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      Singurătatea...  un cuvânt 

cu atât de multe înţelesuri care 

transportă mii de şoapte 

fiecăruia dintre noi.  Niciodată 

şoapta sa către un adolescent nu 

coincide cu cea adresată unui 

copil sau unui bătrân, care 

aşteaptă învăluit în aceasta 

propria sa moarte. Când îi vei 

auzi vocea, o linişte ca aceea 

dintr-un muzeu ce te îndeamnă 

să-ţi priveşti tabloul propriului 

suflet? Nu ai de unde să ştii, 

poate că e la capătul străzii,  

 

 

 

aşteptându-te să ajungi la ea.

 În adolescenţă, singură-

tatea capătă o altă valenţă faţă 

de cea din copilărie. Acum, ea 

are puteri neţărmurite, 

hrănindu-se din propriul tău 

suflet pe care îl zbârceşte, îl 

deshidratează de orice strop de 

iubire. Aceasta te metamor-

fozează într-o fiinţă egoistă, 

insensibilă, individuală. Ea îţi 

înşeală raţiunea, spunându-ţi că 

nu ai nevoie de prieteni, de 

familie, de nimeni care să te 
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înţeleagă. Aşadar, rămâi doar 

tu, în faţa unui puzzle ale cărui 

piese începi să nu le mai 

recunoşti.                      

jghjgPentru o secundă, te 

opreşti, te uiţi în ansamblu şi 

vezi ce a făcut ea din tine. Te-a 

pus să tragi draperiile,  

lăsându-te neajutorată într-un 

înuneric total, într-o eclipsă în 

care singurătatea îţi 

acoperă sufletul. 

Ştii că aceasta se va 

încheia, dar oare 

timpul rămas 

pentru a te lumina 

îţi va ajunge pentru 

ca ramurile vieţii 

tale să străpungă 

cerul? Chiar nu poţi 

face nimic pentru a−i îndepărta 

umbra de pe sufletul tău? 

Te afli într-un lift care 

duce spre... tine. Auzi scârţâitul 

funiilor de metal ce te trag în 

sus. Brusc, ele se opresc. Te-ai 

blocat între două etaje; 

singurătatea şi iubirea. De când 

aşteptai să avansezi... Măcar 

acum ştii că ai scăpat de ea, de 

umbra care te-a bântuit. Dar 

cum continui să urci? Cine te va 

ajuta să depăşeşti toate aceste 

etape ale formării? Singurătatea 

ţi-a impus încrederea în 

propriile forţe, dar alfându-te 

blocată între ea şi iubire, simţi 

cum dragostea îţi va oferi 

speranţă. 
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Deodată, auzi un huruit. 

Liftul îşi continuă mersul. Deşi 

ai apăsat pe butonul care te 

duce la ultimul etaj, cel al 

autodefinirii, simţi că îi datorezi 

încrederea ta următoarei tale 

etape. Doar ea îţi poate arăta 

lumina, salvându-ţi sufletul. 

  

 

      Uşile se deschid. Părăseşti 

repede pereţii reci care ţi-au 

îngheţat sufletul, îndreptându-te 

însetată, asemenea unei molii, 

spre lumină. S-a făcut primă-

vară...  Reînvie alături de ea! 

    

                  

BIANCA MUREȘAN
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Gusturi vechi cu IMPACT azi 
 

         
Clubul de voluntariat IMPACT 
Lego Zalău a organizat 
sâmbătă, 16 ianuarie 2016, 
începând cu ora 11, un show-
room culinar, pe Platoul de 
Marmură. Showroomul culinar 
a constat în prezentarea i 
degustarea unor rețete 
tradiționale sălăjene. Mâncarea 
a fost asigurată de restaurantele 
partenere i de cunoscutul 
bucătar Mircea Groza. La 
eveniment au participat i 2-3 
producători locali de produse 
tradiționale. Am organizat 
pentru participanți tombole i 
licitații cu premii în mâncare.              
De asemenea, s-au votat rețetele 
preferate i am cerut  
feedbackul participanților. 
        Scopul proiectului a fost 
acela de a identifica rețete vechi 
de pe teritoriul Sălajului, 
păstrate de vârstnici. Acestea au 
fost culese de către membrii 
clubului IMPACT, în lunile 
octombrie i noiembrie.       
Ulterior, rețetele au fost  
 

 
 
prezentate  în  cadrul show-
roomului culinar. 
       De asemenea, pentru a fi 
valorificate din punct de vedere 
turistic i păstrate, ne-am 
propus să elaborăm anumite 
materiale informative, care vor 
fi distribuite prin Centrul de 
Informare Turistică Zalău.   
       Obiectivul nostru a fost 
acela de a distribui materialele 
informative Centrului de 
Informare Turistică Zalău. Cei 
care vizitează ora ul i județul 
vor beneficia de bro urile create 
de membrii clubului IMPACT, 
având ocazia de a cunoa te 
bucătăria sălăjeană.    
      În scopul organizării acestui 
eveniment, precum i a tipăririi 
materialelor informative, am 
organizat în data de 5 
decembrie 2015 o campanie de 
strângere de fonduri, pe Platoul 
de Marmură. Evenimentul, „Să 
ne pregătim pentru Mo  
Nicolae!”, a oferit trecătorilor 
ocazia de a servi un ceai cald, 
de a achiziționa nuielu e  
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handmade, de a li se desena 
caricaturi, de a- i împleti părul 
sau de a- i lustrui pantofii.  
       Mi carea de tineri 
IMPACT este un club de 
voluntariat, care identifică 
probleme reale din comunitate 
i găse te, prin proiecte de 

serviciu în folosul comunității, 
soluții creative pentru 
rezolvarea lor. Acest club este 

susținut de către Fundația „Noi 
Orizonturi”, care este o 
organizație nonprofit a cărei 
misiune este de a promova 
modele de educație prin 
experiență de calitate i învățare 
prin proiecte în folosul 
comunității.  

 

 

  

TARA BRÂNDUȘAN     
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MIHAI EMINESCU  
         (1850-1889) 

 

 

       Mihai Eminescu, s-a născut 
în data de 15 ianuarie 1850, la 
Boto ani. A fost un mare poet, 
prozator i jurnalist român, 
socotit de cititorii români i de 
critica literară postumă drept 
cea mai importantă voce poetică 
din literatura română. 
      Poetul avea o bună educație 
filosofică, opera sa poetică fiind 
influențată de marile sisteme 
filosofice ale epocii sale, de 
filosofia antică, de la Heraclit la 
Platon, de marile sisteme de 
gândire ale romantismului, de 
teoriile lui Arthur 
Schopenhauer, Immanuel Kant 
i de teoriile lui Hegel. 

      Eminescu a fost activ în 
societatea politico-literară 
„Junimea”, i a lucrat ca 
redactor la „Timpul”, ziarul 
oficial al Partidului 
Conservator. A publicat primul 
său poem la vârsta de 16 ani, iar 

la 19 ani a plecat să studieze la 
Viena. Manuscrisele poetului 
Mihai Eminescu, 46 de volume, 
aproximativ 14.000 de file, au 
fost dăruite Academiei Române 
de Titu Maiorescu, în edința 
din 25 ianuarie 1902. 

      - 1866 este anul primelor 
manifestări literare ale lui 
Eminescu. În 12/24 ianuarie 
moare profesorul de limba 
română Aron Pumnul. Elevii 
scot o bro ură, „Lăcrămioarele 
învățăceilor gimnazi ti”   
(Lăcrimioare... la mormântul 
preaiubitului lor profesoriu), în 
care apare i poezia „La 
mormântul lui Aron Pumnul” 
semnată M. Eminoviciu, 
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privatist. La 25 februarie/9 
martie (stil nou) debutează în 
revista „Familia”, din Pesta, a 
lui Iosif Vulcan, cu poezia „De-
a  avea”. Iosif Vulcan îl 
convinge să- i schimbe numele 
în Eminescu, mai târziu adoptat 
i de alți membri ai familiei 

sale. În acela i an îi mai apar în 
„Familia” alte cinci poezii. 
       -1866 si 1869 sunt ani de 
cunoa tere prin contact direct a 
poporului, a limbii, a 
obiceiurilor i a realităților 
române ti, un pelerinaj 
transilvănean al cărui autor 
moral a fost Aron Pumnul. „Cât 
de clar este, respectând 
documentele epocii cernăuțene, 
respectând adevărul istoric atât 
cât există în ele, cât de cert este 
că drumul lui Eminescu în 
Transilvania, departe de a fi o 
«împrejurare boemă», «un 
imbold romantic al 
adolescenței», a fost - în fond - 
încheierea sublimă a unei lecții 
pentru toată viața: ideea unității 
naționale i a culturii române 
aplicată programatic i 
sistematic, cu strategie i 
tactică, după toate normele i 

canoanele unei campanii 
ideologice.” 

         La 25 februarie 1866 are 
loc debutul literar al poetului, 
prozatorului i jurnalistului 
Mihai Eminescu în revista 
„Familia”, cu poezia ''De-a  
avea''. Iosif Vulcan, directorul 
revistei, a schimbat numele 
autorului poeziei din Mihail 
Eminovici în Mihai Eminescu, 
nume pe care poetul l-a adoptat 
imediat i l-a păstrat pentru 
totdeauna. 

        Între 1869 i 1872 este 
student la Viena. Urmează ca 
„auditor extraordinar” Facul-
tatea de Filozofie i Drept (dar 
audiază i cursuri de la alte 
facultăți). Activează în rândul 
societății studențe ti, se 
împrietene te cu Ioan Slavici; o 
cunoa te, la Viena, pe Veronica 
Micle, apoi începe colaborarea 
la „Convorbiri literare”. Debu-
tează ca publicist în ziarul 
„Albina”, din Pesta, după care 
apar primele semne ale „bolii". 

      În toamna anului 1871, din 
cauza unor curente contra-
dictorii în sânul societăţii 
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„România junã“, Eminescu 
demisionează împreună cu 
Slavici din comitetul de 
conducere. Amândoi sunt 
acuzaţi că sunt ataşaţi ideilor 
„Junimii“ din Iaşi. În studiul 
său despre „Direcţia nouă“, Titu 
Maiorescu evidenţiază meritele 
de poet, „poet în toată puterea 
cuvântului“, ale lui Eminescu, 
citându-l imediat după 
Alecsandri. Studiul se tipăreşte 
cu începere din acest an în 
„Convorbiri literare“. La 16 
decembrie 1871, într-o scrisoare 
către Şerban, care se afla în 
ţară, i-a scris necăjit că duce o 
mare lipsă de bani, având 
datorii pentru chirie, apoi „la 
birt, la cafenea, în fine, 
pretutindenea“. Din această 
cauză, intenţionează să se mute 
la o altă universitate, în 
provincie. 
         Poeziile sale cele mai 
cunoscute, care i-au adus faima 
şi titlul de cel mai mare poet 
român: Luceafărul, Mortua Est, 
Scrisoarea a III-a, Epigonii, 
Lacul, Singurătate, O mamă, 
Adio, Înger si demon, 
Melancolie, Dorinţa, Floare-

albastră, Memento Mori, 
Strigoii, Odã (în metru antic), 
Mai am un singur dor, La 
steaua. 

     Mihai Eminescu şi Veronica 
Micle: „Îngerul blond” al lui 
Eminescu a fost Veronica 
Micle, o doamnă frumoasă, cu 
părul lung şi bălai şi ochii 
albaştri. S-au cunoscut la Viena, 
în 1872, la vârsta de 22 de ani, 
pe când el era student la 
filozofie, iar ea, căsătorită deja 
de opt ani şi mamă a doi copii, 
venise pentru a-şi trata o boală 
de piele. Fără a ţine cont de 
piedicile morale, cei doi au 
început timid, în capitala austro-
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ungară, o relaţie de amor ce 
avea să fie condimentată, în 
următorii 17 ani, cu multă 
pasiune, intrigi, despărţiri şi 
reîmpăcări. 

    Vorbele despre întâlnirile lor 
romantice prin oraş şi 
intimităţile care depăşiseră cu 
mult limitele dintre o femeie 
căsătorită şi un tânăr artist, 
neconfirmate oficial însă 
niciodată, încep să curgă şi să 
învenineze casa Micle. Se spune 
chiar că nu de puţine ori, Ştefan 
Micle, soţul cu 30 de ani mai în 
vârstă al Veronicăi, a primit 
scrisori în care anonimi îi 
relatau escapadele soţiei. 
În 1879, toate acestea aveau să 
se termine, odată cu moartea lui 
Ştefan Micle. Ceea ce ar putea 
părea o uşurare pentru 
dragostea dintre cei doi amanţi 
avea însă să se transforme într-o 
iubire chinuitoare, din motive 
cât se poate de pragmatice: 
banii şi distanţa. Ea nu a reuşit 
decât după câţiva ani să obţină 
pensie de urmaş, iar el a trebuit 
să se mute la Bucureşti. În 
toamna lui 1879, Veronica şi 
Eminescu au petrecut împreună 

aproape două luni în Bucureşti, 
iar în primăvara anului 1880 
vorbeau pentru prima dată de 
posibilitatea căsătoriei.        
Problemele financiare şi 
opoziţia de care s-au izbit în 
societate vor zădărnici însă 
planul îndrăgostiţilor, iar până 
în toamna anului 1881, relaţiile 
dintre ei se vor răci. 
        Flacăra iubirii s-a reaprins 
în 1882, când Veronica a 
revenit la Bucureşti, iar cei doi 
au locuit câteva luni în imobilul 
de pe strada Buzeşti, nr. 5. 
Zadarnic a încercat ea să-l 
convingă să se căsătorească: 
opoziţia prietenilor lui şi 
depresia, care deja îl stăpâneau 
pe Eminescu, au blocat orice 
demers în acest sens. 
        În 1883 a debutat boala, 
care avea să-i fie fatală şase ani 
mai târziu lui Mihai Eminescu. 
Diagnosticul pus atunci de 
medicii de la Sanatoriul 
doctorului Şuţu din Bucureşti a 
fost „psihoză maniaco-
depresivă”. A fost trimis de 
medici la tratament la Viena, 
apoi prin Italia, revenind în Iaşi 
abia peste un an. Au urmat luni 
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întregi de tratamente şi 
recuperare, iar în 1887 a ajuns 
în grija surorii sale, Henrieta, la 
Botoşani. În tot acest timp, 
Veronica, mutată la Bucureşti 
împreună cu copiii, încerca să-l 
convingă să revină în Capitală, 
pentru a fi mai bine îngrijit. A 
reuşit să-l facă să vină la 
Bucureşti abia în aprilie 1888. 
În dimineaţa zilei de 15 iunie 
1989, poetul se stingea în 
sanatoriul doctorului Şuţu  şi va 
fi înmormântat, două zile mai 
târziu la cimitirul Bellu din 
Bucureşti. 

      Veronica nu l-a putut uita, 
în data de 4 august 1889 
luându-şi viaţa. Sinuciderea s-a 
petrecut la Mănăstirea Văratec, 
unde se retrăsese. O sinucidere 
premeditată, la fix 50 de zile 

după moartea iubirii sale, Mihai 
Eminescu. 
      „Eminescu este unul din 
exemplarele cele mai splendide 
pe care le-a produs umanitatea. 
Avem convingerea că dacă mai 
trăia, sănătos, încã douăzeci de 
ani, el ar fi fost considerat, fără 
putință de contestare, ca unul 
din cei mai mari creatori de 
poezie din întreaga literatură a 
lumii. [...] Dar Eminescu nu 
este numai un poet de geniu. 
Este ceva mai mult. El este cel 
dintâi care a dat un stil 
sufletului românesc i cel dintâi 
român în care s-a fãcut fuziunea 
cea mai serioasã a sufletului 
daco-roman cu cultura 
occidentală.” 

 

 

 

GEANINA POCOL 
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ÎÎÎNNNTTTRRREEE   SSSFFFÂÂÂŞŞŞIIIEEERRREEE   ŞŞŞIII   AAASSSCCCEEENNNSSSIIIUUUNNNEEE   
  

 Cuvintele profesorului de 

literatură zbârnâie în tandem cu 

scurgerea materiei cenuşii din 

craniile studentului tipic din 

secolul 21, iar singurii cu puţin 

suflet de artist rămânem eu şi 

un introvertit din ultima bancă, 

total absorbit de mustaţa ce 

dansează deasupra buzelor 

profesorului.   

 În timp ce urmele lăsate 

de o cretă ieftină (cumpărată, 

probabil, de dragul glumelor  

ce-l ochesc pe nefericitul 

profesor) conturează lamentabil 

„Winnetou” , un ventilator antic 

împrăştie prin clasă şoapte 

precum „Winnecum?”, „Nu, 

mă, vine-acum!”, glume 

mortale specifice celor ce abia 

au ajuns la fructele 

adolescenţei.  

       - Pentru cei care doresc să 

treacă şi semestrul acesta, aveţi 

ca temă un referat despre 

indieni în literatura universală, 

şi aţi face bine să nu veniţi cu  

imagini şterse cu Taj Mahal. 

Spor la scris, sunteţi liberi. 

Urechile mele sunt destul 

de ghinioniste pentru a prinde 

crâmpeie din conversaţiile ce 

îmi pun la încercare încrederea 

în clasa homo sapiens: „Auzi, 

trebuie să vorbim despre filme 

indiene sau cum facem?”, 

„Copiem noi de pe net ceva,  

nu-i stres!”, „Mă, eu zic că ne 

vedem la vară tot aici..”. Fiind 

printre singurii cu puţină 

preocupare pentru emoţia din 

cuvânt, simt că este datoria mea 

să mă documentez despre 

indienii veritabili, aşa că îmi 

îndrept trupul, dar şi atenţia 



 

  13 
 
 

spre biblioteca oraşului, 

singurul loc neinvadat de 

oamenii goi ai generaţiei-turmă.  

Rătăcind prin haosul 

ermetic, omogen pe care îl 

implică rafturile gemând de 

cărţi, ochii mi se odihnesc o 

secundă pe coloana vertebrală a 

colegului meu introvertit, însă 

acea secundă e de ajuns pentru 

ca irişii mei să îi gâdile 

receptorii tactili, provocându-l 

să se întoarcă spre mine, colega 

stranie din prima bancă. Cartea 

„Lucruri neştiute despre 

indieni” îi alunecă printre 

degete, însă el continuă să mă 

privească în ochi, parcă direct 

pe retină, invitându-mă să citim 

împreună.  

Citim câteva minute, ore 

sau zile astfel, până ce câteva 

rânduri scrise neglijent într-un 

colţ al paginii ne încetinesc 

pulsaţiile sângelui prin vene, ne 

împiedică nările din a mai primi 

aerul atât de necesar. Acele 

rânduri explică conceptul iubirii 

printr-o legendă indiană: câţiva 

oameni din trib se adunaseră în 

jurul unui mare foc pregătit 

pentru gătirea unei păsări de o 

frumuseţe aparte, cu penaj 

sângeriu, supranumită „iubirea 

indiană”, fiind primul exemplar 

prins la acea vreme. Indienii au 

început ritualul obişnuit în jurul 

focului, dansând, mulţumind 

zeilor pentru reuşită, vărsând 

sângele zburătoarei în foc, drept 

omagiu. În momentul vărsării 

sângelui, flăcările scapă din 

„cuşca” nevăzută, cuprinzând 

trupurile înfiorate ale indienilor 

într-o ultimă îmbrăţişare ironic 

de rece. Astfel, focul pentru 

iubirea indiană distruge vieţile 

tuturor indienilor prezenţi, 

rămânând zefirul pentru a duce 

vestea întregului trib. Din acel 
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moment, iubirea a fost 

percepută ca proces de sfâşiere 

a sufletului, fiind asociată cu 

flacăra ce ucide. 

Avem nevoie de câteva 

minute pentru a ieşi din transă, 

oferindu-ne unul altuia o 

privire.  

„Avem de scris toată 

noaptea, ne vedem mâine la ora 

de literatură, baftă.” 

La ora de literatură, 

anunţăm faptul că avem un 

proiect mai amplu, necesitând 

munca în echipă. Profesorul îşi 

mişcă lent genele peste ochelari, 

aprobând, în cele din urmă, 

această gravă încălcare a 

regulii.  

- Proiectul nostru se 

numeşte „Pendularea iubirii 

între sfâşiere şi echilibru”, 

demarez eu. În tradiţia indiană, 

iubirea era asociată distrugerii 

şi focului devastator, potrivit 

unei legende ce subliniază 

caracterul hazardat al iubirii 

indiene, acesta fiind, de fapt, şi 

numele unei păsări râvnite de 

pieile roşii. Astfel, acest 

sentiment este cunoscut ca fiind 

periculos, necontrolat, indienii 

fugind din calea sa. 

- Şi totuşi, câţi dintre voi 

nu consideră iubirea un 

sentiment ascensional, o plăcere 

ideală, punctul întâlnirii dintre 

cer şi pământ? continuă colegul 

meu. 

Aici, câteva fete ridică, 

timide, două-trei degete, 

nedorind să fie considerate 

lipsite de inimă, în timp ce 

profesorul ne urmăreşte atent şi 

puţin tensionat, cu o vădită 

nelămurire jucându-i pe chip. 

- Ei bine, indienii, aşa 

precum voi, s-au înşelat în 

privinţa acestui sentiment, 

oferindu-i un înţeles incomplet. 
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După cum subliniază titlul 

proiectului, iubirea pendulează 

între mistuire şi înălţare, între 

haos şi calm, neexistând în lipsa 

unuia dintre aceste elemente. 

Focul mistuitor şi plăcerea 

devin corelate, dependente între 

ele, dispărând una în absenţa 

celeilalte. Astfel, iubirea 

reprezintă lupta între cădere şi 

plutire, necesară pentru 

atingerea echivalentului 

nirvanei în cultura budistă, luptă 

ce lipseşte în conştiinţa indiană.  

Terminându-mi discursul, 

observ o perlă transparentă 

poticnindu-se în rama 

ochelarilor profesorului, iar 

introvertitul ce a devenit 

partenerul meu în descoperirea 

pulsului vieţii îmi cuprinde 

mâna, cerându-mi să pornim în 

căutarea nirvanei. 

                                

 

 

 

 

 

  

ADRIANA CIUPE 
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Adolescența 

 

       Din punct de vedere 

tiințific, adolescența reprezintă 

una dintre cele mai importante 

perioade ale vieții omene ti, 

fiind momentul marilor 

schimbări fizice cât i 

intelectuale, momentul formării 

caracterului uman, învățând 

semnificațiile relațiilor, 

urmările nedreptății, virtuțile 

oamenilor, defectele acestora, 

iar problemele devin rutină. 

      Adolescența este, înainte de 

toate, cea mai frumoasă 

perioadă din viața unui om, 

începând să ne descoperim cu 

adevărat, i, când afirm acest 

lucru, mă gândesc la faptul că 

începem să facem față 

problemelor, să ne integrăm în 

societate, începem să ne 

obi nuim cu ceea ce suntem. 

         De asemenea, adolescența 

reprezintă i o perioadă de 

cunoa tere a succesului, prin 

diferite sentimente, respectiv 

bucuria i mândria. Cu ajutorul 

acestora reu im să ne atingem 

limitele, să ne observăm 

calitățile i defectele care ne 

diferențiază de ceilalți i care ne 

ambiționează în dorința de a fi 

cei mai buni. 

       La începutul adolescenței  

este oarecum mai dificil, 

întrucât trecem dintr-o extremă 

în alta, respectiv de la copilărie 

la adolescență, însă, cu timpul, 

observăm că dificultățile pe 

care le întâlnim sunt mai dese. 



 

  17 
 
 

         Raportându-mă drept 

exemplu, pot afirma că 

adolescența mă ajută să înțeleg 

anumite lucruri care se întâmplă 

în viața mea, i faptul că dacă 

nu voi rămâne ambițioasă, voi 

avea extrem de multe de 

pierdut. Până acum am învățat 

că orice lucru pe care l-a  face  

sau pe care l-a  dori, nu poate fi 

realizat fără voință i perse-

verență. 

        Trebuie accentuat, de 

asemenea, cel mai important 

sentiment adus de această vârstă 

într-o altă lumină: iubirea. 

Începem prin a ne iubi prietenii, 

însă, odată cu maturizarea 

noastră, începem să con ti-

entizăm faptul că avem nevoie 

de un partener…  

Ne ata ăm de acesta i cu 

ajutorul lui, trecem u or peste 

problemele zilnice, care ne 

încearcă i pe care le găsim pe 

moment fără rezolvare.    

    În concluzie, această 

perioadă trebuie explorată la 

maxim, deci nu ne rămâne decât  

să fim “noi”, la adevărata 

valoare a cuvântului i nu în 

ultimul rând, să nu uităm să ne 

distrăm

.   

 

                      

ALEXANDRA CHIȘ
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Cuvinte nerostite, 
Voci irosite, 
Iubire în zadar, 
Suflet solidar. 
Ma gândesc acum la tine, 
La noi, 
Cât ne era de bine, 
Doar doi. 
Totul e gri, e pustiu, 
Sufletul meu nu mai e viu. 
Nimic parcă n-are sens. 
Nu pot contiuua următorul 
vers... 
Sunt eu, aceea i ca întotdeauna. 
Nu voi accepta minciuna! 
Spune sincer ce dore ti. 
Arată-mi ce pofte ti. 
 
 
 

 
Nu minți, nu în ela, 
Se vede pe fața ta. 
Se vede că m-ai iubit, 
Dar acum m-ai rănit. 
Ai crezut că suntem de 
nedespărțit, 
Că dragostea noastră n-are 
sfâr it. 
Iubirea noastră nu va înceta, 
Dar relația se pare că da. 
Aroma iubirii ce ne înconjoară 
Ne-a uimit cu al său iz. 
Acum ea pleacă i zboară 
În îndepărtatul abis. 
Nu lăsa 
Să se sfâr ească a a. 
Luptă pentru ea! 
Pentru inima mea! 
Luptă pentru noi, 
Pentru amândoi!

 
                                                PATRICIA  SĂBĂDĂȘIU
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Albul zăpezii îmi acoperă inima pustie 
O încălze te încercând să mi-o învie. 

Lumina albă se aude prin lini tea nopților, 
Iar luna pe cerul întunecat le opte te morților. 

 
Vocea ei sumbră i grea îi apasă inima 

Ascultând din depărtare 
El suspină, ea încet moare. 

Î i amintea ... 
De culorile de vară ce le-au împărțit, 

De mireasma verii ce au simțit, 
De sunetul toamnei ce l-au auzit. 

 
Se tope te peste tot, omătul alb al iernii grele 
Când simte atingerea tandră a iubirii mele. 

Pe chip un zâmbet de fericire îi apare 
i amândoi dispar împreună în zare. 

 
 

PATRICIA  SĂBĂDĂȘIU 
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Pentru mama 

     Mama este cuvântul magic 

pe care l-am rostit pentru prima 

dată. Este ca o adiere caldă de 

vară. Mama este cea mai dragă 

ființă de pe întregul pământ. 

Mama nu poate muta munții din 

loc, precum fac supereroii din 

desenele animate, însă ea este 

eroul meu, este acea făptură 

magică, ce de fiecare dată a 

însămânțat încrederea i curajul 

în mine, persoana care mă 

încuraja. 

     Mama este prezentă în 

fiecare pagină din cartea vieții 

mele, de când m-am născut 

până i în prezent.  

Sus, pe cer, sunt mii de stele, 

jos, sunt mii de floricele, însă 

niciuna din ele nu-s ca chipul 

mamei mele.  

De fiecare dată în taină mă 

gândesc, de ce mă iartă întruna, 

căci eu mereu gre esc. A  vrea 

să-i dau o floare să semene cu 

ea, dar nicio floare-n lume nu  

s-aseamănă cu mama mea. 

     Mama, doar mama a fost 

lângă mine în cele mai grele sau 

mai frumoase momente ale 

vieții mele i mereu a fost 

scutul meu. 

 

     BIANCA DENISA ARDELEAN 
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Dor de bunica 
         Îi tremurau mâinile i 

ochii ei nu mai vedeau la fel de 

bine ca odinioară, nici să 

meargă nu mai putea, de asta 

ochii lumii o privesc întrebător, 

o urmăresc insistent, o 

constrâng  i  deseori  o  judecă. 

         E bătrână, zâmbe te când 

mă vede mergând la ea, mă 

strânge tare în brațe de fiecare 

dată când pa ii mei urmează să 

mă ducă departe de ea; i eu o 

îmbrăți ez tare, gândindu-mă că 

e poate ultima dată când o văd. 

Da, pentru lume era doar o 

femeie bătrână. Ei îi vedeau 

mâinile  muncite  i  întorceau  

capul,  iar  eu  sărutam  acele  

mâini care m-au crescut, ei îi 

vedeau chipul îmbătrânit, 

 eu îi vedeau zâmbetul, îi 

vedeam sufletul prin ochii săi, 

ei vedeau o bătrână peste care 

timpul a trecut nemilos, eu 

vedeam o persoană care mă 

iubea necondiționat. 

        Bunico, am crescut, sunt 

departe acum, dar tiu că atunci 

când îmi e greu mă ții în brațe, 

chiar i de la distanță. Îți 

mulțumesc că iubirea ta nu a 

cunoscut limite. Te iubesc i 

îmi e dor de tine!  

       

 BIANCA DENISA ARDELEAN



 

  22 
 
 

Csodák már rég nincsenek 

     

Végül mégis ketten indultak el.  

    Megkérték a szolgálatos 

ápolónőt, vigyen be egy szelet 

süteményt az öregnek, és 

hallgassa meg a történetét. Már 

kívülről fújták, a kék lángok, a 

vörös lángok a tizenkét háborús 

hős vállai fölött, a szélvihar. 

Egy kis csoda, egy kis ámulat, 

az összes fényképezőgép 

befuccsolt. Csodák már rég 

nincsenek. Kifele jövet egy 

borítékot csúsztattak az ápolónő 

köpenyének zsebébe, és 

megköszönték előzékenységét. 

     Kicsit még bosszankodva, de 

mosolyogva hajtottak el a  

napsütésben. Később már 

nevetgéltek rajta, milyen jól 

megoldották a helyzetet,  

mennyire kellemetlen lett volna, 

ha lemondják a tavalyi 

foglalásukat, elveszítenék a 

hitelüket a vidéki luxuspanzió 

tulajdonosánál. Ki nem hagynák 

a tavaszi bónuszvakációt,  

melyért egész évben túlóráznak. 

Ha most pont pünkösdre esett,  

hát istenem, ebben az évben 

kibírja az öreg nélkülük is. 

    Már csak egy bőröndöt 

kellett bepakoljanak az autóba, 

mikor bent először megcsörrent 

a vezetékes telefon, majd 

néhány perc múlva egyikük 

mobilja kezdett el rezegni. Az 

öregotthonból hívták őket. 

Pedig kihangsúlyozták, hogy 

nem lesznek elérhetőek, 

mekkora tapintatlanság az 
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embert jól kiérdemelt pihenője 

közben zavarni. 

     Mikor befordultak a panzió 

pázsitudvarára, és végre megállt 

a kocsi motra, hallani vélték a 

hátuk mögül egy közelgő vihar 

dörgéseit. Bár felhőket nem 

láttak, a morajlás elég erős volt 

ahhoz, hogy siessenek a 

csomagok áthordásával. 

    Az eső másnap délután 

érkezett meg, és a hét végéig 

mocsárrá áztatott mindent: 

pázsitos kertet, patakpartot, 

emberkedvet.  

     Mire újra lett térerő, már 

úton voltak hazafelé, idegesen 

fogadták az újabb hívást az 

öregotthonból. Aztán kiderült, 

nem a személyzet hívta őket, 

mert ők bennégtek a vasárnap 

éjjel kigyúlt otthonban. 

Morogva sopánkodtak, hogy 

még ez is, és a vakációjuk sem 

telt jól, mikor elsercent egy 

szikra a 

zárban elforduló kulcs élén. 

 

 

 

 

 Profesor DOROTTYA TŐTŐS 
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NNNIIICCCOOOLLLAAAEEE   SSSTTTEEEIIINNNHHHAAARRRDDDTTT      

–––   AAAFFFIIINNNIIITTTĂĂĂŢŢŢIII   DDDOOOSSSTTTOOOEEEVVVSSSKKKIIIEEENNNEEE   

Prof.  dr. MARIA ȚICALĂ 

Nicolae Steinhardt  (1912-
1963) s-a ăs ut la ţu ureşti, 
într-o familie de evrei.  A urmat 
Fa ultatea de Drept şi Litere, 

studii d apoi î  străi atate 
Fra a, Anglia). În perioada 

1959-1  se află î  dete ie, 
din motive politice. În 1960 are 
lo  o vertirea la reşti is , 
fiind botezat în închisoare. În  
1980 s-a ălugărit la ă ăstirea 
Rohia, u de va ră â e pâ ă la 
sfârşitul vie ii. Opera sa 
upri de studii de literatură 
o parată, eseuri erudite, ote 

de ălătorie, tradu eri, e orii 
de o deose ită i ută orală şi 
culturală, Pri ipiile lasi e şi 

oile te di ţe ale dreptului 
o stituţio al. Critica operei lui 

Léon Duguit teză de do torat 
la U iversitatea ţu ureşti, 
1934); Essai sur la conception 
catholique du Judaisme, 1935 
(în colaborare cu Emanuel 
Neuman);   Illusion et réalités 
juives, 1937 (în colaborare cu 
Emanuel Neuman); Incertitudini 

literare, 1980; Geo Bogza, un 
poet al Efe telor, Exaltării, 
Gra diosului, Sole ităţii, 
Exu era ţei şi Patetis ului, 
1982; Criti ă la persoa a î tîi, 
1983; Es ale î  ti p şi spaţiu, 
sau Di olo şi di olo de texte, 
1987; Pri  alţii spre si e. Eseuri 
ve hi şi oi, 1988; Jurnalul 
fericirii, 1991; Dărui d vei 
do î di. Cuvi te de redi ţă, 
1992; Antisthius, În genul... 
tinerilor, 1934; Cartea 
î părtăşirii, 1995; Călătoria 
unui fiu risipitor, 1995; În genul 
lui Cioran, Noica, Eliade..., 
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1996 (reeditare a: Antistihus, În 
genul...tinerilor, 1934); Zaharia 

Sângeorzan, Monahul de la 
Rohia - Nicolae Steinhardt 
răspu de la 3  de î tre ări; 
Ispita lecturii, 2000; Primejdia 

ărturisirii (N. Steinhardt în 
dialog cu Ioan Pintea), 1993; 
Dru ul ătre isihie, 1999; 
Du ezeu î  are spui ă u 
crezi... “ risori ătre Virgil 
Ierunca: 1967-1983), 2000; Eu 
î su i şi alţi âţiva eseuri oi 
şi ve hi , 2001; Monologul 
polifonic – 1991; Eseu 
ro a ţat asupra neizbânzii, 
2003; Între lumi.  Convorbiri cu 
Ni olae Bă iuţ, 1994.  

Despre Dostoevski şi 
literatura reşti ă, despre tema 
afi ită ilor ele tive dintre 
gândirea reşti ă a lui 
Dostoevski şi literatura 
teologi ă ro â eas ă î ă u 
 s-a mai scris. Asemeni lui 
Dostoevski, Steinhardt a 
u os ut tra sfor ări 

spirituale radicale, ca de 
exemplu convertirea la 
reşti is . Pe tru ei doi 
eta orfoza se leagă de 

experie a î hisorii, de i a 
u ui spa iu al pierderii 
li ertă ii. Pe tru ei li ertatea şi 
redi a su t onsu sta iale. 

“uferi a este o provo are spre 
o u oaştere ereu 
superioară. 

Nicolae Steinhardt este  o 

perso alitate fas i a tă atât 
prin cultura sa, cât mai ales prin 
spiritul său adâ , pătru s de 

orala reşti ă. 
Eseist  şi memorialist 

român, la 48 de ani se 
ăsătoreşte u î hisoarea şi 

apoi se ălugăreşte. Î  ulti ii 
a i de via ă, după ălugărire, se 
retrage la Mă ăstirea Rohia, î  
jude ul Mara ureş.  

„La Rohia aut şi eu, şi 
ădăjduies  să găses , 

«retragerea lău tri ă» şi  
«pustiul are adevereşte» . (N. 
Steinhardt, Dumnezeu în care 
spui ă u rezi... S risori ătre 
Virgil Ierunca)  

La fel, este cu os ută şi 
afinitatea lui Dostoevski pentru 

ă ăstire şi via a o ahală. 
 ,,Cu totul osebit este 
dru ul duhov i iei. Lu ea îşi 

ate jo  de as ultare, de post şi 
de rugă iu e, şi totuşi ele su t 
ărările e du  spre adevărata 

libertate: prin ele izgonesc de la 
mine toate nevoile prisoselnice 
şi fără i iu  folos, pu  ză ală 
voi ei elei spre deşertă iu e 
şi trufie aple ate şi o i iuies  
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pri  as ultare, şi aşa u ajutorul 
lui Dumnezeu voi dobândi 
li ertatea duhului eu şi 
veselirea sufletului! .1  

Romanul marelui scriitor 
rus, Fraţii Kara azov, este o 
apodoperă  a literaturii 

universale. El surprinde cele 
mai diferite profiluri 
psihologice, analizându-le din 
perspe tiva reşti ă. U ul 
di tre perso aje este stare ul 
Zosima, inspirat din Persoana 
reală a stare ului A rozie de 
la Mă ăstirea Opti a. Cartea a 
şasea a ro a ului se opreşte 
asupra i agi ii a estui stare , 
descriindu-l ca un mare 
duhov i  şi u  adevărat sfâ t. 
A eastă parte poate fi itită u 
folos în afara contextului 
romanului. 

 Autor  de studii de 
literatură o parată, eseuri 
erudite, comentarii literare 
(Criti ă la persoana întâi, Prin 
alţii spre si e ,  predi i şi eseuri 
de religie reşti ă ortodoxă,  
are şi s rieri u ara ter 
memorialistic cu puternice 
i pli a ii eti e şi spirituale, 
Jurnalul fericirii fiind o 

                                                           
1 F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov,  în Opere, 
volumul  IX, Bucureşti, Editura pentru Literatură 
Universală, 1966, p. 428. 

apodoperă a ge ului, u  
adevarat urs de î elep iu e. 
„Creşti is ul e u urie şi 
re eta feri irii. E  şi asu are a 
durerii . (Nicolae Steinhardt) În 
trea ăt fie spus, el ai 
adevărat tratat asupra feri irii 
este Cartea lui Iov. Tema 
feri irii pri  suferi ă reprezi tă 
hi tese a o se ărilor sale. 

“uferi a ne apropie de 
Du ezeu, ă i, ştii d ă  „El 
parti ipă î preu ă u oi, 
îngropându-se într-o he oză, 
într-o oapte pe are o repetă 
î  via a fie ăruia di tre oi  
Du itru “tăniloae). Ori, cum 

spunea Simone Weil, evreica 
rourată de harul redi ei lui 
Hristos, reşti is ul u e 
oferă u  ijlo  ira ulos de a 
s apa de suferi ă, i e pu e 
la î de â ă ira ulosul ijlo  
de a o î dura. Pri  suferi ă se 
poate aju ge la adevăr şi la 
lepădare de si e ...  i ta 
ră â e feri irea pe are se 
uvi e să e-o însuşi  di olo 

de e oro iri, e azuri şi 
î er ări. Ese a î vă ăturii 
reşti e e a eastă depri dere, 

a eastă des operire a feri irii. 2  

                                                           
2 Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1997,  p. 14. 
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 Avâ d î ă di  ti ere e o 
predile ie  pe tru le tură şi 
cuvântul scris, Steinhardt 

ărturiseşte ă a itit u are 
plă ere Fraţii Kara azov, „...a 
fost o vreme când mai toate 
ăr ile îi erau o ului 

priete eşti şi de folos, 
apropiate, calde, intime . Ne 
re o a dă să iti  u ultă 
ate ie Biblia di  1  şi o 
serie de lu rări teologi e - 
Ortodoxie şi Ro a is , Iisus 
Răs u părătorul a lui Dumitru 
“tă iloae, ăr ile lui A to ie 
Plă ădeală, Ni hifor Crai i , 
Vasile Pârva ‚ arti olele lui 
Valeriu Anania. Monahul de la 
Rohia  o sideră ă le tura 
apodoperelor î i reează u  

se ti e t de u urie şi 
exaltare: „sunt pentru mine ăi 
de comunicare cu absolutul . 
Le vede pe toate teologal...,,O 
s risoare pierdută î fă işează 
«lu ea i u ată a urgului» . 
Ni olae “tei hardt  Afir a ia 

fă ută î  eseul Secretul Scrisorii 
pierdute apare a o surpriză, 
am putea spune ca un paradox, 
pe tru ă el   sus i e despre O 
scisoare pierdută şi î  spe ial 
despre actul al patrulea al 
comediei, când scrisoarea 
aju ge la )oe, iar Ca ave u se 

supu e o di iilor ei,  
adversarii  î pă â du-se, ă 
lu ea surpri să de Caragiale ar 
fi vechea societate 
ro â eas ă, lâ dă, 
iertătoare, u fri a lui 
Du ezeu, des hisă 
comuniunii, o lume de 
o ese i, atraşi u ii spre al ii 

di  pioasă iu ire. O e ia 
personajului caragialian este 
firea ro a alui î suşi, î  opinia 
lui Steinhardt. 3 

 Nicolae Steinhardt, unul 
di tre ei ai de sea ă 
s riitori şi teologi români, se 
raportează la Dostoevski prin 
suferi a u rol purifi ator şi 
întoar erea pri  redi ă. 
Despre î toar erea la redi ță 
pri  suferi ță e a i tește 
mereu Petre Țuțea: 

„Co i gerea ea este ă 
suferi ţa ră â e totuşi ea ai 

are do adă a dragostei lui 
Dumnezeu . Petre u ea    

                                                           
3 Io  Varti  adu ă, î 1 , âteva di tre eseurile 
i edite sau ai pu i  u os ute ale lui N. 
Steinhardt în volumul Cartea î părtăşirii, 
ţu ureşti, ţi liote a Apostrof, 1 .                                     
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Pe u ă dreptate afir a 
Ioan Pintea: ,,Era ceva din Petre 

u ea î  Pări tele Ni olae sau 
ceva din N. Steinhardt în Petre 

u ea .4 Acel ceva este,  pentru 
Dostoevski, “tei hardt şi u ea  
„chipul chipului  lui Hristos, 
desăvârşit pri  suferi ă. 

Astfel, adevăra ii reatori 
o vertes  suferi a î  produs 
ultural şi, de ulte ori, s-a 

dovedit ă opera de artă s-a 
ăs ut di  suferi ă şi u 

suferi ă. “tei hardt le vede pe 
toate teologi , el î suşi 

ărturiseşte: „ o diţia u a ă 
este o o diţie teologală …  
î suşirea spe ifi ă o ului e 
gâ direa teologi ă .5 Există î  
volumul Incertitudini literare (I), 
un fragment în care Nicolae 
“tei hardt ore tează erorile 
de interpretare ale logicii lui 
„doi ori doi  din Î se ări di  
su tera ă a lui F. M. 
Dostoevski. Personajul de acolo 
spu ea ă „doi ori doi egal cu 
patru  este un principiu de 

oarte şi ă -ar strica uneori 
ca doi ori doi să fa ă i i. „S-
a e  iertare, ă or apostrofa 

                                                           
4 Nicolae Steinhardt în dialog cu Ioan Pintea, 
Primejdia mărturisirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia 
, 2002, p. 6 
5 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 329. 

dumnealor, aici nu se admit 
i iu  fel de o ie ţii: asta-i 

exact ca în cazul  lui doi ori doi 
fac patru! Natura nu                
te- trea ă; puţi  îi pasă de 
dori ţele du itale, sau da ă-ţi 
plac ori ba legile ei. Eşti o ligat 
s-o a epţi aşa u  este; a 
atare să a epţi şi o se i ţele. 
Zidul e zid...etc.  

Şi o ti uă:  
„Dumnezeule,  dar mie  

ce- i pasă de legile aturii şi de 
arit eti ă, da ă, ai ştiu eu 
pe tru e, legile astea şi a est 
doi ori doi fac patru îmi displac? 
Fireşte, -o să sparg zidul u 
ţeasta da ă î tr-ade ăr -am 
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putere să-l sparg; dar nici n-o 
să ă rese ez  u ai pe tru 
ă a  î ai te u  zid şi u ă 

ţi  aierele să-l dau gră adă. 
Ca şi u  zidul ar de e i  
de-ade ăratelea o o solare 
sau ar o ţi e ă ar reu  
u â t li iştitor datorită 

faptului ă aparţi e fa iliei doi 
ori doi fac patru. O, prostia 
prostiilor!”. 6 

Cel pentru care 
supremele probe ale 
reşti is ului su t li ertatea şi 

starea de fericire, Nicolae 
“tei hard a tre ut, după cum se 
ştie, pri  i fer ul î hisorilor 
o u iste u se i ătate şi u 

u  aute ti  si  al deriziu ii. 
Este o pro le ă pe are şi-o 
pu e şi o ahul de la Rohia. 
Revenind la formula „doi ori doi 
fac patru , o stată  ă su  
semnul acesteia stau, în opinia 
me orialistului, şi Tudor Via u, 
George Căli es u ori Mihai 
Ralea, care s-au încadrat în 
canoanele conformismului, în 
ti p e alături de ei, „oamenii 
erau tăia i u fierăstrăul .  În  
perioada când intelectuali de 

ar ă, pre u  Mir ea Eliade, 

                                                           
6 F. M. Dostoievski, Însemnări din subterană, în  
Opere, volumul IV, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură Universală, 1966, p. 137. 

Constantin Noica şi E il Ciora  
erau culpabiliza i, î se ările 
lui Steinhardt  au valoare 
do u e tară: 

„Î  legătură u a easta 
apare şi teri ila pro le ă a lui 
2+2=4. Exemplul lui Tudor 
Via u şi al altora a el, are 
ţi eau ursuri serioase şi 
o feri ţe i stru ti e ori 

rosteau fraze ar o ios şi 
temeinic înjghebate, ne era 
mereu dat – dat, de nu chiar 
z ârlit î  faţă. Dar nu vorbesc 
oare î  deşert? î tre a  oi. 
Nu, i se răspu dea, deoare e 
afir area ade ărurilor eş i e 
este oricând bine ve ită, e 
î totdeau a să ătos şi util să 
arăţi ă doi şi u doi fa  patru. 
Doi şi u doi fa  patru 

reprezi tă for ula u ului-
si ţ, a dreptului atural, a 

estri ă ioaselor axio e.  
Po estea a easta u doi şi u 
doi fa  patru eu o ştia  î ă 

ai de ult. Ştia  u ăoară de 
la Ca us ă « ine mereu în 
istorie o lipă â d ei are 
afir ă ă doi plus doi fa  patru 
su t pedepsiţi cu moartea». Iar 
de la Dostoe ski, î  alt fel, ă 
doi ori doi fac patru nu mai e 
iaţă, i o ârşie a orţii. 

Omului, zice Dostoevski,  i-a 
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fost eî etat fri ă de a eastă 
regulă; o tot aută, de dragul ei 
stră ate o ea ele, îşi jertfeşte 
iaţa î  ăutarea a easta, dar 

se î spăi â tă la gâ dul ă a 
da de ea. E un principiu de 

oarte, şi u  lu ru este ă 
u eori doi şi u doi ai fa  şi 
i i. Or ell, î să, rede ă 

li ertatea î sea ă li ertatea 
de a spu e ă doi plus doi fac 
patru şi ă, de î dată e lu rul 
acesta e recunoscut, restul tot 
ur ează de la sine.” 7  sau:   
 „Secretul, aşadar, coană 
Lenuţă, iată-l: nouă ne revine 
de fiecare dată sarcina s-o 
aritmetizăm. A spune că doi şi 
cu doi egal patru nu înseamnă a 
declara ca Tudor Vianu că 
Goethe a scris Poezie şi 
Adevăr, că Voltaire a murit în 
1778 ori că Balzac, domnilor, e 
un realist romantic. Sau a ţine, 
ca George Călinescu, 
admirabile, inedite prelegeri 
despre viaţa şi opera lui 
Eminescu. Când alături de tine 
oamenii sunt tăiaţi cu 
ferăstrăul, dacã vrei să enunţi 
că doi şi cu doi fac patru 
înseamnă că trebuie să urli cât 
te ţine coşul pieptului: este o 

                                                           
7
 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, 

Editura Dacia, 2003, p. 20-21. 

nedreptate strigătoare la cer ca 
oamenii să fie tăiaţi în două cu 
ferăstrăul. Sub domnia lui 
Robespierre afirmau că doi şi 
cu doi fac patru cei care se 
revoltau împotriva faptului că 
nişte oameni erau trimişi la 
ghilotinã numai pentru că se 
născuserã nobili. (Prevestise el 
ceva, Beaumarchais, dar 
nimerise pe de lături, ca 
Ieremia!) Sub Calvin la fel, cei 
care nu puteau să nu se 
cutremure văzând că sunt sortiţi 
morţii toţi cugetătorii care nu 
aprobau întocmai 
teologumenele lui maître 
Calvin. Sănătoasă aritmetică ar 
fi făcut cine i-ar fi expus lui 
Caligula îndoielile sale cu 
privire la putinţa de a conferi 
calitatea de consul unui cal şi 
aşa mai departe de fiecare dată. 
Pe doi ori doi fac patru, alde 
Vianu, Călinescu sau Ralea l-ar 
fi putut aritmetiza vorbind, 
bunăoară, despre Canal, 
drumul cel fără pulbere.” 8 
Şi conchide:  

„La ce bun să afirmi 
întristat că unirea ortodocşilor 
cu Biserica Romană s-a fãcut în 
mod silnic ori să te ridici cu 
vehemenţã împotriva cotropirii 
otomane în perioada când 
altele erau chestiunile 
                                                           
8 Ibidem, p. 22. 
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arzătoare la ordinea zilei: 
chestiunile arzătoare la ordinea 
zilei erau închisorile, erau 
procesele însoţite de 
recunoaşteri şi autoacuzări ale 
inculpaţilor, erau pedepsele 
administrative; a le denunţa pe 
acestea ar fi însemnat să 
rosteşti că doi şi cu doi fac 
patru.”.9  

Mobilitatea semanticã a 
formulei citate, ca şi 
plurisemantismul acesteia 
justifica în acela i timp i 
conformismul  unor  intelectuali 
ca: Tudor Vianu, George 
Călinescu ori Mihai Ralea. 

 „Mi-a trebuit însă timp 
îndelungat până să-mi pot 
descărca inima în scrisoarea 
trimisă coanei Lenuţa; eram 
amăgit şi impresionat de cifrele 
2 şi 4, cu înfăţişarea lor atât de 
concretă şi de aritmetică, de 
serioasă şi (vorba lui Manole) 
de onorabilă; până ce, în 
sfârşit, să pricep şi eu că 
formula aceasta aparent 
numerică este de fapt abstractã 
şi algebrică, ea cerându-se 
mereu tradusă, exemplificată, 
surprinsă în timp; şi anume de 
fiecare dată în conformitate cu 
adevărul atunci interzis. A! 

                                                           
9 Ibidem, p. 22. 

bieţii de noi, tot robi ai istoriei 
suntem şi tot sub vremi!”. 10 

 Spre deosebire de alţi 
intelectuali ai generaţiei sale, 
Steinhardt î i exprimă clar 
opiniile, fără a recurge la un 
limbaj dublu, ambiguu, specific 
pactului cu cenzura. 

În opinia lui Nicolae 
Steinhardt eticul şi esteti ul 
sunt consu sta iale. Adu â d 
î  dis u ie „pactul cu diavolul  
săvârşit de u ii s riitori, el 
reuşeşte să-i păstreze î  
oştii a o te pora ă. 

Referitor la 2+2 =4, în 
î alta sferă a existe ei u a e 
calculele, matematica se 
destra ă u totul. E dificil de 
i agi at. Via a a dovedit ă 
există situa ii î  are al ulele 
su t î  parte adevărate. Î  

arile situa ii ale vie ii, 
redi a şi ifrele se o topes . 

Există o sferă, a aietelor î  
are a este propozi ii su t î  

parte adevarate. Lipsa de 
apli a ie a al ulelor 
matematice în sferele cele mai 
înalte ale existe ei este 
evide iată la cei doi, 
Dostoevski şi “tei hardt. U  o  
are a iu it vreodată u se uită 

la 1+1=2, fac un milion. Este 
                                                           
10 Ibidem, p. 23. 
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ştiut ă Ni olae “tei hardt l-a 

aflat pe Iisus î  puş ărie:  
„N-a  ştiut! Trăise  a 

u  do ito , a o ită, a u  or . 
La închisoare, înspre amurg, am 
aflat e e aia u ătate, u a 
u ii ţă, erois , de itate.   

Steinhardt, „colportor 
intelectual de elite  valorizează 
în Jurnalul fericirii tema despre 
feri ire şi li ertatea o ului di  
Marele Inchizitor (Fraţii 
Karamazov) a doua ispitire a lui 
Iisus când Marele Inchizitor îi 
spu e ă î  lu e u există 
de ât trei for e să âştige 
voi a o ului: ira olul, tai a 
şi autoritatea. Pe tru 
Steinhardt motivele: miracol, 
autoritate, constrângere, 

evide ă su t rese a tizate. 
Celebra imagine a lui Iisus din 
Lege dă este a tualizată şi 
o turată î  jur al într-o 

perspe tivă origi ală, ca un 
adevărat ge tle a  î zestrat 
u î suşiri i u ate, aristo rat, 

dis ret, iertător, î rezător î  
oameni. 

În Jurnalul fericirii, 
“tei hardt e dezvăluie 
tul urătoarea poveste a u ui 
botez clandestin:  

„La repezeală - dar cu 
a ea is usi ţă preoţeas ă u de 
iuţeala u stâ je eşte di ţia 
desluşită - pări tele Mi a 
rosteşte cuvintele 
tre ui ioase, ă î sea ă u 
se ul ru ii, î i toar ă pe ap 
şi pe u eri tot o ţi utul 
i ri ului şi ă otează î  

u ele Tatălui, al Fiului şi al 
Sfâ tului Duh. Mă as  di  ou, 
di  apa ier ă oasă şi duh 
rapid.    

Botezul lui Nicolae 
Steinhardt reprezi tă, după 
aprecierea arhimandritului 
Mina Dobzeu o comunicare 
ereas ă, o â ă î ti să ătre 

i tele tuali şi ti eret, spu â d:  
,,Iată, eu l-am cunoscut 

pe Hristos prin taina Sfântului 

botez, ca Pavel pe drumul 
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Da as ului, ă i altfel u  se 
poate explica starea de fericire 

pe are a  trăit-o eu, imediat 

dupa săvârşirea otezului, de 
ătre ălugărul eu, pr. 

Mi a , de ât ă otezul este 
adevărat, ă Sfi tele Tai e 
sunt adevatate . 11  

 Pri  for a evo atoare a 
celulei, Jurnalul poate fi 
considerat drept roman de 
dete ie, ţildu gsro a . 

Afi ită i dostoevskiene se 
î tâl es  şi î  predi ile adu ate 
în volumul Dărui d ei do â di. 
În predica despre   încredere, 
De la „credere Deum esse” la 
„credere in Deum”, i serează 

ărturia lui Dostoevski pe patul 
de moarte: Eu oi ră â e u 
Hristos şi ă oi despărţi de 
ade ăr”. Este răspu sul dat 
elui are vi e să-i 

demonstreze cu argumente 
irezisti ile ă u Hristos e 
adevărul.12  

Îi răspu de î  s ris lui 
Eugen Ionescu la varianta frazei 
după textul de la Mar u 9,24: 
„Poate ă doar red ă eu 
cred.”, alăturâ du-l unor mari 
artişti şi gâditori „ iruiţi de 
                                                           
11 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 85. 
12 Idem, Dăruind vei dobândi, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 2002, p. 104. 

Hristos : Dostoevski, Clodel, 
ţergso  şi al ii.13  

“tei hardt defi eşte ila 
drept contopire de „î suşiri 
diferite şi opuse ale o ului: 
urajul şi lâ deţea, a â tul şi 

ră darea, i dig ata re oltă şi 
duioşia”.14 Dintre toate, 
s ere ia şi suferi ţa au fost 
preferate ori ăror alte virtuţi. 
Tipul milostivului este 
exe plifi at u pri ul Mâşki , 
poreclit Idiotul, din romanul 
dostoevskia  u a elaşi u e. 
Dostoevski surprinde cele mai 
diferite profiluri psihologice, 
analizându-le din perspectiva 
reşti ă. U ul di tre perso aje 

este stare ul )osi a, i spirat 
di  persoa a reală a stare ului 
A rozie de la Mă ăstirea 
Opti a. Cartea a şasea a 
ro a ului se opreşte asupra 
imagi ii a estui stare , 
descriindu-l ca un mare 
duhov i  şi u  adevărat sfâ t. 
A eastă parte poate fi itită u 
folos în afara contextului 
ro a ului. “tare ul )osi a, 
personaj literarar al lui 
Dostoevski în Fraţii Kara azov, 
î tru hipează adevăratele 
virtu i reşti e: li ertatea, 

                                                           
13 Ibidem, p. 118. 
14 Ibidem, p.202. 
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u uria, iu irea, dis re ia, 
smerenia. El este mereu amintit 
în predici ca exemplu de 
„si eritate a solută, 
si pli itate, s ere ie, soluţia 
asu ării î totdeau a  a 
i o ăţiei”.15 Di tre ele două 

modele monahale oferite de 
Dostoevski în Fraţii Kara azo , 
modelul Zosima (luminos, 
comunicativ, practicând un 

od de a fi î  lu e şi 
sfătui du-l pe u e i ul său 
Alioşa să părăseas ă pe tru o 
perioadă ă ăstirea pe tru a 
nu fi pândit de pericolul 
a gelis ului  şi odelul 
Ferapont (tenebros, riguros 
dog ati , izolat şi purtâ d 
la uri pe su  suta ă , 
alugărul “tei hardt a optat 

explicit, nu numai implicit, 
pentru modelul Zosima. Nu 

u ai ă operele sale su t de o 
diversitate te ati ă aiuritoare 
(politologie, drept, filosofie, 
literatură, teologie, arte 
plasti e, riti ă uzi ală, 
cinematografie etc.), dar chiar 
şi predi ile i ute î  ă ăstirea 
Rohia se transformau în 
verita ile ursuri de literatură, 
filosofie, ştii e şi hiar… 
i er eti ă.  

                                                           
15 Ibidem, p. 195. 

Io  Ma oles u spu e ă  
pări tele “tei hardt vedea în 
Dumnezeu un Mare 
Progra ator. De pildă, pe tru a 
vorbi la praznicul Sfântului 
A to ie el Mare, el îi hea ă 
în ajutor pe Fellini, Salvador 
Dali, Racine, Goethe, Freud, 
Schnitzler, Wedekind, 
Baudelaire ori Proust. La 
oricare dintre paginile 
volumului de predici se poate 
constata acest lucru. Nu de 
pu i e ori “tei hardt îşi 
per itea i i i ser ii politi e î  
textul omiletic. 

Alioşa  Kara azov, “o ia, 
Mâşki  ori )osi a îi a solvă pe 
oameni de ceea ce-i 
î si gurează, reî vă â du-i 
iubirea. Totodată, definind 
nivelul de spiritualitate a unui 
popor, îşi a i teşte uvi tele 
pline de har şi de adevâr ale lui 
Dostoevski:  

 
„Spre a jude a forţa 

orală a u ui orod . . a 
u ui o , a u or oa e i  şi eea 
ce este el în stare a face în 
viitor,  nu se cuvine a lua în 
o sideraţie gradul de jos i ie 

la are se poate a fi ăzut la u  
moment dat; se cuvine a lua în 
o sideraţie u ai gradul de 
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spiritualitate pe care-l poate 
atinge când va veni momentul . 
16  

Şi ai apoi: „Pentru mine 
reşti area se o fu dă u o 

poveste de dragoste: o du lă 
î drăgostire de ţiseri a 
reşti ă şi de ea ul 

românesc .  
Ro a ele De o ii şi 

Fraţii Kara azo , considerate 
adevarate ăr i de î vă ătură 
reşti ă, su t aşezate i ediat 

după “fi tele Eva ghelii, 
întrucât „a des ris u putere şi 
cum nu se poate mai 
o i gător şi î  od profeti  

trei tipuri de de o izaţi: 
Nikolai Vsevolodovici 
Stavroghin, Piotr Stepanovici 
Verho e ski şi I a  Fiodoro i i 
Karamazov .17 “adis ul re e şi 
răutatea gratuită fa  din ei 
personaje demonice. 
Dostoevskia ă este ideea 
cuplului indisolubil opresor - 
oprimat, reamintit de N. 
Steinhardt. Oprimatul care a 
edat o dată opresorului 

ră â e legat pe via ă de el. 
Tragis ului di  lipa edării îi 
ur ează laşitatea de o lipă 

                                                           
16 Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura 
Mănăstirii Rohia, 2006, p. 120. 
17 Ibidem, p. 385. 

tra sfor ată î  eter itate, î  
opinia Mo i ăi Lovi es u.18 
Avâ d o vi gerea ă Hristos 
restauratorul desfii ează 
întregul nostru trecut, 
î tu e at şi urdar, şi poate 
fa e u  suprao , resta ileşte 
o ul î  feri ita o di ie 
ada i ă î  haina lui dintâi.19 
Teoria supraomului „ ăsura 
justă a adevărului u a  este 
original tratată, por i d, la fel 
ca Dostoevski, de la parabola 
fiului risipitor. N. Steinhardt a 
devenit un autor clasic, citit, 
studiat, iubit de un public 
foarte numeros. 

“e poate afir a ă 
i flue a lui Dostoevski asupra 
lui Steinhardt se a ifestă î  
sensul general al 
ortodoxismului, primul 
depăşi d u ult gra i ele 
ortodoxis ului răsăritea , hiar 
şi su  aspe tul re eptării şi al 
i flue ei. 

Nicolae Steinhardt, adânc 
pătru s de orala reşti ă, 
itează deseori di  Dostoevski. 

Crezul său artisti  slavofil e 
î dreptă eşte să rede  ă 
“tei hardt de i e o foarte u ă 
u oaştere a operei lui 

                                                           
18 Ibidem, p. 85. 
19Ibidem, p. 280. 
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Dostoevski. Amândoi pun 
li ertatea, suferi a, feri irea î  
centrul proiectului lor 
existe ial. 

 Pentru cei doi, 
Dostoevski şi “tei hardt, 
spe ta olul suferi ei e sfâ t. 
“uferi a î  od reşti  e-a 
fost dată a aport fu da e tal 
pe tru desăvârşire, spre 
deosebire de gândirea 
postmoder ă, u de suferi a 
degradează. Arhetipul, 
prototipul, Hristos s-a 
desăvârşit î  suferi ă.20  

La fel a şi Dostoevski, 
Steinhardt a fost adânc ancorat 
î  realitate şi a trăit epo a u 
toate u uriile şi aspira iile ei, 

otiv pe tru are ră â e 
veş i  a tual. La fel de a tuală 
ră â e şi a i tirea: 
ex epţio ală fii ţă şi o  de 

cultură . 21 
 
Bibliografie 
Bi lia sau Sfâ ta S riptură, 
ţu ureşti, Editura I stitutului 
ţi li  şi de Misiu e al ţiseri ii 
Ortodoxe Române, 2001. 

                                                           
20 Dăruind vei dobândi,  cartea pregătită de 
Steinhardt pentru tipar, se numeşte în realitate 
Cuvinte de credinţă, întucât conţine o serie de 
predici rostite la Mănăstirea Rohia. 
21 Papa Ioan Paul al II-lea apud Nicolae Steinhardt, 
Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1995, coperta IV.  

Dostoevski, F. M.,  Opere (în 11 
volu e , ţu ureşti, Editura 
pe tru Literatură U iversală, 
1966. 
Sângeorzan, Zaharia, Monahul 
de la Rohia. N. Steinhardt 
răspu de la 3  de î tre ări, 
ţu ureşti, Editura Hu a itas, 
1998.  
Steinhardt, Nicolae, Î tre viaţă 
şi ărţi, ţu ureşti, Editura 
Cartea Ro â eas ă, 1 . 
Steinhardt, Nicolae, Primejdia 

ărturisirii. Convorbiri cu Ioan 
Pintea, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1993. 
Steinhardt, Nicolae, Jurnalul 
fericirii, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1995. 
Steinhardt, Nicolae, Eu însumi 
şi alţi âţiva eseuri oi şi 
vechi), Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 2001. 
Steinhardt, Nicolae, Dărui d 
vei dobândi, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 2003. 
Steinhardt, Nicolae, Jurnalul 
fericirii, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 2003.



 

  37 
 
 

 

Coordonator și inițiator: 
   Prof. dr. Maria Țicală 

Colectivul de redacție: 

    Bianca Mureșan 

   Tara Brândușan 

   Geanina Pocol 

   Adriana Ciupe 

   Alexandra Chiș 

   Patricia  Săbădășiu   

   Bianca Denisa Ardelean 

   Profesor Dorottya Tőtős 

Tehnoredactare: 

    Andreea Soran 


