează, întreţinânduse din ce în ce, de aproape 2000
de ani”7. Pe parcursul acestei lucrări, Paulescu îi descrie
pe evrei ca pe ucigaşii lui Iisus Hristos, afirmând că şi
după 2000 de ani aceştia „cuteză acum....„să sugrume
religia divină”8. Şi în lucrarea Tălmăcirea Apocalipsului.
Soarta viitoare a jidănimii, Paulescu reia teza conflictului
dintre creştinism şi iudaism afirmând că principalul
rezultat al confruntării dintre „creştinismul dumezeiesc
„şi „jidănismul diavolesc” este „exterminarea
jidanilor”9.
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Tema este reluată şi în presă. Astfel în paginile
ziarului Apărarea Naţională, oficio sul Ligii Apărării
Naţionale Creştine, Paulescu îşi etala concepţiile sale
antisemit-religioase „Lupta pe care o duce Liga noastră
împotriva jidanilor e continuarea războiului milenar
dintre Dumnezeu şi Diavol şi am sfârşit afirmând că
„vom învinge deoarece Diavolul e tatăl jidanilor”10. Sau
sentinţa pronunţată în numele divinităţii de Paulescu,
asupra evreilor şi a românilor ce se opuneau
antisemitismului, în paginile aceluiaşi ziar „..sufletele
pătimaşe ca acelea ale jidanilor şi jidăniţilor vor mai
avea în plus patima trufiei, adică patima Diavolului prin
care vor continua să se răzvrătească împotriva lui
Cristos şi prin care vor fi torturaţi în iad, în vecii
vecilor”11.

Perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-
religioasă ale lui Nicolae Paulescu asupra lumii este
tributară unui maniheism schematic religios potrivit
căruia lumea este împărţită în doua părţi creştină şi
luciferă. Potrivit acestei scheme bipolare evreii se
situează în sfera satanică, vinovaţi de o gamă largă de
manifestări distructive deghizate în diverse ideologii
politice, liberalism, socialism, ţărănism, comunism sau
francmasonerie şi a căror scop este suprimarea
civilizaţiei creştine.

În perioada anilor ‘30, Paulescu a fost idealizat de
reprezentanţii laici sau clericali, ai curentului
ortodoxist. Pledoaria cea mai substanţială în favoarea
lui Paulescu este publicată de Nichifor Crainic în
volumul Ortodoxie şi Etnocraţie (Editura Cugetarea, P.
Georgescu-Delafras, 1937) în care fiziologul este
proclamat drept marele cugetător al naţionalismului
creştin în România. Nichifor Crainic (1889–1972) era o
voce cu autoritate în epocă drept teolog şi promotor al
statului etnocentric. A fost ales membru al Academiei
Române în 1940 şi reconfirmat post-mortem în 1994.
De asemenea a fost un susţinător activ al Mişcării
Legionare. După Crainic, Nicolae Paulescu era nu
numai un „naţionalist autentic” dar şi „un creştin
autentic”. De remarcat că Nichifor Crainic nu încearcă
nici o disociere între reputaţia ştiinţifică şi activitatea
antisemită a lui Paulescu care este în acelaşi timp
„savant de renume internaţional şi doctrinar unic al
naţionalismului creştin”12, iar atunci când se ridică
„împotriva acestui neam anticreştin, omul acesta de
ştiinţă nu face nici o afirmaţie pe care să n-o întărească
prin docomentaţii de nezdruncinat”13.

În anul 1942, Nicolae Paulescu este îmbrăţişat de
tânărul deacon Nicolae Mladin care deplânge faptul că
„Operele lui nu mai sunt accesibile nici în librării, nici
în biblioteci”. Pentru ce, se întreabă Mladin, este
ignorat Paulescu? „Pentru că a dovedit netemeinicia
materialismului şi a luminat prin ştiinţă zările sufletului
şi ale lui Dumnezeu? Pentru că a îndrăznit să fie
naţionalist, antisemit şi antimason”14? Este clar că a fi
antisemit nu era un păcat în mintea lui Nicolae Mladin
atâta timp cât „Puterea evreiască şi masoneria tindeau

să constituie osatura economico-politică a statului”.
Este interesant faptul că dacă în anul 1942, Nicolae
Mladin combătea în scris pericolul „iudeo-comunist”,
în era comunistă avea să ajungă Mitropolit al
Ardealului (1967–1981).

În perioada dictaturii comuniste, numele lui
Nicolae Paulescu dispare din spaţiul religios. După
1990 Paulescu este mediatizat intens de mediile
academice şi religioase. Este ales membru post-
mortem al Academei Române în 1990, iar numele lui
este ataşat Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi
Boli Metabolice din Bucureşti. Se înfiinţează medalia
„Nicolae Paulescu” pentru diabetologii români,
premiul „Nicolae Paulescu” pentru lucrări de cercetare
efectuate de studenţii universităţii amintite, se consacră
o emisiune filatelică şi se publică Tratatul de Diabet
„Paulescu”. În 1997 Conferinţa Naţională de
Fiziologie este închinată lui Paulescu, iar în 2001 este
sărbătorit „Anul Paulescu” cu o sesiune comemorativă
în aula Academiei Române. De asemenea în sfera
religioasă, creştin-ortodoxă, Paulescu apare ca un
punct de reper moral creştin. Apare însă şi o
dihotomie. Dacă mediile academice şi religioase
menţin sub o totală tăcere anti semitismul obsesiv al
savantului, simpatizanţii extremei drepte s-au grăbit, cu
scop evident propagandistic – în favoarea ideilor
antisemite ale lui Paulescu – să posteze pe canalul
YouTube videoclipuri şi texte rasiste care sintetizează
concepţiile lui Paulescu.

Revista Rost nr. 5 din 2003, cu evidente simpatii
prolegionare care i-a dedicat lui Paulescu un număr
omagial special, schiţează un gest de distanţare faţă de
numeroasele texte ale medicului, vorbind despre „o
serie dură de broşuri şi articole antievreieşti şi
antimasonice” apărate după Primul Război Mondial.

În schimb, Lumina, ziarul Patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Române a publicat articole în care scotea în
evidenţă natura morală şi creştin-ortodoxă a lui
Nicolae Paulescu menţinând o tăcere totală asupra
antisemitismului său. Astfel, Augustin Păunoiu semna
în numărul de joi 9 octombrie 2008, articolul Nicolae
Paulescu „Fără Dumnezeu, viaţa nu poate fi explicată”.
Pe parcursul articolului, autorul scoate în evidenţă o
serie de trăsături morale ale savantului. Un loc central
este acordat modului în care Paulescu s-a comportat ca
profesor universitar „Unul dintre foştii săi studenţi,
Aurel Abramovici vorbea cu admiraţie despre ţinuta
strălucitului savant român: «Ca profesor Paulescu era o
figură covârşitoare. Lecţiile lui de fiziologie erau
extrem de impresionante. Care dintre noi nu a fost
cuprins de emoţie atunci când în faţa unei studenţimi
atente şi iubite, evoca existenţa dumnezeirii, a acelei
forţe supreme în care el credea cu o convingere
neclintită?»”15. Care a fost ţinuta de profesor universitar
a lui Nicolae Paulescu? 

În anii 1922–1923 în mediile universitare româneşti
au avut loc incidente antisemite. O serie de profesori
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universitari au protestat, iar profesorul Nicolae Iorga
scria: „La Cluj, studenţii creştini au săvârşit acte mai
mult decât condamnabile împotriva colegilor lor
israeliţi”16. În schimb Nicolae Paulescu a publicat
articole în ziarul Apărarea Naţională‚ în care justifica
violenţele antisemite din mediile universitare. În
articolul Cauzele manifestărilor studenţeşti publicat în
numărul din 15 ianuarie 1923, profesorul bucureştean
scria: „Suntem invadaţi de o rasă străină asiatică, cu
moravuri sanguine, ce de un secol şi jumătate se
strecoară tiptil în ţară prin graniţele ce-s rău păzite”. În
continuare profesorul universitar Paulescu se arată ostil
prezenţei studenţilor evrei în universităţile din
România pe un ton vulgar, nedemn pentru un cadru
universitar: „Puii de jidani profitând de fonduri imense,
venite în mare parte din afară, se îmbulzesc să umple
golurile cu vârf  şi îndesat. Atacul condus de lifta de
paraziţi, cu o măiestrie infernală, a reuşit pe deplin, el a
înlăturat pe Românii goi şi flămânzi şi i-a înlocuit cu
lipitori umflate de sânge românesc”. În concluzie
universitarul bucureştean aproba violenţa împotriva
studenţilor evrei înfăptuită de o parte a studenţimii
române atunci când a văzut „că intrările univesităţilor îi
sunt barate de o hoardă organizată de plojniţe”17. De
asemenea Paulescu îşi informa cititorii că „cel mai
teribil dintre duşmanii noştri e Jidanul care lucrează ca
o cârtiţă în întunericul societăţii oculte a
francmasoneriei”18.

Monica Patriche semnează în ziarul Lumina din 9
septembrie 2009, articolul „Nicolae Paulescu – un
savant profund ortodox. Autoarea îşi informează
cititorii că „savantul român Nicolae Paulescu
(descoperitorul insulinei) este un model de om de
ştiinţă cu un comportament exemplar. Întreaga sa
activitate ştiinţifică şi de profesorat a fost pusă în slujba
lui Dumnezeu şi a omului. Controversele care privesc
faptul că i s-a furat Premiul Nobel pot fi lăsate
deoparte. Ţinuta morală şi credinţa acestui om pot fi
încadrate în acel fel de operă care rămâne nemuritoare
şi care intră în galeria naţională de portrete a unui
popor”19.

Ce atrage atenţia la acest articol este chiar titlul
„Nicolae Paulescu – un savant profund ortodox”. Cât
de ortodox a fost Nicolae Paulescu ne putem lămuri
din scrierile publicate de acesta. După cum am mai
amintit, Nicolae Paulescu a publicat în anul 1924,
lucrarea Sinagoga şi Biserica faţă de pacificarea omenirii. Ea
propunea unirea tuturor creştinilor într-o singură
biserică sub conducerea Papei de la Roma care urma să
se opună evreilor şi iudaismului. Paulescu se simte
obligat să îşi motiveze raţiunea pentru care a scris
această carte în paginile oficiosului Ligii Apărării
Naţionale Creştine, ziarul Apărarea Naţională: „Când mai
târziu am studiat Jidănismul, am constatat că neamul
lui Iuda s-a organizat într-o societate cosmopolită –
adică universală – care a avut ca ţintă de căpetenie să
distrugă universalitatea creştină, înlocuind-o cu

bisericuţe răzleţe uşor de înghiţit. Atunci mi s-au
deschis ochii şi am văzut cât de neapărată e nevoia ca
Creştinătatea, pentru a-şi apăra existenţa, să formeze o
turmă Universală, având ca Păstor pe Dumnezeu.
Dumnezeu e însă nevăzut... Cristos a ales, dintre cei 12
Apostoli, pe unul singur, căruia i-a dat întâietatea – şi
acest ucenic privilegiat e Petre”20. Astfel, Paulescu
ajungea la concluzia că bisericile creştine trebuiesc să se
unească sub conducerea Papei pentru ca apoi să se
opună evreilor şi iudaismului.

Lucrarea Sinagoga şi Biserica faţă de pacificarea omenirii,
cu un pronunţat antisemitism religios conţine şi
remarci jignitoare la adresa ortodoxiei. Paulescu acuză
în paginile lucrării amintite Biserica Ortodoxă că ar fi
cauza schismei din anul 1054: „Schisma grecească a
rupt în două biserica una a lui Cristos. Partea ei
răsăriteană a început să dea îndărăt încă din timpul lui
Fotie şi regresia s-a accentuat vertiginos după Celularie.
În cele din urmă – şi imediat după refuzul Categoric de
Unire – Turcii veniră să dea cu piciorul dărâmăturii
care se prăbuşi în ţărână”. Tot ce a urmat este rezultatul
acestei greşeli: „Efectul principal al schismei fu
sfărâmarea jumătăţii orientale a Bisericii într-o
sumedenie de Bisericuţe naţionale, ce n-au nici o
legătură între ele”21. Paulescu merge şi mai departe
fiind de părere că rolul însuşi al Bisericii Ortodoxe este
compromis căci, astfel, „prin schismă Biserica
răsăriteană a pierdut calităţile de a fi caritabilă şi de a se
împotrivi Patimilor – precum şi două din cele trei
funcţii sacerdotale ce îi dăduse Cristos, anume – ea nu
mai învaţă, ea nu mai judecă, ea nu mai posedă
infailibilitatea ce e indispensabilă în guvernarea unei
societăţi omeneşti. Iată la ce extremitate a dus-o
schisma”22. Şi în intervenţiile sale din presă, Nicolae
Paulescu îşi menţine această mefienţă la adresa
ortodoxiei numindu-i pe slujitorii acestui cult drept
„greci schismatici”23.

Afirmaţiile jignitoarea la adresa ortodoxiei făcute
de Nicolae Paulescu în lucrarea Sinagoga şi Biserica faţă de
pacificarea omenirii a determinat reacţia promtă a
oficiosului eparhiei ortodoxe din Constanţa, revista
Tomisul. Astfel, economul Constantin Popescu, revizor
eparhial, a publicat în ziarul Tomisul un articol în care
sancţiona afirmaţiile lui Paulescu „Cuprinsul acestei
cărţi – Sinagoga şi Biserica – ne răscoleşte sufletul şi deci
nu putem răbda a nu ne spune şi noi cuvântul de drept
în chestiuni ce ne privesc”. După ce critica atitudinea
catolicizantă a lui Nicolae Paulescu, economul
Constantin Popescu condamna afirmaţiile jignitoare la
adresa ortodoxiei aduse de profesorul bucureştean „Ce
afirmaţii mai aduce d. Dr. Paulescu? Cu schisma greacă
am rămas în urmă, cu cultura creştină şi lipsiţi de
această cultură, am fost şi suntem ignoranţi. O
eroare”25. Scenariul de unificare a bisericilor creştine în
jurul Papei, în vederea combaterii iudaismului, este şi el
respins cu hotărâre: „Aşadar d. Dr. Paulescu în
aserţiunea sa, vrea neapărat ca să fie în fruntea lumii
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noastre creştine un Pontilex maximus şi îi găseşte
originea în Sf. Apostol Petre ... căci a dispera după
unire ar însemna să socotim pe părinţii noştri dinainte
de 1700 nişte rătăciţi şi osândiţi iar toată tradiţia de 17
sute de ani a poporului nostru ca o lungă erezie,
vrednică de muncile iadului”26.

Iritat de faptul că publicaţia eparhiei ortodoxe din
Constanţa a sancţionat promt viziunea sa creştină,
Nicolae Paulescu nota în ziarul Apărarea Naţională:
„Clerul din Constanţa a fost mişcat de cele cuprinse în
cartea «Sinagoga şi Biserica» şi mi-a făcut cinstea să-mi
adreseze – prin P. C. Sa Economul C. Popescu, revizor
eparhial – o critică ...binevoitoare. Voi profita de ocazie
ca să clarific unele pasagii din sus-numita carte ce au
fost poate obscure şi au dat loc la oarecare
neînţelegeri”27. Clarificarea adusă de Paulescu este o
mostră sugestivă pentru antisemitismul virulent de care
era dominat dar şi o dovadă de cum interpreta el
menirea creştinismului pentru care a fost şi este
omagiat ca reper moral, creştin ortodox „Scopul
principal pentru care am scris «Sinagoga şi Biserica» a fost
să deştept în inimile Românilor, sentimentul necesităţii
imperioase a înfrăţirii tuturor creştinilor. Această
necesitate mi s-a manifestat mai ales atunci când s-a
organizat «Liga Apărării Naţionale Creştine». Într-
adevăr s-a constatat că o asemenea Asociaţie, limitată
numai la o Naţie, e insuficientă pentru ca să
îndeplinească un fel internaţional – cum e isgonirea
Jidanilor. Deparazitarea nu s-ar putea face pe spinarea
vecinilor – care, fiind şi ei plini până peste cap de
păduchi, ar refuza morţiş să mai primească şi pe ai
noştri. Ar trebui deci ca toate ţările infectate de Jidani
să stabilească de comun acord o cloacă (în Palestina, în
Africa sau în America), unde să-şi poată fiecare arunca
lăturile. Astfel, am fi fost obligaţi să ne punem în
contact cu toate Asociaţiile antisemite ce există, nu
numai la Naţiile din jurul Ţării Româneşti, ci pe
întreaga suprafaţă a Pământului, şi în practică am fi
avut mari dificultăţi de întâmpinat. Dar o organizaţie
asemenea cu aceia ce ne trebuie nouă, ca să putem
respinge atacurile «Porţilor Iadului» există de aproape
2000 de ani. Ea a fost concepută de însuşi Cristos, care
a întemeiat Biserica sub forma unei turme
internaţionale, unită prin Caritate şi condusă de un
singur Păstor”28. Într-un cuvânt, Paulescu considera
Biserica ca o instituţie antisemită întemeiată de Iisus
Hristos ce trebuia să îndeplinească rolul unei
internaţionale antisemite, condusă de suveranul pontif.
Se înţelege, de la sine, că la o asemenea clarificare
publicaţia Tomisul a încetat orice polemică cu Nicolae
Paulescu.

Atitudinea ambiguu catolicizantă a savantului a
fost, de altfel, criticată în epocă. Unul din apropiaţii lui
Paulescu, doctorul Viorel Trifu scriind că acesta a fost
„acuzat că întinde o cursă bisericii dominante,
predicând sub forma unei confesiuni, principiile unei
alteia”29. 

Sorin Lavric în „România literară”, nr. 33 din 3
septembrie 2010 semnează articolul „Cercetătorul
Creştin”. Fără a sufla o vorbă despre antisemitismul
religios al savantului, autorul se rezumă a afirma
„Întorcându-ne la Paulescu, sunt două însuşiri care
frapează la acest medic de elită. Mai întâi este un
cercetător de prodigioasă activitate de laborator ... Dar
ce izbeşte la el este coabitarea unui spirit iscoditor cu
umoarea unui credincios, căci a fi «medic creştin»
reprezintă asocierea a două atribute fără înrâurire
intimă medicul nu se îmbucă cu creştinul. La Paulescu
sudarea e până într-atât de adâncă, încât doctorul se
subordonează creştinului, chiar dacă psihologia sa de
cercetător e de o cruzime care nu ascultă de regula lui
«crede şi nu cerceta»30”.

În glorificarea ca şi creştin a lui Nicolae Paulescu, se
ridică părintele Constantin Galeriu în postfaţa lucrării
Doctorul Nicolae C. Paulescu sau Ştiinţa mărturisitoare,
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, cu o postfaţă de
Părintele Galeriu, crestomaţie, note şi tablou bio-
bibliografic de Răzvan Codrescu, Editura Christiana,
Bucureşti, 2009. Pe parcursul postfaţei, purtând titlul
Nicolae Paulescu cel mai mare interpret ştiinţific al divinităţii,
Părintele Galeriu face afirmaţii ce cu greu pot fi
comentate. Astfel, aflăm că „Paulescu a trăit în lumina
de taină a Preacuratei menită a fi deopotrivă, Fecioară
şi Mamă altfel spus, menită a uni, în simbioza de har
castitatea şi maternitatea”, şi că „Nicolae C. Paulescu
nu numai că aduce, prin gândirea şi opera lui, un
omagiu Maicii Domnului, ci însăşi viaţa lui în întregul
ei, a fost un omagiu adus Maicii Domnului, prin care se
revelează în simbioza pilduitoare, castitatea şi
maternitatea”31. Părintele Galeriu – considerat unul
dintre cei mai importanţi duhovnici ai Ortodoxiei
române – nu face deosebire între scrierile medicale şi
cele antisemite ale lui Paulescu. În acest caz este greu
de crezut că lucrări precum Degenerarea rasei jidăneşti,
Desfrâul jidanilor, Complot jidano-francmasonic împotriva
neamului românesc, Sinagoga şi Biserica faţă de pacificarea
omenirii, Tălmăcirea Apocalipsului. Soarta viitoare a jidănimii,
sau Jidanii şi alcoolismul, multe dintre ele publicate cu
semnul svasticii pe copertă la care se adaugă şi
numeroasele articole de un antisemitism virulent
publicate în presa Ligii Apărării Naţionale Creştine pot
reprezenta ... „un omagiu adus Maicii Domnului”.

Pentru a ne edifica asupra viziunii creştine a lui
Nicolae C. Paulescu şi a antisemitismului său religios
ne vom îndrepta atenţia asupra lucrării Tălmăcirea
Apocalipsului. Soarta viitoare a jidănimii. Pe parcursul
acestei lucrări, deşi nu are nici o pregătire teologică,
savantul convertit în prooroc se avântă în a descifra
Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan din Noul Testament. Încă
din prefaţă Paulescu se arată îngrijorat de „primejdiile
ce ameninţă astăzi existenţa creştinismului” şi se
consideră încrezător că a stabilit „o concordanţă
perfectă” între aceste primejdii şi scenele pe care le
expune în chip alegoric Apocalipsa.
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„Tălmăcirile” lui Nicolae Paulescu din Apocalipsa
Sfântului Apostol Ioan„ denaturează textul original şi au
ca scop legitimizarea religioasă a obsesiilor lui
antisemite. „Tălmăcind” capitolul X din Apocalipsă,
Paulescu scrie „un alt înger al lui Dumnezeu se
pogoară din cer pe pământ... El are în mână o carte
mică – ce fără îndoială conţine doctrina antisemită.
Îngerul a strigat cu glas mare şi ridicând mâna spre cer,
s-a jurat că Chestia jidănească va fi curând rezolvată”32.
Scenariul lui Paulescu continuă într-un amestec delirant
de misticism şi anti-semitism „Primind poruncă din
Cer, Apostolul se duce să ia cartea din mâna Îngerului

– şi citind-o cu evlavie, el simte pe de-o parte dulceaţa
învăţăturilor dumnezeieşti – iar pe alta, amărăciunea
nenorocirilor cauzate creştinilor de neamul diavolesc al
jidanilor”33. Ascultând porunca îngerului Apostolul
Ioan porneşte o campanie antisemită în rândul
creştinilor, sprijinit în misiunea lui de doi „prooroci”
„Împotriva Jidanilor şi descreştinaţilor, Dumnezeu va
trimite doi prooroci antisemiţi, ce vor predica pocăinţa.
Ei având Duhul Sfânt vor învinge pe oricine îi va
ataca”34. Exterminarea fizică a evreilor este după
„tălmăcirile” lui Paulescu expresia voinţei lui
Dumnezeu: „Apostolul descrie reacţia creştinilor
împotriva Jidanilor şi Jidăniţilor, ce sunt hoţi, asupritori

şi ucigaşi. Şi această reacţie – voită de Dumnezeu –
cauzează mari vărsări de sânge şi cumplite suferinţe
slujitorilor Diavolului”35. Acest scenariu mistico-
religios al exterminării evreilor este un fel de
„apocalipsă a lui Paulescu” proorocind viitorul
omenirii lipsit de poporul evreu care urma să dispară
din istorie: „Spiritul diavolesc al jidanilor fiind înlăturat,
Pacea dumnezeiască va fi restabilită pe pământ”36, ne
asigură Paulescu. Mesagerul voinţei divine al
exterminării evreilor este însuşi Apostolul Ioan căci
autorul „tălmăcirii” scrie „Sfântul Apostol arată că
prima victimă ce cade sub loviturile reacţiei creştinilor
e jidănimea”37. Ca să-şi întărească prin probe evidente
afirmaţia, el spune că „jidănimea a demoralizat naţiile,
a mituit guvernele şi mai ales a îmbogăţit negustorii
pământului- care aproape toţi sunt jidani „. Previzibil şi
monoton principalul rezultat al confruntării dintre
„creştinismul dumnezeiesc” şi „jidănismul diavolesc”
este „exterminarea jidanilor”... „Iată în puţine cuvinte
– scrie Nicolae Paulescu – soarta viitoare a Omenirii –
expusă de Sfântul Spirit, prin pana măiastră a celui mai
mare dintre Prooroci. Cei ce au urechi de auzit, să
audă”38. În acest mod, omul de ştiinţă Nicolae Paulescu
a „descifrat”, fără a avea vreo pregătire teologică,
voinţa divină a exterminării evreilor prin „tălmăcirea”
Apocalipsei Sfântului Apostol Ioan din Noul Testament.

Nicolae C. Paulescu şi-a bazat teoriile antisemite pe
un mixaj compus din elemente denaturate de
creştinism şi rasism biologic urmărind să demonstreze
ideea că omenirea este împărţită pe criterii religioase şi
anume: creştină, reprezentată de popoarele creştine, şi
luciferică, simbolizată de poporul evreu. Potrivit
acestei idei bipolare, evreii în calitatea lor de popor
satanic se aflau în stadiul de inferioritate biologică ca
urmare a degenerării. Această degenerare era
provocată, în opinia fiziologului, de o „intervenţie a
Satanei”. Astfel evreii se făceau vinovaţi – potrivit lui –
de o gamă largă de manifestări distructive împotriva
creştinilor. Aceste manifestări erau deghizate în diverse
ideologii politice precum liberalismul, ţărănismul,
socialismul şi comunismul dar şi de alte manifestări mai
puţin deghizate precum prostituţia sau alcoolismul.
Ura împotriva „jidanilor” şi a „jidăniţilor” l-a
determinat pe Paulescu să afirme că exterminarea
fizică a evreilor este o dorinţă a divinităţii. Savantul
rasist a ajuns la această concluzie în urma „tălmăcirii”
Apocalipsei Apostolului Ioan. Astfel, religia creştină a fost
pentru Nicolae C. Paulescu o cale prin care şi-a
propagat ansemitismul obsesiv. Prezentarea lui ca un
reper moral-creştin este fără temei.

Note: 

1. Apărarea Naţională, nr. 2 din22 noiembrie 1925, p. 3.
2. Idem, nr. 10 din 17 ianuarie 1926, p. 2.
3. Nicolae C. Paulescu, Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul

<<< 56

TR
A

NS
IL

VA
NI

A
8/

 20
11



şi Francmasoneria, 1913, p. 121.
4. Idem, Degenerarea rasei jidăneşti, Bucureşti 1928, p.22.
5. Idem, Desfrâul jidanilor, Bucureşti, Tipografia Raiculescu,
Cloşca 19, 1928, p. 22.
6. Idem, Spitalul....op. cit.
7. Idem, Sinagoga şi Biserica faţă de pacificarea omenirii,
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11. Idem, nr. 21 din 4 aprilie 1926 p. 1.
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28. Ibidem, p. 519-520.
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31. Doctorul Nicolae C. Paulescu sau Ştiinţa mărturisitoare,
Editura Christiana, Bucureşti, 2009, p. 282,283. Prima
ediţe a cărţii a apărut în anul 2002. În anul 2006 a apărut
(coord. Răzvan Codrescu) broşura omagială Părintele
Galeriu astăzi. Conştiinţe în slujirea cu iubire a adevarului în
care este inclus, printre altele, textul Părintelui Galeriu
intitulat Nicolae Paulescu cel mai mare interpret ştiinţific al
divinităţii redactat în anul 2001 şi reprodus în loc de
postfaţă în ediţia din 2009.
32. Nicolae Paulescu, Tălmăcirea Apocalipsei. Soarta viitoare a
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Caricatural Aspects of  “Gura Satului” Satirical Magazine (1867-1881; 1901-1903)

The present article aims at making a short presentation of  the satirical magazine entitled Gura Satului (1867-1881,
1901-1903), placing emphasis on its caricatural side, as this type of  drawing is constantly present in its pages. The paper
presents the life of  this magazine, pointing out its collaborators, themes and columns and then stopping over certain
concrete examples of  caricatures, from various numbers, which are analysed in terms of  the message that they send to
the readers. Representative of  the satirical journalism of  the second half  of  the nineteenth century and early twentieth
century, Gura Satului stands out as a publication that deserves special attention due to the militant role that it held within
the satirical press of  the time.

Keywords: Gura Satului, Transylvania, caricature, satirical press.

II on Breazu spunea: „Presa Transilvaniei a
fost timp de un secol laboratorul uriaş al
conştiinţei naţionale”1. Această metaforă,

pe cât de pătrunzătoare pe atât de veridică, arată rolul
de necontestat pe care presa transilvăneană l-a avut în
atingerea ţelului suprem al poporului român din
Transilvania, şi anume, lupta sa pentru eliberarea
socială şi naţională.

Într-o perioadă atât de îmbibată de evenimente
cruciale care au decis hotărâtor soarta poporului
român, cum a fost cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, viaţa presei româneşti era realmente
înfloritoare, datorită bogăţiei subiectelor dezbătute în
paginile gazetelor vremii, iar rolul acesteia era esenţial
în oglindirea obiectivă a realităţilor timpului. 

Datorită conjuncturii istorice în care se afla
poporul român din Transilvania în cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, tendinţa de afirmare a
unei prese cu caracter satiric sau umoristic devine tot
mai clară în această perioadă, în care, „apreciind
eficienţa criticii cu armele rîsului, aceste ziare anunţă
prompt apariţia primelor foi satirice, recomandîndu-le
călduros atenţiei publicului. Împreună cu ele, revistele
româneşti de la Pesta pregătesc terenul pentru aceste
publicaţii periodice insolite.”2

Aşadar, odată cu exprimarea, prin intermediul
ziarelor şi al revistelor, al realităţilor vremii, autorii
articolelor dezvoltă treptat o atitudine critică vis-à-vis
de evenimentele descrise, pe care încearcă să o ascundă
printr-o glumă inofensivă, o anecdotă, o imagine
caricaturală, ori un ton hazliu. În consecinţă, mijlocul

secolului al XIX-lea găsea presa românească la primele
decenii ale existenţei sale, iar presa satirică se bucura de
aproximativ aceeaşi vechime deoarece s-a integrat, încă
de la început, ca parte componentă importantă a
acesteia datorită rolului său, pe de o parte descreţitor
de frunţi, pe de altă parte moralizator.

În cadrul presei satirice, un rol de seamă îl ocupă
caricatura, adică o „reprezentare, mai ales în desen, a
unei persoane sau a unei situaţii prin exagerarea unor
trăsături, îndeosebi negative, cu o intenţie satirică sau
umoristică.”3

În ceea ce priveşte presa secolului mai sus amintit,
gazetele satirice se bucură de prezenţa permanentă a
caricaturii în paginile lor care devine astfel un element
esenţial în transmiterea mesajului critic al acestora.

Peisajului publicistic românesc, şi mai precis, celui
transilvănean, al celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XIX-lea, i s-a alăturat o revistă care, prin întreaga
traiectorie a existenţei sale, prin proprietarii, redactorii,
colaboratorii săi, dar şi prin articolele şi caricaturile
sale, nelipsite în fiecare număr, şi-a format un renume
în presa satirică transilvăneană a vremii. Este vorba de
revista Gura Satului, care, timp de aproximativ
paisprezece ani, a fost publicată fără întrerupere,
săptămânal, cu deosebită seriozitate şi receptată de
publicul cititor cu mult interes, pentru ca, mai apoi,
după douăzeci de ani de întrerupere, să-şi reia
activitatea pentru încă doi ani. 

Revistă satirică săptămânală, care a luat fiinţă la
Pesta, la 5 ianuarie 1867, Gura Satului este o gazetă
căreia merită să i se acorde atenţie deosebită datorită
rolului militant pe care l-a deţinut în cadrul presei
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satirice a vremii. Gura Satului este o continuare a
revistei Umoristul, una dintre primele publicaţii satirice
româneşti transilvănene, care apărea la Pesta de trei ori
pe lună, din octombrie 1863, avându-l pe Iosif  Vulcan
ca proprietar, redactor-responsabil şi editor. În primii
săi patru ani de apariţie, Gura Satului, este condusă şi ea
de Iosif  Vulcan, personalitate de seamă care anima
viaţa culturală românească de la Pesta şi care a fost
numit de către O. Goga „poate, cea mai reprezentativă
figură culturală din jumătatea a doua a veacului trecut
la noi.”4 După patru ani şi două luni de existenţă la
Pesta, la 7 martie 1871, Gura Satului se mută la Arad,
moment marcat şi de retragerea lui Iosif  Vulcan de la
conducere. Odată cu mutarea sediului la Arad, revista
îşi continuă activitatea sub direcţia lui M.V. Stănescu,
cunoscut ca întemeietorul presei satirice ardelene. Gura
Satului îşi desfăşoară activitatea la Arad până în toamna
anului 1879. Din octombrie 1879 până la sfârşitul
anului 1880 revista apare la Gherla, apoi, pentru o
scurtă perioadă de timp, din ianuarie până la 10 martie
1881, ea este publicată la Arad şi Gherla deopotrivă.
Anul 1881 reprezintă momentul încetării activităţii
Gurii Satului, care a mai avut o slabă tentativă de
publicare, pentru scurtă vreme, în ianuarie 1890, la
iniţiativa lui Ioan Russu-Şirianu, nepotul de soră al lui
Ioan Slavici. 

Revista apare apoi, ca serie a-II-a, între ianuarie
1901 şi aprilie 1903, tot la Arad, sub conducerea lui I.
Russu-Şirianu, editată de Ioan Suciu şi având ca
redactori responsabili pe Nicu Stejerel şi Stan Urzică,
încheindu-şi aici existenţa ca revistă de sine stătătoare,
pentru ca mai apoi, între ianuarie 1912 şi septembrie
1914 Gura Satului să apară ca supliment al Poporului
român iar începând cu 1934 o altă serie a Gurii Satului să
apară ca supliment al ziarului Înainte. 

Scopul revistei, declarat încă de la început, este
acela de a lupta pentru binele neamului românesc şi,
însuşindu-şi programul înaintaşei sale, Umoristul, ea
promite că „va combate şarlatania, bigotismul,
ciocoismul, fără a atinge vreun ‘caracter personal’5 „ va
„combate viţiul oriunde va fi să se ivească”6, va
dezavua toţi renegaţii, va stigmatiza politicienii
demagogi, va trage la răspundere pe toţi cei care sunt
trădători ai intereselor naţionale.

Fiind o revistă care tratează subiecte variate şi
complexe, de la probleme social-politice până la
aspecte legate de viaţa artistică şi culturală a românilor
transilvăneni, Gura Satului se bucură de colaborări cu
nume sonore din literatura vremii, înscriindu-se astfel
în tradiţia revistelor renumite, a căror activitate este, în
general, strâns legată de personalităţi literare ale
perioadei în care ele îşi desfăşoară activitatea. Prin
urmare, revista în discuţie poartă, de-a lungul existenţei
sale, semnături ale unor nume precum B. Petricu, I.
Tripa, S. Ştefănescu, I. Pop-Reteganul, Gh. Tăutu, I.
Slavici, care a fost şi redactorul său pentru o vreme, sau
republică poezii ale lui Gr. Alexandrescu, Gh. Sion, Al.

Depărăţeanu, G. Baronzi, Al. Macedonski sau poveşti
ale lui Ion Creangă.

Articolele revistei se concentrează asupra unor
teme care se referă, cel mai adesea, la situaţia ţărănimii,
la evenimentele de politică externă, problemele legate
de maghiarizare, de justiţie, de educaţie sau la
rivalităţile dintre cele două biserici româneşti. De
asemenea, revista aduce în discuţie presa şi legea presei,
atrage atenţia cititorilor asupra importanţei teatrului,
urmărind cu mare interes spectacolele trupelor
româneşti, face publicitate concertelor şi luptă, în
general, pentru creşterea interesului pentru cultură şi
literatură. Însă, ţelul său suprem se focalizează asupra
luptei pentru eliberarea socială şi naţională a poporului
român din Transilvania.

Folosind gluma ca armă cu care lupta împotriva
demagogiei vieţii politice, a falsului liberalism, a
politicianismului maghiar ş.a., Gura Satului se distinge
printr-o paletă variată de rubrici, acoperind subiecte de
larg interes pentru cititorii acelor vremuri. Astfel,
„Depeşe telegrafice” este o rubrică informativă,
„Publicaţiuni” anunţă publicul despre reuniunile
organizate de Slavici, despre turneele trupelor de
teatru, concerte sau opere nou apărute, „Gura
oraşului”, „Flori de cuc”, „Râsete şi zâmbete” sunt
rubrici destinate anecdotelor, „Poşta satului”, „Ştafeta
satului”, „Moara”, „Meliţa”, „Toaca redacţiunii”
reprezintă rubrici permanente cuprinzând răspunsurile
transmise abonaţilor sau corespondenţilor etc. 

Gura Satului este o revistă cu o grafică foarte bine
reprezentată, caricatura fiind aici la ea acasă. Acest
periodic rezervă caricaturilor, în general, ultima pagină
a fiecărui număr, însă, uneori şi prima pagină a sa
conţine desene caricaturale. De remarcat este faptul că,
în prima parte a existenţei sale (1867 – 1881) şi cu
precădere în perioada apariţiei la Pesta (1867 – 1871),
revista publică un număr mai mare de caricaturi decât
în cea de-a doua parte a apariţiei sale, între 1901 –
1903. 

Caricaturile care apar în această revistă dar şi în
revistele satirice ale secolului al XIX-lea, în general,
sunt însoţite de texte explicative sau de dialoguri al
căror efect umoristic rezultă din francheţea cu care
sunt abordate problemele vremii dar şi din limbajul
popular, din vorbele de spirit ţărăneşti. 

Vorbind despre relaţia caricatură – explicaţie
aferentă, Ion Gr. Cherciu observa foarte corect că „se
formează un totum satiric armonios unde nu ştii care
pe care se ajută: desenul sprijină textul sau viceversa.”7

Şi, într-adevăr, satira atinge cote maxime şi are un efect
optim prin această conlucrare dintre imagine şi text.
Doar desenul singur, oricât de sugestiv ar fi el, nu
transmite îndeajuns de clar săgeţile satirei, aşa cum o
face împreună cu dialogul sau fraza explicativă, la fel
cum, textul satiric neînsoţit de caricatură este mai puţin
aluziv şi atractiv.

Uneori, titlul revistei devine extrem de semnificativ



prin însuşi faptul că, pe lângă cuvinte, acesta este întărit
printr-o caricatură. Este cazul revistei Gura Satului al
cărei titlu îl are în prim plan pe personajul cu acelaşi
nume care oferă şi în acelaşi timp, parcă dirijează
subiectele de discuţie. Imaginea sa este cea a unui
„ţăran îmbrăcat în port naţional, cu iţari, ie, şerpar şi
opinci, având părul negru pieptănat pe spate şi mustăţi
lungi. Cel mai adesea capul său este supradimensionat,

reprezentând mai mult de jumătate din corp, tocmai
pentru a se sugera isteţimea gurii satului.”8

Problematica revistei Gura Satului

Succesul revistei se datorează varietăţii
problematicii pe care aceasta o abordează şi
autenticităţii temelor articolelor sale, îmbrăcate în tonul
satiric inconfundabil care i-au asigurat notorietate
printre revistele de gen ale celei de-a doua jumătăţi a
veacului al XIX-lea. Gura Satului dezbate, deci, o
multitudine de subiecte legate de viaţa politică, socială
sau culturală a românilor din Transilvania, împletind
versurile, proza şi imaginile caricaturale într-un demers
istorico-literar menit să informeze, să delecteze, să

corecteze, şi, mai presus de toate, să lupte pentru
eliberarea lor socială şi naţională în perioada monarhiei
austro-ungare.

Ţinându-i la curent pe cititori cu mersul vieţii

politice, Gura Satului înfăţişează în articolele sale
diverse aspecte legate de aceasta. Datorită faptului că
revista apare în plină perioadă a dualismului austro-
ungar, există foarte multe articole sau caricaturi care
ilustrează situaţia grea a poporului român transilvănean
aflat sub această dominaţie. 

Neîncetata luptă a românilor din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea pentru elibarare naţională de sub
jugul austro-ungar şi permanenta încălcare a dorinţei
lor de a dobândi drepturi egale este foarte bine redată
de caricatura din Nr. 24 / 1870 , în care Pista,
reprezentantul maghiarităţii, vine la celebrul personaj
„Gura Satului”, oglinda neamului românesc, pe care îl
invită, aparent, să îşi aleagă unul din cei doi cai ai săi –
cel negru întruchipând egalitatea, iar cel alb
supremaţia. Libertatea de alegere nu există însă,
deoarece Pista îl avertizează categoric pe român că
alegerea calului cel negru, purtător de egalitate, este
absolut exclusă. Aşadar, românilor acelor vremuri le
era refuzată egalitatea, alegerea lor rezumându-se la a
accepta şi a suporta supremaţia austro-ungară. 

Aspectele politice sunt des dezbătute în revistă. De

exemplu, în caricatura următoare, rubrica Cum
suntem îl înfăţişează pe personajul „Gura Satului” în
încercarea de a găsi calea cea dreaptă, atras fiind în
egală măsură de „activitate” dar şi de „pasivitate”.
Aceste imagini sugerează că, pe de o parte, tactica
adoptată de Banat era cea activistă, vizând participarea
la viaţa politică, pe de o altă parte, conducătorii români
din Transilvania susţineau ideea abţinerii de la viaţa de
stat ca fomă de protest împotriva asupririi naţionale,
tactica lor fiind cunoscută drept tactica pasivismului.
Replica primei imagini este intitulată Cum ar trebui să
fim, iar aici vremurile înnegurate şi dubitabile din
prima imagine primesc un răspuns prin răsăritul
soarelui în anul 1881, care a reprezentat anul creării
unui singur partid – Partidul Naţional Român – al cărui
program prevedea revenirea la autonomia
Transilvaniei. Aceea era deci calea cea dreaptă
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Titlul revistei Gura Satului în prima perioadă de apariţie 
(1867-1881)

Titlul revistei Gura Satului, cu personajul „Gura satului”
readus la dimensiuni normale, în a doua perioadă de apariţie

(1901-1903).

Alegerea fără dreptul de a alege! exprimă foarte clar situaţia
poporului român în perioada dualismului austro-ungar. 
Caricatură din revista Gura Satului, Nr. 24 / 1870.



(„Înainte!”). 
Rămânând în aceeaşi sferă tematică, imaginea

următoare abordează o temă politică sensibilă pe
atunci, cea a dominaţiei austro-ungare ale cărei urmări
asupra popoarelor asuprite sunt foarte expresiv redate
în cuvintele celor ţinuţi sub dominaţie - românul,
croatul, sârbul şi slovacul - care, venind la farmacia
condusă de ungurul Szlavy se plâng de o sănătate
precară (dureri de picioare datorită lanţurilor purtate,
dureri de gât datorită jugului purtat, răni pe trup
datorate loviturilor de bici ale asupritorilor, durere în
suflet datorată lipsei de libertate naţională şi durere de
limbă datorită imposibilităţii de a-şi vorbi limba lor
maternă) şi îi cer leacuri care se cheamă „esentie de
vietia” care să le poată reda puterea de a trăi mai
departe. Şi cum cei asupriţi mai bine erau ajutaţi să
moară decât să trăiască, farmacistul maghiar, în a cărui
farmacie scria pe fundal expresia foarte sugestivă
„Ungaria, la cumpăna nedreptăţii”, refuzând a le da
doctoriile cerute de ei, le oferă în schimb otrăvuri,
zicând că „Aste sunt pentru voi!”, sugerând astfel
otrăvirea morală la care erau supuse toate popoarele
aflate sub ocupaţie austro-ungară. 

Replica imaginii de mai sus scoate în evidenţă

urmările actelor abuzive ale maghiarilor care au sfârşit
otrăviţi de otrăvurile pe care ei înşişi le-au pregătit celor
pe care îi dominau. Astfel, farmacistul Szlavy a
falimentat, firma sa urmând a fi vândută la licitaţie,
întărind astfel proverbul „După faptă şi răsplată”.

Realităţile sociale sau politice ale vremii sunt

permanent surprinse în dialoguri satirice între perechi
de personaje binecunoscute în întreaga literatură
satirico-umoristică românească, precum Tanda cu
Manda, Treanca şi Fleanca, Păcală şi Tândală. Astfel,
binecunoscuta pereche Tanda cu Manda, prezentă în
aproape fiecare număr al revistei Gura Satului, etalează
dialoguri satirice care stârnesc zâmbete pe chipul
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Gura Satului, Nr. 18 / 1901. 
Rubricile Cum suntem şi Cum ar trebui să fim!

Caricatură din revista Gura Satului (Arad, 1873) reliefând
„otrăvirea” morală a românilor şi a altor popoare de către

maghiarii sub a căror dominaţie se aflau.

Caricatură din revista Gura Satului, Arad, 1873 în care sunt
ilustrate urmările situaţiei politice din Ungaria anilor 1873, care se

afla, după cum scrie deasupra uşii, „la cumpăna nedreptăţii”.

Celebrul dialog satiric dintre Tanda şi Manda 
din revista Gura Satului, Nr. 39 / 1869.



cititorilor dar în acelaşi timp şi o amară conştientizare
a realităţilor satirizate. Un astfel de exemplu este cel din
dialogul următor, în care Tanda îl întreabă pe Manda de
ce nu a fost primit în dietă proiectul de lege privind
ştergerea pedepsei fizice. Răspunsul Mandei vine fără
ezitare, spunând că în ţară nu sunt doar unguri şi deci
lasând să se înţeleagă faptul că acest tip de pedeapsă era
destinat românilor. 

O altă pereche celebră mai sus amintită, frecvent
întâlnită în paginile Gurii Satului este Treanca cu
Fleanca. În ipostaza următoare, ele vorbesc despre
tendinţa bărbaţilor tineri ai acelor timpuri de a-şi alege
consoarta după zestrea pe care o are şi nu în urma
dragostei pe care ar trebui să i-o poarte. Concluzia
Fleancăi este că decât să aibe un astfel de soţ, oricărei
tinere i-ar fi mai bine fată mare cum este ea.

Tot în cadrul problematicii sociale din Gura Satului,

care atinge subiecte de larg interes, foarte des întâlnite
sunt cele care se opresc asupra adversităţii dintre
soacră şi noră, dezbătute şi ele, cel mai adesea, în
dialogurile dintre „Treanca şi Fleanca”. În ipostaza
următoare, dialogul dintre cele două personaje
ironizează „grija” legendară pe care nora o are pentru
soacra bolnavă pe patul de moarte.

O altă pereche ale cărei dialoguri apar des în
paginile revistei este compusă din Teodorica şi
Florica. Dialogul următor dintre acestea ilustrează
neseriozitatea şi infidelităţile femeilor faţă de soţii lor
care devin „păţiţi” precum Stan.

Caricatura următoare, intitulată La situaţia,
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vizează expunerea obiceiurilor moşierimii de a-şi atinge
interesele şi scopurile proprii pe spatele oamenilor de
rând.

Un alt domeniu satirizat de revistă este cel al
justiţiei sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol
XX. Aşa cum arată şi caricatura următoare, justiţia din
trecut era una verticală, „oarbă”, cazurile supuse
judecăţii fiind bine „cântărite”, lucru sugerat de talerele
sale în perfect echilibru. Spre deosebire de „odinioară”,
în vremurile contemporane revistei, justiţia a primit
atributele lumii căreia încerca să-i facă dreptate,
devenind, la fel ca aceasta, „despuiată” de orice etică
morală, părtinitoare şi arogantă. Aceste noi valenţe
sunt sugestiv transmise prin imaginea tinerei domniţe
extrem de decoltat îmbrăcată.

Următoarele două ipostaze caricaturale prezintă
modul în care românii transilvăneni percep prezenţa,
activitatea ungurilor şi influenţa acestora asupra vieţilor
lor.

Prima imagine, intitulată „O rogare” („O
rugăminte”) înfăţişează o femeie româncă îmbrăcată,
împotriva voinţei ei, în straie ungureşti, o metaforă
vizuală pentru dominaţia maghiară din Transilvania, şi
care îl roagă pe mai-marele său să o elibereze de aceste
haine, pe care ea le numeşte sugestiv „zdrenţe”
deoarece nu îi stau deloc bine şi stârnesc râsul celor din

jurul său.
Cea de-a doua imagine face şi ea referire la modul

în care prezenţa maghiarilor în Transilvania este
percepută de români. Aici, spre exemplu, personajul
Gura Satului îl primeşte pe poştaşul care aduce un sac
plin cu reclamaţii numite de către acesta „fructul
poştăriei ungureşti”. Este extrem de sugestiv modul în
care, rodul activităţii ungureşti, concretizată doar în
reclamaţii, este adânc scrutinizat de ochiul vigilent al
Gurii Satului.

O altă caricatură prin intermediul căreia este
ilustrat, în manieră metaforică, impactul distructiv al
dominaţiei maghiare din Transilvania este aceea
intitulată „Ianos duce bârna” din Nr. 9 / 1901. Astfel,
ducând o bârnă, Ianos loveşte şi distruge, încetul cu
încetul, tot ceea ce este prezent în jurul său: mai întâi,
persoana din faţa sa, apoi pe cea din spatele său şi, în
cele din urmă, vitrina unui magazin şi persoana care
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Caricaturi din Nr. 8 din 29 februarie / 12 martie 1868.



asista la toată această futilă activitate a sa. Aceasta este
o caricatură formată din mai multe părţi, care tratează
episodic acest subiect, lucru remarcat adesea în ceea ce
priveşte caricaturile prezente în cea de-a doua serie de
apariţie a revistei, între anii 1901-1903. 

Odată cu retragerea lui Iosif
Vulcan de la conducerea revistei,
moment care marchează finele
perioadei pestane ale acesteia,
coordonarea activităţii sale va fi
preluată de Mircea Vasile
Stănescu, o altă figură
reprezentativă a politicii şi culturii
româneşti din a doua jumătate a
veacului al XIX-lea. Pe lângă
articolul „Către cetitori” şi poezia
„Rămas bun” prin care este
anunţată schimbarea conducerii
revistei, numărul 26 / 1870 al
Gurii Satului mai prezintă şi două

caricaturi legate de acest moment deosebit de
important din viaţa revistei.

În prima dintre ele, intitulată sugestiv
„Despărţîrea”, sunt înfăţişate momentele triste ale
despărţirii personalului redacţional de redactorul de
până atunci. Cea de-a doua caricatură, intitulată
„Schimbarea ministeriului Gurei Satului”, îl înfăţişează
pe I. Vulcan înmânând lui M.V. Stănescu, odată cu
conducerea revistei, şi un bilet pe care scria „deficit”.
Caricatura este însoţită de versurile unui cântec îngânat
de Vulcan, prin care acesta îşi arată bucuria că s-a
retras de la conducerea revistei („Facu-mi cruce c-am
scapatu!”) care a reprezentat o misiune dificilă pentru
el.

Aceste câteva ipostaze de abordare satirică, prin
intermediul caricaturii, a evenimentelor acelei perioade
arată rolul pe care acest gen de presă l-a avut în viaţa
cititorilor transilvăneni şi anume acela de a-i
conştientiza asupra problemelor politice, celor legate
de justiţie, de lipsa autonomiei şi a drepturilor sub
dominaţie austro-ungară, asupra unor chestiuni
sociale, ş.a. Mai mult, pe lângă această conştientizare a
oamenilor asupra realităţilor vremii, presa satirică a
vizat accentuarea spiritului lor de luptători pentru
dobândirea libertăţilor naţionale, pentru folosirea
limbii române şi eliminarea exagerărilor latiniste ale
epocii, pentru creşterea interesului pentru cultură şi
literatură etc. 

Concluzionând, în vremuri atât de fervente din
punct de vedere politic, social, naţional, economic sau
religios, revistele satirice, dintre care Gura Satului s-a
distins ca una reprezentativă, au apărut „ca un respiro
optimist cu caracter satiric-umoristic cu nuanţă socială,
lovind în tarele şi corupţia societăţii, dar, mai ales,
vizând aspectele negative ale claselor conducătoare.”9

Aceste câteva exemple de prezentare satirică a unor
situaţii politice sau a unor tendinţe sociale nu sunt
decât dovada clară a faptului că satira s-a impus în
presa secolului al XIX-lea ca gen fundamental în
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oglindirea adevărului social-istoric al vremii. 
Caricatura face, în general, ca privitorul să

zâmbească întristându-se, căci, în spatele surâsului
provocat, ea declanşează tristeţea conştientizării unei
trăsături sau a unui adevăr care nu place şi care trebuie
corectat. Fără doar şi poate, începând cu presa satirică
a secolului al XIX-lea şi până în zilele noastre, această
„modalitate publicistică a fost cultivată, dându-se
dovadă de o avalanşă veritabilă de fantezie şi de
originalitate.”10

Rolul gazetelor satirice, şi implicit al Gurii Satului, a
fost esenţial în evoluţia istoriei poporului român
deoarece aceasta a fost şi este înfăptuită de oameni iar
mentalitatea, personalitatea şi îndârjirea acţiunilor lor
de a-şi păstra identitatea naţională, de a-şi vorbi limba
maternă şi de a duce o viaţă mai bună au fost îndelung
modelate de către aceste reviste care au reprezentat
oglinda realităţii şi gura de oxigen care a ajutat poporul
român să supravieţuiască unor timpuri sufocant de
grele. 

Note:

1. Ion Breazu, Literatura Transilvaniei: Studii. Articole.
Conferinţe., Bucureşti, Ed. Casa Şcoalelor, 1944, p.11, apud
Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din
Transilvania de la începuturi până în 1918, Bucureşti, Ed.
Tritonic, 2003, p. 254.
2. Livia Grămadă, Presa satirică românească din Transilvania,
1860-1918. Antologie, studiu introductiv, note, glosar şi anexe,
Cluj, Ed. Dacia, 1974, p.11.
3. Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1984, p. 121.
4. Lucian Drimba, Iosif  Vulcan, Bucureşti, Ed. Minerva,
1974, p. 5
5. Livia Grămadă, Presa satirică, p. 23
6. Ibidem, p.24.
7. Ion Gr. Cherciu, Genuri şi specii publicistice în presa umoristică
românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca,
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„Mi-e teamă de poveşti neinventate“
Dosarul de Securitate al lui Oskar Pastior (II)*
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“I’m afraid of  not invented stories”. The Securitate Files of  Oskar Pastior

The present study appeared in the periodical „Spiegelungen” (München) and deals with the persecution and
collaboration of  the modern German poet Oskar Pastior (1927, Sibiu – 2006, Frankfurt am Main) with the Security
before leaving Romania and settling in Germany. The German poet, an adolescent aged 17, was deported to the labor
camps of  the Soviet Union where he survived for 4 years. Once he returned to his country, he continued his studies –
the Brukenthal Highschool in Sibiu and the German Studies at the University in Bucharest –, being persecuted by the
Secret services, both for his homosexual inclinations and for his anti-Soviet poetry. 1961 he signed a collaboration
agreement as an informer with the Security and he assumed this role until 1968 when he left on a journey to Germany
and didn’t return to Romania any more. Oskar Pastior was a close friend and collaborator of  Herta Müller, the 2009
Nobel Prize Laureate for Literature.

Keywords: Oskar Pastior, Herta Müller, deported, informer file, persecution file, The National Council for Security
Archives Study

III.

AA ceastă şansă se ivi la cumpăna dintre
anii 1958/1959. Grete Löw primise în
toamna anului 1958 veşti şi un

pacheţel de la fratele ei, care se stabilise de la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial în Linz. Acestea îi
fuseseră aduse de un ghid turistic, originar din
Transilvania, care lucra în Austria şi se afla cu o grupă
de turişti în România. În Sibiu unde grupul de turişti
făcuse doar un scurt popas, Grete Löw reuşi doar să-l
salute pe ghid. El i-a spus că ar avea să-i comunice ceva
foarte important, fapt pentru care i-a propus să se mai
întâlnească încă odată la Cluj, unde grupa va rămâne
mai mult, permiţându-le să discute mai pe îndelete.
După aceea Grete Löw a plecat la Cluj, primi
pacheţelul – care cuprindea un aparat de ras şi câteva
mărunţişuri – şi află de la ghidul turistic că fratele ei
dorea să-i sprijine emigrarea, mai ales că mama sa, care-
i făcuse o vizită scurtă, îşi continuase drumul spre
Germania, se afla în Lauffen pe Neckar la cunoştinţe
originare din Sibiu, şi nu mai dorea să se întoarcă în
România. El va intreprinde totul din Austria pentru a
grăbi plecarea ei şi o va ţine la curent. Astfel de
informaţii nu puteau fi transmise printr-o scrisoare
obişnuită, deoarece aceasta sigur va fi interceptată şi
citită de autorităţile din România. Îi comunică de
asemenea că genul acesta de informaţii le va scrie cu
cerneală invizibilă între rândurile scrisorii, ea ar trebui
doar să umezească hârtia şi să o ţină deasupra unei

surse de lumină pentru a citi. Dacă această metodă n-
ar fi suficientă, va introduce în plic tăieturi din ziare, în
care anumite litere vor fi însemnate prin înţepături şi,
citite într-o anumită ordine, vor avea sens. În acest mod
ar putea şi ea să-i transmită unele informaţii. 

Dacă Securitatea din Cluj a interceptat această
convorbire sau însăşi întâlnirea cu ghidul austriac a
contribuit la invitaţia Gretei Löw la sediul Securităţii din
Cluj, nu reiese din documente. Interogată concomitent
de mai mulţi ofiţeri, ameninţată şi supusă unor presiuni
psihice, a trebuit să dea o declaraţie scrisă din care să
reiasă disponibilitatea sa de a colabora cu Serviciul secret
românesc. Când i s-a dat voie să plece, i s-a comunicat
că în Sibiu o va contacta ofiţerul de legătură.

Evenimentele din Cluj, mai ales faptul că dăduse o
declaraţie de adeziune privind colaborarea cu
Securitatea, o împovărară sufleteşte extraordinar de
mult. Dacă va ieşi la iveală în Sibiu, cum s-a aflat şi
despre alţii, despre care s-a răspândit zvonul că ar fi
spioni ai Securităţii, va fi şi ea evitată de conaţionalii săi.
Frământările ei au condus-o la prietena sa din timpul
şcolii Roswitha Reinerth, căsătorită Lang, pe care o
informă despre ceea ce se întâmplase la Cluj şi-i solicită
sfatul. Roswitha îi recomandase să aştepte până o va
vizita „ruda” sa, acestuia i-ar fi familiare astfel de
lucruri şi o va putea, cu siguranţă, ajuta. Când acesta va
veni în vizită, cu acordul Gretei Löw, Roswitha îl va
pune în prealabil la curent cu evenimentele, după care
ea va putea să-l contacteze personal. 

La 25 noiembrie 1958 – informează „(Ion)
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Lăzărescu” într-o Notă lungă de patru pagini, datată 6
decembrie 1958, pe ofiţerul său coordonator, căpitanul
Ion Nardin1 - s-a aflat în casa unchiului său, teologul
Dr. Karl Reinerth (1891-1986), care locuia împreună
cu fiica sa Roswitha în Sibiu, str. Reforma agrară, nr.
12. În prezenţa soţului său, Roswitha îi relatase „istoria
de la Cluj” a Gretei Löw2. Propunerea fratelui său de a
folosi pentru moment un „cod secret” în
corespondenţă n-a fost accepată şi-i comunicase
acestuia direct să renunţe deocamdată fără întârziere la
corespondenţa cu ea. „Păcat” ar fi comentat
„Lăzărescu” sarcastic incidentul, trebuia să fi aşteptat,
poate ar fi avut fratele din Austria „ceva interesant” de
comunicat.

Într-o convorbire între „patru ochi”, Roswitha îi
spusese lui „Lăzărescu” a doua zi că ceea ce o tulbura
pe Grete Löw aşa de mult era faptul că semnase un
acord de colaborare cu Securitatea şi nu ştia cum să
retracteze. În urma acestui fapt Roswitha precizase că
nu merită să pună la suflet, deoarece mai cunoştea pe
cineva care semnase un asemenea acord şi şi-ar fi făcut
apoi mustrări de conştiinţă. Pentru a se elibera de
acestea s-a confesat unui prieten ofiţer. Acesta i-a
promis că va distruge „acordul”, iar el putea să se simtă
un om liber3. Dacă nu va găsi altă ieşire, Grete Löw
avea de gând să se adreseze şi ea acestui cunoscut al
Roswithei, ea va trebui să-l roage pe ofiţerul menţionat
să „facă pierdută” hârtia semnată în Cluj, când aceasta
va ajunge la filiala din Sibiu a Securităţii4. 

Când Roswitha îl rugă pe „Lăzărescu”, se
comportase aşa, ca şi cum ar fi nepriceput în astfel de
lucruri, probabil tot pentru a nu trezi suspiciuni în
legătură cu propria activitate de informator5. Abia după
ce Roswitha adusese vorba, seara, la Grete Löw şi-i
relată că, în disperarea ei, ea ar fi povestit şi unui coleg
de birou al său, - „un mare şmecher şi are legături
pretutindeni şi pe la securitate”-, rugându-l să intervină
şi în cauza ei, pentru a retracta „acordul de
colaborare”. Atunci „Lăzărescu” îi spusese lui
Roswitha că Grete Löw făcuse o mare prostie, căci
acum putea doar spera ca lucrurile să nu se complice şi
mai mult6.

Faptul că Grete Löw povestise la mai mulţi
evenimentele de la Cluj, deconspirându-se astfel, se
pare că n-a interesat la început prea tare pe cei de la
Securitate. Încă nu fusese recrutată ca şi colaboratoare,
în cazul acesteia era vorba doar de constituirea unui
„dosar de reţea”7 care preceda racolarea propriu-zisă.
Ea nu fusese încă integrată în reţeaua agenţilor, nu-i
fusese dată încă nici o sarcină şi nici întâlniri cu ofiţerul
de legătură nu fuseseră încă stabilite. Era prea puţin
cunoscută şi se voia mai întâi să fie testată, dacă ar
putea intra în discuţie ca şi colaborator. Celor de la
Securitate li se părea că nu era tocmai sinceră, deoarece
în timpul interogării din Cluj nu spusese nici un cuvânt
despre propunerea fratelui său de a folosi în
corespondenţă un anumit „cod”. Şi tocmai acest lucru

interesa Securitatea prioritar. Se presupunea că fratele
său ar putea fi în legătură cu vreun serviciu secret
occidental şi le-ar fi convenit să-l „stoarcă” pe acesta de
informaţii respectiv să pătrundă în modul lor de lucru.
Grete Löw trebuia determinată, să corespondeze cu
fratele ei sub supravegherea serviciului secret şi să
folosească „codul” propus. 

Acesta a fost motivul pentru care „Lăzărescu” fu
însărcinat să păstreze legătura cu Grete Löw şi să
scoată nemijlocit, respectiv prin Roswitha Lang,
informaţii de la ea. Mai ales el trebuia să încerce să afle
mai multe despre „cod”8. 

Deşi – conform cu documentele9 – la începutul
anului 1959 au avut loc concomitent mai multe întâlniri
atât între „Lăzărescu” şi Roswitha Lang care, pe baza
mijlocirii sale, a reprezentat pentru Securitate, fără să
ştie, o sursă10 extraordinar de importantă de informaţii,
cât şi între acesta şi Grete Löw, n-a putu afla nimic
precis de „cod”, oricât s-ar fi străduit. Grete Löw dorea
să iasă bazma curată din această problemă şi nu voia să-
l ştie implicat pe fratele său. În mod greşit credea – nu
în ultimul rând pentru că-i fusese recomandat de
Roswitha – că a găsit în „Lăzărescu” un sfătuitor
sincer11. Era doar o problemă de timp ca să-i
încredinţeze şi alte secrete. 

IV.

Cum avea să se afle mai târziu, Securitatea, în
demersurile ei de a crea exemple de intimidare statuate
ca precedente, era între timp preocupată cu înscenarea
unui proces împotriva scriitorilor germani din
România, nu-l pierduse pe Oskar Pastior din vedere12.
După ce cercetările în mediul familial şi al prietenilor şi
informările lui „Silviu” nu aduseseră dovezi care ar fi
putut justifica inculparea, urmărirea lui fu preluată de
un alt agent, „Johann Wald”, care, asemenea lui Pastior,
era originar din Sibiu, preda la Germanistica din
Bucureşti, ca sas din Transilvania întreţinea relaţii cu
conaţionalii săi din capitală şi, la sfârşitul anilor
cincizeci şi 1960, redactase o mulţime de rapoarte
incriminatoare pentru Securitatea comunistă13.

Într-una dintre cele trei note informativeu14 despre
Oskar Pastior, semnate de „Johann Wald” în perioada
7 – 28 aprilie 1959 care, pe lângâ informaţiile livrate de
„Lăzărescu”, impulsionaseră Securitatea să dispună
constituirea unui „Dosar de verificare”15 despre Pastior
şi să fie verificat mai atent, se spune că, în urmă cu o
săptămână îl întâlnise pe Oskar Pastior, student în anul
III la filologie şi l-a întrebat ce texte personale a
pregătit pentru manifestarea literară studenţească. Cu
această ocazie l-a întrebat pe Pastior ce mai scrie, iar el
i-a povestit că scrisese în ultimul timp destul de mult,
însă publicase puţin, doar două, trei poezii în Neue
Deutsche Literatur / Noua literatură germană, revistă care
apărea în Republica Democrată Germană. În nota
informativă se spune că „Johann Wald” ar fi fost



interesat de poeziile nepublicate şi-i propusese lui
Dieter Fuhrmann, prietenul lui Pastior, să organizeze
într-un cerc restrâns o seară de lectură cu Oskar
Pastior. Fuhrmann spusese că acest lucru ar fi posibil,
însă doar după sesiunea de examene care bătea la uşă. 

Două săptămâni mai târziu, la 22 aprilie 1959,
„Wald” îi relatează, printre altele, ofiţerului

coordonator în locuinţa conspirativă
„Casa Donici” că, într-o excursie
studenţească la Curtea de Argeş şi
Târgovişte, a stat de vorbă cu Oskar
Pastior despre poeziile scrise de el în
ultimul timp. Doar în unele, bunăoară
Die Taube / Porumbelul, ar exista
aspecte socialiste, celelalte ar fi
apolitice (de exemplu: Nausikaa)17. La
întrebarea lui „Wald” dacă nu ar fi
dispus să citească texte proprii într-un
cerc mai restrâns ar fi ezitat, explicând
că, în ultimul timp, ar fi scris puţine
poezii bune, mai degrabă lucruri
lipsite de valoare, că pur şi simplu i-ar
fi lipsit inspiraţia18. Ofiţerul încheie
nota informativă cu remarca: agentul să
continue discuţiile cu studentul său,
pentru a afla mai multe despre cercul
lui Pastior, despre interesele şi
preocupările acestuia19.

„Wald” urmase sârguincios
solicitarea ofiţerului coordonator.
Deja o săptămână mai târziu, la 28
aprilie 1959, relată la o întâlnire în
„Casa Donici” că l-ar fi întrebat din
nou pe Pastior de ce nu scrie mai mult
şi nu-şi adună poeziile deja publicate
într-un volum20. Atunci Pastior s-ar fi
exprimat că momentul nu este
prielnic, deoarece el ar fi considerat un
discipol al lui Sperber şi Cisek. În
literatura de expresie germană din
România ar exista două tabere: pe de o
parte gruparea din jurul lui Sperber şi
Cisek, pe de alta cea în jurul criticului
Paul Langfelder (1910 – 1974) şi a
poetului Franz Johannes Bulhardt
(1914 – 1998). Prin arestarea lui
Georg Scherg (1917 – 2002) şi
Andreas Birkner, gruparea din jurul
lui Sperber şi Cisek ar fi compromisă.
Editurile preferau autorii din jurul
Langfelder/Bulhardt, din acest motiv
Pastior nu putea publica nimic în
această perioadă21. Informaţiile îl
mulţumiră doar parţial pe ofiţer. Ele
confirmau ceea ce Securiatea cunoştea
din notele informative ale lui „Silviu”,  că
Pastior făcea parte dintr-un cerc de

scriitori germani din România, care utilizaseră perioada
„de dezgheţ” de după moartea lui Stalin, pentru a se
distanţa de poziţii rigide, dogmatice, creându-şi mai
mult spaţiu de manevră, însă în problema dacă Pastior
scrie poezii „subversive”, îndreptate împotriva
societăţii socialiste şi a regimului comunist, pe care le-
ar prezenta în cercuri restrânse, nu înaintaseră. De
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pe care o deţineau autorităţile*



aceea „Wald” fu însărcinat să-l viziteze pe Pastior acasă
şi să participe la lecturile pe care acesta le organiza
pentru prietenii săi interesaţi de literatură22. „Wald”
trebuia mai ales să afle dacă Pastior deţinea poezii cu
conţinut „duşmănos”23.

V.

În Sibiu, „Lăzărescu“, cel care reuşise prin vicleşug
să-i capteze încrederea lui Grete Löw, nu rămase pasiv,
ci oferise angajatorilor săi informaţii care focusau
atenţia Securităţii nu doar asupra Gretei Löw, ci şi
asupra lui Oskar Pastior24.

La 19 martie 1957, informa „Lăzărescu“, că în
cadrul unei vizite mai lungi la Grete Löw, aceasta i-a
arătat, printre altele, mai multe poezii duşmănoase, cu
conţinut antisovietic, ale studentului din Bucureşti
Oskar Pastior Capesius, pe care el i le lăsase să le
păstreze25. Informaţia aceasta conveni foarte mult
Securităţii, din două motive: pe de o parte se dorea să
fie încolţită Grete Löw, să fie recrutată ca agent şi silită
să folosească „codul” în corespondenţa cu fratele său.
Pe de altă parte exista posibilitatea să-l învinuiască pe
Oskar Pastior, aflat ca simpatizant al lui Sperber şi
Cisek de mai mult timp sub observaţie, şi să-l adauge
grupării din jurul lui Scherg şi Birkner, care tocmai
fuseseră arestaţi şi împreună cu Wolf  Aichelburg
(1912-1994), Hans Bergel (n. 1925) şi Harald Sigmund
(n. 1930) fuseseră condamnaţi în aşa numitul proces al
scriitorilor de la Braşov, în total la 95 de ani de
închisoare26. 

Fără întârziere s-a dispus o „percheziţie secretă”
acasă la Grete Löw, prin care se dorea descoperirea
poeziilor lui Oskar Pastior, iar Birkner şi Scherg, din al
căror cerc ar fi făcut parte Oskar Pastior, - „vor fi
anchetaţi” despre el. Grete Löw urma să fie arestată
preventiv şi să devină informatoare, în cazul în care
fratele ei i-ar fi făcut cunoscut „codul” adecvat
„spionajului” şi dacă ar fi dispusă să-l folosească pe
viitor în scopuri operationale27. Dacă Grete Löw s-ar
opune condiţiilor sau „în cazul că recrutarea lui Grete
Löw nu apare oportună, să fie trimisă în justiţie.”
Drept motiv poate fi indicat acela că nu numai că a
păstrat poeziile „duşmănoase” ale lui Pastior, dar că le-
a şi răspândit, ceea ce ar putea fi încadrat la subminarea
orânduirii sociale şi pedepsit28.

În sensul celor de mai sus „Direcţia a II-a din
Bucureşti“ trimise o adresă autorităţii regionale din
Braşov - oraşul Stalin, cum se numea atunci oficial –
scoţându-se în evidenţă solicitarea, ca să fie
fotografiate pe scuns poeziile lui Pastior, pe care le
păstra Grete Löw, să se strângă şi alte informaţii despre
Pastior, care ar fi suspectat că se află în legătură şi cu
gruparea din jurul lui Birkner de la Sibiu care preconiza
distrugerea „literaturii germane progresive” din
România, prin răspândirea ideilor şi a modelului

scriitorului şi publicistului Heinrich Zillich (1898 –
1988) care trăia în Republica Federală Germania29. Se
cerea deosebită precauţie ca „Lăzărescu” să nu fie
deconspirat30.

Fără ca acest fenomen să fie menţionat ca măsură
distinctă, agentei „Dorina Gustav”31, care activa sub
acest pseudonim în anii 1950 şi 1960 în cercuri
germane de intelectuali din România, i-a fost
încredinţată misiunea să-şi reia contactele cu Roswitha
Pastior Capesius. „Dorina Gustav” care o cunoştea pe
Roswith, dar nu mai avusese în ultimii zece ani nici o
legătură cu ea, folosi şederea de o lună şi jumătate la
Sibiu în interes de serviciu, pentru a afla date despre
Roswith şi Oskar, în vederea îndeplinirii misiunii date
de ofiţerul coordonator Ion Nardin32.

A putut afla că familia Oskar Pastior Capesius nu
stătea pe roze din punct de vedere financiar în urma
pierderii locului de muncă de către Roswitha – pe baza
unor restrângeri de cheltuieli, aceasta îşi pierduse locul
de muncă la Opera de Stat din Bucureşti, unde lucrase
ca scenografă, şi locuia pentru moment la părinţii ei la
Sibiu – şi amândoi erau înfricoşaţi. Lui Oskar îi pica
foarte greu să scrie „poezii progresiste”, iar ea nu putea
participa cu portretele sale la expoziţii tematice, căci
acolo erau expuse doar tablouri care preamăreau viaţa
socialistă33. „Ossi” care mai demult participase la cercul
studenţesc de literatură, dezbătând însufleţit cu
tovarăşi de idei despre textele acestora, evita astfel de
întâlniri, deoarece totul i se părea prea periculos34. De
aceea i-a rugat pe prietenii lui Oskar care cereau sfatul
apreciatului lor coleg mai în vârstă să nu mai vină
grupaţi, ci individual, astfel ar bătea mai puţin la ochi35.

„Dorina Gustav” primise şi misiunea ca, în timpul
şederii sale în Sibiu, să o contacteze atât pe Grete Löw,
cu care-şi îngheţase de asemenea relaţiile cu zece ani în
urmă, pentru a afla mai multe în legătură cu Oskar
Pastior, cât şi să o viziteze pe Astrid Connerth-
Wiesenmayer (1929 – 1986), în a cărei casă avuseseră
loc întâlnirile scriitorilor germani care au premers
arestării lui Andreas Birkner şi Georg Scherg, mai
târziu şi a lui Aichelburg, Bergel, Siegmund. „Dorinei
Gustav” i s-a recomandat să observe dacă scriitorii din
Sibiu întreţineau legături cu autori occidentali germani
şi cum erau menţinute aceste contacte36.

(trad. din germană: Maria Sass)

* Prezentul studiu a apărut cu titlul original „Ich
habe Angst vor unerfundenen Geschichten”. Zur
„Securitate”- Akte Oskar Pastiors, în: Spiegelungen,
Heft 3, 5 (59) Jahrgang 2010, München, p. 236-271. 
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Note:

1. Informarea se găseşte într-unul din dosarele lui Oskar
Pastior (cotă: 1210840). Vezi: filele 34-37
2. Idem, filele 34 - 35
3. Idem: fila 36
4. Idem
5. Idem
6. Idem, fila 37
7. A se vedea drept bibliografie suplimentară Joachim
Walther: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und
Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen
Republik. / Securitate în domeniul literaturii. Scriitori şi
Siguranţa statului în RDG. Berlin 1996, p. 475-477
8. Dosarul lui Oskar Pastior ( Cotă: ACNSAS, 1210840) fila
22
9. A se vedea rapoartele din 13-02-1959 (idem, fila 27-28)
şi din 27-02-1959 (idem, filan 29)
10. Într-un comentar la o Notă a lui Lăzărescu (idem, fila
21), căpitanul Nardin face observaţia că Roswitha Lang este
rudă cu „Lăzărescu”, că era „o femeie foarte inteligentă şi
perspicace fiind folosită de «Lăzărescu» pentru a obţine
informaţii despre persoanele din Sibiu.”
11. Idem, fila 22
12. Vezi: Worte als Gefahr und Gefährdung. Fünf  deutsche
Schriftsteller vor Gericht / Cuvinte ca pericol şi risc. Cinci
scriitori germani în faţa instanţei de judecată. (15.
September 1959 – Braşov). Zusammenhänge und
Hintergründe. Selbstzeugnisse und Dokumente/
Conexiuni şi dedesubturi. Mărturii şi documente. Editată
de Peter Motzan şi Stefan Sienerth, München 1993
13. „Johann Wald” apare, printre altele” ca informator şi în
dosarul lui Paul Schuster. Vezi: Stefan Sienerth: Der
siebenbürgisch-deutsche Schriftsteller Paul Schuster im
Visier des rumänischen Geheimdienstes „Securitate“./
Scriitorul german din Transilvania Paul Schuster în atenţia
Securităţii. În: Wahrnehmung der deutschsprachigen
Literatur aus Ostmittel- und Südosteuropa – ein
Paradigmenwechsel? Neue Lesarten und Fallbeispiele./
Receptarea literaturii de expresie germană estcentrală şi
sudest-europeană – o modificare de paradigmă? Noi
modalităţi de lectură şi studii de caz. Editată de Peter
Motzan şi Stefan Sienerth. München 2009, p. 145-192
14. Dosarul lui Oskar Pastior ( Cotă: ACNSAS, 1210840),
file 25-26, 24, 15-16
15. Idem, file 1-3
16. Idem, fila 25
17. Ambele poezii au fost preluate, cu titlu uşor modificat,
în primul volum de poezii al lui Pstior. Vezi: Pastior, Offene
Worte / Slove deschise, Bucureşti 1964, p. 28-29 respectiv p.
122
18. Dosarul lui Oskar Pastior ( Cotă: ACNSAS, 1210840),
fila 24
19. Idem
20. Idem, fila 15
21. Idem
22. Idem, fila 17
23. Idem, filele 16-17
24. Vezi, idem, file 1-3

25. Idem
26. Vezi: Worte als Gefahr und Gefährdung. Fünf  deutsche
Schriftsteller vor Gericht / Cuvinte ca pericol şi risc. Cinci
scriitori germani în faţa instanţei de judecată. (15.
September 1959 – Braşov). Zusammenhänge und
Hintergründe. Selbstzeugnisse und Dokumente/
Conexiuni şi dedesubturi. Mărturii şi documente. Editată
de Peter Motzan şi Stefan Sienerth, München 1993 – nota
12
27. Dosarul lui Oskar Pastior ( Cotă: ACNSAS, 1210840),
file 22 şi 25
28. 60 Idem, fila 25
29. Idem fila 2
30. Idem, file 10-11
31. Nu se ştie încă cu siguranţă cine livra note informative
pentru Securitate sub acest pseudonim. După cum reiese
din dosarul lui Paul Schuster, se pare că lucra ca etnografă
şi pictoriţă.Vezi Stefan Sienerth: Der siebenbürgisch-
deutsche Schriftsteller Paul Schuster im Visier des
rumänischen Geheimdienstes „Securitate“./ Scriitorul
german din Transilvania Paul Schuster în atenţia Securităţii.
În: Wahrnehmung der deutschsprachigen Literatur aus
Ostmittel- und Südosteuropa – ein Paradigmenwechsel?
Neue Lesarten und Fallbeispiele./ Receptarea literaturii de
expresie germană estcentrală şi sudest-europeană – o
modificare de paradigmă? Noi modalităţi de lectură şi studii
de caz. Editată de Peter Motzan şi Stefan Sienerth.
München 2009, p. 158
32. Notă informativă a „Dorinei Gustav” din 22 mai
1959. În: Dosarul lui Oskar Pastior ( Cotă: ACNSAS,
1210840), file 12 - 14
33. Idem, fila 12
34. Idem, fila 13
35. Idem
36. Idem, fila 14; Căpitanul Ion Nardin ofiţerul ei
coordonator i-a dat misiunea pentru cercetarea ei pe teren
timp de şase săptămâni în judeţul Sibiu (din 25 mai 1959),
printre altele să culeagă informaţii şi despre lingvistul
german din RDG Dr. Hemut Protze care, ca şi colaborator
extern şi consultant ştiinţific la realizare dicţionarului
săsesc-transilvănean, aduna materiale referitoare la graiurile
din satele din apropierea Sibiului.

* Text preluat din: Spiegelungen. Heft 3, 5 (59) Jahrgang
2010, München, p. 245. 
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B. Fundoianu / Benjamin Fondane – Spre o identitate mai cuprinzătoare 
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B. Fundoianu / Benjamin Fondane - Towards a more comprising identity 
or Ulysses’ never returning road

This essay presents, from a comparative perspective, the subtle relationship established between Romanian poet B.
Fundoianu and the French author Benjamin Fondane, seen as different and subsequent creative hypostases of  one and
the same writer, this being a clear and interesting example of  bilingual poetic exercise. B. Fundoianu is an important poet
as far as the evolution of  the modern Romanian literature is concerned in the period before the Second World War. His
only one volume of  poems written in Romanian, Privelisti (Landscapes) is a traditional one as far as the content is
concerned, classical in form and modern in expression and the anti-descriptive tendency toward the idea of  landscape.
His “landscapes” are not inspired from Vasile Alecsandri’s poems, but from Baudelaire’s Les Fleurs du Mal, all of  these
texts representing examples of  anti-poetry. After adopting the French language, the author starts using the pen-name of
Benjamin Fondane, without adhering to any aesthetic movement; thus he writes avant-garde poems (as seen in his
volumes entitled Ulysses and Titanic) that indicate the distance but also the profound relationship with his Romanian roots
and his Romanian poetic identity; nevertheless, in the mean time the poet expresses his aspiration toward a more clearly
defined artistic identity. 

Keywords: contemporary Romanian poetry, B. Fundoianu, Benjamin Fondane, creative bilinguism, poetic identity

PP
înă la plecarea sa din ţară, în ianuarie
1924 şi nu în 1923, cum aflăm din
prezentarea pe care Ion Pop o face

recent în România literară cărţii Cu Benjamin Fondane,
dincolo de istorie, publicată de eseista belgiană Monique
Jutrin, autoare de asemenea a eseului critic Benjamin
Fondane sau periplul lui Ulise şi coordonatoare a
„Caietelor Fondane”, numele lui B. Fundoianu –
pseudonimul literar al lui Beniamin Wechsler (n. 1898,
la Iaşi) – intrase deja în conştiinţa publică românească
datorită volumului de critică şi eseuri Imagini şi cărţi din
Franţa, apărut la Editura Socec în 1922. Această carte
s-ar fi bucurat, probabil, de altă primire pentru
cunoaşterea foarte bine orientată a literaturii franceze
contemporane, dacă nu ar fi fost însoţită de o prefaţă
ce conţinea – ca să-l cităm pe Mircea Martin, singurul
critic român care i-a acordat pînă acum lui Fundoianu
atenţia cuvenită într-o micro-monografie apărută în
1984 – „o apreciere infamantă la adresa literaturii
române”. Fundoianu pornea în această prefaţă de la
ideea că literatura română este produsul imitaţiei
literaturii franceze, susţinută şi de personalităţi critice
ca Nicolae Iorga, condamnînd însă falsitatea ei prin
devierea de la valorificarea specificului naţional, sau de
Eugen Lovinescu, pentru care imitarea modelelor

străine are un rol pozitiv, reprezentînd prima treaptă în
perspectiva sincronizării unei literaturi în formare cu
marea literatură a lumii. Dar teza sa devine infamantă
abia în momentul în care autorul neagă credinţa că
literatura română ar avea vreo identitate, considerînd-o
un exemplu de „simplu parazitism”, ceea ce a atras
încercarea repetată de a-i aplica o corecţie critică chiar
din partea lui Lovinescu, din a cărui manta teoretică
despre sincronism pare a fi ieşit tînărul critic, ironic
botezat Nerone, care ţinea „cronica ideilor” chiar în
Sburătorul literar: „Literatura română nu se prezintă deci
ca o suprapunere de individualităţi, ci ca o sumă, ca o
totalitate organică şi armonică de însuşiri etnice,
virtuale în producţiunea populară şi realizate în
literatura cultă prin artişti de un talent neîndoios. Între
cei patru pilaştri (Eminescu, Creangă, Coşbuc şi
Caragiale) ai expresiei artistice a sufletului românesc se
întinde reţeaua unei întregi literaturi reprezentative.
Departe de a păşi în pragul Europei cu mîinile goale,
păşim nu numai cu posibilităţile unui suflet original, şi
ca fond, şi ca formă, ci cu afirmaţii categorice, solidare
între ele, dar diferenţiate în cromatica literaturii
universale”. Dar Fundoianu adăuga în aceeaşi prefaţă
că viitorul literaturii române este să devină „o colonie
a literaturii franţuzeşti”, propunere care l-a scandalizat
şi pe Pompiliu Constantinescu, determinîndu-l să-l



eticheteze pe Fundoianu însuşi drept „colonist”.
Reacţiile de respingere a unei asemenea provocări,
venite din partea celor mai deschise şi echilibrate spirite
critice ale vremii erau, fără îndoială, îndreptăţite. 

Scandaloasa apreciere a lui Fundoianu se producea
într-un moment istoric cînd, abia realizîndu-se idealul
unităţii naţionale, România păşea pe drumul afirmării
ei ca naţiune modernă, în care cultura în general şi
literatura în special, mai ales prin aportul marilor
scriitori din jurul Junimii lui Maiorescu, fixaseră deja o
identitate, de pe poziţia căreia aspirau la un dialog cu
celelalte. Susţinea oare Fundoianu – spre a-l cita de astă
dată pe Olivier Salazar-Ferrer, ca autor al unei
monografii franţuzeşti despre Benjamin Fondane
apărută la OXUS Editions în 2005 şi, simultan, în
traducere românească la Editura Junimea – „o teză
iconoclastă”, în spiritul teribilist al avangardei la care
teoretic aderase prin articolele publicate în diverse
reviste ale vremii? Sau este vorba numai de o atitudine
programatic excesivă, în sensul afirmaţiei făcute în
articolul Spre clasicismul cel nou: „A fi excesiv: iată singura
putinţă de a fi nou”? Am putea răspunde afirmativ la
fiecare din cele două întrebări, dacă ideea ce urmează
în prefaţă nechibzuitei propuneri: „Atîrnăm de
literatura franceză din pricina bilingvităţii noastre – cel
puţin a clasei suprapuse. Nu putem scrie în franţuzeşte,
ceea ce ar fi singura conduită logică – iar în româneşte,
unde imită în «cercul nostru strîmt», nu aducem culturii
generale nici o contribuţie şi nici un folos. Cu literatură
personală, nu putem interesa pe nimeni. Va trebui să
convingem Franţa că intelectualiceşte suntem o
provincie din geografia ei, iar literatura noastră un
aport, în ce are mai superior, la literatura ei”, n-ar oferi
altă cale de interpretare şi înţelegere. Chinuit ca şi mulţi
alţi contemporani ai săi de a se fi născut într-o cultură
periferică, minoră, Fundoianu descoperă în
bilingvismul româno-francez al societăţii culte
româneşti din acea vreme şansa noastră de a deveni
parte a unei culturi majore, universale. Căci –
reflectează mai departe autorul prefeţei – „citeşti deci
pe francezi ca pe nişte scriitori naţionali mai mari,
bucată dreaptă din tradiţia noastră”, reflecţie ce mă
duce cu gîndul, ca şi comparatist, la eseul Tradiţia şi
talentul personal publicat în 1917 de T.S. Eliot, care în
aceste afirmaţii: „simţul istoriei te obligă să scrii avînd
nu numai generaţia ta în sînge, dar şi sentimentul că
întreaga literatură europeană de la Homer şi, în
cuprinsul ei întreaga literatură a ţării tale au o existenţă
simultană şi alcătuiesc o ordine simultană”, conţine cu
toate diferenţele ei de perspectivă o idee asemănătoare.
Fundoianu pledează, aşadar, pentru o identitate mai
cuprinzătoare, care să ridice specificul naţional la
universal.

Citită din perspectiva vremii noastre, cînd literatura
română a parcurs o istorie în care identitatea ei s-a
lămurit, iar ideea integrării într-o identitate mai
cuprinzătoare, europeană, tinde să devină realitate,

prefaţa lui Fundoianu îşi dezvăluie nu faţa iconoclastă,
ci faţa ei constructivă. El propunea cu aproape un veac
în urmă integrarea într-o Europă modernă dominată
de cultura/ literatura franceză, cu care cultura/
literatura noastră are, începînd cu originile latine
comune, certe afinităţi. Am putea astăzi spune că, prin
iniţiativele unor scriitori de-a adopta limba franceză şi
prin succesul operelor acestora în Franţa, iar în unele
cazuri, în întreaga lume, crezul său programatic a fost,
atît cît era cu putinţă, împlinit. El însuşi a contribuit la
realizarea acestui proiect, lăsînd o operă bilingvă,
română şi franceză, care după o eclipsă de o jumătate
de veac de la tragica lui dispariţie în 1944 în lagărul de
exterminare de la Auschwitz-Birkenau, a revenit în
actualitate, receptată fiind cu o mai adîncă înţelegere în
ambele literaturi care-l revendică. Opera lui se bucură
din nou de o creştere a receptării, prin contribuţiile
româneşti ale lui Mircea Martin şi Ion Pop, dar şi
franceze, datorită cercetărilor de arhivă şi studiilor
realizate de Michel Carassou şi Petre Răileanu.

Cum poate fi însă înţeleasă atitudinea lui
Fundoianu, devenit între timp scriitor francez sub
numele Benjamin Fondane, faţă de poezia sa în limba
română marcată de publicarea volumului Privelişti
(1930), la şase ani de la plecarea sa din ţară? „De ce dar
– se întreabă el însuşi în prefaţa volumului intitulată în
răspăr Cîteva cuvinte pădureţe – o tipăresc astăzi? Ca să
o ucid doua oară, să lichidez un trecut de care aş voi
să-mi fie mai mult ruşine”. El încerca să-şi asume astfel
nu numai despărţirea de origini, ci şi de trecutul său
literar românesc. În opinia lui, poetul B. Fundoianu
murise în momentul plecării din ţară, iar volumul
Privelişti însemna opera lui postumă, aşezată peste el ca
o piatră tombală. Prin urmare, între Fundoianu şi
Fondane n-ar mai exista nici o legătură. Fondane era un
alt scriitor, cu identitate dobîndită de publicarea
volumelor scrise în limba franceză: Ulysse, Titanic etc.,
care dezvăluiau în locul tradiţionalistului / expre-
sionistului din Privelişti un avangardist nealiniat vreunei
grupări.

Istoricii literari din posteritatea sa critică s-au situat
pe poziţii diferite în această problemă, unii vorbind de
ruptura dintre cei doi autori independenţi, de notat fiind
în acest sens Laurenţiu Ulici care afirmă: „În
Fundoianu nu coexistă doi poeţi, ci se succed doi poeţi,
unul urmînd celuilalt, dar fără a fi pregătit de acesta şi
aflîndu-se între ei în relaţii de perfectă independenţă”,
iar alţii de continuitate, în realizarea căreia admit – ca şi
Mircea Martin – că între cei doi există doar o „cezură”,
în care unul îl pregăteşte pe celălalt. 

Existenţa unei continuităţi şi nu a unei rupturi
definitive este dovedită, de altfel, şi de faptul că
scriitorul a continuat să publice poezii şi articole în
revistele româneşti de avangardă şi după stabilirea sa în
Franţa. În studiul B. Fundoianu/ Fondane – în revistele
româneşti de avangardă, Ion Pop prezintă amănunţit
aceste tribulaţii ale scriitorului care publică, alături de
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poezii scrise în limba română înainte de plecare,
pregătind apariţia Privelişti-lor, şi poezii în limba
franceză, însemnînd „o fază de trecere între poezia
românească şi opera lui ulterioară”. Poeziile scrise în
franceză reprezintă, spre a prelua titlul uneia publicate
în revista Contimporanul, un exercice de français pregătitor
afirmării sale ca scriitor în limba de adopţiune.
Imagisticii rurale din Privelişti îi ia locul una urbană,
structurînnd viziunea poetică într-o manieră stilistică
apropiată de a expresioniştilor germani. Mă opresc însă
la poemul Nature morte, în care poetul trece de la
descriptivismul vizionar de tip expresionist la o
formulă colocvială, confesivă, în vers liber, practicată
apoi consecvent. Fragmentul următor: „tu es si seul
que tu as oublié ton rôle/ de quoi voulais-tu bien parler
la terre bouge/ voilà déjà qu’elle crie dans ta peau -/
une bouteille et une banjo/ et cette voix sans bouche/
tout mon passé est là dont je n’ai plus que faire/ son
sang troue la neige -” („eşti atît de singur şi ţi-ai uitat
rolul/ despre ce anume vrei să vorbeşti pămîntul se
clatină/ iată că strigă-n pielea ta -/ o sticlă şi un banjo/
şi glasul ăsta fără gură/ e-acolo tot trecutul meu cu care
nu mai am ce face/ sîngele lui găureşte zăpada” – În
româneşte de Virgil Teodorescu, în antologia B.
Fundoianu, Poezii, Editura pentru literatură, Bucureşti,
1965), indică starea de spirit a poetului, marcată de acea
singurătate şi nelinişte proprie omului dezrădăcinat şi
emigrant, care-l vor urmări ca o fatalitate pe tot
parcursul vieţii. Dar nu transmit oare şi Privelişti-le
aceeaşi nelinişte în faţa vidului existenţial, proiectată în
decorul unei naturi de o primitivitate rustică? Să ne
amintim versurile meditative din Herţa, IV: „Trecutu-i
lîngă lampă/ şi plină e oglinda cu cute în obraz/ E-aşa
de lungă vremea de cînd nu mai e azi/ şi stearpă şi
molîie ca o convalescenţă/ Aştepţi în toată seara
aceeaşi diligenţă/ care debarcă aceiaşi ovrei ce se
întorc/ În case, ştiu vapoare ce pleacă spre New York”,
conţinînd o stare de spirit asemănătore celei din
poemul Nature morte. “Privelişti”-le sale nu descind din
Pastelurile lui Vasile Alecsandri, ci din Florile răului de
Charles Baudelaire, cultivînd programatic estetica
urîtului şi chiar anti-poezia. Există, aşadar, o
continuitate între Fundoianu şi Fondane, dezvăluindu-
se mai întîi la nivelul fondului sufletesc.

Poetul a încercat să reprezinte drama omului
modern dezrădăcinat, străin, continuu emigrant într-un
simbol/ arhetip cultural. El nu o descoperă, aşa cum ne
aşteptăm, ţinînd cont de originea sa etnică, în figura
mitică a evreului rătăcitor, deşi sub ocupaţia germană
se identifica el însuşi cu Isaac Laquedem, numele
medieval-occidental al lui Ahasverus, ci în cele mai
adînci straturi culturale europene, în personajul central
al Odiseii homerice, Ulise, căruia îi atribuie la un
moment dat origine evreiască: „tu erai evreu, Ulise”.
Ca şi alţi mari scriitori ai secolului XX: James Joyce,
Nikos Kazantzakis, ori conaţionalul său Ilarie Voronca
devenit de asemenea poet de limbă franceză, el

actualizează figura eroului homeric înscriindu-l –
remarcă Olivier Salazar-Ferrer – „într-o perspectivă
postnietzscheeană”. Identificarea cu Ulise apare foarte
timpuriu în conştiinţa lui Fundoianu, aşa cum relevă
cîteva dintre primele încercări poetice româneşti
rămase în manuscris şi restituite de Paul Daniel şi
Gheorghe Zarafu în ediţia de Poezii apărută în 1983,
impilcînd unele modificări şi semnificaţii noi ale
mitului. Iată, de pildă, finalul sonetului Ulisse din 1914:
„Şi eu ascult divinele ispite/ Ce sufletu-mi îl fură şi-l
dezmiardă -/ Pîn’lacomă prăpastia mă-nghite”,
reprezentînd un Ulise care se eliberează voluntar de
catargul raţiunii pentru a se contopi dionisiac, în sensul
nietzscheean al termenului, cu iraţionalul naturii/
cosmosului, idee reluată în terţinele altui sonet din
acelaşi an, intitulat Sirenele: „Dar eu ascult cu sufletul
extatic/ Căci glasul lor, vrăjit şi singuratic/ E-otravă,
dacă-l sorbi...dar e şi miere...// Prăpastie-i, o ştiu! Dar
stau pe proră/ Şi-ascult şi pier în undele efemere/ În
vraja din suprema-mi auroră”, în care extazul dionisiac
se dezvăluie în coincidenţa contrariilor/ extremelor. Şi
tot din acelaşi an al adolescenţei lui Fundoianu datează
poemul Galera lui Ulise, mărturisind alături de sonete
aceeaşi identificare obsesivă cu imaginea inversată a
eroului antic.

Dar Ulysse este titlul primului volum de poezii în
limba franceză, apărut la Bruxelles în 1933, prin care
Benjamin Fondane intra în conştiinţa publicului
occidental. Volumul este o Odisee modernă, proiectînd
în figura lui Ulise neliniştile şi obsesiile unui eu revoltat
împotriva limitelor sale empirice şi cognitive,
descoperindu-se vizionar, pe urmele lui Arthur
Rimbaud, căruia Fondane i-a consacrat cartea Rimbaud,
le voyou din aceeaşi nevoie de identificare cu un arhetip
al poeziei moderne, în alteritate. Ulise-le său îi
însumează pe toţi rătăcitorii sau vizionarii porniţi în
căutarea Absolutului, sfîrşind – ca să vorbim în
termenii lui Hugo Friedrich din Structura liricii moderne –
într-o „transcendenţă goală”, pe care o putem desluşi
în versurile: „ O fericire neştiută îmi cuprinsese, lin,
mijlocul/ strigam că-s liber, fericit, dar groaza/ îmi
arunca un soare crud/ ce putrezea cînd l-atingeam cu
mîna/ Ce-aş fi putut să fac decît/ să izbucnesc în rîs,
cu poftă?/ SINGUR! Eram deodată-n lume singur/ eu
numai şi cu rîsul meu/ singur eram şi mă căzneam să
aflu unde-i Dumnezeu/ Sertarele-n sfîrşit deschise,
toate/ unde s-ascunde? Sfîşiam/ mucavaua ce-nvelea
neantul/ Unde se-ascunde, unde se strecoară?/ Unde
să dau de cel/ ce pleoapa-mi apăsase-atîta vreme?”.
Acest Ulise modern este în continuă schimbare/
metamorfoză, care provine nu din conştiinţa unei
identităţi imuabile a omului, întorcîndu-se la sine din
aventura cunoaşterii spre recunoaştere, ci din căutarea
ei febrilă, pe un drum fără întoarcere, a cunoaşterii fără
recunoaştere. Dacă homericul Ulise se întoarce după
20 de ani de aventuri în Ithaca natală, regăsindu-se
acelaşi/ identic, Ulise-le fondanian nu va mai reveni
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niciodată la Herţa, o Ithacă degradată, pe unde
„şoseaua ca o talpă s-a rupt de-atîtea ploi/ Trec porcii,
cei cu suflet de baltă, spre noroi/ trec porci urîţi, să
doarmă stupid într-o băltoacă -/ ca haosul pe lume din
nou să se desfacă” (Herţa, V). El se va îndepărta fără
întoarcere de ea, ca-ntr-o continuă fugă de sine,
descoperindu-se mereu altul. Dar această experienţă a
alterităţii nu înseamnă renunţare la identitatea sa ca
unitate a fiinţei închisă în ea însăşi, ci o reafirmare a
unei identităţi mai cuprinzătoare, deschisă, concepută
platonic drept fiinţa ca unu şi multiplu. În virtutea
pluralităţii fiinţei, Ulise este rătăcitorul/ trecătorul om
şi, totodată, martorul existenţei sale, ambii fiind
integraţi în lume ca într-un labirint de oglinzi: „Lumea
e-n faţa mea, o văd, dar eu, eu unde sînt?/ Trec, şi
nimic nu mai rămîne din ce fusese în oglindă/ nimic,
măcar o singură spărtură/ strigătul meu n-aruncă o
umbră pe pavaj/ şi totuşi, stînci de piatrămi strivesc
sub ele somnul/ o mînă nevăzută îmi smulge
pleoapele/ nu pot să-nchid un ochi/ şi trebuie să strig
mereu pîn’la sfîrşitul lumii/ nu pot să dorm o clipă
pîn’la sfîrşitul lumii/ nu sînt decît un martor...”.
Volumul se încheie însă cu o despărţire a poetului de
Ulise: „E vremea să ne despărţim, Ulise; pămîntul s-a
sfîrşit.../ Trecut-a timp destul de cînd ne-au ronţăit
otgonul şobolanii/ şi din ureche ceara ne-au ciugulit-o
pescăruşii/ Singuri să ne legăm cu funii ar fi un lucru
prea de tot!/ Vrei să ne aruncăm, Ulise, de bună voie-
n apa mării?/ Abia aştept s-aud cîntecul care ucide!”,
versuri care trimit la sonetele scrise în adolescenţă de
poet, exprimînd aceeaşi dorinţă de contopire extatică
cu iraţionalul existenţei.

În cînturile acestei moderne epopei, asemănătoare
unor secvenţe dintr-un film de lung metraj, structurate
pe respiraţia lungă a engambamentului care înglobează
adesea imagini constructiviste sau suprarealiste, se
amestecă trăirismul filosofic al autorului cărţii de eseuri
Conştiinţa nefericită cu aspecte livreşti atît de diverse,
încît freneticul lor discurs elaborat alternativ la toate
persoanele vorbirii pare a totaliza existenţa într-un
mod analog Cantos-urilor lui Ezra Pound. Ulysse este
opera unui poet modern pentru care tentaţia
avangardistă din Cine-poeme-le scrise mai înainte în
franceză sub impactul experienţei sale de regizor de
film este doar o aventură asimilată unei formule
poetice mult mai cuprinzătoare. O poezie exploratorie
a lumii, dar şi a culturii, scrisă într-o limbă universală,
confirmînd ceea ce lui însuşi îi plăcea să spună că
„pentru artist nu există decît o singură patrie: cea
lingvistică”. 
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Elemente lexicale de origine franceză în romanul
Fecioarele despletite de Hortensia Papadat-Bengescu
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Lexical Elements of  French Origin in the Novel “Disheveled Virgins” by Hortensia Papadat-Bengescu

In this paper we aim to undertake an analysis of  the way in which some loanwords of  French origin in the Romanian
language were valued in the prose language of  the interwar period, having as a support text the novel Disheveled Virgins
by Hortensia Papadat-Bengescu. We refer both to the lexical loans that adapted themselves from a phonetic, spelling,
morphological and semantic point of  view to the system of  the Romanian language and which were unconsciously taken
over by the writer as inherent elements of  her working language (loanwords) and to the un-adapted or partially adapted
loans (xenisms) used deliberately, with stylistic purpose, to individualize the characters and achieve linguistic realism. We
can notice that Hortensia Papadat-Bengescu tends to use old lexical variants that belonged to early stages of  integration
of  the French neologism and which differ from the forms provided by the dictionaries of  that period.

Keywords: loanword, xenism, linguistic contact, stylistic effect, loanword adaptation

ÎÎ ncă de la debutul Hortensiei Papadat-
Bengescu în şedinţele cenaclului
Sburătorul, Eugen Lovinescu remarca,

analizând opera scriitoarei, „erupţia verbală” şi „limba
saturată de neologismul ostentativ şi inutil” dictate,
însă, de „necesităţile noţionale şi estetice” ale unei
literaturi intrate pe calea modernizării1. Aceste
necesităţi noţionale şi estetice, despre care vorbeşte
Lovinescu, aveau ca fundament principiul sincronizării
culturii româneşti, aflate în plin proces de
modernizare, cu valorile culturii europene, ale culturii
franceze îndeosebi. Intelectualizarea prozei şi a poeziei
româneşti în prima jumătate a secolului al XX-lea şi
trecerea de la o literatură preponderent rurală la una de
inspiraţie citadină, sub influenţa modelelor europene, au
favorizat mutaţii de ordin tematic şi estetic cu
repercusiuni asupra vocabularului şi sintaxei operelor
unor scriitori, printre care şi Hortensia Papadat-Bengescu. 

Pornind de la constatarea că studiile despre
influenţa limbii franceze în limbajul literaturii
româneşti ocupă un loc marginal în cercetările
lingvistice, ne propunem, în articolul de faţă, să
realizăm o analiză a modului în care unele împrumuturi
lexicale de origine franceză au fost valorificate în proza
românească din perioada interbelică, având ca text
suport romanul Fecioarele despletite (1926) al Hortensiei
Papadat-Bengescu, operă ce se înscrie pe direcţia
prozei „moderne”, de inspiraţie citadină, a cărei
tematică favorizează deschiderea către categoria
lexicală a neologismelor. 

Când vorbim despre influenţa franceză asupra
limbii unui scriitor, avem în vedere două piste de
cercetare: una care ne duce spre acele fapte de limbă
(cuvinte, locuţiuni, structuri sintactice) care au fost

Hortensia Papadat-Bengescu
(Creion de Henri Mavrodin)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/f/fc/Hortensia_
Papadat-_Bengescu.jpg
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împrumutate de limba română literară începând cu
sfârşitul secolului al XVIII-lea (perioada de început a
influenţei franceze în Principate) şi care se impun
scriitorului prin însăşi folosirea aspectului normat al
limbii (le vom numi împrumuturi propriu-zise) şi alta către
vizează acele elemente neintegrate sau integrate parţial
în sistemul limbii române, folosite intenţionat, cu scop
stilistic, pentru individualizarea personajelor sau pentru
realizarea realismului lingvistic al operei (xenisme). În
ceea ce priveşte împrumuturile propriu-zise, am
acordat atenţie mai ales unor variante de adaptare,
aflate în contradicţie cu norma limbii literare din
perioada respectivă. Ca punct de reper pentru ceea ce
înseamnă norma limbii din prima jumătate a secolului
al XX- lea, am folosit Dicţionarul Universal al Limbei
Române, ediţia a V-a, 1925, aparţinând lui Lazăr
Şăineanu (DULR) şi Dictionnaire Français-Roumain
(1903), al lui Urechia.

Este cunoscut faptul că la începutul secolului al
XX-lea, limba română literară trecuse deja   printr-un
complex proces de „reromanizare” care a avut ca
rezultat înlocuirea vechilor împrumuturi din slavonă şi
neogreacă cu împrumuturi din latina savantă şi din
limbile romanice, în mod deosebit din limba franceză.
Inserţia elementului lingvistic francez s-a realizat, în
primul rând, prin intermediul traducerilor din secolul al
XIX-lea care au constituit un important şi eficient
mijloc de îmbogăţire, de modernizare, chiar de
occidentalizare a limbii şi culturii române.

Cât priveşte integrarea în sistemul limbii române,
majoritatea neologismelor de origine franceză au
trecut, de-a lungul timpului, prin numeroase schimbări
de natură fonetică, ortografică şi morfologică potrivit
normelor specifice fiecărei etape de dezvoltarea a
limbii literare. În linii mari, adaptarea s-a făcut fie
urmându-se în scriere modul de pronunţie din limba
franceză, fie forma grafică a originalelor franţuzeşti.
De cele mai multe ori, fixarea formei neologismului
românesc s-a condus după formele din latină sau
italiană ale corespondentului din franceză, mai
apropiate de specificul fonetic şi morfologic al limbii
române.

Deşi în prima jumătate a secolului al XX-lea,
normele de adaptare a împrumuturilor franţuzeşti erau,
în mare măsură, stabilite, unele neologisme cunoşteau
încă variante. În romanul bengescian Fecioarele despletite,
întâlnim forme2 precum frecuentate (52), femenine (102),
complect (100), avantagii (106), personagiu (51), curagios
(113), higienice (31), oteluri (94) care au aparţinut unei
prime etape de integrare a neologismului francez (aşa
cum dovedeşte dicţionarul bilingv al lui Urechiă din
1903). 

În “Dicţionarul universal al limbei române” (DULR,
ediţia a V-a, 1925) găsim înregistrate formele: frecventa,
feminin, complet, avantaj, personaj, curagios, igienic, hotel
forme cu care neologismele s-au fixat în limba română
şi pe care le regăsim şi astăzi în dicţionare (cu excepţia

cuvântului curagios care a devenit curajos). Referitor la
exemplele extrase din textul Hortensiei Papadat-
Bengescu, putem face următoarele observaţii privind
modul de adaptare a elementelor de origine franceză:

a) Sufixul - age (lat - agium) din limba franceză, este
redat prin - agiu: fr. avantage> avantagiu, fr. personnage>
personagiu etc. Dacă în primele traduceri din secolul al
XVIII-lea, formele cele mai frecvente erau în – aj3,
după 1850 sufixul apare şi cu forma - agiu, sub influenţa
lat. -agium şi ital.- aggio. Mai târziu, forma în - aj s-a
impus sub influenţa pronunţiei franceze4.

b) Forma adjectivului femenine (<fr. féminin, lat
femininus) se datorează modelului oferit de substantivul
femeie (< lat. familia). Varianta femenin este confirmată şi
de DFR al lui Urechiă (1903) în timp ce în DULR
(1925) întâlnim deja forma feminin, mai apropiată de
etimologia franceză, formă pentru care optează şi
George Călinescu în Enigma Otiliei (1938)5. 

c) Adjectivul frecuentate, provenit din verbul frecuenta
(lat. frequentare, fr. fréquenter), urmează modelul italian de
adaptare a neologismelor care conţin grupul qu (qu =
cu). În DULR (1925) este înregistrată varianta frecventa
care s-a păstrat până astăzi şi care urmează modelul
latino-german de adaptare (qu =cv).

În limba română, adaptarea împrumuturilor care
conţin grupul qu - s-a realizat ( după un lung proces de
oscilaţii) urmându-se fie modelul latinei şi germanei
(pronunţia cv: acvariu, adecvat), fie modelul italian (
pronunţia cu : acuarelă, ecuaţie etc), fie modelul pronunţiei
franceze (k, înainte de a, o, u şi k palatalizat, înainte de
e, i: anticar, calitate, echilibru, echivalenţă etc). Uneori, din
existenţa mai multor posibilităţi de adaptare au
rezultat, în limba română, două cuvinte neologice cu
acelaşi etimon: consecvenţă şi consecinţă din lat. consequentia,
fr. conséquence. Dacă pentru consecvenţă s-a urmat modelul
latin şi german, la consecinţă se constată o prepon-
derenţă a celui francez (prin reducerea lui qu la c,
transformarea consoanei oclusive palatale k în africata
c şi redarea lui -ence prin –inţă). Într-o fază iniţială, sub
influenţa modelului italian de pronunţare a grupului qu,
adaptarea a fost în forma consecuenţă, iar apoi, prin
trecerea lui –enţă la –inţă pe baza analogiei cu
elementele moştenite, a rezultat varianţa consecuinţă şi,
mai apoi, forma actuală consecinţă6.

d) Adjectivul complect (fr. complet, lat. completus), care
s-a impus la un moment dat chiar în limbajul scris, este
un „fenomen de hipercorectitudine” (Rodica Zafiu)7,
rezultat în urma unei analogii cu alte adjective, precum
direct, perfect, împrumuturi modelate după forme în care
participiul latinesc conţinea grupul –ct- (directus,
perfectus). Descurajarea folosirii formelor complect şi a
complecta, venită din partea unor lingvişti, a dus la rărirea
apariţiei lor. 

e) Adaptarea cuvântului higienice < fr. hygiénique se
face urmându-se grafia din franceză şi nu pronunţia,
deşi în DULR (1925) şi DFR (1903) adjectivul apare cu
forma igienic. În altă situaţie (oteluri < fr. hôtel),
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scriitoarea preferă varianta iniţială de adaptare adică
urmarea în grafie a pronunţiei din franceză, adaptare
atestată şi de DFR (1903) dar la care se renunţă în
DULR (1925), unde neologismul este înregistrat cu
forma actuală, hotel.

O categorie de neologismele franţuzeşti terminate
în –ion, -tion (având echivalente latineşti -(t) io / -(t)
ionis), care în limba română literară nu au parte de o
redare unitară, cunosc, la Hortensia Papadat-
Bengescu, fie adaptarea în –(ţ)ie, fie cea în –(ţ)iune:

– abnegaţie (23) <fr. abnégation, în DULR-
abnegaţie/abnegaţiune 

– vocaţiune (22) < fr. vocation, în DULR- vocaţiune
– emanaţiuni (122) < fr. émanation, în DULR-

emanaţie/emanaţiune
– emoţiune (119) < fr. expédition, în DULR-

expediţie/expediţiune
– ocupaţiuni (109) < fr. occupation, în DULR-

ocupaţie/ocupaţiune
– aspiraţiunilor (121) < fr. aspiration, în DULR-

aspiraţie/aspiraţiune
Prezenţa, în DULR (1925), a celor două variante de

redare a neologismelor de acest tip reflectă oscilaţiile
de pe terenul limbii literare cu privire la impunerea unei
forme sau a alteia. În perioada premodernă a limbii
române literare, tendinţa generalizată a fost cea de
adaptare în - (ţ)ie a substantivelor latineşti terminate în
- (t)io dar şi a împrumuturilor din limbile romanice
corespunzătoare acestor substantive latineşti. Aceste
sufixe au cunoscut, la unii lingvişti, şi adaptarea în -
(ţ)ion (provizion, naţion, ambiţion) mai apropiată de
pronunţia din franceză. După 1830, aceste sufixe au
luat forma lui –(ţ)ie şi, mai apoi a lui -(ţ)iune, după
modelul cuvintelor moştenite terminate în -ciune. Se
ajunge chiar, în a doua parte a secolului al XIX-lea, la
o supraabundenţă de cuvinte în –(ţ)iune. Unii lingvişti
(Iorgu Iordan, Al.Rosetti, G. Ivănescu, Silviu Berejan)
susţin faptul că substantivele derivate cu sufixul –(ţ)ie
au pătruns în Principate prin filieră rusă iar cele cu
sufixul –(ţ)iune direct din limba franceză. În limba
română actuală există o anumită specializare (pentru
semnificaţii şi stiluri) pentru aceste elemente care,
altădată, aveau aceleaşi valori. Astfel, unele forme în –
(ţ)iune sunt considerate variante învechite, fiind
preferate, mai ales, în stilul beletristic sau publicistic.

O categorie aparte de împrumuturi de origine
franceză, puternic reprezentată în romanul Fecioarele
despletite, o reprezintă xenolexicul, adică împrumuturile
neadaptate sau adaptate parţial, folosite intenţionat de
către scriitoare, cu scop stilistic, şi care sunt
individualizate prin scrierea cu caractere cursive.
Acestea iau forme dintre cele mai diverse: cuvinte,
locuţiuni, propoziţii, fraze şi chiar texte. Înainte de a
sublinia importanţa xenolexicului în textul bengescian,
trebuie remarcat faptul că utilizarea unor cuvinte şi
expresii provenind din limba franceză nu este un
fenomen unic în literatura din prima jumătate a

secolului al XX-lea. Şi alţi scriitori (Camil Petrescu,
George Călinescu ş.a.) au introdus, în discursul
naratorului sau al personajelor, numeroase
franţuzisme8 valorificând, astfel, potenţialul expresiv şi
prestanţa culturală a limbii franceze. Ele sunt preferate
datorită notei lor distinctive, de „element străin”, care
le asigură expresivitatea şi forţa de evocare în raport cu
posibilele echivalente româneşti. Raportate la normele
limbii literare, aceste elemente de lexic franţuzesc
dublează, de cele mai multe ori, forme lexicale
existente în limba română, ceea ce le conferă statutul
exclusiv stilistic de împrumuturi de „lux”9. 

Franţuzismele prezente în textul supus analizei
noastre fac parte, îndeosebi, din câmpul lexical al
obiectelor de vestimentaţie: un fourreau negru (67),
tailleur clasic (72), rochia de crêpe marocain (81), pălăria
de satin laqué (81), rochie de foulard citron (99), pe ceintura
taliei (113), o robe-chemise (114), déshabillé-uri (71), dar şi
din cel al onomasticii sau al toponimiei: Maison d’Art
(122), crêpe de Chine (108), Coca-Aimée (120) , Mika-Lé
(55), Maison Lys (52) etc.

Xenismelor-lexeme li se adaugă contrucţii de nivel
superior (sintagme, propoziţii, fraze) în limba franceză
care, deşi conferă textului literar un aspect hibrid,
contribuie la individualizarea personajelor prin inter-
mediul limbajului şi la transpunerea, în universul
operei, a unei mode lingvistice specifice societăţii
interbelice : 

„Ma Fée noire”, a complectat Maxenţiu…(63)
“Toţi Drăgăneştii în Dealul Spirii au fost crâşmari

de père en fils. Noblesse de baril!” (67)
Analiză xenismelor identificate în romanul Fecioarele

despletite scoate la iveală unele aspecte ce ţin de
comportamentul morfologic al acestei categorii
lexicale. Observăm că, deşi sunt considerate
împrumuturi neadaptate, majoritatea xenismelor
primesc mărci gramaticale capabile să le asigure
includerea într-o anumită clasă lexico-gramaticală,
adaptându-se constrângerilor sintactice ale contextului
în care sunt introduse. Pentru clasa numelui, mărcile
gramaticale sunt articolele hotărâte şi nehotărâte şi
desinenţele de plural care permit calificarea lor din
punctul de vedere al categoriilor genului numărului şi
cazului: un toute- queue (18), parfait-ul glacé (23), menu-ul
(23), épreuvele (48), pointura mea (49), compte-rendu-urile
(63), cunoşteam parola (65) etc.

Remarcăm păstrarea genului din limba franceză
pentru xenismele- substantive feminine (pointura,
épreuvele, parola) şi încadrarea la neutru a substantivelor
care în franceză sunt masculine (menu-ul, compte-rendu-
urile etc).

Modalitatea de articularea şi de atribuire a desinen-
ţelor de plural diferă puţin de ceea ce se întâmplă cu
împrumuturile franţuzeşti adaptate, în sensul că
articolul hotărât enclitic şi desinenţele de plural pentru
genul neutru sunt ataşate cu ajutorul cratimei la forma
intactă de singular nearticulat (parfait-ul glace, menu-ul,



projet-ul), în timp ce femininele sunt “românizate” prin
sudarea articolelor hotărâte enclitice de formele
nearticulate însoţită uneori de substituirea unor sunete
originare: épreuvele ( –e mut din radăcina cuvântului
francez şi –s, desinenţa de plural, au fost înlocuite cu
desinenţa de plural românesc –e şi articolul hotărât
enclitic –le), pointura (articolul hotărât românesc a
înlocuit pe-e mut din tema originarului franţuzesc). 

Aspectele semnalate mai sus evidenţiază faptul că,
deşi majoritatea elementelor lexicale de origine
franceză prezente în romanul Hortensiei Papadat-
Bengescu sunt împrumuturi asimilate, adaptate
sistemului limbii române (fapt care dovedeşte o
cunoaştere aprofundată a resurselor limbii), există şi o
tendinţă de folosire a unor variante lexicale „depăşite”
care aparţin unei faze incipiente de integrare a
neologismului francez (începutul secolului al XX-lea).
De asemenea, remarcăm predispoziţia scriitoarei
pentru împrumuturi neasimilate care suplinesc, prin
forţă expresivă, corespondentul din limba română şi
care contribuie la individualizarea, prin limbaj, a
personajelor.

Note:

1. Eugen Lovinescu, Memorii, Aqua Forte, Bucureşti, Editura
Minerva, 1998, p. 182
2.Exemplele au fost extrase din ediţia Hortensia Papadat-
Bengescu, Ciclul familiei Hallipa, Bucureşti, Editura 100+1
Gramar, 2002, prefaţă, consideraţii bibliografice de Valeriu
Râpeanu
3. vezi Ana Goldiş-Poalelungi, L’ influence du français sur le
roumain (Vocabulaire et syntaxe), Paris, Société des Belles
Lettres, 1973, p. 111
4. În cazul sufixului –ège (lat. egium, it.-eggio) , s-a urmat
modelul latino-italian (collège >colegiu, cortège >cortegiu,
privilège> privilegiu)
5. vezi George Călinescu, Enigma Otiliei, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1982, p.18
6. vezi Ioan Oprea, Rodica Nagy, Istoria limbii române literare.
Epoca modernă, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2002,
p. 276-278 
7. vezi Rodica Zafiu, „Complect”, în România literară, Nr. 47,
din 24 noiembrie 2006, http://www.romaniaculturala.ro
/articol. php?cod=7924
8. În bibliografia românească, elementele lexicale
neadaptate sau în curs de adaptare poartă diferite denumiri:
xenisme, barbarisme, peregrinisme, străinisme, cuvinte aloglote sau,
în situaţii particulare, franţuzisme, anglicisme, italienisme etc,
neexistând o delimitare foarte clară între ariile de
cuprindere ale acestor termeni. În lucrările de lingvistică
din străinătate se face distincţia între xenisme, cuvinte
neadaptate, percepute ca fiind străine, peregrinisme, cuvinte
în curs de adaptare şi împrumuturile propriu-zise, adică
împrumuturile care s-au integrat complet în sistemul limbii
primitoare.
9. Vezi Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Aspecte ale influenţei

engleze în româna actuală, în Vocabularul limbii române actuale.
Dinamică, influenţe, creativitate, Bucureşti, Editura All, p.91-
94 şi Sextil Puşcariu, Limba română, Bucureşti, Editura
Minerva, p. 371
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Fănuş Neagu’s short stories

Ovidiu Moceanu’s study gives an overview of  Fănuş Neagu’s short story fiction up to the volume Pierdut în Balcania
– Lost in Balcania (1982), which he considers a synthesis and configuration of  the defining elements for the author’s
narrative art. The obsession of  the pure word is, undoubtedly, one of  the most striking dimensions of  Fănuş Neagu’s
prose. Even in the case of  possibly less successful stories, comprised especially in the first volumes, the failings do not
have stylistic causes. The sensation of  elaboration is dispersed under the extraordinary pressure of  daily life happenings,
sometimes so brutal they fringe paroxysm, some other times picturesque or eccentric. The preoccupation for
composition is overt in all the volumes. This is exactly what Fănuş Neagu referred to when he stated that, while writing
his first novel „he was overwhelmed with despair and fear”. The metaphorical density of  Fănuş Neagu’s work is indebted
to the school of  the Romania classics (Sadoveanu, Creangă, Panait Istrati), the style being „vital”, „as each author comes
up with a world, with his own world, which lives as he used to live once upon a time, in his childhood, or as he is currently
living (…) The style, Fănuş Neagu specifies next, is my eye carried over the field which hosts the living world”. The
author of  the study starts from these statements and discovers the characteristic features of  Fănuş Neagu’s short stories,
considering the thematic and stylistic core of  the pieces which provided the author’s unmistakable identity in the
Romanian short story fiction of  the second half  of  the 20 century.

Keywords: Short story, narration, style, metaphor, rural universe, flabbergasted characters, terror, nostalgia, customs,
transition

DD in cărţile acestui prozator – cele mai
importante, desigur – ţâşneşte,
imposibil de stăpânit, izvorul

metaforei, „izvor cu dropii”: puternică sau seacă până
la notaţie, aridă şi indiferentă, debordând de vitalitate
ori sugerând doar spectacolul vitalităţii, umplând
lumea de culori stranii; neaşteptată, plină de poezie,
simplă joacă a fanteziei care o ia razna îmbătată de
gustul libertăţii; retrăgându-se la timp, în teaca strâmtă
a propoziţiei, pentru a lăsa câmp deschis substanţei
epice, întâmplării; niciodată însă trădătoare, în perfectă
armonie cu o fire îndrăgostită de viaţă, mereu
nemulţumită de ceea ce se întâmplă cu sine şi cu
ceilalţi, o inimă prea largă pentru a avea timp de
sentinţe finale, inclemente. De aici şi mărturisirea:
„Religia mea este aceea de a face oamenii să se iubească
între ei, de a-i învăţa să guste şi să priceapă frumosul,
de a-i ajuta să vadă răutatea care pluteşte în jur şi să
încerce să o distrugă” Metafora bună are darul de a
apăra şi de suspiciuni, mai ales dacă pe prozator îl
interesează „fruntea omului, tâmplele lui, şi nu
pintenii”.

Obsesia cuvântului pur e, incontestabil, una dintre

cele mai frapante dimensiuni ale prozelor lui Fănuş
Neagu şi dacă vom găsi, mai ales în primele volume, şi
povestiri mai puţin izbutite, nereuşita nu are cauze
stilistice. Nu totdeauna e suficientă invenţia verbală,
imaginaţia debordantă, compoziţia ţinând şi de alte
resorturi. Senzaţia de elaborat se disipează sub
presiunea extraordinară a faptului de viaţă, uneori
brutal până la paroxism, alteori pitoresc, excentric.
Preocuparea pentru compoziţie este vizibilă în toate
volumele. La acest aspect, credem, s-a referit Fănuş
Neagu când a afirmat că scriind primul roman „/a/
fost cuprins de deznădejde şi de frică”: „Povestitor
prin vocaţie, în momentul când m-am decis să scriu
acest roman (…), în care am aşezat, filtrate, amintiri,
întâmplări, poveşti şi obsesii, am fost cuprins de
deznădejde şi de frică”. Desigur, alta trebuie să fie ceea
ce numeşte W. Kayzer „atitudine narativă”, „care se
află în cea mai intimă corelaţie cu problema stilistică”.
Densitatea metaforescă a paginii lui Fănuş Neagu s-a
format la şcoala clasicilor (Sadoveanu, Creangă, Panait
Istrati), stilul fiind „vital”, „pentru că orice autor vine
cu o lume, cu lumea lui, care trăieşte aşa cum a trăit el
cândva, în copilărie, sau aşa cum trăieşte el astăzi (…)
Stilul este ochiul meu purtat asupra câmpului în care se
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mişcă lumea”.
Preocuparea pentru stil nu a trecut neobservată. S-

a vorbit despre pitorescul prozei lui Fănuş Neagu,
fantastic, patetic etc., în toate existând un sâmbure de
adevăr. Bătaia pe aceleaşi clape l-a iritat făcându-l să
exclame cu năduf: „… nu mai scap de pitorescul acesta
pe care mi l-a aplicat, ca pe o compresă, Paul
Georgescu, în vecii vecilor”. Eugen Simion vorbea
despre modernitatea povestirilor şi sublinia forţa
deosebită a limbajului, care face să trăiască fapte
anodine şi care instituie un cod anume, imposibil de
tradus în limbaj comun, pentru că, traduse, faptele şi-
ar pierde orice farmec. Modernitatea nu e a substanţei,
ci a unghiului de vedere, a „atitudinii narative”, a
scriiturii. Cei care îi contestă prozatorului conştiinţa
teoretică ar trebui să cerceteze mai amănunţit
resorturile povestirilor sale ca să descopere acea
filozofie implicată în carnea prozei, neostentativă,
pentru că de nimic nu are acest creator mai mare silă
decât de teoretizările sterile.

Fănuş Neagu a descoperit un filon narativ foarte

bogat pe care l-a ştiut feri de influenţe de tot felul, l-a
apărat de ingerinţe suspecte şi dacă s-a amintit de M.
Sadoveanu sau Panait Istrati, vom remarca imediat că
apropierile apar numai la nivelul unor situări ale
naratorului faţă de lume, nu în substanţa intimă a
povestirii. Lui Adrian Păunescu îi spunea: „Istrati acuza
şi plângea. Am reţinut răzvrătirea, am refuzat lacrimile
(…) De la Sadoveanu am oprit cântecul, am alungat
mila”. Ca repere ale receptării, am putea invoca şi pe
Vasile Voiculescu, Gala Galaction (Moara lui Călifar, În
pădurea Cotoşmanei). Truda asupra frazei (îşi spune cu
mândrie „scriitor profesionist”, dar neuitând să
precizeze ce se înţelege prin asta) ni l-ar evoca pe I.
Creangă sau Mateiu Caragiale, cu acesta din urmă
„măsurându-se” într-un roman, Frumoşii nebuni ai
marilor oraşe (1976). Fabulosul (Pierdut în Balcania sau
Fântâna, Lişca ş.a.), cu aspectele sale ezoterice, are
funcţie cognitivă, întocmai ca la Mircea Eliade,
exprimând, adesea cu abia stăpânită încântare,

înfrigurarea în faţa marilor mistere ale fiinţei umane, ale
lumii. Scenariul este mitic, cu măsură totuşi, excluzând
pitorescul folcloric de paradă.

Nu ignoră experienţe literare străine, scriitorul
genial fiind considerat Thomas Mann.

„Iubire, moarte, timp, natura misterioasă, prolifică,
sunt motivele (s.a.) acestor povestiri moderne, în care
fantasticul e privit totdeauna cu un ochi necruţător de
realist şi, invers, observaţia morală e neîncetat împinsă
spre fabulos şi senzaţional” afirmă Eugen Simion.
Recuperarea sugestiilor arhaice se impune atenţiei.
Accentul pe primar şi elementaritate este o
contrapondere, un antidot al anxietăţii determinate de
damnarea la dispariţie a unei lumi care, uneori
instinctiv, simte aceasta, o memorie involuntară îi
aminteşte mereu semnul tranziţiei. Şi romanul Îngerul a
strigat stă sub acest semn – al conştiinţei care sesizează
cu acuitate timpul, durata, dar, din pricini diverse, nu-i
stă în putere să se revolte. Libertatea interioară se
constituie într-un refuz, organizându-se în ficţiunea
creată prin limbaj. Nostalgia comunicării cu ceilalţi
persistă. Cuvântul salvează, pentru că are puterea să
sugereze teritoriul spaţiului originar, al rememorării, al
inocenţei. De aceea întoarcerea spre copilărie,
copilărirea, oferă o mare disponibilitate afectivă, senzaţia
de început de lume. Prin contrapunctul subtil pe care îl
realizează, Izvor cu dropii (din Pierdut în Balcania) conţine,
în acest sens, o serie de sugestii foarte interesante.

Fundalul, ca şi în alte proze, l-ar constitui tabloul
animist, de sorginte fabuloasă, dar tenta aceasta e
estompată de frenezia imaginaţiei care mută în joc
totul, sub aparenţele unei reverii nevinovate: cei maturi,
bunica şi tatăl, care conversează cu Ruxandra, o fetiţă
de şase ani şi jumătate, ştiu că „pe-un copil, când vine
o năpastă, să-l ascunzi într-un buzunar de paie cu clapă
de spice”. Problema mai adâncă, artistică, ar fi a
eficienţei limbajului în presiunile pe care le exercită
realitatea asupra fiinţei.

Întrebarea Ruxandrei, obsedantă, nestăpânită,
revine fiindcă simte, dincolo de imagini, senzaţii, că s-
a petrecut ceva grav, că i se refuză explicaţia de teamă
să nu se tulbure cugetul, să nu se strecoare prea
devreme picătura gravă a întristării:

„− După război, soldaţii cioplesc lemne cu sabia,
răspunde Ruxandra, ca să facă femei tinere.

− Prostii de-ale Joiţei, aruncă bunica, nu te mai
gândi la ea.

− Îmi spunea că miros tot timpul a grâu şi a ierburi
pârguite.

− Gândeşte-te la altceva, n-auzi?!
− La ce vrei să mă gândesc?
− Închide ochii şi-ntr-o clipă o să intre pe uşă o

creangă de ienupăr cu boabe galbene, ca să aprindă
lampa aia cu abajur de mătase.

− Nu vreau, se întărâtă Ruxandra, dacă închid ochii
o văd pe Joiţa cum s-a aruncat în copcă, având la gât

Fănuş Neagu
http://www.dcnews.ro/wp-content/uploads/2011/05/360623-

fanus-neagu.jpg



clopotul acela de vacă. De ce s-a dus sub apă?”.
Povestirea devine „prizoniera limbajului ei

inefabil”, de aceea întrebarea din final, după o
revărsare de metafore: „Şi eu stau şi mă întreb de unde
să fac rost de patru iepuri care ştiu să vorbească?”

Cât timp există setea de cuvânt, vraja ne se rupe,
puntea către ireal, întotdeauna acceptat cu bunăştiinţă,
din motive care scapă unui lector grăbit, stă ţeapănă şi
creează un spaţiu al persuasiunii. Povestirea nu-şi găseşte
rostul dacă nu atrage în acest spaţiu. Naratorul trebuie
să creadă neclintit în ceea ce spune. Ne-a interesat, de
aceea, o comparaţie între două momente: apariţia
volumului Cantonul părăsit (1964) şi a volumului Pierdut
în Balcania (1982). Deci un interval de douăzeci de ani.
Comparaţia dă naştere întrebării: întoarcerea la proza
scurtă câştigă după experienţa romanească?

Lucrurile sunt mai complicate decât am crede, cel
puţin în ce-l priveşte pe Fănuş Neagu. Până la volumul
Pierdut în Balcania, s-au interpus Casa care se leagănă
(1971), povestiri pentru copii, risipa fascinantă din
Cronici de carnaval (1972), Cronici afurisite (1977), Cartea
cu prieteni (1979) sau Insomnii de mătase (1981). În
volumul retrospectiv Cantonul părăsit, selecţie severă,
balastul temelor tributare conjuncturii nu mai apare.
Dacă au rezistat exigenţei proze ca Moştenirea, Cocoşul
roşu, Lişca, O sută de nopţi, aceasta se datorează existenţei
unui drum spre „dincolo”, o zare metafizică a
lucrurilor şi o mişcare mai subtilă care dădea măsura
intuiţiei psihologice a tânărului prozator.

Povestirea de debut Duşman cu lumea, reluată în
volumul de debut (Ningea în Bărăgan, 1959) nu-l mai
reprezenta. „Moda” (acel maniheist individual – colectiv,
cu corectarea de către colectiv a tendinţelor de „evadare”
a individualităţii) nu se susţine în mecanica simplă a
naraţiunii. Azi citim cu un zâmbet discret povestiri ca
acestea. Nicolae Suflet, pădurar, hoţ de cai (se
presupune), oier şi, mai la sfârşit, „duşman” este un
personaj construit din detalii artificiale. Până la urmă,
se dă el pe brazdă…

Lecţia estetică se reţine însă. Astfel, Salcia neagră
atrage atenţia prin apariţia lui Mohreanu, nume care va
trece în Îngerul a strigat. De tot nesemnificative Noaptea
lupului, Căruţa cu lucernă, Proprietar a noua parte,
schematice, prin nimic deasupra locurilor comune din
deceniul respectiv. Cu detaşare vom urmări cursul unei
fraze ca: „Duminică, sfârşi Ţulea, la capătul săptămânii,
adunarea generală l-a exclus pe Toader Ghica din
gospodărie. Ducă-se, cu a brânzii nouă, că din pricina
lui n-am scos nasul în sat două săptămâni” (Proprietar a
noua parte).

Un scenariu etnografic, în manieră Marin preda
(scena căluşarilor din Moromeţii), creează fundalul
desfăşurării unor pasiuni în Ningea în Bărăgan (Olelie). În
voluptatea ironiei cu care se creionează portretul lui
Babalete descoperim, din perspectiva altor povestiri,
un resort posibil al expresiei sugestive, în linia unei
optici populare care asociază sluţenia prostiei sau altor

defecte demne de dispreţ. Câtă distanţă şi, totuşi, câtă
asemănare între acest Babalete şi anonimul din ultima
proză a volumului Pierdut în Balcania (În loc de postfaţă)!
Niţă, zis Babalete, este prostul satului iar bătrânul
Căpălău, pentru a-l vedea însurat, o primeşte în casă pe
Vica. Fata fusese siluită de un oarecare Ciungu lui
Pavalete. Chivu Căpălău se vede nevoit să restabilească
ordinea morală după un timp, tot prin puterea
pumnilor, cum îşi educase şi feciorii. Vica se vede cu
Onică, fratele lui Babalete. Toate se petrec în preajma
Lăsatei-Secului, eveniment aşteptat cu încordare
pentru strigăturile usturătoare de care aveau parte unii
săteni. În sufletul bătrânului se amestecă sentimentele.
Îl revoltă atâta prostie, îl înduioşează gesturile stângace
ale băiatului încornorat, se înfurie, îi este milă, dar toate
nu-l împiedică să pună în funcţiune seria prelungită de
pumni şi picioare când îl prinde pe Babalete la butoiul
cu vin. Lăsata-Secului vine şi urechea enormă a satului
înregistrează avidă enormitatea: „C-aşa muiere mai rar
/ Că se ţine cu cumnatu / Ştie subsemnatu / Da’ n-o
ştie bărbatu”. Toate însă trec pe lângă „urechile cât
foaia de lipan” ale lui Babalete. Vica se desparte de sat
fără părere de rău. Refuz al sancţiunilor morale?
Sfidare? Altă vreme bătea la porţile destinului, şi
femeia, de una singură, ia drumul oraşului, în loc să se
resemneze cu statutul de „floare ofilită” sau acela de
martiră din prozele lui L. Rebreanu.

În loc de postfaţă relatează o întâmplare, de astă dată
nu cu un babalete, ci cu un oblete. Un „oblete nenorocit”,
un „fleţ”, un „bleg”. Nu ninge ca în Bărăgan, plouă de
rupe peste autobuzul 31 R şi peste o motocicletă care
poartă un bărbat şi o femeie. Să fie cei doi Onică şi
Vica, plecaţi nu de mult timp la oraş? Un călător din
autobuz descoperă că femeia de pe motocicletă este
nevastă-sa. I se îngăduie şoferului să plece în urmărire.
„Setea de spectacol, foamea de mizeria altora, bucuria
de-a închide mai devreme groapa zilei şi de a dansa pe
mormântul ei” cugetă naratorul, aţâţat totuşi de
evoluţia neaşteptată a evenimentelor. Motocicleta
opreşte, o bătrână oferă o umbrelă bărbatului pentru a-
l arde la mir pe vinovat, şoferul strecoară un briceag.
Asistenţa aude, în liniştea spartă de picăturile ploii,
palmele femeii. „Nemernicule, mă faci de râs în faţa
lumii?!” strigă ea plecând mai departe, în timp ce
bărbatul plânge, copleşit de dispreţul celor din jur,
înfrânt.

Şi aici, strivitoare prezenţa grupului.
S-a vorbit mai puţin despre schemele epice

rebreniene, detectabile în primele proze. Problema
pământului mai obseda, epuizată literar de marele
prozator. În Moştenirea, doi fraţi, Petrea şi Marin, trăiesc
în discordie, pentru că bătrânul Boculei, pe patul de
moarte, nu-i dă pământ primului. Petrea pune în
funcţiune un întreg arsenal de şiretlicuri, fără efect
totuşi, nemairămânându-i altceva de făcut decât să-l
răpească pe bătrân. Aceeaşi problematică întâlnim şi în
Somnul de la amiază, care dă titlul volumului apărut în
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1960, sau în Cocoşul roşu. În aceste proze vieţuiesc in
nuce câteva elemente din ceea ce ştim azi că este proza
lui Fănuş Neagu.

Cel de-al treilea volum, Dincolo de nisipuri (1962)
cuprinde câteva piese antologice, este mai unitar şi
anunţă transformări esenţiale. E cultivat senzaţionalul,
cu mână sigură, aproape de senzaţionalul poliţist (Într-
o toamnă la Dunăre). Deşi câteva linii de fugă ale
conflictelor din Somnul de la amiază înclină spre vetust
(Toma Hanu îl şantajează pe Morogan să-şi dea fata
după Dudu, feciorul său), scena din final dă gravitate
întregii construcţii şi denotă intuiţie psihologică fină.
Prozele aduc în prim plan o lume de tranziţie. De aici,
buimăceala, caracteristică multor personaje, cărora nu le
stă în putinţă să înţeleagă ce se întâmplă cu lumea în
care trăiesc, pentru că nu pot stăpâni mecanismele car
le prind în mişcarea lor implacabilă.

Până şi în ultimele proze, riturile, obiceiurile,
credinţele, anumite modele de comportament arhetipal
pot fi considerate ca un tip de reacţie în faţa istoriei,
reacţia unei lumi a cărei agonie produce dislocări
neaşteptate. Naratorul nu rămâne indiferent şi înţelege
povestirea ca act salvator, subiectivizând cu măsură în
efortul de a urca în cuvânt spaţiul matricial,
caracteristici pe care le relevă Eugen Simion vorbind
despre universul nuvelelor: „… prea terorizat de real
pentru a deveni un fantastic pur şi cu un simţ prea
puternic al fabulosului, miticului pentru a fi un
prozator rece şi indiferent”.

În Prefaţa unei antologii de nuvele (În văpaia lunii,
1971), Nicolae Balotă apreciază că nuvelele şi
povestirile lui Fănuş Neagu sunt fragmente ale unei
adevărate saga de Câmpie Dunăreană: „Scriitorul a
sesizat cu fineţe însemnătatea epică a modificării (s.a.)
structurilor, a crizei satului arhaic. El a înţeles că
tocmai această modificare generează drame ori situaţii
groteşti, că este matricea unică a unor situaţii epice. De
aceea, când urmăreşti cu atenţie textele lui Fănuş
Neagu, poţi sesiza în acele drame familiale perenitatea
abolită (s.a.), agonică, a structurilor arhaice. Cei care
continuă să trăiască în conformitate cu aceste structuri
stau sub condamnarea istoriei”.

Personajele lui Fănuş Neagu nu filozofează în
marginile acestei „condamnări”, simt, acţionează cât le
stă în putere, viaţa lor este prea copleşită de fluxul
interior. Nu se simt anacronice, pentru că triumful lor
îl simt în libertatea de mişcare a sentimentului, în
revelaţia propriului eu. Calea spre interior, adevărata
călătorie pe drumul Damascului, nu le este sortită
mesagerilor tranziţiei. De aici începe spaţiul imaginar
definitoriu pentru proza lui Fănuş Neagu.

Teritoriul Deltei, al Bălţii, ţinutul Bărăganului şi
Dobrogei împânzite de apele Dunării, iată zona
tutelară, simplu de situat într-o geografie literară (Al.
Odobescu, Panait Istrati, M. Sadoveanu), dar faptul
acesta nu are decât o semnificaţie pur exterioară. Tema
primordială ar fi, cum se exprimă naratorul din proza

Pierdut în Balcania, „viaţa ca victimă a timpului, uneori,
dar totdeauna ca performanţă excepţională, ca un
triumf  sensibil”. Aşadar, cele mai interesante povestiri
şi nuvele vor fi acelea în care predomină senzaţia de
viaţă debordantă, asumată în pofida oricăror oprelişti,
trăită până la capătul puterilor.

În Dincolo de nisipuri, seceta creează reacţii ciudate,
viaţa îşi cere drepturile. Situaţia de excepţie impune
hotărâri de excepţie. Visul este un paliativ, dar acţiunea
nu, în acţiune există speranţă, prin ea viaţa are şansa
izbânzii. În atmosfera apăsătoare a satului, copleşit de
uscăciune, imaginea unui călăreţ care anunţă că a
plouat la munte şi vine Buzăul are ceva halucinatoriu.
Satul devine caricatura a ceea ce a fost cu doi ani
înainte imagine devitalizată. Dacă la D. R. Popescu
(Ploaia albă) calamitatea naturală (care-l pune pe om în
faţa unor forţe ostile, obscure, într-un anume raport cu
universul) se complică, fiindcă apar oamenii –
calamitate, la Fănuş Neagu seceta creează situaţia
purificatoare, prin credinţa în ideal, în puterea omului
de a se smulge din determinări arbitrare. Şuşteru,
personaj de parabolă în Dincolo de nisipuri, îi convinge pe
oameni să-l urmeze pentru a întâmpina apele. Nu forţa
cuvântului hotărăşte, ci gestul firesc din vremuri bune:
„− Dascăle, strigă Şuşteru, vine gârla, mă! Trebuie să
dau luntrea la apă şi să curăţ şanţurile. Peste o
săptămână mâncăm lăptuci. Într-o jumătate de ceas,
Şuşteru a scos luntrea din şopron şi a târât-o prin
praful uliţei până dincolo de râu”. Ideea că morarii „au
luat apele” aprinde şi mai tare imaginaţia, oamenii
încalecă, se înarmează cu topoare şi cazmale, formează
o ceată şi pornesc pe albia râului în sus. Povestirea,
construită fără cusur, copleşită de miraj, conţine două
dimensiuni distincte ale naraţiunii lui Fănuş Neagu:
notaţia realistă şi deschiderea spre mit. Vor fi şi
caracteristici ale romanului Îngerul a strigat (1968).
Finalul povestirii înregistrează abandonul celor din
ceată, dar şi hotărârea lui Şuşteru de a merge până la
capăt. Un final deschis: „Şuşteru nu-i chemă. Privi
Luna ce se ofilea pe muchia aceluiaşi deal, ridică braţul
fără mânecă şi lovi calul pe gât, cu dârlogii. Simţea
mereu în faţă răcoarea valurilor”.

Fântâna este o confesiune a lui Scarlat Cahul, pe
patul de moarte, în faţa doctorului. Are şi ceva de
testament, dar trebuie interpretată mai întâi ca amânare
a confruntării cu momentul final. El Scarlat Cahul,
meşter de fântâni, din stirpea celor posedaţi de ideea şi
înnobilaţi cu har, şi-a scris numele pe două sute de
fântâni, dăruind oamenilor izvoare de viaţă şi dragoste,
secondat de Lîlă ţiganul. Meserie singuratică: „Cât de
străine am trecut noi doi prin lume! Apă vie, apă
moartă, nimeni nu ne-a cunoscut!...” Dragostea pentru
Iana adevărată ştimă a apelor, nu se împlineşte, rămâne
ceva neînţeles, misterios, obscur, zonă de penumbră,
interpretabilă. Unele sugestii pot merge până la nuvela
romantică (Friedrich de la Motte – Fouqué, Undine),
pentru că fondul psihologic şi fabula asimilează o

<<< 82

TR
A

NS
IL

VA
NI

A
8/

 20
11



structură de tip mitic asemănătoare. În aceeaşi măsură,
se apropie de Kir Ianulea a lui I.L. Caragiale. 

Amănuntele semnificative alcătuiesc la Fănuş
Neagu o biografie, într-o anumită comunitate umană, cu
deprinderi şi obiceiuri mai mult sau mai puţin insolite.
Scarlat Cahul a găsit inima – pământului („şi cine a
gustat inima pământului nu simte durerea”), are puteri
extraordinare, un dar misterios (chiar să transforme în
iepure căţelul-pământului), totuşi dragostea pentru
Iana rămâne neîmplinită, mai mult un vis, înţeles ca o
prevestire amorţii. „Eu am rămas în întuneric şi am
aşteptat-o pe Iana. A venit la ceasul când se deşteaptă
ielele. Calul ei zbura prin neaguri. Iepurele a
întâmpinat-o scâncind. Iana a lepădat rochia şi a
coborât în fântână. Apa s-a revărsat peste margini şi s-
a tras îndărăt, într-o zvâcnire de fulger. Înspăimântat,
calul a nechezat şi-a întins botul în lună. Bostanii de
lângă uşă s-au prăbuşit singuri, c-un uruit prelung, şi s-
au rostogolit pe vale. Uşa a sărit din ţâţâni, fereastra a
căzut în ţăndări şi în cuşca lui a lătrat de moarte căţelul-
pământului”.

Cine nu cunoaşte durerea nu cunoaşte dragostea.
Scarlat Cahul nu suferă din dragoste pentru Iana.
Neputinţa îl umileşte pentru că îi este necunoscută o
taină, acesta este tributul plătit pentru desăvârşirea în
arta sa. Când a găsit inima-pământului n-a păstrat-o
pentru sine şi Lîlă, ci a sfărâmat-o în pumn, au
presărat-o în apă ca să răspândească dragoste în lume.
Meşter Manole al apelor din adâncuri. Confesiunea
sfârşeşte în notă amară: „Acum în fântânile mele
plutesc inima-pământului şi cântecul Ianei. Oamenii
vin, scot din ele apă vie şi răcoroasă şi nu ştiu că vinele
de apă moartă, câte au fost, numai pentru Scarlat Cahul
au fost”.

Fericitul care fericeşte oamenii cu darurile sale nu
reuşeşte să o convingă pe Iana că o iubeşte, să o facă
fericită. Întâlnirea lor emană brutalitate, nervozitate, ca
şi cum distanţa ar putea fi micşorată prin jocul maliţios.
Nu întotdeauna cel care alege este ales.

Matei Tudor (Cocorul alb, din volumul Pierdut în
Balcania) fost marinar, vrea să vadă cocorul alb, pentru
că „ăluia care vede cocoru alb i se dă voie să-şi înşele
soarta în momentul cel mai greu al vieţii”. În această
poveste a aşteptării unei revelaţii există o alternare de
voci. Între Matei Tudor şi Giron nu se realizează o
comunicare, ca într-o piesă de teatru care cultivă
absurdul. Pentru că nimic nu apropie niciodată violenţa
de candoare. Tema epică, grefată pe sentimentul acut al
hybris-ului, dar şi al întâmplării salvatoare, pune
personajele şi aici într-un raport care le depăşeşte
puterile. Relatarea transformă experienţa particulară în
istorie exemplară prin istorisire. Explozia forţelor oculte
este particularizată, domolită, uneori chiar prin
sacrificiul de sine. Confesiunea lui Giron, concurată de
vorbăria, adesea de o plasticitate vulgară, a lui Matei
Tudor desprinde cu exactitate locul în care celălalt a
greşit şi, ca atare, nu va vedea cocorul alb. Îşi fac drum

două experienţe de viaţă în naraţiune, după un moment
al opţiunii, dar subtilitatea demonstraţiei înlătură orice
urmă de convenţional. „Degajat de timp şi suplu ca un
ac de balanţă, Matei Tudor se află dinaintea unui prag
pe care nu ştia, nu se pricepe să-l calce, ori era prea
extraordinar, prea lung şi prea extatic rolul ce şi-l
asumase” şi, nu întâmplător, cu puţin timp înainte de
apariţia cocorului alb, este chemat de o femeie să vadă
„ce nu s-a văzut niciodată: câinelui nostru i-au crescut
coarne”. Giron înţelege că drumul spre taină trece
printr-o desăvârşită cunoaştere de sine, o punere în
acord cu marile legi ale cosmosului iar greşeala cere-l
va duce la vinovăţie va fi lăcomia („… acela de ia
caimacul o dată fuge toată viaţa să înhaţe numai ce-i
bun” zise Matei Tudor, dar Giron îşi va aminti prea
târziu vorbele lui, când, la Lisabona, înţelege că
„acordarea zămislirii nu se repetă”).

Povestirea, foarte densă, modernă, pe alocuri
ermetică, de factură poematică, condensează datele
stilistice cunoscute din prozele anterioare. Limbajul,
solicitat intens, transmite fiorul meditaţiei. 

Întâlnirea cu sine („clipa ta”) vine pe neaşteptate.
Cocorul alb, cocorul lui Matei Tudor, îl face pe Giron
să uite că „lângă Lisabona mai / înşelase / soarta (…)
că el, cel făcut din împerecheri de ecouri albe nu putea
dărui mai mult decât o încercare, dincolo de dincolo
nemaiexistând”.

În Lebăda neagră (Pierdut în Balcania) implicarea
naratorului, a autorului, efectele de intertextualitate
generate de relatarea locotenentului Tudor Roşioru sau
a altor personaje însoţesc o invenţie verbală de
excepţie. Personajele sunt „sfătoase” în perimetrul unei
supra teme. Paul Pietraru pune în vorbirea sa, pentru a
„păcăli” viaţa, întâmplare nefastă, un cod anume,
aproape imposibil de descifrat. Cu cât acest cod este
incoruptibil, cu atât pare că-l apără mai mult. Nu-l vom
înţelege decât după câteva lecturi, făcând conexiunile
de rigoare, aşa cum în anumite momente de viaţă se
intersectează incomprehensibil diverse destine. Şi Paul
Pietraru încearcă să provoace întâmplarea, să nu fie
provocat şi dominat de ea, ceea ce înseamnă o
schimbare de optică a lui Fanuş Neagu în „atitudinea
narativă”.

Raportul locotenentului Roşioru, mărturia
naratorului şi autorului, povestirea în povestire ţes cu
migală o aură enigmatică în jurul lui Paul Pietraru.
Arestat, dus sub escortă, el contaminează lumea cu
limbajul său, povestirile sale aparent inocente („… în
preajma lui Paul Pietraru sau după întâlnirea cu el ţi se
încarcă fiinţa de-un fel de polen dulce”). „Am
împrumutat stilul lui”, afirmă în raport locotenentul,
speriat că toată ştiinţa lui nu face două parale în
«evadarea» subtilă iniţiată de arestat („… mă cercetam
febril să dau de punctul slab pe care îl descoperise în
mine cu o intuiţie fabuloasă”). Care punct slab?
Desigur, credinţa în forţele povestirii, care găseşte în
fiecare din noi un „punct slab”, produce desprinderea
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de realitatea fermă a ceea ce cunoaştem şi intrarea într-
o alta, cunoscută de cel care a construit-o mai bine
decât oricine. „Vă e teamă, domnule locotenent -
major, fiindcă nu ştiţi unde şi când se va produce
scindarea. Să vă spun eu: a treia încercare de evadare
sunt amintirile”, spune Paul Pietraru dezvăluind un
teritoriu unde orice „autoritate” devine superfluă, chiar
a propriei persoane.

Trebuie creatorul să păstreze taina? Taina e necesară
pentru ca viaţa să fie suportabilă? Fără iluzie (limbajul
jucând un rol important), viaţa nu are nici un haz, chiar
dacă întreţinerea acestei iluzii costă? Stupefiat, Paul
Pietraru află, când ajunge la destinaţie, că acuzaţia sună
altfel decât se aştepta şi pentru care se afla în arest.
„Eşti aici sub acuzaţie c-ai urcat o doamnă pe un vapor
suedez”. Este adevărat sau nu ceea ce spun ofiţerii
(„noi, ofiţerii, avem un statut special”)? Antidotul unei
ficţiuni construite cu abilitate este o altă ficţiune de
sorginte dictatorială sau realitatea cea mai dură, care
ignoră nuanţele?

Surprind, astfel, finalurile unor întâmplări care
retează cu brutalitate firul naraţiunii. În povestire se
produce, la un moment dat, o sincopă, ascunsă ochilor
cititorului, alteori uşor de dedus, mod de a numi un
moment dificil, problematic, din viaţa unui personaj.
Destinul îl ajută sau nu, asta depinde de foarte multe
împrejurări, cum se întâmplă cu acest condamnat
anonim, care moare în totală indiferenţă (În stepă, vol.
Pierdut în Balcania). Călăii lui nu-i lasă nici cea mai mică
speranţă la mântuire, nu-i respectă ultima dorinţă, de
aceea şi cere, într-un ultim efort, să tragă cei patru
plutonieri „unu-n cap, altu-n burtă şi ăilalţi doi în
umeri”, urmând ca şeful escortei să-i dea lovitura de
graţie „în coşul pieptului”. Cei patru vor trage toţi în
burtă: „Ne-am gândit, explică ei, ca măcar în ultima
clipă să simtă şi el ceva cald în stomac”. Fiecare se
gândea la altceva : condamnatul la semnul crucii (i se
refuzase împărtăşirea), ceilalţi la burtă. Toate acestea
pentru că zece inşi, la moartea lui Stalin, nu s-au oprit
să salute, ci au vrut să lucreze cinci minute „de bună
voie”. Cinci minute de libertate pentru a da drumul
măruntelor sau marilor trebuinţe din care este alcătuită
fiinţa fiecăruia, costă, când lumea o ia razna, o viaţă de
om. 

Ca şi în romanul Îngerul a strigat, mai multe povestiri
poartă pecetea tragicului. Până în momentul sincopei
totul curge în albie, aparent normală. Lumea suferinţei
îşi găseşte izbăvirea în cuvânt. 

Baba Anica, George şi Mihai Droc (Vara buimacă,
din volumul cu acelaşi nume apărut în 1967) stau de
vorbă. Fiecare trăieşte un alt timp interior, încât
replicile lor nu se întâlnesc, bat spre altceva. Atmosfera
e cea din Dincolo de nisipuri, a secetei, a spiritului apăsat
de real, de marginile lui prea înguste. Mihai Droc,
părăsit de Aurelia, după şase ani de căsătorie, o aşteaptă
încercând „o împărţire a timpului pentru a-şi osteni
durerea”. Timpul fărâmiţat în durată (Mihai Droc

punea ceasul să sune din oră în oră) pare că „dezvoltă
îngăduinţă”. Baba Anica avea vreo optzeci de ani şi
„căra apă morţilor de slabă ce era”, însă pentru
George, nepotul ei, puterile bătrânei întrec orice
închipuire. Îi transmite copilului tăria de a se refugia în
vis : „− Nu plouă, îi zise lui George, au fugit toţi norii.
Dar câmpia tot o să rodească. Orz, grâu, porumb.

− N-a căzut picătură de apă, de unde să se facă
bucatele?

− Or să se facă, zise bătrâna. Înainte de a se crăpa
de ziuă, eu plec s-aduc caii grâului, spicul se umflă cât
coada vulpii. Plec şi vin cu ei pe sub pământ, şi ei or să
necheze sălbatec. Caii grâului, George, au trup de grâu.
Tu singur o să-i auzi. Di, caii grâului! o să strig eu, şi o
să fiu într-o căruţă cu roţi de floarea-soarelui, spiţe din
cotolani de porumb, coşul – din viţă-de-vie împletită,
şi faraoancele – patru creste de pepene. Să mă aştepţi
şi o să vin. Tat-tu şi mă-ta or să spună că am murit, dar
numai tu o să ştii unde m-am dus.

− Închide ochii, zice George, vreau să mă joc niţel
cu fulgerele pe care le am în palmă şi o să te frig.

Baba Anica se lungi în pat, dar rămase cu ochii larg
deschişi”.

În peisajul arid, în aşteptarea acablantă, moartea a
pândit necruţătoare. Obsesia morţii străbate acest
volum, foarte dens, care cuprinde proze antologice. O
astfel de proză este Acasă. Bunica lui Eremia se
pregăteşte să moară, dar pentru asta bate drum lung
până în sat, „acasă, de unde fusese alungată fiindcă
avea ceva avere”.

Strămutarea a lăsat rană adâncă, imposibil de
vindecat altfel decât venind din acel pămân, numit de
un personaj bovaric (un pandant ironic acest
personaj!) „pământ al uitării”. Bătrâna voia să moară
nu sfidând, ci mânată de o chemare tainică în casa
(acum Sfat Popular) unde născuse nouă copii şi-i
murise bărbatul. Nu avea nevoie decât de libertatea
unui sfert de ceas, pe care îl cere primarului Pavel
Odangiu:

„− Trebuie să mă laşi, ceru bătrâna. Un sfert de
ceas, şi gata. În odaia asta, tu ştii bine, am născut nouă
copii. Unde-i lada aia de fier era patul. Acolo au zacut
şi mi s-au stins patru băieţi. Tot acolo mi-a murit şi
omul. Îţi împrumuta plugul, primăvara.

− Ascultă, strigă Odangiu la Eremia, scoate-o de
aici.

− Nu, zise bătrâna, nu mai e timp.”
Puterea morţii învinge orice putere, mare sau

măruntă. 
Fraza rece, de o sobrietate care înlătură orice

tentaţie patetică, abia schiţează drama socială,
amploarea acesteia, ca şi cum e nedemn ca atenţia să
fie abătută de la ideea înaltă a tăriei morale,
consecvenţei, îndârjirii bătrânei. De asemenea, nu se
insistă asupra faptelor de altă dată printr-un feed-back
demascator, iar când Pavel Odangiu îl loveşte cu
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pumnul peste gură pe Eremia, nici el nu ştie de ce
gestul lui este o blasfemie. Nici măcar figura flecară a
unui camionagiu care-şi îngrăşa porcii cu coliva de la
pomana morţilor transportaţi cu camionul gospodăriei
nu atrage vreo clipă atenţia bătrânei. Un personaj
baladesc întreprinde o călătorie de un tragic solemn
izbucnit din amănuntele profane ale unei zile oarecare.
Şi baba Anica, şi Gherghina din Acasă sunt „vegheate”
pe ultimul lor drum de fiinţe candide ca George sau
Eremia (ultimul are nume cu rezonanţe biblice).

Călătoria structurează viaţa personajelor şi într-un
alt sens – cel iniţiatic. Bănică descoperă un orizont
extraordinar, viaţa mirifică (Descoperind râul şi Târziu,
când zăpezile sunt albastre – din vol. Cantonul părăsit şi,
respectiv, Caii albi ai oraşului Bucureşti). De astă dată,
candoarea şi firea iscoditoare sunt premise ale
cunoaşterii învăluite în senzaţii nemaicunoscute. În
Frumoşii nebuni ai marilor oraşe (1976) şi Îngerul a strigat,
călătoriile „crailor” sau ale „strămutaţilor” constituie
iniţieri în moarte, sub pecetea tainei desăvârşite care le
guvernează. Care este,în acest context, sensul
parabolei din Doi saci de poştă? (vol. Vară buimacă). Ne
aflăm în plină atmosferă voiculesciană (v. În mijlocul
lupilor), dar semnele profanului, prea puternice,
obnubilează interpretarea ca experienţă de tip magic.
Dacă la Voiculescu se detaşează încercarea de a explica
sacrul prin profan, în Doi saci de poştă ajungem la
graniţele mitului urmărind încercări oarecare. Nu
merge Fănuş Neagu până la capăt? Excesele l-au făcut
reticent întotdeauna. Nu un ales, cum este Luparu din
povestirea lui Vasile Voiculescu În mijlocul lupilor, un
iniţiat ca el, ci un meteorolog („Alexandru Jucu, 26 de
ani, căpăţână de cal, cu gingia ruptă în două undiţi”)
este stăpânit de un comportament bizar prin
contaminare: „Noaptea, când e viscol şi ei crapă de
foame, îi văd pe geam. Dar nu pot să mă aplec în patru
labe, rămân în picioare, uite, acum sunt lup singur – şi
urlă fracturând urletul în trei părţi, o chemare lugubră
pe un fond de aşteptare groaznică. Chem haita, fii
atent, şi ea, uite-o că vine – urletele galopară scurte,
gâfâite, aruncate din gât, a cheaguri de sânge – şi acum
ne urnim şi pornim la pradă, dar ceva trebuie să fie
pentru noi, o coastă de vită sau de muiere, eu sunt în
fruntea haitei…” Totul pare un joc al unui om plictisit,
în singurătate („pur şi simplu mă distrez. Şi nu ştiu să
fac altceva ca să-mi treacă urâtul.”), dar, ceea ce este
foarte important şi explică moartea lui Ezaru, într-un
fel, comportamentul de tip magic nu înseamnă căderea
în animalitate, pierderea minţilor, înstrăinarea de
natura umană. Căci „Ezaru, aşezat în patru labe, cu
faţa spre Dunăre, urlă ca lupii…”

A fi lup între lupi, a fi om între lupi e un lucru şi a
fi lup între oameni (ca Ezaru) e cu totul altceva. În
timpul războiului, Ezaru, curier fiind, se vede în
situaţia de a nu mai putea transmite destinatarilor „doi
saci de poştă”. Mană cerească, după război, pentru

infam, care speculează informaţiile din scrisorile celor
căzuţi pe front: „Scrisorile mele mă hrănesc”, declară
dezinvolt. 

Sub imaginile aburoase, într-o natură care
copleşeşte închipuirea, stăpânită de un suflu erotic, se
ţese o intrigă rece, calculată cu mare precizie. Moartea
lui Ezaru seamănă a condamnare. Baba Anica vorbeşte
de caii grâului, Alexandru Jucu şi Maud, văd, într-o
noapte, într-un lan de grâu, opt fete goale, doi băieţi
ies dintre plopi şi trec pe lângă ei fără sa-i vadă. Şi în
această povestire, se ascunde ceva sub înfăţişarea

nălucirii: „−Dar tu ce crezi că a fost? [întrebă
naratorul] - Moartea cu opt trupuri galbene”. În locul
acela, murise o bătrână.

Apariţia romanului Îngerul a strigat, ca şi, mai târziu,
a volumelor de foiletoane, tablete, evocări, „fantezii”,
a trecut într-un con de umbră unul dintre cele mai
interesante aspecte ale prozei lui Fănuş Neagu. „Ceea
ce mă întristează este că nu apar autori de schiţe”,
„Cred că trebuie să ne întoarcem trei, patru ani spre
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proza scurtă”, declara într-un interviu din 1979,
depistând, cu instinct sigur, o posibilă evoluţie a prozei
după 1980. Întoarcerea la genul scurt prin publicarea
volumului Pierdut în Balcania lua, aşadar, aerul unei
demonstraţii şi rezultatele – după solicitarea intensă a
tuturor forţelor creatoare impusă de romane – ni se
par, în linia care ne interesează, de excepţie.

Fănuş Neagu şi-a surprins mereu cititorii prin
risipirea unei energii valoroase în fel şi fel de cronichete,
un festin al metaforei şi acestea, pândit de perisabil.
Ele dau, totuşi, idee despre temperatura înaltă a unei
existenţe frenetice, în câmpul căreia tot ce intră capătă
forma nobilă a frazei îmbătată de parfumul cuvântului,
chiar dacă această frază este uneori de o violenţă
ironică rară. 

Cu Pierdut în Balcania, universul tematico-simbolic
al nuvelisticii sale se conturează deplin, volumele
ulterioare de proză scurtă, în bună parte reeditări,
nemaiaducând în atenţie aspecte inedite.

Note: 

1. Florin Mugur, Profesiune de scriitor, Buc., Albatros, 1979, p.
113 (interviu reluat de revista „Argeş”, nr. 6/1972)
2. Fănuş Neagu, răspunsuri la o anchetă despre roman, în
Caiete critice, 1983, nr. 1-2, p. 44.
3. Adrian Păunescu, Sub semnul întrebării, Buc., C. R., 1971,
p. 295 (interviu cu F. Neagu). V. şi Caiete critice, loc. cit., cu
privire la importanţa substratului epic: „… fără ştiinţa
povestirii un roman nu poate lua trup” sau „De aici începe
literatura. Adică de la poveste” (p. 45). Povestirea, deci, e o
etapă necesară în drumul spre roman.
4. Wolfgang Kayser, Opera literară, O introducere în ştiinţa
literaturii. Traducere şi note de H.R. Radian, cuv. înainte
Mihai Pop, Buc., Univ., 1979, p. 294
5. Florin Mugur, op. cit., p. 116 sqq.
6. Adrian Păunescu, op. cit., p. 298
7. Eugen Simion, Scriitori români azi, I, Buc., C. R., 1978, p.
586
8. Adrian Păunescu, op. cit., p. 295 şi urm.
9. Eugen Simion, op. cit., p. 585
10. 1. V., pentru comparaţie, povestirea lui Duiliu
Zamfirescu Spre Coteşti. Se aseamănă ca fond afectiv;
plăcerea vorbei, asociată cu o contemplare bonomă a
inocenţei, le sunt comune. V. Caii albi din oraşul Bucureşti,
unde Fănuş Neagu creează un personaj tipic, Bănică,
reluând dintr-o povestire mai veche (Descoperind râul) din
vol. Cantonul părăsit (1964).
11. Eugen Simion, op. cit., p. 586
12. Op. cit., p. 583
13. Nicolae Balotă, Prefaţă la volumul În văpaia lunii, Buc.,
Minerva, 1971, p. XIV („BPT”)
14. Mircea Eliade, definind mitul, îi relevă însuşirea de a fi
„istorie exemplară” la care se raportează mereu personajul
(v. Le mythe de l’éternel retour, dar şi Aspecte ale mitului, Buc.,
Univ. 1968, de unde am ales afirmaţia: „…miturile descriu
diversele şi uneori dramaticele izbucniri ale sacrului în lume

sau supranaturalului” p. 6).
15. Titlul a adăugat sugestia unei rubrici a autorului în
„Luceafărul” după ce a renunţat la cronica sportivă.
16. Mihai Ungheanu, Interviu cu Fănuş Neagu, în
„Luceafărul”, 1979, nr. 16, p. 3.
17. Pentru o bibliografie a operei şi alte referinţe critice v.
Cornel Regman – Nuvela şi povestirea românească contemporană
(1944-1974), studiu introductiv, antologie şi bibliografie
de…, Buc., Eminescu, 1974, pp. 421-424; Idem – Nuvela şi
povestirea românească în deceniul opt, antologie, introducere şi
aparat critic de …, Buc., Eminescu, 1983, p. 273 şi urm.
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Elegy Lane meets Trade Boulevard
The Elegies of  Mariana Marin represent an important part of  her poetic work. They share the same title in all the

five volumes published and speak about fundamental themes of  poetry of  all times: the condition of  the individual, love
and death, all of  them constantly related to poetry. The individual is seen as an isolated fragment of  the universe and he
is continously fighting with it. Captive in a reality that does not suit his personality, he is also betrayed by his inner world,
where the feeling of  alienation and imprisonment make him helplessly incapable of  relating to other people. Without the
accomplishment of  common love and suitable relationships, the artist of  the elegies has to face the dramatic process
through which the poem becomes independent of  his author. Each poem highlights Mariana Marin’s great sensibility and
talent in describing the pain of  the artist rejected by his own poem.

Keywords: Mariana Marin, contemporary romanian poetry, the literary motif  of  double, tragic duality, deathly obsessions

„Să suceşti gâtul poemului
când afli că el se scrie şi în afara ta?”

(Mariana Marin, Elegie XVII)
„Între sânii mei a înnoptat moartea.”

(Mariana Marin, Elegie II)

PP oezia Marianei Marin e cuprinsă în
cinci volume, strânse în 2002 în
antologia cu titlul Zestrea de aur. Între

poemele sale, un loc aparte îl ocupă Elegiile, care
alcătuiesc un tot unitar ale cărui părţi componente se
afirmă, se legitimează, se justifică, fiecare prin celelalte.
În volumul Atelierele (1990) acestea sunt notate simplu,
de la (Elegie) I la (Elegie) XX, prima anticipându-le pe
următoarele, incluse în ciclul cu titlul Elegii, urmat de
motto-ul preluat din Florin Iaru (Aer cu diamante): „şi
restul cuvintelor până la moarte”; în celelalte volume
poeta renunţă la numerotare, accentuând senzaţia de
repetabilitate a aceleaşi pulsiuni, mereu şi mereu
adâncită prin versuri diferite.

Nucleul în jurul cărora gravitează versurile elegiilor
adună marile teme ale poeziei — existenţa, iubirea,
moartea, puse în permanenţă în relaţie cu poezia.
Raportarea la realitate, justificare a încadrării poetei de
către critici în tipologia poeziei realului, trece dincolo de
marginile prezentului din care se inspiră. Principala
abilitate a realului este aceea de a aliena fiinţa, de a izola
individul într-un sistem opresiv. Forma de manifestare
concretă a realităţii sociale contează mai puţin, maniera
în care acesta se inflitrează în conştiinţa poetei
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primează. Deşi intervine din afară, componenta reală
are aspectul unei forţe care consumă viaţa din interior,
o forţă care nu poate fi numită, nici identificată: „Nici
nu mai ştii / de ce îţi este atât de greu să trăieşti. (...) tot

astfel cauţi şi tu cauza / (biet furuncul crezându-se
revoluţie) / în ceea ce pe dinăuntru îndesit mănâncă /
fără să te poată atinge” (Elegie I). Sau se substituie unei
„guri lipicioase” care „să-i şoptească / adevărul zilei de
mâine / şi al istoriei dinapoi” (Elegie II). Între realitate
şi poetă se stabileşte un raport de concurenţă, devenit
cu atât mai crâncen cu cât implică actul de creaţie.
Mâna creatoare se opune mâinii devoratoare care
„sfâşie obrazul / înăbuşit şi fără urme, / însângerat şi
fără glas” (Elegie X). Refuzul de a accepta realitatea se
dispersează la nivelul întregii fiinţe: „Credeam că
putem fi perfecţi. / O, sfântă miopie din ochiul meu
întunecat / când se izbeşte de orbirea ta în faţa
lucrurilor utile!” (Elegie XV). În concepţia poetei
perfecţiunea ţine de zona în care „lucrurile utile” nu
există. Ajungerea la propria fiinţă nu se poate face prin
filtrul realităţii, prin intervenţie exterioară şi, de aceea,
atâta timp cât există „imperiul necesităţii” perfecţiunea
nu se poate realiza. Opţiunea pentru un anumit tip de
existenţă nu poate fi ocolită, este definitivă şi
constrânge individul să se manifeste apoi doar în acel
perimetru: „Fiecare îşi trăieşte felia sa de realitate, /

Eu, pe cea a visului” (Elegie V). Certitudinea se refuză
celor decişi să urmeze visul, într-o lume aflată sub
incidenţa realităţii concrete: „Dacă întind mâna / aş
putea avea certitudinea existenţei mele / între fotoliul
nichelat şi fereastră. (...) Dar nimeni nu apropie fotoliul
nichelat de fereastră” (Elegie XVIII). Sentimentul de
singurătate se infiltrează în universul poetei la toate
nivelele. Nu există un altul care să ajute la stabilirea
unor adevăruri, întreg efortul de legitimare revine
fiinţei incapabile de a ieşi din paradigma visului pentru
a intra în cea a cotidianului. Visul are aici o accepţiune
specifică, nu e nicidecum un vis înălţător de factură
romantică şi cu atât mai puţin are de a face cu
suprarealismul. Visul se opune realităţii: „La intrarea în
muncile de primăvară / (să-ţi aminteşti, să-ţi aminteşti)
/ sânge lucid, uscăciune şi vis, / în răceala zidurilor”
(Elegie V), are rolul de a îmblânzi la nivel individual
existenţa concretă a trupului. 

De aceea orice spaţiu este resimţit ca o „închisoare
vie”. Deşi din exterior se induce ideea de confort, în
viaţa cotidiană aceasta nu are acoperire, pentru că
violează armonia spiritului: „Iată-mă cum muncesc
aici, / în atelierele reci, / cum îmi oblig tinereţea la
penitenţă, cum refuz să cred că dincolo de ferestre se
naşte ceva care nu-mi seamănă” (Elegie XX) . Obiectul
refuzului este unul imaginar: creaţia artistică, ce se
înstrăinează de spiritul care i-a dat viaţă de îndată ce
procesul de elaborare a lui se sfârşeşte. Alienarea
survine ca urmare a faptului că orice obiect artistic
împrumută din esenţa vitală a creatorului său pentru a-
şi statua apoi existenţa autonomă, negând sacrificiul
auctorial. De aici suferinţa poetei care constată că nici
măcar calea visului, sustragerea în scris, nu-i rezervă
altceva decât decepţii. Revolta este una „fără obiect”,
motiv pentru care Mariana Marin îşi trăieşte damnarea
de a fi refuzat principiile valorice ale realităţii, deşi şi-a
asumat regulile ei. Pe de altă parte, lumea Poeziei,
căreia îi aparţine prin datele sale ontologice, departe de
a-i oferi echilibru, o nelinişteşte: „Să suceşti gâtul
poemului / când afli că el se scrie şi în afara ta” (Elegie
II). Sentimentul de recluziune se datorează, aşadar, nu
doar spaţiilor exterioare, ci şi trupului, perceput ca
locuinţă pentru corpul fizic şi suflet. Motivul-liant al
celor două lumi, cea reală şi cea interioară, a fiinţei, este
dublul: „Ducem o viaţă dublă. / Aici poemul, visul
brutal, lecţia despre verb, / rotativa lui mâine şi ieri. /
Dincolo de fereastră urechea destinului / săpând
liniştită în toamna de câlţi” (Elegie III). Existenţa reală,
ciclul nesfârşit de repetiţii mecanice, şi cea întru poezie,
în egală măsură „vis brutal” şi „lecţie despre verb” se
întâlnesc în acelaşi spaţiu. Gheorghe Perian afirmă că
poezia Marianei Marin nu e însetată de absolut şi nici
de poezia pură, ca la Nichita Stănescu sau la Ion Barbu,
dar Andrei Bodiu observă că Elegiile transmit „un
mesaj ontologic apăsat”. Mai mult, aluzia la verbul lui
Nichita Stănescu e lipsită de ironia specifică
postmoderniştilor. Aşa cum la poetul neomodernist

Mariana Marin
http://vasilegogea.files.wordpress.com/2010/10/
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verbul arde, la Mariana Marin el se înscrie în ordinea
visului brutal, în aceeaşi măsură dorit şi insuportabil.
Procesul de creaţie presupune ruperea falsului
„echilibru pântecos” şi restabilirea ordinii fireşti.
Dualitatea e asumată ca o constantă a vieţii, cu revoltă
surdă, resemnare amară: „Ce nebunie, îţi spui prea
târziu, / să supravieţuieşti articulând fericit / neno-
rocirile altora!” (Elegie III). Penitenţa poetei este dată de
însăşi condiţia ei de a scrie, de a „potrivi mistere în
ficţiuni pentru orbi”. Totul se petrece între „aici” şi
„dincolo”, structură ce se repetă accentuând
complementaritatea existenţei. Dacă aici se
concentrează esenţa, fericirea iluzorie a scrisului,
dincolo domneşte destinul, rupând legăturile de orice
fel dintre oameni: „Dincolo, cineva care te-a părăsit /
meştereşte la trecutul lui singur”, dar şi controlând
natura: „Dincolo de fereastră urechea destinului /
săpând liniştită în toamna de câlţi”. Relaţia anima-
animus se converteşte în cazul Marianei Marin într-una
minte-moarte, fiecare disputându-şi aria de acţiune:
„Într-o parte a minţii / se iau la harţă vieţii şi sfinţii. /
În cealaltă parte a morţii / forfotesc şi declamă
minciunii şi sorţii”. Intensitatea luptei interioare creşte
exponenţial sub incidenţa luptei cu „rotativa lui mâine
şi ieri”, care „înghite poemul, masa, visul brutal, /
lecţia despre verb”. Capitularea în faţa realităţii e
contextuală, niciodată definitivă; sau, cel puţin,
conştientizarea acestei capitulări nu o face să renunţe la
scris, sugestivă actualizare a mitului lui Sisif. Poemul
Marianei Marin nu e o născocire a minţii, nu e guvernat
de raţiune şi nici condus de impulsul afectiv. El se naşte
din mâna care îl scrie, ca o contiunare a trupului poetei.
De aceea resemnarea se face în primul rând vizibilă la
nivelul mâinilor: „Ai mâinile goale şi grele. / Aici,
albite de spaimă”. Dramatismul imaginii creşte gradual
în Elegie III: dacă iniţial din zona familiară fac parte
poemul şi visul, „personajul fericit / pe un acoperiş
înverzit”, „magii de sub pleoape”, înspre final rămân
mâinile pustiite, vitregite de rolul lor esenţial, iar „sub
pleoape e gheaţă la mal”, lacrima ce simboliza trăirea
sublimă încremeneşte, cristalizând. 

Unele poeme sunt structurate sub forma unor
monologuri adresate. Figura poetică la care trimite
pronumele personal „tu” nu are însă corporalitate,
accentul punându-se pe dimensiunea spirituală. Mai
mult, este adesea dificil de stabilit dacă acest „tu” se
referă la un alter ego al poetei, la un celălalt concret,
intertextual, sau la cititorul proiectat. Cuplul se
conturează în strânsă legătură cu poezia: „Să nu existe
nici-o scăpare / pentru imaginea noastră / închisă în
carnea şi iubirea din poem” (Elegie IV). Iubirea lor este
mai degrabă textuală, decât corporală, şi stă sub semnul
morţii, a neşansei de a se consuma: „Dar morţii cum de
ştim vorbi / când ni se-apropie înfăşurată / în crudele
vocale dintre vii”. Neîmplinirea derivă din
incapacitatea de a găsi un limbaj comun, interacţiunea

ideală trebuie să fie la nivel verbal în viziunea poetei:
„Nici unul dintre cuvintele care mă înconjoară / nu ţi
se potriveşte”. Falia dintre poetă şi un altul se produce
din pricina imposibilităţii stabilirii unui contact în
ordinea firească a limbii pământene. Conştientizarea
acestei rupturi e deprimantă: „Uneori mă gândesc la
tine / cu un sentiment pipernicit / care sfâşie faţa lumii
/ în mii de obstacole / pentru alergătorii de garduri”
(Elegie X), iar solidaritatea este tranzitorie. Destinul se
înfăţişează la Mariana Marin ca o forţă exterioară, ce-şi
trage sevele din realitate, nefiind mai presus de ea.
Solidaritatea funcţionează împotriva acestui destin:
„Ah, trăim ca ţestoasele! / Pe sub pământ ducem în
spate elefanţii, / care îşi duc în spate fraţii / şi ei ne
pândesc după uşă!”. Povara de dus este cu atât mai
greu de suportat cu cât e urmată de umilinţă, existenţa
în subteran nu lasă nici măcar creierul neatins: „creierul
(...) / nu mai vrea bastonada de doi bani / dintre suflet
şi buna organizare a gâlcevii de dincolo de uşă”. Lupta
dintre suflet şi raţiune, dintre acomodare şi refuzul ei,
e crâncenă. Şi, peste toate acestea, nu este nimic eroic
în toată suferinţa unei astfel de vieţi. Dimpotrivă,
Diodor din Sicilia, în poem figură a încercării de
eternizare prin Biblioteca istorică, e privit cu ironie,
prezentul suprimă personajelor sale martirajul pentru
cauza nobilă, accentuând condamnarea de a rămâne în
anonimat: „Sărmanul Diodor din Sicilia ce a crezut /
când s-a înhămat la arta descrierii istoriei? / (Laurii
voia să-i smulgă) / Să facem oare ca el”. În lipsa
recunoaşterii universale, miza unui astfel de demers ar
fi însuşirea unei căi de a trece peste efemer şi tot ceea
ce implică el: „şi am uita atunci de mâna / care ne
sfăşie obrazul / înabuşit şi fără urme, / însângerat şi
fără glas?” Monstrul concretizat sub forma unei mâini
modelează schimonosind trupurile: „am văzut cum
cineva / îmi sapă în carnea tânără o altă faţă”(Elegie
XI). Dedublarea are în centru măreţul spectacol al
„unui trup care moare”: „Astfel am început să trăiesc /
în două chipuri deodată. / Unul însingurat şi palid.
Celălalt, pe care îl vedeţi, / din care vă pot oferi oricând
/ mai multe capete, mai mulţi ochi”. Dispersarea
individului nu poate fi oprită de nimic, nici un spaţiu
protector nu există, ci doar iluzia acestuia: „În
sanatoriul din munţi / (la adăpost hehei! la adăpost) /
din nou la adăpostul acestor iluzii severe”. 

Andrei Bodiu observă că: „Lipsa libertăţii e
ocultată în Elegii de obsesia morţii. Mariana Marin este
o poetă tragică. Şi erosul e convertit în Elegie XII în
moarte. (...) Moartea e resimţită aici şi fiziologic.
Impactul ei asupra poetei e de intensitate maximă.
Suferinţa, definitorie pentru poezia Marianei Marin, e
transcrisă cu luciditate, urletul de durere se
metamorfozează în literă scrisă”. Mai mult, iubirea şi
moartea par a împărtăşi aceeaşi esenţă în viziunea
poetei, coabitând în acelaşi om. Dar pentru celălalt
identitatea moarte-iubire nu funcţionează: „Limba în
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care gândesc eu cuvântul moarte / nu este şi limba în
care gândeşti tu cuvântul iubire”(Elegie XII).
Paradoxal, modul în care Mariana Marin înţelege să
anuleze această diferenţă demonstrează că indiferent
cum ar alege să trăiască, moartea e o parte a existenţei
sale, iar singura posibilitate de a o înfrunta e cea
directă. De aceea ea propune fuga în moarte: „Îţi cer
să fugim în hăul ce ni s-a dat”, acolo unde el va
înţelege felul particular de iubire care i se oferă:
„Acolo, pistruii şi părul tău roşu / vor înţelege desigur
şi vor iubi / limba sânilor mei / între care va înnopta
şi atunci moartea”. Poeta e conştientă că în perimetrul
vieţii calea aleasă în mod deliberat e una închisă: „Auzi
şi tu viscolul care ne spulberă de pe acum viitorul?”
(Elegie XIV), dar în ciuda acestui fapt are curajul să se
deschidă, să încerce să se cunoască, aruncând masca
pe care realul sufocant i-a impus-o: „Eu am avut
curajul de a lucra la rădăcina Răului / de a deschide
acolo atelierele / «celui care vrea să se apropie de sine»,
/ celui care nu vrea să cucerească decât adevărul său,
/ mica lui istorioară.” Atelierele, spaţii carcerale,
presupun izolarea de lume. Răul, notat cu majusculă,
devine antieroul micii istorioare; ca şi adevărul
propriu, răul se găseşte întotdeauna în interiorul
individului. Orice experienţă decisivă se petrece în
singurătatea fiinţei: „Tu nici nu ştii: eu am luat totul de
la capăt”, dar efectul transformării trebuie legitimat
printr-un celălalt, chiar dacă relaţionarea cu el ratează:
„Priveşte-mă! / Sunt puţin urâţită şi puţin absurdă.
Râd tot mai rar şi vorbesc tot mai puţin / iar acum îţi
întind această mână mult prea târziu”. Sacrificiul
descoperirii sinelui e vizibil în exterior şi este efectul
voinţei poetei de a se împotrivi paradigmei comune,
normei impuse de realitatea conform căreia conştiinţa
de sine e surclasată de „lucrurile utile”. Mutilarea nu
are însă nimic eroic, renunţarea la armură, „simplă
metodă de salubritate a spiritului” (Elegie XVI), e
privită cu sarcasm de către poetă. Ea pune sub semnul
victoriei „vederea laşităţii”, a „minciunii gâlgâitoare”,
„prima trădare a prietenului”, „măcelul de conştiinţe”,
construind de fapt imaginea unui eşec generalizat.
Spiritul s-a conservat doar hrănit de viciu sau protejat
de armură, dar această rezistenţă e totuşi fragilă, nici
nu reuşeşte să anuleze coşmarul, nici să pregătească
individul prin adaptare: „Victorios măcelul de
conştiinţe / din care nu am scăpat, / care nu ne-a
ascuţit colţii”. De aceea marea revelaţie înainte de
moarte este conştientizarea limitării: „La sfârşit
rămâne doar spaima / şi acel sentiment de pustietoare
siguranţă / a limitelor / dintre un măr putred şi unul
sănătos” (Elegie XVIII). Esenţa unei vieţi e de căutat în
aria conştiinţei ce poate fi redusă la „un pumn de
cenuşă aromată şi scântietoare”. Existenţa se
concentrează în creier, acolo e scânteia de viaţă pe care
pământul o refuză: „pământul nu primeşte decât
carnea crudă”, doar ceea ce poate fi repus în circuit;

or, un spirit zbuciumat e echivalentul mărului putred,
„care nu se va mai întoarce niciodată în lume la fel”.

Lupta asiduă de împotrivire urâţeşte fiinţa, în loc să
o purifice, consumă energia vitală, în loc să o
regenereze. Astfel se explică de ce la Mariana Marin
moartea are mai multe valenţe. Viaţa implică, în
viziunea poetei, în mod necesar moartea, fie că este
vorba de moartea spirituală, de moartea prin
înstrăinare sau de moartea fiziologică. Fiecare dintre
acestea e însă o moarte prorpiu-zisă, antrenând stări de
aceeaşi intensitate. În Elegie V moartea se pune în
aceeaşi serie cu iubirea şi puterea, ca parte a vieţii. La
fel şi poezia. Ambele fiind linii esenţiale în harta
interioară a poetei, convergenţa lor naşte un sentiment
acut de neputiinţă: „De leg un cuvânt de altul /
moartea o îndur / dintre un sunet însetat şi vagul / ce
îmi incendiază mâna” (Elegie VI). Poemul e, aşadar, în
egală măsură poemul care se scrie şi în afara autoarei
lui, dar şi poemul care refuză să se scrie, faptul de a nu
putea crea legătura dintre cuvinte e asemănătoare cu
îndurarea morţii. Prezenţa ei nu e negată nici o clipă,
dar expresia raportării la moarte se modifică de la
ironie: „Moartea e aici, printre noi, / şi azi a întinerit
brusc. / Grăbiţi-vă! E blândă azi!” (Elegie VII) la
resemnare: „Astfel, sărăcia şi moartea / cum ne târăsc
după ele / în uriaşe plase de nervi... / Să ne grăbim! /
Sunt blânde azi” sau chiar sarcasm: „Înamorată
(desigur) şi ascunsă / în noaptea de carbid a sufletelor
/ râde moartea” (Elegie VIII). „Imperiul necesităţii”
anulează posibilitatea de a opta între conformare şi
rămânerea în marginal, care implică suferinţă.
Dedublarea „poetă / pe care imperiul necesităţii / o
ţine la porţile sale” şi „o altă poetă, / din mijlocul
imperiului” nu face decât să amplifice scindarea,
damnarea şi, în final, resemnarea. Moartea blândă e de
preferat deşi nu conferă niciun fel de recunoaştere, dar
eroismul nu-şi are rostul aici. La fel de bine conturată
ca şi realitatea, moartea este o forţă activă, mult mai
puternică decât poeta, aşa încât nu i se poate împotrivi.
Jocul morţii este perfid; amăgeşte: „«eşti frumos cum
numa-n vis» / îţi spunea ea uneori / şi te bucuri” (Elegie
VIII); slăbeşte legăturile dintre semeni: „tu îi săruţi
tinere braţele / şi-apoi la pieptu-mi / o, tu nu mai şti să
râzi”; apare ca o salvare: „«Morţii nu mai au dimineaţă»
/ «Morţii nu mai au dimineaţă»”, dimineaţa fiind
timpul prin excelenţă al existenţei sociale, al realităţii la
care fiinţa umană trebuie să se adapteze. Schimbul, deşi
în registru macabru, e reciproc: întâlnirea dintre
îndrăgostiţi poartă amprenta morţii, iar moartea îşi
legitimează (ca şi cum ar fi nevoie să o facă!) acţiunile
prin îndrăgostirea de sufletele vii. Depersonalizarea e
forma cea mai dramatică de a muri: „Uneori îmi
imaginez / o imensă piaţă publică / în care ideile sunt
jupuite încet / (pielea lor foşnitoare) / şi aprind un rug
din carne de om” (Elegie XX) şi reprezintă preţul plătit
pentru demnitate: „Câtă frumuseţe se poate ascunde /
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sub cearcănele tale, demnitate”. La Mariana Marin
moartea e, de cele mai multe ori, legată de ruptura din
interiorul poetei, determinată de contextul exterior:
„Cum să poţi spune că nu ştii nimic, / că nu-ţi
aminteşti nimic / despre împunsătura din inimă, /
despre rumeguşul jilav al dimineţilor / când încă erai,
/ când încă te încăpăţânai să fii” (Elegie XIX) şi e
dublată de sentimentul de multiplicitate: „Nimic nu
este cu nimic / şi nimeni cu nimeni, / noi doar ne
adăugăm”.

Expresia cea mai concentrată a suferinţei ce
transpare din poezia Marianei Marin este Elegia XVII:
„Elegiile de la întretăierea drumurilor comerciale,
iubire / şi viaţa, lipsită de noroc. / Tu spui aici e locul
unde pierind / se scrie acelaşi vers / hrănindu-se din
sine şi barbar / Hilară mi se pare azi rătăcirea ta, iubire
/ Hilară şi viaţa, lipsită de noroc”. Iubirea nu se
materializează niciodată, punându-se sub semnul
motivului norocului. Poezia ei se naşte printr-un
proces repetat de sacrificiu a vieţii personale şi
înstrăinare. 

Primele elegii ale Marianei Marin apar în volumul
Aripa secretă, publicat în 1986. În Atelierele (1990) aceste
poeme sunt reluate, cu excepţia unuia Elegie (Poemele
acestea — aşteptare înăbuşită), a cărui temă nu face notă
distinctă faţă de celelalte: realitatea şi efectul de
constrângere pe care îl are asupra poetei: „Aici legile
cântecului nu urmează doar aparent / epoca zugravului
— aceea a cătuşei pusă gândului. / Aici nu e doar
aparent un teatru sinistru”. Mâna este şi în aceste
versuri emblema poetului, al artistului căruia i se cere
curajul de a ignora atât închisoarea din microuniversul
interior / exterior, cât şi pe cea din macrounivers:
„Dacă mâna n-ar tremura. / Dacă cel puţin de data asta
n-ar tremura”. Elegiile din Mutilarea artistului la tinereţe,
în schimb, aduc o modificare de viziune vorbind
despre sentimentul de damnare, despre însuşi procesul
de mutilare anunţat de titlul volumului: „aceşti mărăcini
/ ce-mi strâng aidoma unor cătuşe / talentul şi viaţa”
(Elegie [Mutilarea artistului la tinereţe]) şi, în general,
despre temele şi motivele deja cunoscute ale poeziei
Marianei Marin. Sanatoriul din munte rămâne un
spaţiu privilegiat, de dorit, în contextul în care destinul
omului comun, cu bolile lui, e mai simplu şi, tocmai de
aceea, mai uman decât al poetei: „De-aş avea şi eu o
traumă ca pojarul, / o răpăială de ploaie de vară, / o
nevroză ca o mătase, după care eşti şi mai iubită; / o
nevroză ca un abur de muşeţel, / după care eşti şi mai
buimacă / celestă, / după care fluxul feminităţii tale
asaltează lumea, / o vindecă, îi dă frisoanele unei
comori numai de ea cunoscute”(Elegie [Doamne, de m-aş
putea odihni]). Impresia de neputiinţă se amplifică, tonul
devine din ce în ce mai sumbru: „Fusese obligată să
trăiască / la limita existenţei / şi asta ani buni! / în
cumplita tinereţe a visului / şi a zidului gol. / (...)

Mania secretă şi boala îi dăduseră totuşi ceva: / patima
descrierii sinelui de jur împrejur şi-n adânc” (Elegie
[Fusese obligată să trăiască]). Presiunea exterioară e tot
mai greu de suportat: „Ce bine că foşnetul creionului
pe hârtie / nu poate fi ascultat, / — dai să gândeşti, /
dar în secunda următoare / nu mai eşti atât de sigură”
(Elegie [Pe geamuri ploaia]), iar în teritoriul pe care îl mai
poate poseda, adică cel al propriei conştiinţe, singura
cale de sustragere e scrisul. Dacă în Atelierele
resemnarea era afirmată cu tărie, cu o anumită energie,
chiar dacă negativă, elegiile din urmă marchează
epuizarea: „pentru că nimeni şi nimic / nu-mi mai pot
şterge gustul umilinţei / şi frigul din mine” (Elegie [Ani
în şir am stârnit răul din mine]). Revolta se transferă din
planul lumii imediate înspre divinitate, poeta nu se mai
recunoaşte ca lucrare a lui Dumnezeu: „A fost greşit
drumul” (Elegie balcanică); dualitatea tragică e definitorie
pentru existenţa la limită: „Vei vedea şi tu într-o zi /
cum viaţa şi moartea / din tine se-nfruptă” (Elegie [Vei
vedea şi tu într-o zi]). 

Elegiile reprezintă o parte importantă a universului
poetic al Marianei Marin, pun în valoare temele
predominante şi sublinează sensibilitatea poetei. Astfel,
antologia Zestrea de aur (2002), care reuneşte toate cele
cinci volume ale Marianei Marin, se încheie tocmai cu
o elegie cu rol de epilog al întregii creaţii artistice: „Mă
grăbesc înspre moarte / fără un înţeles anume, / fără
rochie de mireasă, / fără zestrea de aur. / Fără mine. /
Mă grăbesc senină / şi amară / de-a latul patriei. /
Parcă ar fi fost mâine” (Elegie [Mă grăbesc înspre moarte]). 

Note: 

1. Mariana Marin, Zestrea de aur, Elegie XVII, Bucureşti,
Editura Muzeului Literaturii Române, 2002, p. 180.
2. Gh. Perian, Poezia salvată în „Vatra”, nr. 4/ 1992. 
3. A. Bodiu, Direcţia opzeci în poezia română, Piteşti, Editura
Paralela 45, 2000, p. 145.
4. Ibidem., p. 145
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The role of  translations during 1960-1990

The present study is focused on the issue of  translations published in Romania beginning with the 60s, in the decades
following the dark era of  the socialist realism. When it was again possible to publish translations from Western literatures,
y compris from Western literary criticism and philosophy, translations have become a method of  intellectual resistance
against communist ideology. Observing some case studies (such as the literary magazine Secolul 20, for example), the
author realizes a comprising survey of  the manner in which translations have given to Romanian artists and thinkers the
intellectual substance necessary for their resistance and survival. 

Keywords: contemporary Romanian literature, generation 60, translations, communist ideology, translation as
intellectual resistance

GG eneraţia ’60 a ilustrat resurecţia
criticii, a istoriei şi a teoriei
literare, în condiţiile în care

ideologia comunistă îşi perfecţionase
automatismele lingvistice şi codurile totalitare.
Rolul traducerilor este acela de a dubla
eforturile de rezistenţă intelectuală, prin
menţinerea unui echilibru (fragil) cu
literaturile occidentale, deşi „destui scriitori s-
au menţinut într-un echivoc, unii aşteptând un
deznodământ al luptelor politice pentru a şti
unde să se plaseze, alţii stând deoparte din
raţiuni estetice” (Vasile 2010: 75). Astfel,
„critica estetică a generaţiei ’60 şi-a dovedit
destul de repede autoritatea” (Manolescu
2008: 1201), iar noul canon critic a devenit
aproape imediat un canon didactic.
Majoritatea criticilor şaizecişti debutează şi se
consacră în calitate de cronicari: Matei
Călinescu, Lucian Raicu, Gabriel Dimisianu,
Eugen Simion la România literară, Nicolae
Manolescu la Contemporanul, Mircea Martin la
Amfiteatru, Gheorghe Grigurcu la Familia.
Importanţa cronicarilor este dublă: pe de o
parte, ei vor încerca să reabiliteze imaginea
scriitorilor educaţi în interbelic, prin
intermediul unei critici estetice, şi pe de altă
parte, vor susţine autorii tineri, folosindu-se
de strategiile criticii impresioniste. Totodată,

semnalând traducerile din diverse literaturi în
paginile revistelor în care publică, aceşti
exegeţi le dedică studii şi comentarii,
facilitând, astfel, formarea unui orizont de
aşteptare şi a unei reţele de concepte care
capătă autonomie.

De la începutul anilor ’60 până spre
mijlocul anilor ’70, „efectele politicii de
investiţie masivă în cultură din stalinism se
conjugă cu relaxarea controlului şi
descentralizarea instituţională” (Macrea-Toma
2009: 163). Traducerile marchează o punte
între literatura română şi literatura europeană,
făcând astfel posibilă atât racordarea la cele
mai noi direcţii în critica vremii, cât şi
sincronizarea cu teoriile vehiculate în Europa
şi în America, în cercurile academice şi
universitare. Mai mult decât atât, în paralel cu
redescoperirea patrimoniului naţional, se
continuă programul de traduceri început în
anii ’50, care presupunea, în general,
traducerea „romanelor formative”, ce
înfăţisează exemplaritatea unor indivizi
marginali: Jane Eyre de Charlotte Bronte,
Aventurile lui Oliver Twist de Charles Dickins
etc. Îmbogăţirea orizontului traducerilor,
dincolo de clasici şi de autorii sovietici
(Nikolai Ostrovski, Aşa s-a călit oţelul, A.
Fadeev, Tânăra gardă) ori de simpatizanţii
comunişti (Louis Aragon, Paul Éluard, Ernest
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Hemingway, J. P. Sartre, Pablo Neruda) a fost
posibilă prin propunerea unor autori noi (cu
precădere din literatura anilor 1930-1960: F.
Scott-Fitzgerald, W. Faulkner, John Steinbeck,
John Dos Passos, Virginia Woolf, James
Joyce). Consecinţa a fost depăşirea unui blocaj
cultural instituit atât de impunerea unui canon
sovietic, cât şi de adoptarea unor „reţete”
ideologice, presupuse, de altfel, de sistem.

Începând cu 1961, revista Secolul 20, care
apărea lunar, sub titulatura „revistă de
literatură universală” (din al cărei colegiu
redacţional au făcut parte Mihai Beniuc, Maria
Banuş, Savin Bratu, Marcel Breslaşu, Paul
Georgescu, Mihnea Gheorghiu, Eugen
Jebeleanu, Mihai Novicov, Zaharia Stancu,
Tudor Vianu) se va preocupa nu doar de
realitatea culturală imediată, ci va include
treptat traduceri din poezia germană, italiană,
spaniolă, americană. Texte diverse ce apar de-
a lungul timpului în revistă vizează relaţia cu
literaturile occidentale, fie că este vorba de
studii ample sau de articole de sinteză, fie că
sunt menţionate titluri nou apărute la edituri
din străinătate. Încă de la primele numere,
Marcel Breslaşu atrage atenţia asupra
necesităţii de rafinare a limbajului prin
traducere (vezi „Traducere şi creaţie”, în
Secolul 20 1961: nr. 2, p. 163-169). În general,
revista înfăţişează scriitori diverşi, diferiţi ca
factură, iar traducerile acestora sunt însoţite
de micro-studii sau de articole de prezentare a
literaturii pe care o ilustrează, cu rol de
familiarizare a cititorilor. Totodată, are loc şi o
emancipare a gusturilor de lectură. Sunt
prezenţi, astfel, pe lângă autori ruşi, şi scriitori
ca Alberto Moravia, Graham Greene (idem: p.
143-154; 1963: nr. 12, p. 93-106), Simone de
Beauvoir (idem: nr. 3, p.159-162), Carlo Levi
(idem: nr. 11, 1961, p. 114-124). În general,
raportul dintre literatura tradusă şi producţia
autohtonă indică o expansiune, în perioada
1960-1970, a tuturor genurilor. Esenţial
rămâne raportul dintre statul protector şi
scriitorul vulnerabil, care se supune
prerogativelor autotelice statale: „Statul
comunist refuza ideea de piaţă liberă. El dădea
drepturilor de autor un interes diferit de acela
din societăţile liberale: nu autorii aveau dreptul
de a fi plătiţi, ci statul avea dreptul de a-i plăti.
Şi statul se folosea de acest drept pentru a
controla publicaţiile. Era o formă de cenzură
economică, suprapusă peste cenzura
ideologică” (apud Macrea-Toma 2009: 144,
vezi Nicolae Manolescu, „Drepturile de
autor”, în România literară, nr. 26, 1996).
Realizată în scop omagial faţă de cultura rusă

– în acest sens, sunt semnificative seriile
Cehov din perioada 1954-1963 şi traducerile
din opera lui Puşkin, a lui Gogol (1954-1958),
a lui Turgheniev (1953-1962) şi a lui Tolstoi –
, în scop comercial sau „alternativ-
modernizator (publicarea unor autori
«decadenţi» ca pandant al autonomizării
câmpului)” (Macrea-Toma 2009: 165), politica
de traduceri este sprijinită de scriitorii care,
„neputându-şi publica operele, ezitând să
debuteze cu volume proprii sau pur şi simplu
având timp liber la dispoziţie şi dorind să-şi
consolideze capitalul simbolic, aleg să fie
«importatori» ai altor literaturi” (ibidem: 165).
Ia naştere o „literatură-substitut”, care
presupune o şansă pentru autorii stigmatizaţi
să supravieţuiască (Edgar Papu, Alice
Voinescu) sau chiar o activitate de nişă pentru
alţi scriitori aflaţi în perioade de eclipsă (Ion
Caraion, Mariana Şora).

În epocă, importanţa Editurii Univers
creşte odată cu studiile de critică şi teorie
literară, care vor conecta cu mai multă
uşurinţă literatura română la literaturile
occidentale: Nicolae Balotă publică, în 1971,
Lupta cu absurdul, în vreme ce, doi ani mai
târziu, Romul Munteanu se preocupă de Noul
roman francez. Preludii la o poetică a antiromanului
(1973). În 1982, Radu Toma propune o
relectură a secolului al XVIII-lea francez,
considerând că „textele nu sunt în istorie, ci că
ele sunt istorie” (Epistemă, ideologie, roman: secolul
XVIII francez, 1982). Se traduc, în această
perioadă, nu doar formaliştii ruşi (Roman
Jakobson, Viktor Şkolvski, Iuri Tînianov etc)
şi criticii „conştiinţei” (Georges Poulet, Jean-
Pierre Richard, Marcel Raymond, Albert
Béguin, Jean Rousset, Jean Starobinski), ci şi
structuraliştii francezi (Roland Barthes,
Gérard Genette şi Michael Riffaterre, Michel
Foucault). E de remarcat faptul că, în ciuda
unor volume distincte care să se aplece asupra
poeticii fiecărui autor în parte sau, cel puţin,
asupra fiecărei grupări critice, li se dedică
acestor scriitori, odată traduşi, prezentări
ample în prefeţele sau în postfeţele ce însoţesc
traducerea propriu-zisă. Odată cu sfârşitul
anilor ’70, pătrund texte critice ale
deconstructiviştilor americani (Paul de Man, J.
Hillis Miller), care vor influenţa reprezentarea
literaturii române pe harta culturală, mai ales
în literatura practicată de scriitorii optzecişti.
Abia în 1982 este tradusă Teoria criticii de
Murray Krieger (traducere şi prefaţă de Radu
Surdulescu, ediţia originală 1976), care pune în
discuţie conceptul de „close reading”,
ilustrând, cu alte cuvinte, deşi fără să-l



bănuiască, chiar fenomenul generat de critica
românească şaizecistă, prin încercarea de
vitalizare a literaturii neomoderniste.  

Chiar sub presiunea ideologiei comuniste,
scriitorii au reuşit să menţină legătura cu
producţiile literare din străinătate, fie prin
diverşi prieteni şi colegi care puteau călători
mai uşor dincolo de graniţele ţării, în felul
acesta putând cumpăra diverse publicaţii
străine, fie printr-o relaţie strânsă cu marile
biblioteci naţionale de la Bucureşti, Iaşi, Cluj,
de unde puteau consulta diverse titluri. Astfel,
dacă Ovid Crohmălniceanu coresponda cu
Roger Caillois1, primind cărţi din străinătate2,
Adrian Marino menţine legătura epistolară cu
Ştefan Baciu3, în Honolulu, şi cu Grigore
Botez4, directorul Bibliotecii Central
Universitare Iaşi, pe care-l roagă să îi procure
o listă de cărţi din străinătate, având în vedere
funcţia şi relaţiile sale cu Occidentul. Tot aşa,
Ion Negoiţescu va primi Mythes, rêves et mystères
de Mircea Eliade (autor prohibit în epocă)
prin intermediul lui Virgil Nemoianu, cu
ocazia unei vizite a acestuia în Cehoslovacia.
În consecinţă, rolul traducerilor este de a
asimila şi de a familiariza cititorul atât cu
creaţiile literaturii universale, cât şi cu studiile
teoretice şi critice care ajungeau din spaţiul
occidental pe căi meandrate, considerate
adesea ilicite, dintr-un reflex de respingere.
Nu doar traducerile din franceză, germană şi
engleză se înscriu în planul editorial, ci şi cele
din italiană (studii, interviuri etc.) încep să se
înmulţească. În acest sens, Marin Mincu se va
ocupa de semiotica literară italiană, pornind
de la o „critică arhetipală” şi ajungând la o
„critică a textului”. Va supune atenţiei
publicului român studii ale unor cercetători şi
scriitori italieni contemporani, alături de
volume de convorbiri cu D’Arco Silvio Avalle,
Maria Corti, Cesare Segre, Umberto Eco,
Gian Luigi Beccaria, Aldo Rossi, ori Gian
Paolo Caprettini, în care se regăsesc, pe lângă
detalii biografice, şi numeroase nuclee
teoretice. Rolul acestor interviuri este de a
sistematiza nişte etape existente în evoluţia
culturală a literaturii române, chiar strivită de
ideologia comunistă.

Totodată, trebuie să remarcăm că şi
„cerchiştii” au dezvoltat un amplu program
de traduceri din literatura universală: Nicolae
Balotă a tradus Maria Stuart de Fr. Schiller
(Univers, 1974), iar I. Negoiţescu, pe lângă
Drumul de creaţie al lui N. A. Nekrasov: 1821 –
1877 de V. E. Evgheniev-Maximov (traducere
realizată în colaborare cu N. Stoian, D.
Năstase; versuri traduse de Miron Radu

Paraschivescu, Editura Cartea Rusă, 1956), a
tradus şi Mimesis de Erich Auerbach (Editura
pentru Literatură Universală, 1967), Aforismele
lui G. C. Lichtenberg (Editura Univers, 1970),
Moartea lui Tizian de Hugo von Hofmannstahl
şi texte poetice de Hölderin, în vreme ce
Nicolae Balotă a tradus Cultura Renaşterii în
Italia, de Jakob Burckhardt. Ştefan Aug.
Doinaş s-a preocupat de traducerea unor
poezii de Hölderin (în colaborare cu Virgil
Nemoianu, Editura Minerva, 1977), Mallarmé
(Univers, 1972), Valéry (Univers, 1988-89),
Gottfried Benn (1973). Cu o propensiune
pentru cultura renascentistă italiană, Eta
Boeriu s-a dedicat traducerii Divinei comedii
danteşti, Decameronului lui Boccaccio (Editura
pentru Literatură, 1966; Editura Cartea
Românească, 1970), romanului Curteanul de
Baldesar Castiglione (Editura pentru
Literatură, 1967), Rimelor şi Canţonierului lui
Petrarca (Editura Dacia, 1974), Rimelor lui
Michelangelo şi Canturilor lui Leopardi
(Editura Dacia, 1981). În egală măsură, este
semnificativ că Doinaş propune o nouă
traducere pentru Faust (Editura Univers,
1983) de Goethe, „magistrală replică la
versiunea blagiană (unde procesul de
«identificare spirituală», în care Blaga se lăsase
antrenat, a determinat o anume «infidelitate»
formală a acestei transpuneri)” (Dan
Damaschin 2009: 405). În anii 1970 apare o
selecţie a poemelor lui Doinaş cu titlul Alibi
and Other Poems, în traducerea lui Peter Jai şi
Virgil Nemoianu, Anvil Press Poetry in
association with Rex Collings. 

Tezele din iulie stipulau că „(art. 1) Hotărâtor
în înfăptuirea acestor obiective este ridicarea
continuă a rolului conducător al partidului în
toate domeniile activităţii politico-educative,
creşterea răspunderii şi exigenţei organelor şi
organizaţiilor de partid în îndrumarea întregii
munci de educare a maselor, desfăşurată prin
intermediul tuturor mijloacelor de influenţare
politică şi al factorilor de culturalizare de care
dispune societatea noastră”. Astfel, printr-o
formă de manipulare inteligentă a
intelectualilor, se ajunge la situaţia în care „nu
conta calitatea a ceea ce scrii, conta doar
cantitatea. Ţi se aloca o raţie anuală (un
volum) pe care nu aveai voie să o depăşeşti”
(apud Macrea-Toma 2009: 145, vezi
Constantin Abăluţă, „Manipularea
«inteligentă» a intelectualităţii”, în Vatra, nr. 8,
2001, p. 54). Situaţia scapă de sub control în
momentul în care „teologia mistică a
regimului e responsabilă pentru faptul că
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reţeaua editorială, ca şi sectorul industrial,
sunt proiectate să producă, nu să vândă”
(Macrea-Toma 2009: 146). În tentativa de
revitalizare a literaturii, traducerile fac posibilă
o punte între civilizaţii şi între culturi, mai ales
că de la începutul deceniului opt, întâlnirile lui
Ceauşescu cu scriitorii se desfăşoară conform
unui scenariu prin care „disfuncţionalităţile şi
inegalităţile financiare, criza hârtiei, scăderea
tirajelor sau monopolizarea lor de anumite
fracţiuni sunt deficienţele cele mai des
amintite, în netă superioritate faţă de
invocarea piedicilor cenzurii ideologice”
(Macrea-Toma 2009: 148). Atât Tezele din iulie
1971, cât şi restricţiile economice de la
începutul anilor ’80 au un efect devastator
asupra traducerilor şi asupra literaturii
naţionale. Pe baza acestor decalaje şi dereglări,
putem configura un spaţiu posibil al
schimbărilor de perspectivă, în care doar
experienţa personală, interpretarea polemică a
istoriei şi cercetarea acestei perioade ample,
greu de prins într-o singură formulă, fac
posibilă deschiderea unor piste de lectură
inedite, mai cu seamă pentru că traducerile
reprezintă un indiciu pentru identificarea
etapelor autonomizării câmpului, dar şi
pentru configurarea practicilor de lectură.

Note:

1. DOSAR I 000027, Vol. 2: f. 269, este prezentă
o scrisoare tradusă din franceză, adresată de
Roger Caillois lui Ov. S. Crohmălniceanu, notată
cu creionul: „2 aug. 1960 Domnule redactor, Vă
mulţumesc pentru scris (sic!) dvs. din 21 VI cu
privire la aniversarea lui Tudor Arghezi. / Aş fi
dorit să scriu ceva în revista Diogene despre
opera lui Arghezi. Din păcate, revista Diogene
este o revistă de sinteză. Deci, îmi este imposibil
să prezint cititorilor noştri personalitatea lui
Arghezi. Roger Caillois. 5 VIII”
2. DOSAR I 000027, Vol. 2, Ovid
Crohmălniceanu, f. 272, Direcţia Generală a
Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de
Miniştri: „Din Belgia au sosit broşuri – manifeste,
cu coperte false. Pentru a înşela organele de
control o parte din broşuri aveau conţinutul
corespunzător celor specificate pe copertă şi
prima pagină, iar majoritatea broşurilor cu aceeaşi
copertă conţineau Noua clasă de Milovan Djilas
[...]. / Au mai sosit aproximativ 30 [de] trimiteri
pentru secretari de partid din diferite comune şi
încă aproximativ 30 [de] exemplare pentru alte
persoane particulare. / Anexăm trei broşuri

pentru documentare.” 
3. Fila 4 restituie telegrama lui Ştefan Baciu
(Honolulu) către Adrian Marino (Cluj) şi extrasele
fotocopiate ale unor poezii de Lucian Blaga, Petre
Stoica şi Marin Sorescu, traduse în limba spaniolă
(Guatemala, 3 aprilie 1976).
4. Fila 109, vol. 2.
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17.00, Centrul Cultural Habitus (Piaţa Mică)
Deschiderea Colocviilor. Prezentarea invitaţilor
Lansare de carte: Ştefan Manasia, Motocicleta de lemn, editura Charmides, 2011.

Prezintă: Radu Vancu
Lecturi: Ştefan Manasia, Andrei Bodiu, Marin Mălaicu-Hondrari, Ioana Nicolaie, Gabriel

Daliş, Octavian Soviany, Nora Iuga

550176 Sibiu, Tribunei 6, tel./fax: +40 269 213377
http://www.revistatransilvania.ro; transilvaniaro@yahoo.com

Colocviile Revistei Transilvania (ediţia a VIII-a)

Ediţie omagială Mircea Ivănescu

15-17 septembrie 2011

Invitaţi: Andrei Bodiu, Mircea Cărtărescu, Dumitru Chioaru, Rita Chirian, Dan Coman,

Luminiţa Corneanu, Gabriel Daliş, Ana Dragu, Teodor Dună, Nora Iuga, Claudiu Komartin,

Ştefan Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Alexandru Muşina, Ioana Nicolaie,

Veronica D. Niculescu, O. Nimigean, Florin Partene, Octavian Soviany, Luiza Vasiliu,

Ioan Radu Văcărescu, Miruna Vlada

P r o g r a m

Consiliul Judeţean Sibiu
Centrul Cultural Interetnic Transilvania

Joi, 15 septembrie 2011

Sâmbătă, 17 septembrie 2011 

11.00, Librăria Humanitas (pietonală)
Mircea Ivănescu. Poetul, traducătorul, omul (masă rotundă)

12.30 Premiile Revistei Transilvania
13.00 Lansare de carte: Marin Mălaicu-Hondrari, La două zile distanţă, editura Charmides,

2011;
Prezintă: Dan Coman, Radu Vancu

13.20 Lecturi: Ioan Radu Văcărescu, Marin Mălaicu-Hondrari, Rita Chirian, Dumitru
Chioaru, Ana Dragu, Teodor Dună, Claudiu Komartin

17.00, Librăria Humanitas 
Lecturi: Alexandru Muşina, Miruna Vlada, Florin Partene, O. Nimigean, Dan Coman,

Mircea Cărtărescu 
Lansare de carte: Mircea Cărtărescu, Zen. Jurnal 2004-2010, editura Humanitas, 2011

Vineri, 16 septembrie 2011

11.00, Librăria Humanitas
Lansare de carte: prezentarea titlurilor apărute în colecţia Orfeu a Casei de 

Editură Max Blecher.
Moderator: Claudiu Komartin

Club de lectură „Institutul Blecher”. 
Lecturi: Veronica D. Niculescu, Nora Iuga. Moderator: Claudiu Komartin

Închiderea Colocviilor


