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Arcane și 
statusul oniric  
Magicianul I 

Pâinea, pe care Cristos afirmă că este corpul său,  
este Cuvântul care hrănește sufletul 

Origen 
Cuvântul vieții e precum carnea Fiului lui Dumnezeu 

Tertulian 
Să ascultăm Evanghelia precum am asculta Cuvântul Domnului 

Sf. Augustin 
 

 
a obârșia sufletului stă gânditor, 
încrezător și poate fudul, magul 

puterii, dominat de Mercur, relevând 
strălucirea, succesul, inițierea, acțiunea, 
metamorfoza, creativitatea și, de ce nu, un 
spirit de superioritate. Atâtea exemple 
avem în istorie, legende și povești, cronici 
și evanghelii, înscrisuri pe papirus, piei, 
piatră, tăblițe ori pe pereții templelor și 
piramidelor acestei lumi pe care ne-o 
asumăm ca fiind pământeană. Oare? Cine 
e Magicianul, Profetul, Marele Preot sau 
Înțeleptul proscris? Cine e alchimistul, 
șamanul, illuminatul care deține tainele 
lumii, luminând trupul de lut cu spiritual 
lui Dumnezeu?  

Privesc o carte de Tarot: o figură 
tinerească în haina unui mag, având 
înfățișarea divinului Apollo, cu zâmbet de 
încredere și ochi strălucitori. Deasupra 
capului său se află semnul misterios al 
Duhului Sfânt, semnul vieții, ca un cordon 
nesfârșit, care formează figura 8 într-o 
poziție orizontală. În jurul taliei se află un 
șarpe-centura, șarpele care pare să-și 
devoreze propria coadă. Ouroborosul este 
cunoscut ca simbol convențional al 
eternității, dar aici indică mai ales 
eternitatea atingerii în spirit. Și care spirit 
nu coboară în taina unui vis? iar visele 
sunt lumină coborâtă din Cuvânt, slovă 
decodată în culori, forme și mișcare, 
lumină care illuminează, conștiința 
urcând treptele cunoașterii divine. Iar în 

L 
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lumină nu există distincție între 
illuminare și illuminați, așa cum între 
procesul cunoașterii și cogniție nu există 
nicio diferență ori illuminare cantitativă 
ci doar calitatea ei1. Omul creat prin 
Cuvânt să fie, oare, doar Sinele, monada 
cuprinsă prin naștere într’un trup? Atunci 
lumina cuprinsă în noi e sufletul și știm 
deja care e sursa luminii.  

În mâna dreaptă a Magicianului este o 
baghetă ridicată spre cer, în timp ce mâna 
stângă se îndreaptă spre pământ. E un 
semn dublu, cunoscut în notațiile 
Misterelor și în scrierile hermetice; el 
arată descendența harului, a virtuții și a 
luminii extrasă din lumea de sus dar 
izvorâtă din cea de dedesubt. Prin 
urmare, gestul sugerează în întregime 
deținerea și comunicarea Puterilor și 
Darurilor Duhului Sfînt. Să nu uităm 
simbolistica continentului Mu înglobând 
cele patru elemente terestre, patru puteri 
și Dumnezeu cu întreita Sa prezență. 
Întruparea cristică și trecerea Sa prin 
moarte pentru a fi împreună cu Tatăl 
pretutindeni și în noi a fost urmată de 
revelația miruirii  noastre prin 
illuminarea Duhului Sfânt. Și totul prin 
puterea Cuvânului Domnului. E cea mai 
elaborată sintagmă de la Creație încoace. 

Suntem adeseori cuprinși în 
personalitatea Sinelui2, dacă vreți lumina 
interioară a purușei este ãtman, o lumină 
care înseamnă cunoaștere, afectivitate și 
în general viață. Astfel conștiința e lumină 
venită din lumea de dincolo în starea 
noastră de trezie. Dar în vis? este cea care 
luminează lumile din somn. Aș fi adeptul 
neurofenomenologiei prin care să cerce-
tăm secretele cerebrale ale conștiinței, 
dar atâta timp când în mintea cercetă-

                                                 
1 Andrew Fort, The Self and its States: A States uf 
Consciousness Doctrine in Advaita Vedãnta, Motilal 
Banarsidass, Delhi, 1990 , 
2 În această prelegere, pentru a fi mai apropiat de 
înțelegerea unora dintre cititorii mei, voi folosi 
Sinele pentru Conștiință și ultima verigă a 
arcurilor reflexe cerebrale, ego-ul pentru 
conștiență, statusul mental uman ca arc reflex 
intermediar și trup ca verigă între om și Natură. 

torilor depășind criteriile antropologice 
nu se cunosv nici diferențele dintre 
cunoștință, conștiență și conștiință nu pot 
accepta rezultatele obțimute prin cele mai 
moderne metode de investigare. Mintea 
ne e altxeva decât o revărsare de 
evenimente mentale de moment, fiecare 
în parte putând fi analizate printr’o 
evaluare primară a unui număr de 
elemente primare. într’un fel sau altul 
conștiința, după Husserl3, n’ar fi decât 
conștiința unui ceva, descriind nu mai 
mult de primele două arcuri reflexe în 
care este implicat creierul nostru. Nu este 
locul să vorbesc aici despre somnul fără 
vise, fără conștiință ar argumenta unii 
autori, dar eu le spun că e somnul în care 
părăsim acest tărâm și corpul, hălăduind 
unde suntem chemați sau dedublăm 
esențele ființării noastre4. Filosoful indian 
Sankara5 afirma că trezia e perepție, 
visarea amintire, iar somnul profund o 
totală absorbție a sinelui. Iată că cei fin 
vechime sunt mult înaintea contempora-
nilor, adepți ai neuroștiințelor moderne.  

Ochii îmi alunecă pe cartea de Tarot, 
cea care mi se deschisese la un moment 
dat după ce amestecasem cărțile cu 
gândul la alchimiștii de odinioară. Pe 
masa din fața Magicianului observ 
simbolurile celor patru simboluri care 
semnifică elementele vieții naturale și 
care contorizează căile adeptului, iar el le 
adaptează după harul său fiecărui destin. 
Jos sunt trandafirii și crinii, flos campi6 și 

                                                 
3 Edmund Husserl (1859-1938) 
4 Viețuirea aparține trupului uman ori al oricărei 
viețuitoare a pământului. Iar ființarea e cea ce 
aparține simbioticului suflet ce aparține temporar 
și temporal unui corp. 
5 Cel mai faimos dintre toți comentatorii Sutrelor 
este Sankaracharya (AD.788-820), Thomas 
Aquinas al hinduismului, cel mai mare maestru al 
filozofiei Vedanta. Filozofia sa s-a bazat și pe 
budismul Mahayana. În calitate de Scriptură 
(sruti), el citează în special pe Upanishads. Ca 
tradiție (smriti), el recunoaște sistemele Sankhya 
și Yoga, Mahabharata, în special în cel mai faimos 
episod al său, Bhagavadgita. 
6 Flori de câmp 
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lilium convallium7 preschimbate în flori 
de grădină, pentru a înnobila cultura 
aspirației umane. Simt, trecând prin 
forme și culori că această carte semnifică 
motivul divin în om, ceea ce îl reflectă pe 
Dumnezeu, voința eliberării de spațiul 
teluric întru unirea sa cu ceea ce este 
presupus a fi mai sus. Pot, deci, să percep 
afectiv unitatea ființei individuale în toate 
planurile și, într’un sens illuminat, resimt 
conceptul de gândire, în realizarea 
acesteia ca soartă. Gnosticismul creștin 
vorbește despre renașterea în Cristos ca o 
schimbare „în Ogdoad8”. Numărul mistic 
este denumit Ierusalimul deasupra, Țara 
curgând cu Lapte și Miere, Duhul Sfânt și 
Țara Domnului. Conform Martinismului, 8 
fiind numărul lui Cristos, Magicianul ar 
putea reprezenta adeptului o icoană a 
Puterii în aerul fierbinte și umed ce 
profețește Viziunea. Inteligența sa 
transparentă reprezintă funcția esoterică 
a Vieții și a Morții, de unde și Coroana pe 
Calea Tălmăcirii9. În misterele eleusine un 
magician al Dio era reprezentat prin 
Demetra și Kore, în cele orientale de Attis, 
mai apoi Isis și Osiris în Egipt, Mitra în 
mithraism și Teoqualo la azteci aduc 
magia cunoașterii divine în rândul 
adepților.  

Iată, cum gândurile alunecă la început 
spre contemplație și meditație. Sunt 
pentru înțelepți punți mitologice, 
întâmpinând o structură narativă 
complexă care se desfășoară în timp ce 
pornesc trecerea punții de care 
aminteam, depășind Arcanele Minore și 
așteptând o adevărată saga. Datorită 
acestui aspect literar, pe deasupra 
arhetipurilor descoperite în tarot, apar 
parabolele, mesaje și semnificații care se 
descompun din realitate în starea de vis. 
Ceea ce văd în cheia ilustrativă a 
Magicianului din cărțile realizate de 
Arthur Edward Waite în 1911 e un văl 
care trebuie ridicat sau nu. Reprezintă 

                                                 
7 Lăcrămioare 
8 Un grup al cifrei 8 în repetiție 
9 Calea Kabalistică: Nr.12: 1 Kether spre 3 Binah 

ghicirea tainei cu construcția sa mistică 
conform științei secrete a simbolismului. 
De exemplu, Eliphas Levy spune că 
Magicianul semnifică acea unitate care 
este mama numerelor; alții spun că este 
Unitatea divină; iar unul dintre ultimii 
comentatori francezi consideră că în 
sensul său general este voința. Câtă 
simplitate! Deși constituie motive 
ilustrative esențiale pentru arta abstractă. 

Calitățile formale ale unei 
reprezentări artistice sunt la fel de 
importante (dacă nu chiar mai mult) 
decât calitățile sale reprezentative, ceea 
ce devine esența abstractizării. Iar 
justificarea filosofică pentru aprecierea 
valorii calităților formale ale unei opere 
de artă provine din afirmația lui Platon că: 
"liniile drepte și cercurile sunt ... nu 
numai frumoase ... dar veșnice și absolut 
minunate." De fapt, Platon desemna 
imaginilor non-naturaliste (cercuri, 
pătrate, triunghiuri etc.) tocmai acea 
frumusețe absolută, imuabilă. De unde și 
faptul că o ilustrație poate fi apreciată 
doar pentru forme și culori, precum visele 
ale căror succesiune codificată de 
simboluri crează mișcare și percepții 
sensitive ori sensoriale complexe.  

Maurice Denis10 simțea același lucru 
când scria: „Amintiți-vă că o imagine - 
înainte de a fi un cal de război sau o 
femeie nudă ... este în esență o suprafață 
plană acoperită cu culori asamblate într-o 
anumită ordine". Fără a căuta sensul 
subconștient al unui vis precum Freud 
sau Jung, abstractul e codul primordial al 
artei și în artele vizuale crează 
echivalentul vizual al unei piese de 
muzică, care este apreciată pur și simplu, 
fără a necesita hilara întrebare: în ce 
constă acest tablou?. Whistler, cum 
aprecia și Vasile Nicolescu11, marele 

                                                 
10 Pictor, litograf și teoretician francez (1870-
1943), citat de Tekadhish Sharma în lucrarea sa 
despre Arta abstractă, New Delhi, 2018 
11 Vasile Nicolescu (1 nov 1929, Podenii Vechi, 
Prahova – 31 mai, București), face parte din 
aceeași generație poetică cu Alexandru Andrițoiu, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Andri%C8%9Boiu
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nostru poet pe nedrept uitat, în lucrările 
sale de critică artistică, a oferit celor care 
îi apreciau tablourile titluri muzicale. Așa 
încât nu ne mai mirăm de ce în cadrul 
statusului hipnagogic al sinesteziei 
sunetele atribuie nașterea de culori, 
asocieri de litere și numere ale acestor 
culori specifice personalității individuale. 
Sunt poeme și romane care descriu stările 
din vis. Reflecțiile din somn descrise de 
Marcel Proust în A la recherche du temps 
perdu sunt semnificative și invită la 
lectură și exerciții de imaginație. În 
textele sale observăm adeseori 
dedublarea sinelui de non-sinele său, ca o 
limitare a ego-ului, dar și ca stare 
schimbătoare în calitățile gândirii, 
memoriei și iluziei unor realități 
inexistente experiențelor de viață. Așa și 
în cărțile de Tarot – putem interpreta 
imaginile după propria experiență dar și 
în raport de imaginația unui har ascuns în 
celule creierului: suflet, spirit, cine știe?  

Fenomenele hipnagogice nu sunt 
contemplate de conștiință ci sunt chiar 
esența conștiinței, spune Jean Paul Sartre 
în cartea sa L'Imaginaire. Psychologie 
phénomologique de l'imagination (1940), 
deci o activitate de imaginație și nu o 
succesiune de imagini mentale și explică: 
„această conștiință nu este captivă 
obiectivelor sale ci captivă ei înseși”. Mă 
întreb și eu: cât din această conștiință 
aparține creierului uman, cât sufletului 
corespunzător ca personalitate complexă 
și cât informației spirituale ce 

                                                                         
Ion Horea, Ion Brad, Aurel Gurghianu și Aurel Rău; 
debutează în 1946 cu versuri în ziarul Națiunea, 
condus de George Călinescu, apoi publică în 
Contemporanul, România literară, Luceafărul, 
Secolul 20 etc.; a fost și un comentator avizat al 
operei unor artiști plastici universali precum 
Joseph Mallord William Turner, Claude Monet, 
John Constable, James Abbott McNeill Whistler, 
Caravaggio ori Johannes Vermeer; a tradus din 
scrierile lui Robert Desnos (1969), Henri Michaux 
(1970), Max Jacob (1974), Ezra Pound (1975), Ted 
Hughes (1977), Sylvia Plath (1980), neurmărind 
reproducerea textului original, ci redarea esenței 
poetice a ideilor. 
 

desemnează reflexul noetic? Pun iar 
întrebări și mai bine privesc cărție 
Tarotului boemian al lui Papus12. Litera 
ebraică Aleph exprima hieroglific Omul 
însuși ca o unitate colectivă, principiul 
stăpân, conducător al pământului. Din 
acest sens hieroglific derivă ideile Unității 
și ale principiului care o determină, idei 
care îi dau acestei litere valoare mai puțin 
semantică ca semn al puterii și al 
stabilității. Omul - microcosmosul, 
unitatea și principiul tuturor lumilor, este 
sensul hieroglific primitiv, dar de aici și 
până la prima carte, a Magicianului, e cale 
lungă. Papus sugerează că forma și poziția 
personajului corespunde literei Aleph. 
Dacă semnul divin al vieții universale 8 
este plasat deasupra capului, jos este 
reprezentarea Naturii ca element 
primordial al Terrei. Poziția mâinilor și 
existența de o parte și de alta a două 
coloane (Jakin și Boaz din Templul lui 
Solomon?) pot sugera căutarea lui 
Dumnezeu și chemarea diavolului în 
același timp, unind divinul și diabolicul în 
umanitate, personajul demonstrând 
calitatea mediatorului universal. 

Viața și moartea se îmbină în 
simbolismul cosmic. Misterul morții și al 
învierii mă îndeamnă să urmăresc pe 
masa lui devenirea în vis și pâine. De fapt 
lihoum/lehem (l h m) e carne ori pâine. 
Ce este omul ? Carne (pâinea pământului 
– corp, materie) și vin (spirit – esență 
divină): „Questo (pane) e il mio corpo”, 
spune Isus la ultima sa cină cu discipolii 
săi. Beethlem e casa de pâine, iar pâinea 
vie coboară din cer. Vinul e cu adevărat 
imortalitate, cum îl privesc și prin soma 
indiană din plante: „il sangue 
dell’uva”(Deuterom 32:14); de aceea el 
este simbolul marelui mister euharistic ce 
conduce la metamorfoza credinciosului. 
După contemplație și meditație 
întotdeauna sub semnul divin participă la 
distanțarea de profan rugăciunea. Tatăl 

                                                 
12 Papus, The Tarot of Bohemians, Teophania 
Publishing, 1982 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Horea&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Brad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_Gurghianu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_R%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_C%C4%83linescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
https://ro.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Constable
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nostru pe care și Isus o înțelege a o rosti 
ca fiind cele șapte daruri ale Duhului Sfânt 
reprezintă credința (sfințească-se numele 
tău), speranța (vie împărăția ta), caritatea 
(facă-se voia ta), forța (dă-ne nouă 
pâinea...), justiția (și iartă păcatele noastre 
...), prudența (și nu ne lăsa pradă ispitei) și 
temperanța (și ne ferește de cel rău). 
Precum în cer așa și pe pământ reprezintă 
sintagma lu Hermes Trismegistus, gest 
care reunește dualitatea omului. Și 
puterea Duhului Sfânt care coboară să 
intermedieze biserica celebranților constă 
în consacrarea pâinii și vinului. Așa și 
mâna dreaptă a Magicianului ridicată spre 
cer care inspiră libertatea și binele se 
înfrățește prin trup cu stânga ce coboară 
înspre necesitate și rău. Pe masa lui nu e 
pâine și vin ci cele patru simboluri ale 
Tarotului întâlnite în Arcanele Minore: 
sceptrul, cupa, sabia, pentaclul (talisman) 
care corespund literelor Tetragramei. Nu 
am halucinații și sper că nu sunt nici 
într’o perioadă de vis în care stadiul 
hipnagogic ne absoarbe prin imagini 
vizuale, în somnul curat al unei lume ce 
doar pare a ne aparține, chiar dacă părem 
a fi noi în acea dimensiune bizară. Dar 
realizez că sceptrul poate fi Yod, simbol al 
principiului activ superior și al lui 
Dumnezeu, cupa e He, simbol al princi-
piului pasiv superior sau al Universului, 
Sabia sau Crucea e Vau, simbol al 
principiului echilibrului superior sau al 
Omului și pentagrama este al doilea He, 
simbolul ciclic al eternității, care reunește 
primele trei principii într’un întreg. Și’mi 
trec prin față gânduri ce mă aduc în 
realitatea înconjurătoare, a claselor 
umane. Astfel resimt că oamenii Yod sunt 
inventatorii, realizatorii, dacă vreți 
floarea intelectuală, cei He sunt trezorierii 
marilor adevăruri descoperite de oamenii 
lui Yod, adică savanții, judecătorii, marii 
profesioniști, cei Vau sunt paznicii și 
apărătorii trecutului, războinicii, cavaleri 
ai sabiei ori crucii, pe când oamenii celui 
de-al doilea He reprezintă mulțimea din 

care sunt recrutate continuu celelalte 
clase, marea masă a omenirii. 

Întotdeauna confundăm visul cu 
realitatea și memoria nu reține 
întotdeauna elementele visului, chiar dacă 
Freud vede în acesta doar o refulare a 
dorințelor. Sunt convins că un vis 
determinat de frământările zilnice știe să 
le deghizeze pentru că ele ar duce la 
oscilații semnificative între somn și trezie. 
Chiar Freud afirmă că visele sunt 
gardienii somnului și încearcă să nu 
perturbe ființa umană. Înaintea acestuia, 
Nietzsche13 scria că ființa umană este un 
adevărat artist când realizează o lume a 
visului și armonia lui este o condiție 
esențială a artistului ce realizează 
imaginile. Înțelegerea e simplă, coduri 
transformă forme și culori ce nu necesită 
o analiză. Meditația lipsește și nimic nu e 
insuficient sau prisosește. Și visul meu e 
unul lucid, prea lucid pentru a trece 
într’un stadiu hipnagogic și mă târăsc să 
aflu dacă sunt treaz sau în vis.  

Pe masă cele patru mari simboluri 
sunt puse la întâmplare, iar Omul le 
conduce și trebuie să le aranjeze; în 
douăzeci și unu de arcane minore găsim 
aceste simboluri dispuse într’o cruce. 
Știm deja că prima carte a Tarotului este 
completată de douăzeci și una Mari 
Arcane și astfel știind că această primă 
carte reprezintă microcosmosul, ultima ar 
reprezenta macrocosmosul, iar cea de-a 
unsprezecea carte, cea din mijloc, care 
servește ca legătură universală la toate 
complementele Tarotului, reprezintă 
fluxul vital reflex, un centru galactic al 
legăturii dintre lumi. 

Dar, revin la scrierile lui Papus și 
arcana ce poartă Unitatea ca număr 
caracteristic mă obsedează, fiind la 
începutul tuturor lucrurilor, deși 
impenetrabilă concepțiilor profane. 
Cosmogonia vechilor inițieri, din legile 
absolute ale analogiei între credințele de 

                                                 
13 Friedrich Nietzsche (1844-1900), The Birth of 
Tragedy and Other Writings, Cambridge University 
Press, 1999 
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azi, îmi trezesc curiozitatea privind 
existența acestei mese. E un altar ?  

Dacă pare a fi așa, înseamnă că 
asemenea unui ritual al alchimiei 
spirituale, locul în care se desfășoară 
acesta determină o autentică transmulare 
a omului, urmând a transforma un 
element material și al omului – totul 
converge dinspre un aspect exterior spre 
adevăratul aspect al marii lucrări. 
Alchimia este de fapt transmutarea 
materiei prima prin sulf, mercur și sare în 
obținerea Pietrei filosofale. Dacă mă uit 
mai atent la gestul Magicianului, îl simt 
cum prin focul athanorului, dirijează 
trecerea prin negru, alb și roșu a materiei 
sublime, el însuși un receptacol al 
energiei universale, spiritus mundi. Și, 
Doamne, câți illuminați în religie și 
sfințenie nu au fost mari alchimiști : 
fratele Elie de la Cortona, Basil Valentino, 
papa Gerberto, franciscanii Roger Bacon 
și Raymond Lull, Albert cel Mare, 
maestrul lui Thomas d’Aquino. De unde 
Jean Hani14 descrie cele trei faze 
alchimice ale inițierii creștine : botezul (o 
moarte simbolică, nigredo), mirul (înviere 
prin mijlocirea Duhului Sfânt, albedo) și 
euharistia (sacrament de împărtășire ca 
finalizare a transmutării, rubedo). Așa 
încât altarul (piatra lui Iacob) e asemenea 
Pietrei filosofale ca simbol al omului 
transcendent pe care se desfășoară 
ritualul de amestec al vinului și pâinii ca 
materie primă, sângele scurs din rana 
făcută de lancea cristică, apa și Spritul15 
înlocuind în oul filosofal cele trei 
elemente, mai ales că, fără să exagerăm, 
elementul arhetipal a lui Cristos e 
transformarea omului vechi în cel nou16, 
iar lucrarea liturghică, desfășurându-se în 
două planuri – obiectivă prin ritual și 
subiectivă prin participarea omului – 
definește crucificării prin trecerea Ego-

                                                 
14 Jean Hani, La Divina Liturgia, Editura Arkeios, 
Roma, 1999 
15 Noul Testament, Ioan 5: 6,7 
16 Id, Paul Rm 6: 6 

ului în Sine17, omul încorporat în El. După 
cum discutam în prelegrile rosicruciene 
structura crucii e simbolul transmiterii în 
plan universal ca o extensie a Creației și 
trecerea ego-ului din plan transversal 
într’unul vertical, intersecția 
microcosmosului cu macrocosmosul fiind 
inima figurată prin trandafir. Aici, ca și în 
figurativele imagini ale Tarotului avem 
două simboluri într’unul (theosis) sau 
chiar mai multe. Acest abandon al ego-
ului și scufundarea în Sine (pentru 
Cristos, cu Cristos și în Cristos) e 
sublimarea corpului volatil spre cer – 
corpus glorificationis și trimiterea în plan 
obiectiv, în Natură a celui împrumutat 
efemer. 

 (Continuare în ediția de toamnă) 

 

                                                 
17 Freud și Jung definesc ego-ul Eu ca 
individualitate empirică, exterioară, limitată față 
de Sine care e personalitatea superioară ontologic 
și metafizic, transcendentă și spirituală, infinită. 
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Francis BACON 
 
 
 
 

Silence is the 
virtue of fools 
 
Francis Bacon Count of Saint Alban - Baron of 
Verulam, Imperator of the Rosicrucian Order in 
England (1521 - 1626) was among those who made 
the greatest contributions to the continuation of the 
inner wisdom. He is considered by many to be the 
father of modern science because of his advocacy of 
empiricism, or experimental confirmation. 

 
 
Silence is the sleep that nourishes wisdom. 

The job of the artist is always to deepen the mystery. 

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. 

The way of fortune is like the milkyway in the sky; which is a number of small stars, 
not seen asunder, but giving light together: so it is a number of little and scarce 
discerned virtues, or rather faculties and customs, that make men fortunate. 

Knowledge is power. 

It is impossible to love and to be wise. 

The worst solitude is to have no real friendships. 

Friends are thieves of time 

Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed 
and digested. 

A sudden bold and unexpected question doth many times surprise a man and lay 
him open. 

Truth is a good dog; but always beware of barking too close to the heels of an error, 
lest you get your brains kicked out. 

God Almighty first planted a garden. And indeed, it is the purest of human 
pleasures. 

Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. 

If we do not maintain justice, justice will not maintain us. 

Fortitude is the marshal of thought, the armor of the will, and the fort of reason. 

Things alter for the worse spontaneously, if they be not altered for the better 
designedly. 
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They are ill discoverers that think there is no land, when they can see nothing but 
sea. 

Of all virtues and dignities of the mind, goodness is the greatest, being the character 
of the Deity; and without it, man is a busy, mischievous, wretched thing. 

Beauty itself is but the sensible image of the Infinite. 

The best part of beauty is that which no picture can express. 

The momentous thing in human life is the art of winning the soul to good or evil. 

There is a wisdom in this beyond the rules of physic: a man's own observation what 
he finds good of and what he finds hurt of is the best physic to preserve health. 

Natural abilities are like natural plants, that need pruning by study; and studies 
themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by 
experience. 

Wives are young men's mistresses, companions for middle age, and old men's 
nurses. 

Nothing doth more hurt in a state than that cunning men pass for wise. 

Fame is like a river, that beareth up things light and swollen, and drowns things 
weighty and solid. 

Good fame is like fire; when you have kindled you may easily preserve it; but if you 
extinguish it, you will not easily kindle it again. 

A little philosophy inclineth man's mind to atheism, but depth in philosophy 
bringeth men's minds about to religion. 

It is as natural to die as to be born; and to a little infant, perhaps, the one is as 
painful as the other. 

Discretion of speech is more than eloquence, and to speak agreeably to him with 
whom we deal is more than to speak in good words, or in good order. 

God's first creature, which was light. 

Revenge is a kind of wild justice, which the more a man's nature runs to, the more 
ought law to weed it out. 

God hangs the greatest weights upon the smallest wires. 

Men fear death as children fear to go in the dark; and as that natural fear in 
children is increased by tales, so is the other. 

Imagination was given to man to compensate him for what he is not; a sense of 
humor to console him for what he is. 

Pictures and shapes are but secondary objects and please or displease only in the 
memory. 

Silence is the virtue of fools. 

 

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    
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Geo VASILE 
 

Nostalgia della fiction 
narrativa 

 

ircea Ivănescu, (1931 - 2011) nato a 
Sibiu, poeta, saggista e tradutto-re, 
viene considerato il precursore del 
postmodernismo nell’Europa Centrale 

e Orientale e uno dei più autorevoli poeti 
postbellici che esercitò un influsso su almeno tre 
generazioni della nostra poesia negli anni ottanta, 
novanta e duemila. Laureatosi in filologia francese 
presso l’Università di Bucarest, fu giornalista, 
redattore, editore ma soprattutto traduttore di 
grandi opere di Joyce, Kafka, Musil, F. Scott 
Fitzgerald, Rilke, Faulkner,  nonché di studi di 
teoria letteraria. Esordì con un volume di Versuri 
nel 1968. Tradusse moltissimo anche dalla poesia 
americana (Ezra Pound, William Carlos Williams, 
Wallace Stevens, T.S. Eliot, Sylvia Plath) da cui non 
è estranea la propria poesia originale.  

Il suo più rappresentativo libro di poesie è 
l’antologia d’autore  Poesii vechi şi nouă, 1999 
(Poesie vecchie e nuove). Scrisse testi sul 
personaggio Mopete, il cui nome è un’ anagramma 
delle parole poeta e poema. Il suo eroe lirico e 
insieme epico si atteggia a personaggio della 
letteratura cavallereresca con la sua 
fenomenologia spirituale e, perché no, a Cavaliere 
della triste figura che ha lo straordinario ingegno 
di rendere artificiali le cose naturali e al tempo 
stesso di conferire naturalezza alle cose artificiali. 
Per Mircea Ivanescu, sulla scia dell’estetica 
borgesiana, il libresco, l’immaginario sono realtà 
virtuali, ma non meno reali delle percezioni 
visuali, dei veri sentimenti comuni.  

  Nella sfera più ampiamente amorosa, 
Mopete è un “fedele d’amore” che implora e adora 
“la signora della virtù”, del cuore, del miracolo, 
dello spirito. La sua donna ideale, in un contesto 
sublimato e arcano, è una sorta di Beatrice 
dantesca, fatta d’intramontabile luce, sia nella vita 
che nella morte e dopo la morte.  Esaminando 
strutturalmente il testo, luce è la parola più 
frequente nella scrittura del poeta. La maggior 
parte dei suoi interrogativi mira alla luce, alla 
verità (qualificativi basilari di Gesù Cristo), alla 
bellezza,  come si evince dal verso: “Possibile non 
esistesse verità nella bellezza?”.  

Al di là degli spunti ironici, delle sue maschere 
stravaganti (dietro le quali tentava di nascondere i 
suoi complessi, la sua timidezza, la sua 
discrezione) e del tono scherzoso di molti testi 

poetici, la sua parola s’immerge in ampi spazi di 
solitudine come preludio malinconico dell’oblio e 
della morte. Lo strano fascino di molte sue pagine 
si deve appunto al riavvicinamento di queste due 
tendenze, al ricorso a questa doppia tonalità: 
come se attraverso l’ipertestualità, l’amara farsa 
potesse dare, in modo paradossale, una nuova 
consistenza al “testo del mondo”, spesse volte 
soffocato dagli stereotipi culturali.  

Molte delle sue poesie danno l’impressione di 
una “riscrittura”  di testi di un certo genere epico 
(per es. il giallo): “di sera lei mi dice – oggi mi lesse 
nei fondi di caffé/ la stessa susanna, e mi 
raccontava come corre un uomo/ dagli occhi 
tondi, sporgenti, dietro a me – possa questo/ 
significare che è un uomo con gli occhiali? (io me li 
tolgo/ rapidamente e soffio sulle lenti/ per cacciar 
via le tentazioni) ma subito dopo/ – diceva 
susanna (continua a raccontare),/ viene una svolta 
e ti salvi – proprio questo temo anch’io,/ aggiunge 
lei pensosa. vista senza occhiali/ il suo volto 
s’illude di esserci – penso che tempo fa abbia 
scritto/ che i miei legami col tempo sono come 
una fuga/ di un pazzo che vuol acchiappare/ se 
stesso – ed è sempre una svolta./ poi mi metto gli 
occhiali e tutto torna come prima”.  

Leggendole però, ci si rende conto che negli  
abbozzi, tentativi, schemi o trame poliziesche in 
cui nulla accade, la sua poesia  nutre nostalgia 
della fiction narrativa di cui si ciba e alla quale 
aspira lo stesso Mopete.  

M 
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Mircea IVĂNESCU  
 

Palide stele 
 
acum foarte mulţi ani a scris o nuvelă în care e vorba 
de o fată cu mişcări liniştite – el o însoţea 
noaptea spre casa pe bulevardul foarte larg, atâta de larg 
încât, în plin oraş, se vedeau stelele deasupra – (se răsturnau 
stelele – el îi spunea – iată, aldebaran. şi dacă ea-l întreba 
care anume din fulgurările acelea este aldebaran 
el răspundea – oricare. cred că era foarte tăcută. 
câţiva ani mai târziu mi-au spus că fata aceea 
din nuvelă era o fiinţă reală – şi care, tocmai, 
murise de cancer. eu ştiusem de altfel 
că povestirea lui era doar o transcriere. cred 
că el a vrut mult s-o iubească.) foarte mult 
a trecut de atunci. acum, e o dimineaţă cu ploaie 
murdară, printre casele acestea înalte si cenuşii – 
si eu trec prin faţa intrării blocului unde el, într-o noapte, 
acum o viaţa, i-a sărutat mâna. el a murit 
foarte curând după aceea – ea, ani mai târziu. 
şi eu merg acuma pe strada aceasta. 
 

Vorbe, vorbe, vorbe 
 
trebuie alese vorbele cu grijă, 
vorbele lasă urme – îţi aminteşti 
mai târziu de ele-aşa cum si paşii rămân în zăpadă, 
trebuie alese vorbele (însă e uneori atât de uşor 
să ştii să aşezi vorbele unele lângă altele 
să însemne ceva-ceva ce nu se mai aşează 
deloc exact peste ce ştii tu cu adevărat 
că e în tine – că simţi. 
oricine poate să facă vorbe unele după altele oricine 
poate să vorbeasca – nu asta 
e principalul – ar trebui poate alese 
tocmai cuvintele care să nu spună prea mult.) 
şi pe urmă, fiecare din vorbele acestea 
ca nişte urme în zăpadă... 
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Pallide stelle 
 
 

molti anni fa scrisse un racconto in cui si trattava 
di una ragazza dai quieti movimenti – lui l’accompagnava 
di notte a casa su quel viale molto largo, tanto largo 
che, nel bel mezzo della città si scorgevano le stelle di sopra – 
(si capovolgevano le stelle – le diceva – ecco aldebaran, e se lei 
gli domandava quale delle tante folgorazioni era aldebran, 
lui rispondeva – qualunque – credo fosse molto taciturna. 
qualche anno più tardi mi dissero che quella ragazza 
del racconto era un essere reale – e che era appena morta 
di cancro, io avevo saputo d’altronde 
che il suo racconto era solamente una trascrizione, credo 
che lui abbia voluto molto amarla.) molto tempo 
passò d’allora, adesso, è una mattina di pioggia 
sporca, tra queste case alte e cineree – 
ed io passo davanti all’entrata del fabbricato dove lui, una notte, 
una vita fa, le ha baciato la mano. lui è morto 
molto presto dopo – lei, qualche anno più tardi. 
ed io cammino adesso per quella strada. 
 

 

Parole, parole, parole 
 

bisogna scegliere accuratamente le parole, 
le parole lasciano orme – te ne ricordi 
più tardi di esse – così come anche i passi s’improntano sulla neve, 
bisogna scegliere le parole (però talvolta è tanto facile 
saper aggiustare le parole una accanto all’altra 
per significare qualcosa che non coincide più 
affatto con ciò che tu sai  davvero 
che è in te – che senti. 
chiunque può mettere le parole una dopo l’altra chiunque 
può parlare – ma non 
è questo il nesso – bisognerebbe forse fossero scelte 
appunto le parole che non dicono troppo.) 
e poi, ciascuna di queste parole 
come orme sulla neve... 
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Conversaţie mondenă 

 
 
m-am aplecat mult către ea peste cristalele impure 
ale paharelor arzând liniştit, să-i spun – “rochia ta” 
(dar nu-i priveam faţa, nu o vedeam) – “abia 
acum văd, ai o rochie violetă”. (acele dure 
ale alcoolului îmi zgâriau faţa, ca atunci 
când mergi prin zăpadă, în soare.) “ai o rochie 
violetă”, îi spuneam surprins. (şi e 
ca o flacără aderentă care te consumă. pe brânci 
ma târăsc către ea – aş fi putut să-i spun, 
dar minţeam – văzusem demult cum gulerul întunecat 
al rochiei îi urca spre gât cu jocul ei de curcubeu degradat.) 
şi mereu îmi spuneam: – dacă-i privesc faţa acum, 
am să înţeleg – am s-o văd pentru întâia dată 
cu adevărat. şi mi-am ridicat ochii spre faţa ei nemişcată.  
 
                        

 
 

Frunze 
 
 
aş vrea să mă aşez pe marginea trotuarului, 
să aştept să se faca noapte la capătul străzii – singurătatea 
mea de acuma mai are 
ceva la fel cu cea din copilărie, 
când nu ştiam că trece pentru totdeauna 
vremea? nu se poate răscumpăra 
cu nimic vremea de atunci? nu mai rămâne 
adevărat nici un gest, chiar aşezat 
pe stradă cu capul în mâini? 
şi lumina, care se spulberă pe obiecte, 
si obiectele se fac frunze, 
şi se fac frunze. 
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Conversazione mondana 

 
 
mi sono inclinato molto verso lei sopra i cristalli impuri 
dei bicchieri bruciando tranquilli, per dirle – “il tuo vestito” 
(ma non la guardavo in faccia, non la vedevo) – “appena 
ora vedo, hai un vestito violetto”. (gli aghi duri 
dell’alcol mi scalfivano il viso, come allora 
che si cammina per la neve, nel sole.) “hai un vestito 
violetto” le dicevo sorpreso. (ed è 
come una fiamma aderente che ti consuma. 
mi trascino carponi verso lei – avrei potuto dirle, 
ma mentivo – avevo visto tempo fa come il bavero scuro 
del vestito le saliva verso il collo con il suo gioco d’arcobaleno 
in digradazione.) e mi dicevo sempre: – se la guardo ora in faccia, 
capirò – la vedrò davvero per la prima volta. 
E alzai gli occhi verso il suo immobile viso. 
                  
 

 
 

 Foglie 
 
 
vorrei sedermi sull’orlo del marciapiede, 
aspettare che venga la notte in capo alla strada – la mia 
solitudine d’ora ha ancora 
qualcosa in comune con quella dell’infanzia, 
quando non sapevo che passa per sempre 
il tempo? non si può riscattare 
con nulla il tempo d’allora? non resta più 
valido nessun gesto, anche se seduto 
sulla strada, la testa nelle mani? 
e la luce, che si riduce in polvere sugli oggetti, 
e gli oggetti si fanno foglie, 
si fanno foglie 
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Despre moarte  
ca revedere 
 

 
1. 
sigur că nu este adevărat. murind 
nu revezi pe nimeni – moartea este un val lung 
care te poartă cu ochii închişi – si te leagănă – 
şi la început e un somn, si pe urmă o uitare – 
si pe urmă timpul îşi pierde orice înţeles, 
este numai o linişte care se întoarce asupra ei înseşi 
cu un singur ecou – şi acela e-un nimb, 
ca flacăra lumânării – si pe urmă lumina 
îsi pierde orice înţeles – şi pe urmă tăcerea 
îţi lasă deoparte înţelesul – şi suspendat 
în ceva care nu mai are vreun înţeles – si nimic pe urmă, nici 
descărnarea de înţelesuri, plutirea în nimic, 
cu scheletul nefiinţei, gură în gură, 
nu mai există. pe urma nu mai este nici un pe urmă 
dar nici vreun acum, şi nu mai este nici moarte. 
 
 
2. 
dar moartea este o revedere totuşi – însă de partea 
aceasta a ei, cel care rămâne îşi deschide 
ochii deodată – (şi ceea ce vede atunci 
dacă are să uite vreodata, un popor nevăzut de furnici 
îi va muşca ochii, şi nu vor mai vedea ochii lui după aceea 
decât contururi). cel care a privit moartea 
luând chipul unei fiinţe – vede din nou 
ceea ce nu s-a văzut niciodată de la facerea lumii, 
ceea ce se vede mereu – şi oricât de repede 
şi-ar acoperi ochii – oricât de tare 
ar gâfâi, să-şi acopere asurzitoarea lumină a tăcerii 
din ochi, din urechi – ceea ce a văzut el atunci 
a fost înfăţişarea adevărată, a fost 1047 
- dar adevărul nu mai înseamnă aici nimic – 
a fost ceea ce se priveşte pentru întâia dată 
si fără urmare. 
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Sulla morte come  
un rivedersi 
 
 

1. 
di sicuro che non è vero. mentre muori 
non rivedi nessuno – la morte è una lunga onda 
che ti porta ad occhi chiusi – e ti culla – 
e prima è un sonno, e poi un oblio – 
dopodiché il tempo perde ogni suo senso, 
è solo un silenzio che torna su se stesso 
come una sola eco – e quella è un’aura, 
come la fiamma del cero – e poi la luce 
perde ogni suo senso – dopodiché il silenzio 
si separa da ogni suo senso – e sospeso 
in qualcosa che non ha più alcun senso – e poi nulla, né 
la scarnificazione di sensi, il galleggiare su nulla, 
con lo scheletro del non-essere, bocca a bocca, 
non esistono più poi non esiste più nessun poi 
né alcun adesso, e non esiste più morte. 
 
 
2. 
però la morte è tutavia un rivedersi – ma da 
questo suo lato, quello che rimane apre 
di colpo gli occhi – ( e se ciò che vedrà allora 
scorderà una volta, un popolo invisibile di formiche 
morderà i suoi occhi che poi non vedranno più  
che contorni). quello che guardò la morte 
sotto i tratti di un essere – vede di nuovo 
ciò che non si è visto mai dalla genesi in poi,  
ciò che si vede sempre – e per quanto veloce 
coprisse i suoi occhi - e per quanto pesante 
fosse il suo ansare, coprirsi l’assordante luce del silenzio 
degli occhi, delle orecchie – ciò che vide lui allora 
fu la vera presenza, fu 
- ma la verità qui non significa più nulla - 
fu ciò che si sta guardando per la prima volta 
e senza seguito. 
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Miopie 
 
 
seara ea îmi spune – astăzi mi-a ghicit în cafea 
însăşi suzana, şi-mi povestea cum fuge un bărbat 
cu ochii rotunzi, bulbucaţi, dupa mine – să însemne 
asta că e un bărbat cu ochelari? (eu îmi scot 
repede lentilele de pe nas si suflu în ele 
s-alung ispitele) dar mai pe urmă – 
spunea suzana (povesteşte ea mai departe), 
se face o cotitură şi scapi – de asta mi-e frică şi mie, 
adaugă ea gânditoare. văzută fără ochelari 
faţa ei este ca o părere – mă gândesc că am scris de demult 
că legăturile mele cu timpul sunt ca o fugă 
a unui nebun care vrea să se prindă 
pe el însuşi – şi e întotdeauna câte o cotitură. 
pe urma îmi pun ochelarii şi totul reintră în normal. 
                         
                        
 

Miopia 
 
 
di sera lei mi dice – oggi mi lesse nei fondi di caffé 
la stessa susanna, e mi raccontava come corre un uomo 
dagli occhi tondi, sporgenti, dietro a me – possa questo 
significare che è un uomo con gli occhiali? (io me li tolgo 
rapidamente e soffio sulle lenti 
per cacciar via le tentazioni) ma subito dopo –  
diceva susanna (continua a raccontare), 
viene una svolta e ti salvi – proprio questo temo anch’io, 
aggiunge lei pensosa. visto senza occhiali 
il suo volto è come un parere – penso che tempo fa abbia scritto 
che i miei legami col tempo sono come una fuga 
di un pazzo che vuol acchiappare 
se stesso – ed è sempre una svolta. 
poi mi metto gli occhiali e tutto torna come prima 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 
 
 

Moartea  
de catifea 

  
u nu puteam să fiu omorît pentru 
că eu eram cel care povestea. Deşi 
în jurul nostru se murea de boli 

groaznice, în accidente stupide, se gîtuiau 
unii pe alţii oameni care habar nu aveau 
de ce au venit, ce au de făcut şi încotro 
trebuie să plece. Eu trebuia să scriu, să 
povestesc mereu despre ei iar acolo unde 
datele şi imaginaţia nu mă mai ajutau 
trebuia să cîrpesc totul cu propria 
biografie. Întîlnirea mea cu Esttela 
Sigmirad, de exemplu, am descris-o în 
paginile altcuiva care se întîlnise şi el pe 
undeva, probabil, cu o Esttela Sigmirad şi 
de aici nu simţeam că mi-am ciuntit 
propria biografie, dimpotrivă, acum 
existau două Esttela şi două întîlniri şi 
două decepţii sugrumătoare. 

Esttela murise imediat după aceea în 
condiţii misterioase, violată de nişte 
bărbaţi care la rîndul lor au fost ucişi şi 
ale căror biografii nu mai interesează pe 
nimeni, poveştile lor n-au fost niciodată 
consemnate. Pentru că lumea 
dintotdeauna a fost împărţită după 
cantitatea de importanţă care putea fi 
acordată numelui şi destinului, după 
poveştile care i se puteau pune fiecăruia 
în seamă. 

Pînă a o întîlni pe Esttela consideram 
că a fi sărac este o virtute. Toţi artiştii pe 
care îi ştiam visau să aibă mulţi bani 
pentru că numai ei aveau imaginaţia să-i 
cheltuiască. Eu, deşi artist, nu-mi puteam 
converti viaţa în monede. Trăiam din 
promisiunea că lucrurile se aşează de la 

sine, că toate visele sînt răsplătite cu 
firimituri mari de realitate, de certitudini. 
Pe atunci nu avea niciun sens să-mi 
exprim recunoştinţa faţă de oameni, 
aveam douăzeci sau poate douăzeci şi doi 
de ani. Esttela era cu patru, cinci ani mai 
mare decît mine, studiase pianul cu un 
profesor polonez, de altfel şi primul 
bărbat din viaţa ei, după cum îmi 
povestise. Vă închipuiţi, probabil, că era 
blondă. Că avea ochii verzi. Că avea o faţă 
apoasă care se modifica mereu sub 
impulsuri interioare. Şi aveţi dreptate. 
Ceea ce nu ştiţi este că, foarte ciudat, avea 
sînii verzulii aşa cum cetisem pe undeva 
că au sau ar putea să aibă fiinţele coborîte 
din univers în ozeneurile lor care ne 
tulbură imaginaţia. 

Cînd am cunoscut-o pe Esttela, 
începuse să frecventeze un clan al 
scolasticilor care se îndeletnicea cu 
ipotezele pentru un sfîrşit calm al lumii. 
Dacă înainte mă amuzau asemenea 
preocupări pentru nişte oameni maturi, 
după aceea, prin ea, am fost pus la curent 
cu toate preocupările acestui clan cărora 
nici eu, nici alţii nu le eram indiferenţi. 
Senzaţia că viaţa îmi este urmărită pas cu 
pas, că existenţa mea intră în calculele 
unor indivizi care puneau la cale sfîrşitul 
omenirii îmi dădu fiori de groază. Eu care 
am citit un popor de cărţi simţeam acum 
că viaţa e amintirea a ceva ţinut minte 
rău. Dar să mă explic. Citisem cu aviditate 
despre morţile ritualice. Aveam sute de 
fişe despre acest subiect care mi se părea 

E 
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îndepărtat, undeva în copilăria omenirii, 
subiect de dizertaţie, temă pentru 
doctorate inutile. Într-o zi însă am aflat că, 
într-un important oraş european, cîteva 
zeci de intelectuali şi funcţionari se 
adunau pe ascuns, într-un castel vechi 
desigur, unde prin hazard, era ales unul 
dintre ei pentru sacrificiu. Îl ucideau, se 
înfruptau din carnea lui, risipeau apoi 
resturile. Reveneau după aceea în 
societate, eliberaţi de atavisme, trăindu-şi 
liniştiţi funcţiile şi responsabilităţile. 
Amintirea tribului urca pe firişorul de 
sînge al fiecăruia. Cutremurat de 
asemenea experienţă cîteva zile am 
refuzat cărţile, presa, televizorul. Era 
modul meu de a mă decupla de la lume. 
Am smuls firul telefonului din perete. 
Conducta de apă, care mi se părea o 
legătură cu ceilalţi, am izolat-o printr-o 
grevă a setei. Am urît atunci lumea, m-am 
urît pe mine. Mînile şi dinţii mi se păreau 
complicii unei realităţi care mă depăşea, 
care erau în stare să mă agreseze. Mi-am 
urît mîinile, dinţii, gura. Acum cînd 
povestesc, asemenea abisuri sînt mult 
atenuate. A contribuit la asta şi Esttela 
care ştia să-mi ironizeze aplecarea mea 
spre amănunt, spre căutarea logicii fără 
sfîrşit într-o întîmplare, chiar faptul că 
scriam era pentru ea lipsit de importanţă, 
o joacă anormală care trebuia să se 
termine cîndva în normalitatea celorlalţi. 
Îmi amintea uneori că Plotin a refuzat să i 
se ia o imagine, un desen pentru că unei 
umbre, spunea el, nu i se poate face altă 
umbră. Aşa şi literatura, îmi sugera 
Esttela, este umbra palidă a unor lucruri 
care se înlănţuie peste puterea noastră de 
pricepere şi control. “Momentul tău de 
poezie a fost cînd ai intrat în casă şi ai 
uitat să dai bună ziua”, m-a ironizat într-o 
zi Esttela. 

 Locuiam la marginea oraşului, un 
exil deliberat, într-o casă veche care nu 
mai ştiu cui aparţinuse dar care prin 
renunţări succesive, în familie, îmi 
revenise mie. Eram prea leneş să-mi caut 
alt adăpost, mă obişnuisem cu dezordinea 

şi mucegaiul, cu bureţii apoşi de pe 
lemnele vechi. Aici puneam la cale tot 
felul de poveşti pe care nu terminam 
niciodată să le scriu. Nu aveam prieteni în 
adevăratul sens al cuvîntului, doar nişte 
cunoştinţe care păreau că se bucură cînd 
mă vedeau şi uitau în clipa următoare că 
m-au întîlnit. Eu, la fel. Drumul în oraş îl 
făceam întotdeauna pe jos. Plimbările 
astea îmi făceau bine, îmi fixam cîte o 
frază în cap pe care o repetam la nesfîrşit, 
obsesiv, ca să văd cum sună. De exemplu, 
aşa cum am început povestirea de faţă: 
“Eu nu puteam să fiu omorît pentru că eu 
eram cel care povestea”. Atîtea lucruri îmi 
declanşa în imaginaţie o asemenea frază, 
încît la întoarcere în intimitatea mea 
toxică începeam să derulez pe pereţi tot 
felul de întîmplări dintr-un timp indecis. 

Într-o zi, deşi credeam că nici poştaşul 
nu ştie de existenţa mea, am primit o 
invitaţie la Clinică. O invitaţie seacă, aşa 
cum te-ar soma cineva să-ţi achiţi o 
datorie veche. O zi, două am uitat de ea 
cînd, regăsind-o printre hîrtii şi fiind pe 
cale să merg în oraş mi-am pus-o în 
buzunar. Şi m-am dus. Auzisem cîte ceva 
de ideea revoluţionară a profesorului 
Vaum însă lucrurile îmi erau neclare. 
Profesorul Vaum, pentru cine nu-l ştie, 
este cel care acum cîţiva ani ţinuse prima 
pagină a ziarelor cîteva săptămîni pentru 
acuzaţia că-şi ucisese cu sadism un coleg 
de breaslă. Probabil, în final, se 
descoperise că nu el ucisese pentru că 
acum era liber, inventase Clinica, această 
instituţie care părea să se afle peste tot şi 
nicăieri dacă era să te raportezi la ceea ce 
se vorbea şi se întîmpla în oraş. Nu am 
aprofundat niciodată subiectul deoarece 
mi se părea exterior, ca şi politica, eu nu 
mi-am făcut niciodată din boală o religie 
şi nici din ceea ce agreează toată lumea o 
pasiune. Eram dezabuzat ca oamenii 
singuri care nu cred decît în ceea ce 
visează ei înşişi. Într-un fel cred că şi 
Profesorul Vaum era un om singur. Asta o 
spun acum, cînd ştiu cîte ceva despre 
ideile sale. Deci… 



Vara 2020  | Contact international 445 

 

Am mers la Clinică unde, bineînţeles, 
nimeni nu ştia de mine, nu se ştia nici 
măcar cine-mi trimisese invitaţia. Clinica 
arăta ca orice clinică dintr-un oraş cu 
două, trei sute de mii de locuitori. Un 
individ chelios, probabil gardian, văzîndu-
mă încurcat, mă conduse la unul din 
birourile aliniate de o parte şi de alta ale 
unui hol care părea nesfîrşit. Aici am 
cunoscut-o pe Esttela. Nu mi-a făcut nici o 
impresie cînd am văzut-o. Părea o 
funcţionară care se interesa mai mult de 
modul cum este ascuţit creionul decît de 
ceea ce scrie cu el. Cred că aş fi renunţat la 
toată această aventură penibilă într-un 
loc care mi-era străin, însă o mare 
curiozitate începuse să mă cuprindă. 
Faptul că eram invitat într-un loc în care 
nimeni nu ştia că mă invitase mi se păru 
absolut ciudat. Şi ofensator. 

- Poftim, îmi spuse ea. Aţi completat 
fişa? Vocea îi era uşor voalată ca a unui 
fumător de ocazie. Deşi nu fuma, după 
cum m-am convins mai apoi. 

- Sînt surprins că ar fi trebuit să 
completez o fişă, am răspuns eu rece. 
Dincolo de asta, am venit să vă întreb de 
ce am fost invitat aici, cine m-a invitat, ce 
se urmăreşte de fapt. Sînt un om ocupat şi 
numai politeţea şi respectul faţă de o 
instituţie m-au determinat să nu neglijez 
invitaţia primită.. Răsuci cartonul 
invitaţiei. Mă privi ca şi cum atunci m-ar fi 
descoperit în birou. Ochii ei păreau 
obosiţi fie ca ai unui om care a citit o 
noapte întreagă, fie ai unuia care are 
insomnii dureroase. Îl expedie pe 
gardianul care rămăsese cu un aer tîmp în 
uşă. Apoi mi se adresă mie: 

- E curios că dumneavoastră nu ştiţi 
nimic de tot ceea ce se întîmplă. Toată 
populaţia oraşului a consimţit să colabo-
reze deliberat cu profesorul Vaum pentru 
realizarea acestui proiect care tinde să 
devină, fără nicio exagerare, model uni-
versal de convieţuire. Chiar mă întreb 
dacă dumneavoastră nu sînteţi unul din-
tre acei rari diversionişti cărora ordinea 
le pică prost şi vor cu orice preţ să o 

deturneze…?! Vorbea mecanic, cursiv, as-
pru. Eram încurcat. Fragilitatea ei presim-
ţită contrazicea discursul mascu-linizat. 
Nu prea trăisem în intimitatea femeilor şi 
de aceea stăpînirea de sine a oricăreia îmi 
tulburau ordinea şi logica interioare. 

- Sînt neinformat. Şi sigur nu sînt diver-
sionist. Sînt scriitor şi preocuparea mea 
are o înălţime care nu are de-a face cu 
preocupările gregare ale mulţimii. Dacă 
vă pot fi de folos, puteţi miza pe mine. 

Luă de bună explicaţia mea. Îmi 
întinse o fişă pe care mă rugă să o 
completez pînă a doua zi şi să o înapoiez. 
Am luat fişa ca pe o invitaţie la întîlnire 
pentru a doua zi. Noaptea chiar am visat-
o, o strigam cu un nume străin, Marta 
parcă, lucrurile căpătaseră o căldură 
aproape umană. Am revenit şi a doua zi şi 
a treia zi şi a patra zi. Am început să o 
caut instinctiv ca şi cum ar fi fost 
persoana de care atîrna viitorul meu. La 
început am crezut că mai mult mă 
supraveghează decît o interesez, îşi găsea 
mereu cîte ceva de lucru cînd intram în 
biroul ei, telefona sau îşi ordona nişte 
hîrtii, uneori desena pătrate şi triunghiuri 
pe coperţile unui caiet. Eu stăteam prostit 
pe un scaun şi citeam de-a-ndăratelea 
anunţurile de pe pereţi, număram literele 
din cuvinte, îmi storceam creierii să pot 
spune ceva interesant. Nu-mi ieşea nimic. 
Dacă ar fi intrat în acele clipe cineva în 
birou, ar fi interpretat tăcerea aceea 
densă ca o ceartă între amanţi. 

- Ce scrieţi? mă întrebă ea. 
Întrebarea m-a luat prin surprindere, 

chiar nici eu nu prea ştiam ce scriu. 
Trăiam tot timpul într-o ficţiune, în capete 
de ficţiune lenevind cu mintea într-un loc 
sau în toate locurile deodată. 

- Proză, i-am răspuns. Povestiri. Acum 
lucrez şi la un roman despre morţile 
ritualice, despre barbaria secolului 
nostru. Ar fi multe de spus despre subiect, 
vă închipuiţi poate. Rîse. Mătură cu palma 
hîrtiile de pe masă înveselită brusc. Nu 
realizam ce glumă spusesem, o priveam 
oarecum panicat. 
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- Am mai cunoscut cîndva un scriitor. 
Era un bătrînel simpatic care se 
îndrăgostise de mama. Cea mai mare 
intimitate pe care i-a permis-o a fost să-l 
lase să-i maseze varicele. Se pricepea la 
asta. Îmi amintesc de la el cîteva fraze: 
“M-am întins să prind o stea şi mi-a 
plesnit pielea la subţiori”, de exemplu. Era 
foarte amuzant. 

Habar nu avea ce se întîmplase cu el. 
Nici cum îl chema. Nu ştiam ce să spun. 
Cuvinte ca simpatic, drăguţ etc. mi-erau 
străine. Am rîs şi eu ca de o şotie bună. 
Chiar am continuat fraza nefericitului 
maseor de varice. 

- Iată că îţi crapă o dată pielea la 
subţiori şi te trezeşti cu sufletul pe 
caldarîm. 

Credeam c-o să leşine de rîs. Faţa i se 
schimonosise, eu însumi rîdeam sacadat, 
forţat, ca să îi fac plăcere. 

Ne-am despărţit cordial şi pentru a 
doua zi ne-am dat întîlnire în oraş. Şi apoi 
în fiecare zi. Întîlnirile erau scurte, 
totdeauna ea îşi amintea că mai are ceva 
de făcut. O înţelegeam, o lăsam să plece 
fără să o conduc. Se numea Esttela 
Sigmirad şi lucra la Clinică pe un post la 
serviciul care se ocupa de prognoza 
privind experimentul profesorului Vaum. 

 
După ce am depus fişa nu m-am gîndit 

nici o clipă la ceea ce se va întîmpla mai 
departe. Esttela însăşi, în primele zile, nu 
pomeni nimic despre Clinică, despre 
munca ei. Eram superficiali, ne tatonam, 
deşi aveam uneori impresia că se 
întîlneşte cu mine doar ca să mă premieze 
într-un fel că aderasem şi eu la proiectul 
măreţ al profesorului Vaum. Primele zile 
în care m-am întîlnit cu ea au fost zile 
bune de scris pentru mine, parcă aveam 
pentru cine face acum munca aceasta 
inutilă. Ajunsesem să descriu cu lux de 
amănunte o întîlnire a unor canibali 
moderni care îşi abandonau pentru o 
noapte apartamentele lor comode sau 
chiar luxoase, poziţiile lor sociale, 
maşinile şi telefonul pentru a se deda 

unui ritual canibal, pentru un dans ritmat 
în jurul nefericitei victime care se 
supunea astfel regulilor jocului. Scriam cu 
greaţă. Vedeam lunecînd pe pagină 
chipurile stoarse ca nişte lămîi, de orice 
urmă omenească, ale personajelor mele. I-
am povestit Esttelei şi a rămas gînditoare. 
Apoi mă întrebă dacă nu aş vrea să ocup o 
funcţie oarecare în Clinică. Am refuzat, 
evident. 

- Ştii, profesorul Vaum ar avea nevoie 
de unul ca tine. Dincolo de asta, dacă nu te 
integrezi în Clinică, îmi va fi foarte greu 
mai departe să ne întîlnim. 

Simţeam că e tristă. Apoi mă gîndeam 
că da, de asta acceptase să ne vedem 
pentru a mă atrage, pentru a mă convinge. 
E posibil ca ea să nu fie decît unealta cuiva 
care intenţiona să mă înregimenteze în 
structurile Clinicii. Brusc mi-au transpirat 
palmele. Tăcea sugrumînd un oftat. Între 
noi se ridicase un zid, printr-o spărtură îi 
vedeam zulufii blonzi tremurînd în bătaia 
vîntului. Am refuzat, totuşi. Explicaţia era 
că eu nu doream încă să muncesc undeva 
după un program strict, îmi erau 
îndeajuns banii pe care-i primeam 
neregulat de la nişte rude care îşi plăteau 
astfel neputinţa de a avea copii etc. etc. Nu 
mă interesa nici experimentul lui Vaum. I-
am spus-o sec. 

O vreme, deşi ne-am văzut zilnic, 
aceleaşi întîlniri scurte, nu a mai deschis 
subiectul. Apoi, dintr- o dată, a dispărut 
vreo cinci zile. În biroul ei, a treia zi, am 
descoperit deja o altă funcţionară, o 
brunetă cu mustăţi bine conturate. Nu, nu 
ştia unde a plecat Esttela, în primul 
moment nici nu ştia despre cine este 
vorba. Nici eu nu am reuşit să mai scriu 
nici un rînd. Canibalii mei rămăseseră 
suspendaţi în poziţii hidoase în ciornele 
mele. Mă gîndeam că dacă nu cumva şi-a 
pierdut slujba din cauza refuzului meu de 
a mă integra. Sau poate fusese sacrificată 
de interesele măreţului proiect. Sau pur şi 
simplu se săturase de mine. Părea lucrul 
cel mai plauzibil. 



Vara 2020  | Contact international 449 

 

După vreo cinci zile am primit un 
telefon de la ea. Vocea îi era obosită, 
iritată, slăbită. Părea fără chef. Eu eram în 
postura pescarului atent la cea mai mică 
vibraţie a firului. Abia acum realizam că 
nu-mi este indiferentă. Că mă chinuia 
absenţa ei dar, şi mai mult, viaţa ei 
secretă. Poate că ar fi trebuit să accept să 
lucrez pentru Clinică, de acolo, din 
interior, multe lucruri mi-ar fi fost mai 
clare în ceea ce o priveşte. Am stat treaz 
toată noaptea. Cînd ne-am reîntîlnit părea 
schimbată. Era mai tristă, mai 
înspăimîntată. Atunci mi-a făcut şi prima 
vizită acasă. Fusese propunerea ei. Am 
băut ceai, apoi o vişinată slabă. Părea să-i 
placă bătrîna mea casă, îmi deschise toate 
uşile, toate dulapurile, se interesă de 
fleacurile îmbătrînite care zăceau pe 
rafturi, prăfuite şi care mie nu-mi mai 
stîrneau nici o emoţie. A citit cîteva pagini 
risipite pe masă, spre nemulţumirea mea, 
nu-mi plăcea ca cineva să-şi bage nasul în 
hîrtiile mele. Dar n-am zis nimic. 

- Tu ce părere ai despre Clinică, 
despre experimentul profesorului Vaum? 

Eram derutat. Chiar nu ştiam mare 
lucru. Bănuiam că e vorba de un 
experiment scolastic, inofensiv, care mai 
dă ceva ocupaţie populaţiei plictisite sau 
derutate. 

Mă privi oarecum ciudat. Cred că îşi 
închipuia că sînt căzut din lună. Adevărul 
e că aş fi vrut mai mult s-o ţin de mînă 
decît să aprofundez nu-ş-ce problemă 
care transformă populaţia în galeria de pe 
un stadion de fotbal. Iluzia că participă 
scoate pe om din el însuşi, îl arată aşa cum 
este de fapt. 

- Ştii, experimentul a fost adoptat de 
foarte multe comunităţi. E posibil ca în 
cîţiva ani toată omenirea să trăiască într-o 
imensă clinică. 

- Eu îmi declar curtea casei pămînt 
liber şi pun un steag de pirat la poartă…! 

- Chiar, tu nu sesizezi pericolul? 
- Dacă îmi vorbeşti de pericol, tu în 

solda cui eşti? 

- Nu mai ştiu nici eu. Sînt ca un om 
hăituit. Am senzaţia că peste capetele 
noastre a fost pornit un angrenaj care nu 
mai poate fi oprit pînă în clipa fatală. E 
uluitor ce se întîmplă. Lîngă nebuniile 
mari, raţiunea e un copil paralitic. Ştii că 
în cîteva zeci de ani, după calculele 
profesorului, omenirea ar trebui să 
dispară? 

Nu, nu ştiam. 
- Este ultima idee. Non procreaţia. 

Sfîrşitul calm al lumii. Împlinirea fără 
durere a Apocalipsei. Odată intrată în 
Clinică omenirea va fi obligată să renunţe 
la procreaţie, la înmulţire. Recunoaşte, 
ideea este genială dar dementă. Fiecare 
familie va fi controlată, dirijată, obligată 
să respecte principiile Clinicii. La ultima 
conferinţă, cuvîntul profesorului a fost 
aplaudat minute în şir. A demonstrat unei 
asistenţe uluite că moartea înseamnă 
durere şi că perpetuarea vieţii înseamnă 
perpetuarea morţii. Zeci de indivizi au 
luat apoi cuvîntul inspiraţi brusc de 
această idee. Despre dragoste n-a vorbit 
nimeni, despre împlinirea prin dragoste, 
de asemenea. Orgoliul de a pune umărul 
la sfîrşitul lumii părea să-i însufleţească 
pe toţi. Atunci l-am abandonat pe 
profesor şi am fugit. M-au găsit oamenii 
lui într-o gară plîngînd. Cînd m-a revăzut 
era foarte furios şi primul lucru pe care 
mi l-a spus a fost acela că-mi interzice să 
mă mai întîlnesc cu tine. 

Nu înţelegeam. Deci profesorul ştia de 
întîlnirile noastre. Poate chiar ea îi 
spusese. Poate că eram spionaţi. E posibil 
ca şi acum cineva să ştie că ea este la 
mine, că vorbim, ce vorbim. Mi se făcu 
frică. Numai că ea era o fiinţă mult mai 
înfricoşată, care avea nevoie de apărare. 

A rămas peste noapte la mine. Am 
făcut dragoste şi a fost deosebit. 

 
După plecarea ei am început să 

reflectez la toate cele spuse. Eram năucit. 
Amintirii nopţii de dragoste îi luă loc, 
înfiorătoare, ideea unei povestiri. Nu 
vedeam zădărnicia a ceea ce făceam, ci 
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această desfăşurare epică pe care Esttela 
mi-o inoculase prin simpla relevare a 
planurilor profesorului. Sînt dintre cei 
care cred cu putere că lumea e ceilalţi şi 
că toate întîmplările sînt apanajul 
oamenilor necunoscuţi care s-au născut 
doar ca să alimenteze anecdote. Deşi 
proiectul profesorului Vaum mă viza şi pe 
mine, în buna speranţă a omului vedeam 
orice sfîrşit îndepărtat. Al meu şi al altora. 
În fond, scriam pentru oameni vii şi 
oamenii vii erau doar cei din preajmă. Mă 
raportam totuşi la ei? Mă raportam, în 
primul rînd, la mine. 

Am ieşit în oraş gîndind la toate 
acestea. M-am prezentat la Clinică, la 
fostul birou al Esttelei şi am cerut femeii 
care venise în locul ei informaţii despre 
cum pot să ocup un post în interiorul 
Clinicii. M-a recunoscut sau era doar 
politeţea aceea nesuferită, profesională. 
Îmi oferi cîteva formulare pe care ar fi 
trebuit să le completez. Atît, deocamdată. 
După-amiază m-am întîlnit cu Esttela.  

I-am povestit, ca pe o şotie bună. 
Părea speriată. Cred că îi era frică de ce se 
ascunde în spatele frunţii mele. Mă rugă 
insistent să renunţ. I-am replicat că abia 
acum experienţa nemijlocită mă 
interesează. Că aş putea să scriu despre 
toate astea, aş scoate o povestire mare. 

- La ce ţi-ar folosi? Sau cui ar mai 
folosi? 

Probabil că îi păream naiv, periculos. 
Văzînd încăpăţînarea mea, m-a rugat doar 
să întîrzii cîtăva vreme această iniţiativă 
trăsnită. Am promis vag. Noaptea care a 
urmat am făcut planuri, schiţe pentru 
povestirea mea. Prindeam din eter replici 
şi le notam cu aviditate. Păream să fiu pe 
un teren sigur, pe care îl stăpîneam. În 
fond, îmi spuneam, dacă la început a fost 
Cuvîntul, de ce la sfîrşit nu ar fi tot 
Cuvîntul? Am adormit cu capul pe masă, 
peste hîrtii şi am visat că am fost ales de 
soartă să fiu victima într-un carnagiu, 
între canibali. Cînd am deschis ochii, toate 
obiectele din preajmă rînjeau spre mine. 
Eram epuizat. 

Fără să-i mai spun Esttelei, peste 
cîteva zile am trecut din nou pe la Clinică, 
unde am lăsat formularele completate. 
Era vorba de date amănunţite din 
biografia mea cît şi un test care verifica 
cunoştinţele mele despre abisul 
psihologic al oamenilor. Funcţionara cu 
mustăţi părea mulţumită de modul în care 
îmi luasem treaba în serios, apoi îmi 
spuse că voi primi răspunsul acasă. Mai 
departe nu depindea de ea. 

Subiectul îmi produse oarecare 
exaltare dar cu cît îl aprofundam,  cu atît 
mai mult îi găseam fisuri. Şi căutam 
soluţii. Mi se părea, de exemplu, 
neverosimil ca toate religiile să conveargă 
spre o idee unică. Apoi găseam popoare 
nesupuse, orgolioase care nu se 
desprinseseră încă de trăirea primară. 
Înţelegeam că populaţia civilizată era cel 
mai uşor de supus, de manevrat, acolo 
unde ordinea devenise lege şi normă, 
omul ajunsese un auxiliar al principiilor. 
Aveam uneori senzaţia că o luasem puţin 
înaintea profesorului cu gîndul, orice 
nouă şaradă mă excita la culme. Cînd mă 
întîlneam cu Esttela o provocam mereu la 
discuţii despre acest subiect. Dintr-un 
hăituit păream să devin un hăituitor. 

Eram de acord cu profesorul: ideile 
mari nu pot fi puse în practică decît cu 
multă discreţie. Oamenii nu trebuie să 
simtă schimbări bruşte, revoluţionare, 
acestea irită, stîrnesc împotriviri 
organice, sociale. Omul nu se supune, din 
instinct, forţei. Apoi, trebuie mizat pe 
egoismul fiecăruia. Clipa este mai 
importantă decît anul, ziua mai plină de 
promisiuni decît săptămîna. În clipa 
morţii omul este singur, aşa cum a venit 
pe lume. Şi neajutorat. Nu-i mai pasă nici 
de cei din preajmă, nici de viitorul  
omenirii, nici de dragoste, de nimic. Acest 
lucru trebuie inoculat cu grijă fiecăruia, 
egoismul funciar trebuie relevat ca pe o 
calitate esenţială. 

Nu i-am mai povestit Esttelei gîndurile 
mele. 
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Ne întîlneam, ne iubeam uneori cu 
toată deznădejdea, cu toată dragostea. Mi 
se păreau unul şi acelaşi lucru. 

Într-o zi, poştaşul, care mi se părea a fi 
în solda profesorului, mi-a adus o nouă 
invitaţie la Clinică. M-am dus. În biroul pe 
care îl cunoşteam deja nu mai era 
funcţionara mustăcioasă ci un bărbat 
apatic care mă descusu pe îndelete despre 
intenţiile mele, despre posibilităţi, despre 
viaţa intimă. Ca să plusez, am lăudat ideea 
profesorului, mi-am exprimat întreaga 
mea participare la cauză (cuvîntul îmi 
plăcu), doream să îndeplinesc o funcţie 
care să fie compatibilă cu activitatea mea 
creatoare. 

Apoi individul mă întrebă despre 
Esttela, cum se mai simte. Nu ştiam că era 
bolnavă? Mă mira că şi el ştia de relaţia 
noastră. 

Avea ochii tulburi de cîine călcat pe 
coadă. Individul îmi displăcu.  

- Vă puteţi considera norocos. În 
cîteva zile vă vom anunţa să vă prezentaţi 
la Clinică pentru a începe treaba. 

Nu eram mulţumit. Deja începusem să 
obosesc, perspectiva unui program strict 
mă scotea din minţi. Mi-am dat seama că 
am mers prea departe. 

Ajuns acasă am început să scriu furios 
la proza cu canibalii moderni. Am descris 
pe două pagini psihologia victimei care 
este sfîşiată cu sînge rece. Înainte de a fi 
sacrificată, victima simţi o durere 
groaznică de cap, ar fi vrut să ceară două 
antinevralgice dar i se făcu frică de 
privirile sticloase ale celor din jur. 
Renunţă. 

Cînd a venit Esttela eu tocmai 
înghiţeam două antinevralgice. 

Părea să ştie de toate demersurile 
mele secrete. Mă privea nu-ştiu-cum 
aşteptînd să încep să-i povestesc. Ezitam. 
Mi-era ruşine de conspirativitatea mea. 

Şi avusesem dreptate: ştia. Habar nu 
aveam ce fire active avea ea în Clinică 
încît era aşa de bine informată de 
manevrele mele. 

Am întrebat-o despre boală. A rîs. Apoi 
a rămas gînditoare, privindu-mă fără să 
mă vadă. 

Ce-aş zice dacă aş avea un copil? 
Eram buimăcit. Nu-mi trecuse 

niciodată prin cap lucrul acesta. 
- Eşti însărcinată? 
- Posibil. 
Am rămas cu o noapte în faţă, zgîlţîit 

zdravăn de probleme existenţiale. 
Povestea cu Clinica rămăsese suspendată 
undeva. 

 
Apoi lucrurile începuseră să se 

precipite. Am fost chemat la Clinică, mi s-a 
oferit un post de scriitor, ăsta-i cuvîntul, la 
acelaşi serviciu de prognoză. Trebuia să 
scriu detaliat, după informaţiile pe care le 
primeam, un fel de rapoarte ale diferitelor 
faze ale experimentului. Din cînd în cînd 
trebuia să compun discursuri pentru 
profesor. Munca, mi-am dat seama, era 
privită cu foarte mult interes, iar poziţia  
mea în Clinică era una privilegiată. Mi s-a 
oferit un birou izolat, elegant şi comod, 
dotat cu toate cele necesare pentru a 
comunica rapid cu orice sector al Clinicii. 
Aveam chiar o legătură telefonică directă 
cu profesorul. Programul era lejer, nimeni 
nu-şi asuma responsabilitatea să mă 
controleze. Am acceptat. 

Esttela nu era încîntată deloc. 
Devenise taciturnă, un reproş permanent 
i se citea în priviri. Făceam dragoste şi era 
oricum. Nu aproba entuziasmele mele 
ieftine de imatur luat în seamă de adulţi. 

La Clinică am căutat întîi să aflu unde 
lucra Esttela. Am avut atîta discreţie în 
relaţia cu ea încît nu am întrebat-o 
niciodată. Părea imposibil să aflu. Pe nici 
una din fişe nu figura numele ei. Cei pe 
care i-am întrebat fie că nu ştiau, fie că nu 
voiau să-mi spună. Secretomania părea să 
fie regula de aur a Clinicii. Am căutat în 
primele documente, cele de înfiinţare a 
Clinicii şi am găsit o Marta, cea pe care o 
visasem după prima mea vizită la Clinică. 
Şi atunci mi s-a relevat adevărul:  
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Esttela - Marta a fost - sau mai era - 
iubita profesorului. Am ascuns 
presupunerea asta şi de mine şi am trăit 
mai departe. Intrasem într-un joc pentru 
oameni maturi. Eram convins că toate 
adevărurile mi se vor releva de la sine. 
Aveam o intuiţie care, credeam, o lua 
uneori cu mult înaintea întîmplărilor. 

 
Clinica (sau Institutul, cum i se mai 

spunea) era organizată pe un principiu 
piramidal. Profesorul dirija cîteva servicii 
vitale, care, la rîndul lor, aveau în 
subordine direcţii active. La bază existau 
clinica propriu-zisă, cu oameni care erau 
sau se credeau bolnavi grav şi oraşul care 
acceptase rolul de anexă a clinicii. 
Internaţii propriu-zişi se bucurau de 
facilităţile recluziunii în saloanele clinicii. 
Ceilalţi erau un fel de internaţi la 
domiciliu, supravegheaţi de medici care 
prin natura meseriei intraseră automat în 
serviciul profesorului. Chiar şi oamenii 
indiferenţi, turbulenţii, cei care se 
opuneau oricărei idei de integrare într-un 
sistem ordonat erau consideraţi pacienţi 
pasivi în acest uriaş experiment. Mersul 
experimentului, viaţa internă a Clinicii, 
puteau fi urmărite de populaţie prin 
intermediul unui canal de televiziune 
local, prin două posturi de radio,printr-o 
revistă săptămînală care exalta 
rezultatele şi relata biografii de oameni 
care îşi găsiseră echilibrul în viaţă în 
această fericită conjunctură. Totul părea 
atît de logic încît şi eu am fost surprins de 
complexitatea proiectului, de rezultatele 
sale, de măreţia gîndirii care stătea în 
spatele acestei noi ordine. Ideea 
apocaliptică a dispariţiei prin non-
procreaţie încă nu fusese aruncată 
mulţimii. Undeva, sus, se căutau, probabil, 
variantele cele mai convenabile şi 
accesibile pentru punerea în pagină. Eu i-
am zis moartea de catifea, mi-a plăcut atît 
de mult cum sună încît, mai tîrziu, i-am 
comunicat şi profesorului această 
expresie. Şi-a însuşit-o, am văzut-o mai 
apoi comentată în toate felurile, 

amplificată. Lumea mai avea nevoie de 
metaforă pentru a crede că n-a părăsit-o 
sensibilitatea. Eram prins pînă peste cap 
cu ordonarea tuturor informaţiilor şi 
datelor încît aproape că nu am observat 
că Marta - Esttela mă căuta foarte rar. 
Rămînea cîte o noapte la mine, 
convenţional, pleca aşa cum pleacă 
întunericul pe care îl uiţi. Uneori, ca o 
respiraţie în programul meu încărcat, mai 
scriam cîte o pagină, două la proza despre 
morţile ritualice. O făceam ca să-mi 
demonstrez, probabil, că noua muncă nu 
mă îndepărtase prea mult de mine. Dacă o 
să public vreodată povestirea aceea o să 
vedeţi că eram deja mai detaşat de 
subiect, că aveam o oarecare înţelegere 
faţă de sadismul oamenilor, îi uram mai 
puţin. 

Încet, încet am aflat mai multe lucruri 
despre Marta - Esttela, prefer însă să le 
ocolesc pentru că orice amănunt îmi lasă 
un cîrcel pe inimă. Nici acum nu ştiam 
dacă mai este sau nu iubita profesorului, 
nu am deschis acest subiect niciodată, 
episodul acesta era pentru mine pliculeţul 
cu otravă din buzunarul secret. 

Omul din institut (îmi suma mai bine 
aşa) cu care luam cel mai des legătura era 
Antonin, asistentul principal, aşa s-ar 
părea, al profesorului. El îmi furniza date, 
informaţii, răspunsuri. De la el am primit 
şi prima sarcină concretă: să scriu un text 
pentru revista clinicii pe care să-l 
semneze profesorul. Era vorba de o 
relevare a succesului experimentului în 
plan exterior, faptul că multe comunităţi 
aderaseră necondiţionat, că se discuta 
chiar despre posibilităţile aplicării 
universale a acestei idei reformatoare. 

De la început am avut ezitările fireşti 
pentru un om obişnuit să scrie texte în 
nume propriu, în final m-am întrecut pe 
sine. A contribuit la asta şi atitudinea 
Martei - Esttelei, care a găsit de cuviinţă 
să mă ironizeze numindu-mă negrişor, 
pomenindu-mi verzi şi uscate despre 
ratare, despre abdicarea de la principii 
etc. etc. Puncte sensibile cu care nu e bine 
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să te joci cînd e vorba de un creator. M-am 
încăpăţînat şi am scris. Antonin mi-a 
furnizat date, am adăugat de la mine cu 
prisosinţă fraze mari, mobilizatoare, am 
pomenit chiar, în final, că se pregăteşte o 
declaraţie universală care, după succes, va 
auri numele oraşului nostru de unde a 
pornit iniţiativa. Antonin a fost mulţumit. 
Am aflat că şi profesorul a fost mulţumit. 
Eu, de asemenea. Încă nu mă gîndisem la 
o eventuală întîlnire cu profesorul, însă 
aceasta părea să fie aproape. După ce am 
scris şi al doilea articol, la fel de 
fulminant, Antonin m-a invitat în biroul 
lui şi m-a tratat cu cafea.  

Marta - Esttela începuse să mă 
ocolească. Acest lucru părea să-mi 
încălzească însă inima. Aveam uneori 
senzaţia că lupt cu ea, că nu e decît un 
ghem de prejudecăţi, că nu a fost capabilă 
să înţeleagă pînă la capăt experimentul. O 
pedepseam într-un fel, indirect, pentru 
faptul că fusese amanta profesorului, era 
o răfuială omenească care nu putea fi 
abordată făţiş, se înţelege. Eu nu puteam 
dispune de amintirile ei, era un teritoriu 
privat pe care nu-l puteai călca în 
picioare. 

Începusem să primesc bani, mulţi bani 
cînd deja rudele mele îndepărtate 
încetaseră să-mi mai trimită. Uitaseră de 
mine. Sau poate muriseră. Oricum, 
niciodată n-am făcut gestul mărunt să le 
scriu două rînduri, să le mulţumesc. Pe 
atunci mi se părea că nu am nici un motiv 
să-mi exprim recunoştinţa faţă de oameni. 

 
 
Primii internaţi ai Institutului îl 

cunoscuseră direct pe profesor. 
Colaboraseră cu el. Cei mai mulţi însă nu-l 
văzuseră niciodată, li se aduceau sfaturi şi 
tratamente de la el. Atît. Şi mai era 
Antonin care le servea o legendă. 

Atunci, la început, profesorul care 
lucra într-un cabinet de psihiatrie la uşa 
căruia băteau mai mult bolnavi închipuiţi, 
l-a luat pe Antonin, asistentul său, şi l-a 
scos la marginea oraşului. De aici, de pe o 

colină vizibilă doar de departe, i-a arătat 
cartierul, apoi oraşul şi i-a spus: Priveşte 
lumea şi priveşte oamenii!  

Ascultă-i! Toţi sînt bolnavi! Dacă 
discuţi cu fiecare în parte, fiecare îţi va 
încredinţa secretul vieţii lui, secretul unei 
boli. Ei îşi cultivă boala. Cuminţi. Cînd nu 
reuşesc singuri, cheamă în ajutor un 
medic. Şi medicul le îngrijeşte boala, nu 
le-o vindecă. Pentru că nici o boală nu 
poate fi vindecată cu adevărat. De aceea 
gîndesc că noi am putea face aici ceva: să 
extindem această clinică atît cît ţine 
oraşul. Şi mai departe. Omul, fiecare om, 
să se simtă în grijă, să-şi simtă protejată 
boala. Să fie ajutaţi să trăiască. În fond, 
oamenii nu au viitor. Ei sînt absorbiţi de o 
forţă mai mare decît puterea lor de 
rezistenţă. Oamenii sînt trăiţi! 

Peste vreo trei zile profesorul a închis 
uşa cabinetului expediind cîteva femei 
care veniseră să-şi etaleze migrenele şi a 
desfăşurat pe masa sa de lucru cîteva 
hîrtii. Erau planurile sale pentru viitorul 
institut. Antonin parcurse paginile mari, 
citi cîte un rînd pe ici-colo, încercă să 
reţină vreo schemă plină de explicaţii dar 
nu reuşi să înţeleagă mare lucru. Din lene 
şi surpriză acceptă totul fără rezerve. Se 
gîndea, în acel moment, la plecarea mai 
repede de la serviciu, la plăcerile unei seri 
lungi cu vreo femeie culeasă dintre 
funcţionarele clinicii. Cunoştea destule. 

La început a fost creată o comisie de 
testare şi recrutare pe care o conducea 
chiar profesorul. Treceau din casă în casă, 
din apartament în apartament şi luau 
date. Generale şi particulare. Făceau fişe 
clinice. Lumea îi primea cu bunăvoinţă, nu 
în fiecare zi poţi să găseşti pe cineva 
căruia să-i încredinţezi necazurile tale. 
După primele trei săptămîni aveau peste 
cinci mii de fişe şi o reputaţie 
răsunătoare. Lumea îi căuta. Continuu. 
Toţi îşi făceau biografiile şi le aduceau de 
la sine aşteptînd diagnostice. Toţi se 
simţeau bolnavi sau măcar aşteptau 
confirmarea unei boli. Scepticii, pentru că 
erau şi din aceştia, stăteau într-o 
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aşteptare plină de curiozitate. Sub smalţ 
căutau rugina. Valul popular le anula însă 
orice rezistenţă. Pentru ei, pentru sceptici, 
se făceau fişe speciale. Cînd unul dintre 
cei sceptici era convins de utilitatea 
muncii şi efortului profesorului, dosarul 
lui era căutat, scos din raftul special şi 
adăugat mormanului care luase proporţii. 
În cîteva luni fuseseră angajaţi, dintre 
primii înscrişi, peste o sută şi li se dădură 
diferite munci. Unii triau arhiva, alţii 
lucrau la comisia de recrutare, alţii 
spionau şi făceau fişe de o anumită 
culoare, alţii erau, după disponibilităţi, 
specialişti în diversiuni. Cartierul din 
jurul clinicii a fost anexat primul. În seara 
aceea Antonin a adus şampanie. În faţa 
celor adunaţi profesorul a ţinut un mic 
toast pe care şi-l amintesc cu toţii. 

Amintirea este diavolul. Omul nu 
trebuie să-şi amintească decît ceea ce 
trăieşte în clipa prezentă. Atît. Restul e 
boală. Slăbiciune. Nevroză. 

Îşi umflase pieptul. Nu se atinse de 
băutură. Privi prin perete şi peretele îl 
lăsă să vadă pînă departe. El părea primul, 
dintre toţi, care nu mai avea amintiri. 
Părea fericit. 

Comisia de recrutare îşi continua 
munca. Inventaria tot. Puterea ei creştea 
viguroasă peste puterea de drept, 
neconcurînd-o făţiş, dar supraveghind-o. 
Poveştile circulau, oamenii şi le spuneau 
unul altuia, îşi populau astfel convorbirile 
plicticoase cu ştiri fragede, se certau 
uneori. Nu vedeau însă nici o nenorocire 
atîta vreme cît o simplă înscriere nu-i 
angaja la nimic, nici măcar la plata 
simbolică a unei cotizaţii, aveau dreptul 
să se considere bolnavi şi atît. Sau viitori 
bolnavi. În rest, trăiau. Bine sau rău. 
Fericiţi sau nu. Se iubeau şi făceau copii 
care erau înregistraţi şi ei, imediat de 
către comisia de recrutare. Pentru că din 
părinţi bolnavi se nasc, evident, copii 
bolnavi. Oricine o ştie. 

Oamenii voiau să ştie practic cum să 
uite totul, totul, totul… Comisia de 
consultare era pregătită. A cerut tuturor 

să-şi facă o autobiografie amănunţită. 
Completă. De la prima amintire la ultima 
dorinţă. Alte zeci de mii de pagini se 
adunară în clinică. În toate casele, seară 
de seară, lumea scria. Memoriul de viaţă 
devenise pentru fiecare cauza zilei. Scriau 
şi uitau. Scriau şi uitau. Mergeau cu 
sinceritatea pînă la cinism. Alţii îşi 
romanţau vieţile. Erau mulţi. Apoi, 
paginile gata scrise, stîrneau fiecăruia un 
anume respect faţă de sine. O anume 
teamă. Sau jenă. Le era teamă şi jenă de 
cel închis în acele pagini, un duşman care 
atenta la fericirea lor de fiecare zi. Duceau 
paginile scrise şi se eliberau. Trăiau. Bine 
sau rău. Fericiţi sau nu… 

 
Pe profesor l-am întîlnit doar de trei 

ori. Prima oară m-a chemat să-mi 
mulţumească pentru serviciile pe care le 
aduc cauzei. Era un bărbat uscăţiv, 
ulceros cred, avea ochii vii, ceva între 
curiozitate şi umor. Cred că împlinise 
vreo cincizeci de ani deşi făcea parte din 
categoria oamenilor fără vîrstă. M-a 
chestionat dacă sînt mulţumit de salariu, 
dacă am condiţii suficiente, dacă nu 
doresc o locuinţă mai în centru etc. etc. 
Fără să fiu intimidat, mi-am dat seama că-
l priveam prin ceaţa legendei, nu-i 
puteam prinde toate contururile. 

A doua oară m-a chemat să mă întrebe 
de Marta. Dacă ştiu ce face acum. 

Nu, nu ştiam. 
Conducea un grup destabilizator, 

foarte riscant şi periculos pentru ea. E 
bolnavă şi rătăcită. 

M-a întrebat dacă nu vreau să scriu 
despre asta, să-i chem la ordine, să 
înţeleagă că este inutil să te opui unui 
imens val popular. 

Am să încerc, am spus. 
Unul din grup a fost prins de către 

populaţie lipind nişte afişe scîrboase pe 
ziduri şi aproape că a fost linşat de 
populaţie. Ştiu asta? 

Da, ştiam. Dar nu ştiam că e din acel 
grup. 
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Acum e internat în clinică. Şi-a 
recunoscut vinovăţia, colaborează. 

Firesc, am zis. 
A treia oară m-a invitat, după foarte 

mult timp, să mă anunţe că Marta murise. 
Fusese violată de nişte huligani, probabil 
din grupul ei şi apoi ucisă. I-au găsit 
trupul terciuit într-o pivniţă. 

Îmi urmărea mişcările, reacţiile. 
Aş fi plîns dacă aş fi ştiut să plîng. În 

asemenea cazuri reacţia mea este greaţa 
şi apoi voma. 

Am ieşit panicat. 
Apoi am lucrat la materialul cu 

dispariţia omenirii prin non-procreaţie. 
Moartea de catifea. Am cetit Apocalipsa şi 
Biblia, texte dificile aramaice şi iudaice, 
indiene şi chinezeşti. Căutam argumente. 
Era fascinant să ştii că tu, în laboratorul 
tău, pregăteşti soluţia finală.   

Sub peniţa mea lumea tremura ca o 
gelatină. Creaţiei ratate a lui Dumnezeu 
eu îi găseam antidotul. 

Din toate părţile lumii veneau mesaje 
în care alţi şi alţi profesori îşi anunţau 
succesele. 

Le comentam la radio, la televiziune, 
în presă. 

Uneori profesorul se interesa prin 
Antonin dacă sînt mulţumit de condiţiile 
din institut, de personalul din preajmă… 

Eram mai mult decît mulţumit, de 
altfel mă rezumam la puţin, cînd eşti furat 
de idei mari tot ce este material în jur îţi 
devine balast. Atîrnă. De foarte multă 
vreme nu mai mergeam acasă. Îmi 
improvizasem un pat în birou, mîncam pe 
apucatelea. 

Eram rupt de realitatea din afară. Nu 
mai ştiam, practic, cum evoluează 
experimentul. Pînă unde a ajuns, cum 
reacţionează cu adevărat oamenii la toate 
ideile pe care eu le aruncam zilnic spre ei. 
Eram ca un individ care face un ziar din 
ştirile pe care le primeşte de la ceilalţi, el 
le ordonează, le găseşte o logică în pagină 
dar habar nu are din ce realitate sînt 
rupte. Realitatea lui se rezumă la ceea ce i 
se oferă. Ajunsesem atît de departe cu 

abulia mea încît în momentul în care 
cineva mă anunţă că este anul nou l-am 
întrebat serios ce se înnoieşte. 

Nimic, nimic, mi-a răspuns speriat. E o 
convenţie la care oamenii încă mai ţin, se 
mai mint. 

Într-o zi am aflat că Antonin a fugit. Nu 
înţelegeam sensul cuvintelor, nu 
înţelegeam de unde a fugit şi pentru ce 
trebuia să recurgă la acest gest. 

Am cerut informaţii dar nimeni nu era 
în stare să-mi spună ceva concret. Sau se 
eschivau. Fără să-mi dau seama 
devenisem un om temut în institut, eram 
considerat creierul, numele meu, am aflat 
mai apoi, figura pe listele negre ale 
grupului, de altfel numeros, care îşi 
păstrase raţiunea. 

L-am sunat pe profesor care mi-a spus 
doar că Antonin era grav bolnav, că va fi 
găsit şi va fi adus în clinică pentru 
tratament. 

Poate că boala aceasta care îi cuprinde 
subit pe cîte unii este neîncrederea. Şi nu 
eram departe de adevăr. 

 
 
Am început o anchetă pe cont propriu. 

Astfel, am aflat că serviciul de recrutare 
devenise între timp un serviciu de 
anihilare a oricărei rezistenţe. 
Mortificarea lumii, moartea de catifea cu 
care mă mîndream atîta, nemulţumise şi 
speriase lumea. Controalele erau severe, 
în preajma mea se dezvoltase o serie de 
pedepse de care nu ştiam. Instituţii întregi 
dispăruseră, de la maternităţi la şcoli, era 
încurajată disperarea veselă a celor care 
trăiau clipa. Antonin realizase dezastrul şi 
fugise. Nici el nu înţelesese nimic. Trecuse 
de partea rezistenţei. Sub pretextul că 
vreau să conving de importanţa cauzei 
nişte rebeli, am intrat în contact cu ei, în 
clinică unde erau internaţi cu forţa. Totul 
părea un fel de arest. Aveau încăpăţînarea 
oamenilor care cred cu toată puterea în 
ceva. Ca şi mine. Nu puteam să nu-i admir. 
Ei mi-au spus, acuzator, că Marta fusese 



456 vol.30,  194-196| iulie-august-septembrie, 2020 

 

batjocorită şi ucisă din ordine superioare 
şi arătară vag spre mine şi spre profesor. 

Mi s-a făcut greaţă, am refuzat cîteva 
zile cuvintele. 

Cînd am vrut să fac o plimbare pe jos 
prin oraş pentru a-mi limpezi gîndurile şi 
stările, unul din paznici îmi spuse 
conspirativ că nu e înţelept să fac lucrul 
acesta, nu se ştie ce reacţii pot să aibă 
oamenii. 

Atunci am înţeles: eram prizonierul 
ficţiunii mele. Orice evadare în realitate 
mi-era imposibilă. Carnea mi se umpluse 
de furnici care o adunau spornic, 
firimitură cu firimitură, spre inimă. 

Dar eu nu puteam fi omorît pentru că 
eu eram cel care povestea. Îmi repetam 
mereu lucrul acesta de parcă mi-aş fi spus 
că trăiesc într-un vis care nu poate, totuşi, 
ucide. Începuse să-mi fie frică şi de 
personalul clinicii. În aceste condiţii am 
aflat, colaţionînd date contradictorii, ce se 
întîmplase cu Antonin. 

Avea un copil. 
Într-o noapte se strecură afară din 

oraş, împreună cu femeia şi copilul şi 
dispăru. Oricît i-au căutat agenţii 
profesorului, totul a fost în zadar. 

În zilele următoare am descoperit, 
neplăcut surprins, la uşa mea doi paznici 
masivi. 

Vă asigurăm protecţie, mi-au spus. 
Împotriva cui, aş fi vrut să întreb, dar 

am renunţat. 
Apoi am avut o poftă nebună să reiau 

lucrul la proza mea cu morţile ritualice 
însă mi se făcu brusc greaţă şi am vomat 
într-un coş cu hîrtii. 

L-am sunat pe profesor şi mi s-a spus 
că este ocupat. 

Dacă fuge şi el? m-a fulgerat un gînd. 
În mintea mea totul se dilata, frica îmi 

împăienjenise toată carnea. 
Atunci m-am hotărît să fug. Înspre ce? 

Unde? Rodul creierului meu se întinsese 
peste tot. În fiecare oraş aceeaşi boală, 
aceleaşi ferestre cu nebuni, aceeaşi 
mistică a vieţii perisabile. Un profesor 

calculează metri pătraţi de nebunie, 
cartiere mortificate, oamenii stau lipiţi de 
nişte fişe precum într-un insectar 
gîngăniile pe cale de dispariţie. Milioane 
de metri de viscere care se tîrăsc prin 
burţi în căutarea hranei… Incalculabile 
miliarde de sinapse care explodează în 
încordări erotice. Creiere spălate cu valuri 
şi valuri de vorbe, de amănunte, de 
minciuni şi speranţe calcinate între oasele 
capului. Drumuri, imagini, ferestre, cutii, 
gunoaie, garduri, cărţi amorţite. Creierul 
meu scoase ghiare dar şi acestea i-au fost 
prinse într-o uşă închisă cu sălbăticie. 
Eram hăituit de mine însumi. Am adormit. 
Am visat o arătare mică şi cocoşată care 
mi se lipea de piele. O aruncam şi ea se 
întorcea pe nişte labe boante încolţindu-
mi trupul. Nu avea dinţi ci două lame 
ascuţite care forfecau spornic. În somn 
fiind am mai adormit o dată scufundîndu-
mă şi mai mult, învins. 

 
Am fost ameninţat cu moartea dacă 

fug. 
 
Am fugit într-unul din cartierele 

rezistenţei şi am fost ameninţat cu 
moartea dacă rămîn. 

L-am văzut pe Antonin în grota unui 
apartament respirînd liber. 

Şi pe funcţionara mustăcioasă pe care 
n-am ştiut niciodată cum o cheamă. 

Şi pe ceilalţi funcţionari înghesuiţi în 
cartierul acela mizerabil, gri, dar 
comportîndu-se ca nişte oameni liberi. 

Mi s-a făcut frică. Am fugit şi de acolo 
 …………………………………………………

…………………………… 
 
Stau pe puntea încărcată de licheni cu 

Sebastian. Atingem cu picioarele apa 
sticloasă. Este fiul meu şi al Esttelei. 

Vorbim despre vînt. 
Şi vîntul trece. 

●
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Metin CENGİZ  
(Turcia) 
 
Născut pe 3 mai 1953, la Kars, o provincie situată 
în estul Turciei, Metin Cengiz este poet, editor şi 
eseist. A fost profesor de liceu pînă la lovitura de 
stat din 1980, cînd a fost întemniţat pentru doi ani 
şi acuzat pentru textele sale în perioada juntei 
militare. Este tradus în franceză, engleză, germană, 
arabă, ebraică, italiană, spaniolă, română, rusă şi în 
multe alte limbi. Publică numeroase volume în ţară 
şi străinătate (Franţa, Spania, Serbia, Ungaria, 
Japonia, Vietnam, Italia): Suite  à un déluge 
(1998); Un grand amour (1989); Lys qui éclot 
dans son venin (1991); “A” dans son état de soie 
(1993); Le livre des cantiques (1995) ;  Au temps 
de la jeunesse (1998); Les hymnes de l’amour 
(2005); Cantiques pour nos jours (2005); La vie 
et Les Hasards (2006), La vie et la poésie (2006); 
Poésies complètes 1 (2007); Les poésies de la 
liberté (2008); Poésies complètes 2 (2009); Les 
images sont mon pays (2011); États de la terre 
(2013); poésies complètes 1 et 2 (2015); les poésies du mal (2015). 
Este deţinător al unor importante premii naţionale şi internaţionale. 

Traducere și prezentare de Valeriu STANCU 
 
 

A plouat la piaţă un parfum    
de cenuşă 
 

Acest poem este o cascadă din cap pînă-n picioare 
Pentru a nu tulbura oamenii 
Scrisorile mele sunt boţite ca un guler nescrobit 
Ca un fluture care se transformă așezat pe o hîrtie 
 
Cuvîntul se leapădă de alchimia lui 
Prima furtună: mirosul de ars 
Ultima furtună: limba și mugurele  
Și totul se transformă în arteră  
Cu încurajarea unui sunet, a unei o silabe  
Pentru un poem care se învîrte în vîrtejul său:  
Înţelesul aurit în propria tensiune  
 – învolburarea norului –  
Pulberea vremii explodînd în propriul pîntece 
 – unde pregăteşte un cutremur – 
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Cele două maluri ale rîului 
 

Afară, pe ambele maluri ale rîului 
Ca şi cum am începe o povestire şi am termina-o 
Se sparge dintr-o dată monumentul ciudat al dimineţii 
Peştii otrăviţi, marea putredă 
Merindele dorite ale frumuseţii pure 
Şi îngrijorarea de îndată ce soarele se aşază în mormîntul inimii 
Departe, un cîine se îndepărtează de frică 
Femeile care supraveghează drumul se întorc la casele lor 
Prin ierburi licuricii apar şi dispar 
 
- Dragă, ne plouă 
Sfîşiind mătasea întunericului în taină 

 
 
 

Revolta 
 

În adîncuri rămîne o urmă a fiecărei furtuni 
Lovind carnea arzîndă 
Înfloreşte şi izbucneşte în golfuri 
Amintind doar vremurile străvechi 
Ah, Malurile mute ale rîurilor! 
Omul doreşte să bea această otravă 
 
 
Vîntul suflă pentru sine numai în pagini  
În spatele său tremurul de safir al iubirilor trăite 
– Cu toate acestea săgeata se înfige numai în fraze 
Demonul grădinii tace pe veci –   
Şi numele nebun al unei dorințe în abisuri de marmură:  
În Turcia gustul pământului, de asemenea, suferă  
ca și zilele poeților 
 
- Dragă, acesta este un uragan ciudat 
de îndată ce vine vremea 
va izbucni, izbucneşte, a izbucnit! 
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Murdar şi cald 
 
 

De-acum mărul nu mai are magie 
Vocea lui care-şi aminteşte nu mai e nimic 
Chiar în aventurile sfinte e un gust acrişor 
Uşile s-au deschis pentru orice ca îndoiala 
 
Această pagină murdară este în întregime goală… nu-mi   
     mai spune 
În memorie latitudinea şi longitudinea geografiei mele 
Scutecele şi sicriul îşi caută contrariul 
Şi un ieri grav ca dintr-o gravură 
Îmi intră pe fereastră 
 

 
 
 
 

Cu vremea 
 
 

Cu vremea cineva vine  
să se stabilească în inima mea 
să-mi învelească trupul 
să topească fierul care mă ţine 
 
să rostească vorbe pe care nu le ascult niciodată 
să-mi istorisească timp îndelungat o poveste 
să-mi răstoarne lumea 
să mă ducă departe 
 
nu, nu numai asta vreau să spun 
numai tu poţi fi acesta 
dar înţeleg la sfîrşit 
eu sunt cel care-şi urmează drumul 
 
Cu iubire mîngîi funia de la gîtul meu 
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Parabola singurătăţii 
 

a fost odată o femeie, un cîntec al singurătăţii, 
ce-şi împletea singurătatea cu pietrele viselor sale 
arzînd speranţele nălucilor 
i-am spus: „de ce agiţi acidul?” 
„cade tencuiala de pe pereţi de nefericirea mea” îmi spune 
„de îndată ce vocea mea devine vocea lăutei 
fac dragoste cu această voce 
pentru că este viaţa mea” 
 
cînd îmi răspundea, visele ei plouau  
peste viaţă ca ploaia de acid 

 
 
 

Parabola vocii 
 

din munţi veneau vocile 
valea era ca o mare irevocabilă 
am galopat eu şi tatăl meu 
caii noştri erau în spume 
„este posibil să găseşti vocea” mi-a spus tatăl meu 
„printre alte lucruri posibile” 
 
Ziua era o floare între noi 
 
 
 

Parabola tainei 
 

înainte omul a desenat uşa 
apoi şi-a întors faţa către mare 
şi a spus „iată!” 
uşa se deschidea spre mare 
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Îţi mulţumesc, Doamne! 
 
 

Îţi mulţumesc, Doamne, 
Pentru fructe şi legume 
Pentru pîine, pentru vin, pentru rachiu 
Pentru bunurile adjudecate pentru casă 
Pentru paturi, pentru cuverturi 
Pentru bunurile pămîntului îndestulătoare pe care ni le dai 
Pentru lumina zilei, pentru noapte 
Pentru stelele ce se deschid  pe boltă 
Pentru luna care priveşte voluptuos 
Pentru copiii care fluieră la lună 
Pentru toate, Doamne, pentru toate 
Şi de asemenea pentru sărăcia în care trăim 
Pentru cea mai mare parte din iubirea mea 
Pentru sărutările şi îmbrăţişările ei 
Pentru parfumurile-i proaspete ca dimineaţa 
Pentru trupul şi pentru părul ei 
Îţi mulţumesc, Doamne, 
Dar te rog să nu ne invidiezi 
Pentru că nu ai ceea ce ne dai nouă 
Nu ni le interzice nu face o otravă pentru noi 
Dacă vrei întoarce-te în trecut şi priveşte 
Pentru a înţelege ceea ce se întîmplă 
Am un mic hatîr să-ţi cer 
Nu vorbi, Doamne, în locul nostru despre nelinişte! 

 

Scrisoare 
Pornind de la scrisoarea unei femei 

 
Dimineaţă 
O frunză de soare s-a aşezat pe obrazul meu 
Afară, vîntul este violent iar zgomotul 
Aripilor lovind acoperişul se înteţeşte 
 
Sunt însetată şi îngrozitor de singură 
 
- Dragă, acum sunt o fată 
Al cărei corp face să geamă grădina sfîntă 
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Vid 
Pentru Nesimi 

 
M-am rugat la înmormîntarea mea,  
Şi de trupul meu m-am vindecat. 
 
Sufletul meu rămîne agăţat de neant 
Sunt apa care nu ştie decît să curgă. 
 
Chiar neantul l-am nimicit, 
Imaginea mea a dispărut. 
 
Condamnarea mea e fără apel. 
 
Acum, că înot în neant, 
Priveşte-mi chipul, priveşte-l îndelung! 
 
Să ştii că numai acela care a intrat 
Prin uşa secretă poate să înoate în neant. 
 
Neantul meu, acest foc din mine, 
Doarme în neantul din care sunt născut. 
 
Locuiesc vidul. 
 
Vidul înoată în mine. 
 
Iubirea este sălaşul meu. 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 

 
 
 
 

Purtătorul de 
mască 
 
 

vea ochii mari, întunecaţi, de 
parcă ar fi vrut să cuprindă toată 
lumina universului. I se dezlipise 

o bucată de piele atunci când încercase să 
treacă prin gardul de sârmă ghimpată . 
Câteva fire de păr rămăseseră agăţate în 
ghimpii sârmei, alături de o şuviţa de 
piele. Sângera.  Dar nu-l durea. Avea  o 
piele de drac. De oboseală, nu mai simţea 
foamea, durerea şi scurgerea timpului. 
Părea a fi un rănit din lumea civilizată. 
Cineva îi aduse o pătură să se învelească, 
acolo pe treptele unde se lăsase pradă 
oboselii. Din gesturi  a înţeles că trebuia 
să o ia. Nu le ştia limba, cu toate că o 
auzise de multe ori în timpul războiului 
din cauza căruia fugise. Acolo, vocile erau 
stridente. Aici erau blânde.  Sub pătură, 
trupul se înmuie. Adormi. În jurul lui, 
ceilalţi continuau să fugă. S-a trezit când 
pătura a fost trasă brusc de un fugar. De 
parcă s-ar fi  dezmeticit cu toţii, au văzut 
ceea ce nu văzuseră până atunci. 

– Diavolul! Diavolul! au zis cei din 
preajmă, arătându-l cu degetul. 

Rana se uscase iar părul o acoperise. 
Doi poliţişti, apăruţi din senin, se repeziră 
să-l încătuşeze. 

– La puşcărie cu el! strigau cei din 
lumea civilizată. 

Diavolul bolborosea ceva neinteligibil. 
Era clar că nu le ştia limba. 

– La puşcărie cu el! se auzi hăulind, ca 
un val ce se întindea din ce în ce mai mult. 

Şi l-au dus. În celula modernă şi 
spaţioasă a ajuns doar după ce un doctor 
i-a curăţat  şi i-a pansat rana. Apoi, pe 
măsură ce timpul trecea, a fost scos la o 
plimbare în curtea penitenciarului. Când 
au văzut că nu era periculos, şi-au zis: 

– Iată că l-am îmblânzit şi pe diavol! 
Apoi i-au dat drumul în oraş. Trebuia 

să se prezinte săptămânal la poliţie. În 
restul timpului se căţăra pe acoperişurile 
clădirilor, încercând să înţeleagă de la 
înălţimea aceea lumea civilizată. Se 
bucura atunci când se întâlnea cu câte un 
individ ajuns în pragul disperării şi-l 
împingea cu hotărâre de la marginea 
acoperişului. 

A 
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Simţea că aceasta-i era menirea. Iar 
atunci când din corpul strivit pe caldarâm 
ieşea sufletul ca un abur înălţându-se 
până la el se bucura. Îl prindea şi-l băga 
într-o desagă, de care nu se despărţise 
nicio clipă şi-n care îşi ţinea şi coada. Era 
mai bine aşa. Coada ar fi speriat lumea . Şi 
pe măsură ce îşi adjudeca cât mai multe 
suflete, se simţea dator să-şi îndrepte 
eforturile spre înţelegerea lumii civilizate 
până acolo încât să se poată folosi de ea. 
Repede a înţeles că democraţia este un fel 
de falsă încredere într-o înţelepciune 
bazată pe o prostie individuală. 
Înţelepciunea  de a nu folosi  libertatea 
cuvântului şi libertatea de spirit este 
tocmai esenţa democraţiei, îşi spunea el 
adesea. Iar atunci când a văzut că pe calea 
de mijloc treci peste tot şi nu ajungi 
nicăieri, s-a hotărât că poate să îşi facă loc 
printre cei care vor fi desemnați să mulgă 
vaca doar pentru sine, în aplauzele celor 
care l-au desemnat. Iar atunci când 
prosperitatea a început să-i dea târcoale 
şi lumea bună să se obişnuiască cu  trupul 
lui păros şi încornorat, a dat din labele 
solzoase, de s-a auzit pe  toată planeta. A 
fost ca un fel de chemare între rubedenii. 
Degeaba confraţii veniţi odată cu el prin 
gardurile de sârmă ghimpată, încercau să-
i amintească de cărările comune. El 
simţea că trebuie să-i determine pe toţi să 
facă în aşa fel încât să voteze interesele 
minorităţii puternice şi bogate din care 
ajunsese să facă parte. Nu renunţase la 
preumblarea pe acoperişuri, pentru că 

avea nevoie de puteri noi. Părul îi 
devenise tot mai lucios, mai bogat şi mai 
plin de o strălucire ce părea să vină din 
lăuntrul fiinţei  sale. La un moment dat 
observă cum în jurul lui se făceau tot mai 
multe grupuri de  nemulţumiţi, revoltaţi, 
de care temea ca de tămâie. Şi când 
tămâia deveni incandescentă din cauza 
presiunii acumulate, se văzu silit să 
inspire  fumul înţepător şi neplăcut . Găsi 
de cuviinţă să-şi facă rost de o mască. 
Gestul său fu imediat urmat de alții Astfel 
că fiecare purtător de mască era de fapt 
cu totul şi totul altcineva. 

Prin sticlele ochelarilor măştii 
protectoare zări o făptură cu părul de 
abanos, pe al cărui trup flutura o  rochie 
semitransparentă. Genunchii dezgoliţi 
lăsau să se vadă  pulpele apetisante. Prin 
transparenţa rochiei, pătrundeau raze de 
lumină conturând discret forma 
picioarelor până la şolduri. Era 
perfecţiunea întruchipată. Fumul de 
tămâie venea în valuri, când mai gros, 
când mai firav. Iar atunci când 
transparenţa fumului a permis să o 
zărească mai bine, şi-a dat seama că ea se 
pregătea să sară. S-a repezit s-o cuprindă 
în brațe, s-o salveze. A ajuns-o când trupul 
îi era în cădere. Zborul de pe înălţimea 
imobilului i-a indus o stare de beatitudine 
. Nici n-a simţit când trupurile s-au 
contopit  într-o strivire supremă. 

●

 
 
 

Vasilache şi Măriorica 
 

ăzboiul se sfârşise. Pe tăpşanul 
de lângă oraş, era iarmaroc. 
Femeia cu trup de şarpe, femeia 

păianjen şi cutia lui Nea Ghiţă cu 
marionete, erau la datorie. Foamea îi 
făcea pe artişti să nu aibă odihnă. Lumea 

venea ca să mai uite de ororile războiului. 
Păpușile lui nea Ghiță, manevrate de el de 
după un covor întins între doi țăruși 
înfipți în pământ, atrăgeau cel mai mult  
publicul. Mișcarea lor neobosită, certurile 
nelipsite, stârneau râsul bărbaților când 

R 
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recunoșteau în vocea  Mărioricăi, glasul  
certăreț al nevestelor. Acestea, la rândul 
lor, râdeau de Vasilache, bărbatul 
nepriceput care semăna mult cu cel  pe 
care îl avea fiecare acasă.  Azi, câteva paie 
de negară din mătura  Mărioricăi, obiect 
de recuzită  nelipsit, care folosea și la 
curățenie și la pedepsirea partenerului 
leneș, se proptiseră  în fesul lui Vasilache 
în aşa hal,  încât îl smulse din încleiere cu 
păr cu tot.  Hohotele de râs ajunseră până 
la nea Ghiţă. Dar el, de dedesubt, nu 
realiza ridicolul situaţiei. Continua să 
mişte măturicea spre ţeasta lui Vasilache, 
stârnind şi mai tare râsul audienţei. Abia 
când îi căzu în cap fesul  cu tot cu peruca 
lui Vasilache, îşi dădu seama de ce nu se 
mai oprea mulţimea din râsul ce-i umplea 
sufletul de bucurie, crezând că sceneta are 
succes, că probabil azi era el mai inspirat 
în mânuire, sau vocea lui se potrivea mai 
mult personajelor. Era semn că publicul 
avea să se întoarcă şi la următoarea 
reprezentaţie, cu alte ouă sau cine ştie ce 
produse folosite ca taxă de intrare. De 
fapt, nu se intra nicăieri. După ce striga el 
din toţi rărunchii în porta-vocea ruginită: 
„lume, lume, hai la Vasilache şi Măriorica, 
să râzi până te doare burtica”, se plimba 
printre cei ce fuseseră atraşi de strigătele 
lui, cu o mâna întinsă şi un paner din 
nuiele în cealaltă, pregătit să primească 
daruri. Unii îi dădeau o mână de nuci, alţii 
câteva mere, dar cei mai mulţi îi dădeau 
câte un ou.  

– Bogdaproste! spunea nea Ghiţă, 
deşertând ceea ce primise  în  panerul de 
nuiele. Nu-i lăsa pe ei să pună darul. I s-a 
întâmplat ca unii să arunce ouăle cu 
putere unele peste altele ca să se spargă, 
fie că băuseră un pic mai mult, fie numai 
aşa de-al dracului, să se distreze. Mai 
mult, bărbații se răzbunau  astfel că 
fuseseră batjocoriți de o muiere, deși 
râseseră și ei la rând cu toată lumea. După 
ce strângea  te miri ce şi mai nimic, trecea 
în spatele scenei improvizate,  unde îşi 
avea păpuşile. Apoi cu glas piţigăiat, îşi 
istorisea povestea, care mai întotdeauna 

se sfârşea cu o bătaie zdravănă, 
administrată de Măriorica lui Vasilache 
cel leneş şi prost. Odinioară avusese o 
poveste în care, Măriorica şi Vasilache îl 
pedepseau pe boierul cel lacom sau pe 
jandarmul cel rău. Asta până când a venit 
un jandarm  şi a spus: 

– Băi, nea Ghiţă, dar de când îţi permiţi 
tu să-ţi baţi joc de boier sau de oamenii 
stăpânirii?  

 De atunci, nea Ghiţă l-a făcut numai 
pe Vasilache victimă,  pe care Măriorica  
se răzbuna tot mai ţâfnoasă şi plină de 
zvâc. Scenele îi reușeau întotdeauna,  
pentru că nea Ghiţă avea un glas piţigăiat, 
care imita foarte bine vocea unei femei 
arţăgoase. Seara, când se aciuia pe unde 
putea, mânca jumătate din ouăle adunate. 
Celelalte erau date la schimb, fie pentru o 
bucată de mămăligă, fie pentru un 
adăpost mai acătării, iar uneori, chiar şi 
pentru un pahar de vin roşu şi acru, aşa 
cum îi plăcea lui. În seara asta era puţin 
mai altfel decât în alte dăţi. După 
terminarea reprezentaţiei, îşi strânse 
ţoalele sub care îşi desfăşurase numărul, 
bău un gât de apă din ţumburuşul de pe 
toarta ulciorului de lut şi sparse un ou 
crud ca să umple creştetul lui Vasilache cu 
albuș, să-l facă lipicios, ca să stea peruca 
şi cuşma ţuguiată ce-o dezlipise din cauza 
zelului  cu care mânuise păpușile. Nici nu-
şi dădu seama când, din spatele lui, se 
apropie un ofiţer din armata română. 

– De unde eşti bădie? 
– Nici nu mai ştiu! Dar, ce-am făcut, 

păcatele mele? îşi arătă el îngrijorarea 
suflând deasupra albuşului cu care 
năclăise creştetul lui Vasilache.  Militarul 
nu-i răspunse. Îl privi cum aşeza căciuliţa 
ţuguiată, din postav, pe creştetul lucios, 
aşteptând răbdător un timp potrivit 
pentru dialog. 

– Unde dormi diseară?  
– Pe unde apuc, păcatele mele! 
– N-ai vrea să dormi la mine?  
– Aşa, hodoronc, tronc? Fără să fac 

nimic? Ce v-a venit? 
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– M-am întors de pe front şi am găsit 
fata bolnavă pe moarte! Aproape că nu se 
mai dă jos din pat. Nu ştiu cât o să mai 
trăiască. Şi am văzut cum râdeau oamenii 
la spectacolul dumitale. Îţi dau şi câteva 
milioane de lei ca să cumperi o găină, 
numai să ţii spectacolul şi-n faţa copilei 
mele. Aş vrea s-o mai văd râzând odată, îi 
zise ofiţerul cu glasul trist, sfâşietor. 
Păpuşarul se ridică în picioare şi-i întinse 
mâna: 

– Ghiţă! 
– Spiridon! îi zise ofiţerul strângându-i 

mâna. Avea o palmă aspră de om obişnuit 
cu munca. De aceea, făcu un gest firesc, 
ridicând una din boccelele păpuşarului. 

– Ai cu ce să le cari? îl întrebă el pe nea 
Ghiţă. 

– Cu cârca, domnule ofiţer! 
Ofiţerul zâmbi amar şi-i făcu semn să-l 

urmeze. Ajunseră curând în faţa unei case 
cu un ceardac acoperit cu sticlă şi 
cercevele albastre. Uşa se deschise uşor. 

– Hai să lăsăm bagajele pe verandă! îi 
spuse Spiridon cu un glas molcom. Pe 
holul de la intrare, îl întâmpină o căldură 
nefirească  prin care răzbătea un iz de 
boală  și de leacuri amestecate. 

– Spirache, tu eşti? se auzi o voce 
feminină de undeva din interiorul casei.  

– Eu sunt şi n-am venit cu mâna goală, 
îi răspunse el, prevenind-o. Din cadrul 
unei uşi din lateral se ivi silueta unei 
tinere femei, ce contrasta puternic cu 
tristeţea ofiţerului ce se întinsese 
molipsitor şi-n mişcările păpuşarului.  

– Intraţi, intraţi! îi îndemnă ea. 
– Soră-mea! preciză ofiţerul cu un aer 

vinovat. Veselia ei parcă făcea parte dintr-
o altă lume decât cea descrisă de el 
păpuşarului. Era  și ea aproape copil. 
După ce au trecut în camera în care 
fuseseră îmbiaţi, Ghiţă s-a trezit în faţa 
unui baldachin, în care se ghicea silueta 
unei fetiţe, care mai avea puţin până să 
devină o adolescentă.  Şedea nemişcată. 
Avea faţa palidă. Doar ochii i se mişcau, 
căutând să desluşească  în penumbra 
încăperii, toate câte trebuiau a fi văzute.  

– Didina, ţi-am adus un om cu păpuşi! 
O să-ţi placă. O să pună păpuşile să joace 
în faţa ta.  

Ea nu răspunse. Privirile doar îi 
tresăriră uşor, semn că îi stârnise 
interesul. Ghiţă ieşi în verandă. Încercă să 
înjghebe pe holul de la intrare, o scenă 
improvizată la repezeală.  

– Ce faci? Aici? îl întrebă Spiridon. 
– Păi, să-i facem o surpriză, dacă vede 

cum îmi construiesc eu toată scena, nu 
mai prezintă interes!  

– Domnule Ghiţă, n-o să pot s-o scot pe 
hol ca să vadă spectacolul ! 

– Atunci, închideţi uşa ca să mut toată 
coşmelia în dreptul ei, să nu vadă ce fac eu 
cu adevărat. Şi o deschideţi când sunt gata 
de spectacol. Daţi mai multă lumină şi 
cred că o să vadă şi să audă totul, îi 
propuse Ghiţă la repezeală. Şi într-adevăr 
când Spiridon a deschis uşa şi s-a dus spre 
baldachin  ca să-i pună copilei o pernă sub 
cap spre a vedea mai bine pe Măriorica 
păruindu-l pe Vasilache, Didina a zâmbit. 
Un zâmbet bolnăvicios de om sleit. Și s-a 
stins. Nici măcar n-a horcăit. Spiridon se 
luă cu mâinile de cap. 

– Ieşi afară, afarăăă! îi strigă 
păpuşarului copleşit de durere, de parcă 
nu el l-ar fi adus. 

Pentru câteva clipe, Vasilache rămase 
nemișcat. Sora, nu mai zâmbea nici ea. 
Rămase lipită de peretele din hol, de unde 
privise reprezentația. Îi speriase  glasul 
acela nefiresc al ofițerului, dar nu realizau 
încă grozăvia care se petrecuse așa de 
repede . Mai iute se dezmetici Vasilache. 
Își strânse în grabă păpușile și restul 
recuzitei, ieșind de-a-ndăratelea din hol. 
Pricepuse. Nu mai era cazul să ceară 
răsplata. Pierduse o ocazie neașteptată, 
dar era și el om, cu toate că nu era 
durerea lui. Mergea îngândurat spre 
tabăra unde își așezaseră circarii 
corturile. Și, peste toate, natura își cerea 
drepturile. Îi era foame. Norocul  lui era 
că-și salvase ouăle agonisite pe tăpșanul 
unde se ținea iarmarocul. Putea să le 
strivească din grabă. Se aşeză așadar la 
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marginea tăpşanului,  îşi scoase cana de 
tablă ce-o găsise la un soldat mort, şi-o 
umplu pe jumătate cu apa din bidonaşul  
cazon, de aluminiu învelit în pâslă 
verzuie, legat cu o curea îngustă de piele 
pentru purtat pe umăr. Era tot de la 
soldat.  

Ar fi putut să soarbă conţinutul oului 
aşa cum îl câştigase, crud. Dar era mai 
gustos fiert sau prăjit. Se furişă până la 
cortul femeii păianjen. Ştia că avea grijă să 
aibă mai toată noaptea jeratic încins. Se 
apropie cu fereală. Mai ştia că nu-i plăcea 
nici să fie deranjată, şi nici tovărăşia 
cuiva. Nu-i plăcea  mai mult de frica  
circarului care  o  altoia serios de câte ori 
o prindea că se uită mai galeș la altcineva, 
scopul privirilor fiind evident o chemare 
la mângâieri. Era focoasă și-și atrăgea 
victimele după cum își juca rolul. Ca 
păianjenul în plasă. 

– Care-i acolo? se auzi glasul ei 
morocănos. 

– Ghiţă, coană mare! Aşa-i plăcea să-i 
zici. 

– Şi ce vrei? 
– Un tăciune aprins, să-mi fierb şi eu 

un ou în cana mea, se mărturisi păpuşarul 
neliniştit. Dar azi, coana mare avea chef 
să-l cheme  înăuntru. Cochilia în care-şi 
băga corpul ca să semene cu un păianjen 
nu se zărea. Oricum, era mereu  acoperită 
cu un  pled vechi. Femeia şedea întinsă pe 
un fel de laviţă transformată în pat, 
căutând să-şi dezmorţească trupul chinuit 
de strânsoarea cochiliei ce-o purtase 
toată ziua: 

– Nu vrei să-mi faci o frecţie? îi zise ea 
aşezându-se pe burtă. 

– Da cum să nu, coană mare, îi spuse 
Ghiţă suflecându-şi mâinile. Femeia îi 
întinse o sticlă cu un lichid parfumat şi 
uleios. 

– Pune-ţi astea în palme! Cred că nu le 
ai bătucite. 

– De unde să le am aşa? o asigură 
păpuşarul. De la Vasilache şi Mariorica? 
Nu pot să le am aspre, am o piele fină! îi 

zise el picurându-şi în podul palmei uleiul 
plăcut mirositor.  

– Lasă că văd eu, dacă te lauzi sau spui 
adevărul! îi zise ea pusă pe şagă. Palmele 
lui Ghiţă se plimbau cu delicateţe de pe 
omoplaţi până  mai jos de şale.  

– Ai cu adevărat mâinile fine! îi zise ea 
uşor excitată. El nu-i răspunse, continuă 
mişcările prelungi ca o mângâiere de-a 
lungul spatelui până la fese. 

– Fii bărbat, păpuşarule! Dă şi pe buci 
că şi alea mi-au amorţit în coaşca aia de 
păianjen! îi zise ea cu un glas în care 
încolţise păcatul. Ghiţă îşi plimbă podul 
palmelor până dincolo de elasticul 
chiloţilor. 

– Dacă vreţi, eu pot să vă pun sângele 
în mişcare, lovindu-vă uşor peste 
funduleţul acesta năzdrăvan! se pomeni 
zicând Ghiţă. 

– Vreau, de ce să nu vreau! zise, 
pregătindu-se de ceva ce de mult nu mai 
avusese parte. Ghiţă a început s-o 
pălmuiască uşor peste fese, apoi peste 
omoplaţi. Îi văzu sânii turtiţi ieşindu-i pe 
la subţiori. 

– Lasă aici, dă mai tare peste buci! îl 
îndemnă circăreasa. Şi Ghiţă se opri doar 
în acea zonă. 

– E bine? întrebă el cu palmele 
înfierbântate., 

– Mai tare, mai tare! îl îndemnă ea 
icnind de plăcere. Pielea de pe şezut i se 
înroşise. 

– Mai tare de atât nu pot! Vi s-a înroşit 
pielea! Mi-e teamă să nu vă doară, rosti el 
apucând sticla să-şi mai pună câteva 
picături de ulei în palme.  

Dar nu mai apucă. Ea se întoarse cu 
faţa în sus, cu sânii goi şi mari şi-l 
cuprinse pe Ghiţă pe neaşteptate, de după 
gât. Mai păţise el  de-astea. Nu că ar fi fost 
prea arătos, dar nici de lepădat nu era. Și 
la îndemânarea mâinilor lui râvniseră 
multe femei. Se opinti  așadar vârtos în 
trupul ei, făcând-o să-şi piardă minţile. Şi 
în vreme ce coana mare îşi striga 
zvâcnetul de plăcere, în cort intră circarul. 
Nu zise nimic. Îşi scoase de la tureatca 
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cizmelor de piele – captură de război – un 
cuţit cu lamă lungă şi ascuţită, aşteptând. 
După părerea lui ar fi fost păcat să nu-i 
lase pe cei doi să-şi savureze plăcerea. 
Apoi, se apropie cu mişcări de felină şi 
când Ghiţă se ridică de pe ea să-şi tragă 
pantalonii, îl apucă de obiectul păcatului 
ce se afla încă în stare de erecţie şi-l 
reteză cu o lovitură iscusită. Sângele ţâşni 
într-un şuvoi nebănuit de puternic. 
Femeia ţipă.  

– Ce acum nu-ţi mai place? îi zise 
circarul privind cum Ghiţă se uita năuc la 
ciotul din care năboia sângele.  

Ghiță nu simţea  nicio durere, senzaţia 
plăcerii încă nu-i dispăruse.  Căzu apoi 
brusc  din picioare, ca retezat. 

Coana mare se uita paralizată la trupul 
păpuşarului năclăit în propriul sânge, 
care intra în pământul din cort, încetul cu 
încetul. Circarul culese de pe jos bucata de 
carne ce se micşorase vizibil şi i-o aşeză 
pe pieptul gol intre sâni. Ghiţă mai apucă 

să-şi vadă partea mutilată trecând în 
lumea umbrelor. Femeia, zvârli îngrozită 
boțul de carne care părea că palpită încă 
și începu să se îmbrace. Mai fusese 
surprinsă și cu alți bărbați şi promisese 
circarului să se facă fată cuminte. Iar el o 
iertase pentru că fără ea  se descurca mai 
greu. Oamenilor le plăceau ciudățeniile. 
Unii, mai  slabi de minte, chiar credeau că 
ceea ce văd este adevărat.  

– Dă-te la o parte! îi zise el circăresei 
după ce văzu că se îmbrăcase. Ea se mişcă 
fără să-și dea seama, aidoma păianjenului, 
ca în transă. Se uită la el cum apucă 
hârleţul şi-l înfipse chiar în balta de sânge 
ce se zvântase sub cadavrul păpuşarului. 
Îl îngropă  la lumina unei  lumânări, 
aprinsă înainte de a se apuca de treabă 

– Aşa este creştineşte! rosti circarul 
mai mult pentru sine, aruncând şi 
păpuşile în groapa încăpătoare. Deasupra, 
bătători bine pământ reavăn, adus de 
afară. 
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ărbatul înainta pe coridorul 
lung, de la etajul doi al căminului 
venind dinspre partea 

întunecată a lui, care începea de la capătul 
scărilor. Îl aşteptam în faţa camerei 203, 
la celălalt capăt luminat de fereastra 
înaltă din spate. Coridorul semăna cu cel 
al unui hotel. O mochetă uzată pe jos şi 
camere de o parte şi de cealaltă. De ce 
camera era 203 nu ştiu, de regulă 
numărătoarea camerelor începe de la 
capătul scărilor şi creşte pe măsură ce se 
depărtează. Aici era invers, dar aşa era de 
când stăteam aici şi această inversiune nu 
mă mai preocupa. îl priveam cum păşea 
cu eleganţă prin lumina difuză, ca printr-
un tunel. Eleganţa îi venea din mers, 
părea mersul unui nobil. Picioarele 
conduceau un ansamblu armonios, privit 
aşa, de departe. Dar şi la numerotarea 
camerelor, aici părea ceva inversat. De 
asta cred mi-a venit acum în minte 
întrebarea veche a numărului camerei în 
care stăteam de multă vreme. 

Da. Tocmai spusesem da, adică 
acceptasem să locuim împreună. La el, 
fireşte. Strânsesem deja într-o geantă 
câteva lucruri pe care le consideram strict 
necesare. După restul, urma să venim mai 
târziu. O vibraţie vagă ce aducea mai mult 
a regret se strângea în mine cu fiecare 

lucru pus în geantă. încă stăteam în 
această cameră cu acordul administraţiei. 
Mulţi ani stătusem aici patru fete în 
timpul studenţiei. Plăteam acum celelalte 
locuri şi aici eram cumva acasă. Nu mă 
simţeam vinovată că ocupam locul altora 
care nu aveau unde să stea. După 
schimbarea bruscă de regim, absolvenţii 
nu se prea înghesuiau la admitere la toate 
facultăţile. Se ajunsese chiar la ridicola 
concurenţă de 1-2 pe loc, la unele dintre 
ele. Tinerii se orientau spre facultăţi care 
promiteau locuri de muncă rapide şi bine 
plătite. Au trebuit să treacă mai mulţi ani 
ca să se schimbe iar lucrurile, dar nu era 
asta problema mea în acest moment. Era 
plăcută izolarea asta falsă în mijlocul unui 
furnicar. Telefonia mobilă abia apărea 
timid pe piaţă. Nu aveam televizor în 
cameră, dar nu-l simţeam lipsa. îmi plăcea 
să citesc şi dacă erau pe noptieră multe 
cărţi neîncepute, mă simţeam în 
siguranţă. Frecventam librării, biblioteci, 
întâlniri literare unde se putea intra fără 
invitaţie. Începusem să selectez cât de cât 
autori şi cărţi despre care aflam abia 
acum. Rămăsese în urmă distracţia 
preferată din studenţie când duminicile 
sau serile când ne plictiseam (nu avem 
nici difuzor în cameră), jucam un joc 
inventat de noi: Cine ştie? Una spunea o 

B 
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propoziţie, sau un vers, chiar o strofă din 
lecturi, de obicei cele şcolare. Dar nu 
numai. Începea una: „Omul să fie 
mulţumit cu sărăcia lui.” Uşor, prea uşor, 
se auzea, vrem mai greu. Bine, spune alta: 
„Iar apa lacului Asfaltit e atât de neagră şi 
de blestemată că nu primeşte trupul 
niciunui înecat" Până la urmă se spunea 
autorul, dar era triumful celei care 
recunoştea de unde se citează. Era acolo 
şi un joc dar şi un exerciţiu de memorare, 
de care chiar era nevoie. 

Plecam acum din locul acesta plin de 
amintiri şi nu ştiam încă pe ce îl schimb. 
Cum pe ce? Pe iubire, desigur. Doar 
spusesem Da, şi nu mai eram chiar un 
copil care primea o acadea. 

Se apropia de mine încet, parcă înota. 
Ori aşa mi se părea mie. Pe măsură ce se 
scurta distanţa privirea mea se ridica de 
la picioare spre trup, spre faţă. Zăream 
deja vinişoarele roşii care-i străbăteau 
pomeţii şi ochii injectaţi, mereu aceiaşi, ca 
după o oboseală îndelungată. Părul bogat, 
şaten, ca o coamă căzându-i pe frunte, 
estompa imperfecţiunile pe care azi le 
vedeam accentuate, ca printr-o lupă. Şi nu 
trebuise decât să accept propunerea Da, 
că să mi se ascută simţiri anesteziate de 
personalitatea lui copleşitoare. 

 
Începuse totul într-o joacă. Nimerisem 

unul lângă altul la o masă festivă care 
încheia o manifestare literară. Nu ne 
cunoşteam. Nici pe altcineva nu 
cunoşteam în apropiere, ca să ne 
prefacem măcar a schimba două vorbe. 
Din tăcerea aceea stânjenitoare, s-a 
aplecat spre mine şi m-a întrebat: Ce mai 
faci? 

Întrebarea cădea surprinzător de 
firesc, la fel cum cădea felia de măr căreia 
îi dăduse drumul în paharul cu vin alb din 
faţa sa. Vocea era moale, catifelată, 
conspirativă. De parcă ne cunoşteam de 
mult dar nu voiam să se ştie. Evident, ştia 
să şocheze. Nici nu ştiam dacă şi-a 
pregătit întrebarea sau era un truc folosit 
in alte momente asemănătoare. 

– La fel! am răspuns scurt, încercând şi 
eu să-l surprind. Nu avusesem timp să mă 
gândesc la altceva. Şi mi s-a părut un 
răspuns bun pentru că a tăcut iar, mult 
timp. Prin tăcerea aceea se simţeau prin 
aer săgeţi de gânduri. Începuse acolo un 
dialog fracturat, o confruntare de orgolii. 

– Ce părere ai de Creangă? m-a 
întrebat la fel de neaşteptat ca şi prima 
dată. 

– Ion? am întrebat doar ca să trag te 
timp. 

– Ştii şi alţii? 
– Ştiu mai mulţi!… 
– La fel de renumiţi? 
– N-avem de unde să ştim încă! 
– Şi tu, cu ce rost pe aici? 
– Nu ştiu, tocmai de asta am venit, să 

aflu! 
– Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când!… 

continuă el cu voce moale, de povestitor.  
– Poţi să te opreşti. Prima întrebare a 

fost mai bună. Eşti ieftin ! 
– Nu dragă, voim să aflu dacă ştii ce-i 

ăla un anacolut. Încercam doar să te ajut 
să afli ce cauţi pe-aici.. ! 

Am simţit sângele cum mi se urcă în 
obraji, în timp ce o gheară mă strângea de 
gât. Era jocul nostru vechi, numai că 
jucătorii erau alţii şi crescuse mult nivelul 
jocului. Nu ştiam. Treceau secundele şi 
stinghereala mea era tot mai evidentă. 
Regretam cuvintele: „eşti ieftin”. Mă 
pleznise din plin pentru ele. Căzusem într-
o capcană din care nu ştiam cum să ies. 

– Salutare, Poete! Glasul tunător era al 
unui cunoscut, care venea spre el cu 
braţele deschise, aripi plutind pe efuziuni 
bahice. 

– Vă cunoaşteţi? mă întrebă, după ce 
şi-au consumat îmbrăţişările. Când i-am 
auzit numele, am pălit de-a dreptul. 
Discuţia nu s-a prea mai legat după aceea. 
A mai spus într-un târziu: 

– Nu fii supărată! 
– Are importanţă? Apreciez valoarea, 

dar nu joci cinstit. 
– Ce să fac să mă ierţi? a spus el. 
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– Nu prea cred că am ce ierta. Să zicem 
că, din întâmplare dansam împreună şi m-
ai călcat pe picior. Ţi-ai cerut scuze. E 
timpul să revenim fiecare la locul lui. 

Din prezentările făcute de cunoştinţa 
comună, aflasem că venim din domenii 
diferite, având doar o pasiune comună. Şi 
ca să nu rămân datoare (sfântul orgoliu!) 
l-am întrebat. Dar tu ştii ce este 
Chikungunya? A început să râdă. N-avea 
cum să ştie, nici că tocmai îmi luasem 
licenţa în virusologie. 

Aşa a început o relaţie cu sfârşit 
imprevizibil, cum sun multe altele, care 
nu se termină ca în poveşti, cu fericiri 
până la adânci bătrâneţi. 

Ne-am mai întâlnit aproape doi ani pe 
la manifestări de acest gen Ne cunoşteam 
deja, ne salutam, schimbam câteva 
cuvinte, el blând, eu crispată, copleşită de 
personalitatea lui. De obicei era regele 
întâlnirilor. Mă nedumerea faptul că încă 
îmi dădea atenţie. Găseam mai uşor 
subiecte comune. El afirma că-i place la 
mine faptul că nu vorbesc în plus. (habar 
n-avea ce mult vorbeam). Că nu spun 
lucruri comune. Încet, încet, m-a obosit 
până mi-a indus gândul că sunt 
îndrăgostită.. Eu credeam asta. Ce credea 
el, nu prea ştiam. Intr-o zi, m-a întrebat ca 
din senin, într-un dialog care nu avea 
nimic de a face cu noi: 

– Ce-ai spune dacă ţi-aş propune să ne 
mutăm împreună? 

Cum între noi nu se consumaseră 
decât nişte dialoguri, câteva dansuri şi 
cam tot atâtea săruturi, întrebarea a avut 
acelaşi impact ca cea dintâi, aceea cu: „ce 
mai faci?” înainte să ne cunoaştem. 

– Putem să încercăm… 
– Adică da? 
– Adică da! 
În tot acest timp, ignorasem ceva. Un 

aspect care nu avea legătură cu mine. 
Personalitatea lui, eleganţa, parfumul 
plăcut pe care-l folosea se amesteca cu un 
aer de alcool fin. Era înconjurat 
permanent de o aură albăstrui amară ca o 
amprentă personală, inconfundabilă. 

Venea spre mine şi, pe măsură ce se 
apropia, vedeam detalii ascunse până 
acum sub cecitatea emoțională. Ce să fi 
schimbat acel DA? 

Am intrat împreună în cameră. M-a 
luat în braţe ca de obicei. S-a aşezat apoi 
pe pat, şi-a scos haina, cămaşa, maieul. 

– Ce faci? l-am întrebat în timp ce-şi 
scotea pantofii. Era deja cu un ciorap în 
mână când s-a întors şi mi-a răspuns: 

– Vreau să te fac femeie, aici, în 
camera ta! 

Acţiunile sale bruşte au dat acum 
puţin pe dinafară. Nu eram pregătită. Cel 
puţin nu pentru un act rapid, cu bagajul 
strâns alături. Am simţit cum începe să 
fiarbă în mine un refuz în care clocotea 
gândul că fac o greşeală. Era ca un coşmar 
care se repetase în visele mele de mai 
multe ori. Acela că trebuia să mă mărit cu 
o fată. Era ceva care mă îngrozea şi nu 
ştiam ce să fac. Urma acum să se petreacă 
de adevăratelea un fals asemănător. 
Bărbatul acesta putea să-mi fie prieten, 
frate, dar nu soţ… Mai ales că aveam încă 
proaspăt în minte visul din noaptea 
trecută. Acolo, un bărbat înalt, 
necunoscut, cu păr grizonat tuns scurt şi 
cu o barbă scurtă, semănând aproape cu 
Cehov, s-a aplecat spre mine şi şi-a 
apropiat buzele de colţul drept al gurii 
mele. Nici măcar nu m-a sărutat, doar 
respiraţia scurtă m-a atins ca un drog. Am 
simţit o fierbinţeală care mă topea cum se 
topeşte omul de zăpadă sub soare şi cum 
mă scurg în pământ. Şi o fericire 
nepământeană. 

– Dacă mai faci odată asta mor! i-am 
spus omului din vis. Dar nici n-am zis nu, 
parcă voiam să plec atunci în moarte. 
Când m-am trezit am crezut că aşa trebuie 
să arate iubirea. Iar ce simţeam acum, nu 
era de loc asemănător. Lângă mine stătea 
un bărbat pe care nu voiam nici să-l las 
mă sărute. Nu după sărutul acela din vis. 

– Vreau să te rog ceva! am rostit calm. 
M-a privit mirat, cu un ciorap în mână, 
gata să-i dea drumul jos. 

– Spune! 
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– Vreau să pleci! 
Uimirea i-a luat glasul pentru câteva 

clipe. 
– Unde să plec? a rostit apoi, şi n-am 

mai auzit în acest glas inflexiunile acelea 
calde care mă cuceriseră.  

– Cum unde să pleci? Acasă. Acolo de 
unde vii! 

– Îţi baţi joc de mine, cred… 
– Nu, te rog să pleci înainte să face, o 

greşeală!  
Începe să se îmbrace în tăcere. 
– Nu găsesc un ciorap! spune deodată, 

evident intrigat.  
Momentul era aşa de tensionat, încât 

fraza era ridicolă. Încălţat cu un singur 
ciorap, îmbrăcat doar cu pantalonii pe 
care încă nu apucase să-i dea jos, îşi căuta 
cămaşa şi haina. Gata îmbrăcat s-a aşezat 
în genunchi, căutând ciorapul lipsă. Sub 
pat, sub dulapul de haine, sub noptieră. A 
aprins veioza să facă mai multă lumină. 
Nu era nicăieri. A scuturat haina. I-a 
întors mânecile pe dos. Şi-a scuturat cracii 
pantalonilor. A căutat în buzunare. 
Camera era aproape goală. Dacă l-ar fi 
împins din greșeală cu un picior, nu avea 
unde să intre. Pe parchet erau doar două 
covoraşe mici, de-o parte şi de alta a 
patului. Le-am ridicat şi le-am scuturat 

– Sper că nu faci glume proaste. Nici 
cu plecatul, nici cu ciorapul. Dacă e o 
joacă, ajunge! 

– Dacă aş face o glumă, n-aş întinde-o 
chiar până aici. Că vreau să pleci, e 

adevărat. Iar ciorapul, nu ştiu unde e, tu 
te-ai  descălţat. Poate ai venit fără el! 

– Nu sunt beat, dacă la asta faci aluzie! 
Cum să vin cu un singur ciorap? 

– Nu ştiu, dar dacă i-ai avut pe 
amândoi, caută-l. Doar n-a plecat singur 
din cameră! 

Am început să-l caut şi eu împreună cu 
el. Sub pat, sub noptiere, chiar în, raftul cu 
cărţi. În rest, camera era aproape goală. 
Mai era doar un covoraş mic lângă pat, ca 
să nu cobor direct pe parchet. Nu era 
nicăieri. 

– Şi ce fac acum? m-a întrebat 
dezorientat, parcă era în faţa unei 
probleme grave, de nerezolvat.  

– Eu de unde să ştiu? am răspuns. 
– Îl descalţ şi pe ăsta şi plec aşa, cu 

picioarele goale în pantofi. Sper să nu 
întâlnesc pe nimeni până la maşină.  

– Da, şi dacă întâlneşti, tocmai la 
picioarele tale o să se uite. 

A plecat, închizând uşa încet. Bine că 
n-a trântit-o. N-a spus nimic, nici adio, nici 
la revedere. Mai bine. M-am întins în pat 
respirând uşor. Parcă aveam mai mult 
aer, ca după traversarea înot a unui râu 
vijelios. Mă odihneam. Nu aveam în 
cameră nici televizor, nici radio. Telefonia 
mobilă abia intrase pe piaţă. Până acum 
îmi ajunseseră cărţile, dar, m-a tentat 
jucăria asta, care permitea cu uşurinţă 
comunicarea. Învârteam telefonul în 
mână gândindu-mă ce repede s-a 
schimbat lumea. În copilărie eram 
fascinată de clădirea Poştei, dar mai ales 
de încăperea în care lucrau telefonistele. 
În fața unei mese înguste era un panou cu 
multe orificii, în care acestea introduceau 
fișe, ca niște cioturi de creion. Când le 
scoteau, un resort necunoscut trăgea 
rapid firul de care erau legate și le dirija 
spre locul de unde fuseseră scoase. N-am 
înțeles niciodată cum de știau 
telefonistele locul unde trebuiau 
introduse fișele, cum nu înțelegeam în 
gări aglomerate, în care mergeam de 
mână cu mama sau cu tata, de unde știau 
încotro să se ducă oamenii care coborau 
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din tren și care, aparent, mergeau haotic, 
în toate direcțiile. Telefonistele aveau pe 
urechi niște căști legate peste cap cu o 
bară de metal flexibil, care le turtea 
coafura, și vorbeau nazal, tărăgănat: 
Bucureștiu’ cabina trei, Bucureștiu’ cabina 
trei… Uneori, se auzea aceiași voce nazală: 
Apelatul nu răspunde! Mai așteptați? 
Sigur că așteptai, un aviz telefonic era un 
eveniment, cum să pleci așa repede? 
Venea poștașul și aducea avizul, un petec 
mic de hârtie ca o chitanță, pe care scria 
ora la care trebuie să te duci la Poștă, să 
vorbești la telefon cu cel care te chema. 
Mergeai așa pe stradă și te întâlneai cu un 
cunoscut. Abia așteptai să te întrebe ce 
faci. Mă grăbesc, spuneai important, mă 
duc la poștă, am un aviz telefonic…Apoi 
au început să se instaleze telefoane la 
domiciliu. Cereri, așteptări până la 
aprobare. De cele mai multe ori se 
instalau cuplaje. Același număr la două 
locuințe. Suna în același timp la ambii 
locatari. Răspundeau amândoi, până aflau 
cine pe cine caută. Celălalt, lăsa receptorul 
în furcă. Dacă voia. Dacă nu, asculta tot ce 
vorbeai, nu-l opera nimeni. Dar ce 
realizare, să ai telefonul tău acasă… 
Zâmbeam amintindu-mi, când telefonul 
din mână a început să sune. Era el.  

– Vrei să-ţi spun ceva? Am găsit în 
portbagaj ciorapul întins frumos peste o 
geantă.  

– Da, şi? Sper că nu mă acuzi că l-am 
dus eu acolo! Ştii bine că n-am ieşit din 
casă. Dar dacă tot m-ai sunat, măcar 
recunoaşte cât ai băut ca să-ţi faci curaj… 

– Du-te naibii şi lasă-mă-n pace! 
– Păi, nu tocmai asta am făcut? La 

naiba nu m-am dus că nu ştiu unde se află 
în momentul acesta. Poate-mi spui tu, că 
le ştii pe toate. 

A închis telefonul brusc. În mine se 
accentua sentimentul de uşurare. Mă 
uitam la ciorapul rămas pe covorul de 
lângă pat. L-am luat cu două degete ca pe 
ceva murdar şi l-am pus în coşul cu gunoi. 
Eram deja îmbrăcată de plecare. Am luat 
cheile de la cameră, am luat coşul să-l duc 

la containerul comun din spatele 
căminului. L-am aruncat cu totul. Oricum 
era prea vechi, de pe vremea când se 
confecţionau din cercuri subţiri şi rare din 
plastic, probabil pentru economie. Erau 
bune doar pentru hârtii. Am plecat apoi 
prin oraş, fără o ţintă anume. M-am aşezat 
pe o bancă în parc şi am privit lumea ca şi 
cum ieşisem dintr-o lungă orbire. Pe nişte 
trepte din apropiere, o femeie vindea 
zambile roz, dintr-o găleată cu apă. N-am 
cumpărat, nu voiam să le văd ofilindu-se. 
Vederea lor m-a adus într-o realitate pe 
care aproape o uitasem, sufocată de 
personalitatea dar mai ales de tenacitatea 
care absorbea energii bărbatul care mă 
făcuse o vreme să nu mai văd nimic în jur, 
înafara lui. Eram liberă. Nu. Eram 
eliberată.  

Trecuse deja vara, când am primit un 
telefon de la Poet. Timpul vacanţelor mi-a 
prins bine. Am şi evitat cu atenţie orice 
loc unde riscam să-l întâlnesc. 

– Tot nu vrei să mă laşi în pace? aud 
nedumerită vocea lui iritată. 

– Da’ ce-am mai făcut? întreb. Ce s-a 
mai inventat despre noi, că şi eu am auzit 
destule, dar nu m-au interesat. 

– Nu despre bârfe vorbesc, ci despre 
ciorap… 

– Care ciorap? 
– Ăla care a rămas la tine! 
– Ce-i cu el? L-am aruncat din ziua 

aceea la gunoi.  
– N-ai aruncat nimic. L-am găsit acum 

în portbagaj, ca pe celălalt, întins la fel 
peste nişte cărţi. Şi joci urât. Nu ştiu de ce 
şi nu știu până când…  

– Opreşte-te, te rog! Ţi-am spus că l-
am aruncat din ziua aceea la gunoi. Iar tu, 
înainte de a te duce la întâlniri, uită-te 
atent dacă ai amândoi ciorapi în picioare.  

Am închis telefonul. Nu mai voiam să 
continui convorbirea şi nici să mai 
răspund dacă mă sună. Gândul întorcea 
pe toate părţile o singură întrebare: Oare 
ce s-ar fi ales de noi doi împreună? 

 

● 
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Singurătate 
 

Intră unul în tăcerile tale și te ține vorbă 
și-ți face numele țăndări 
și-ți scoate zilele-n drum 

și-ți cântă la cobză „Dorule, puiule” 
 

(Victor Munteanu)  

 
 tensiune în aer, prevestitoare de 
furtună, îmi accentuează 
oboseala şi-mi dilată proaspătul 

sentiment al nimicului, apărut odată cu 
ultima aniversare încercuită de 
singurătate. Timpul petrecut în sala de 
lectură al bibliotecii, o bucurie altădată, n-
a reuşit să păcălească rosătura vârstei în 
care am alunecat ca într-o capcană, 
mergând orbeşte prin cavernele 
propriilor mele închipuiri. Cerul întunecat 
coboară din ce în ce, sporind zăpuşeala 
prin care înaintez cu picioare de vată. 
Doar ritualul aparenţelor, decenţa de 
faţadă, mă călăuzesc spre locul numit 
acasă, aspirat ca de un reflux pustiitor. 
Merg spre gara unde se înnoadă zilele, 
veniri cu plecări într-o inutilă mișcare în 
cerc. Ar fi trebuit, gândesc, să fi avut 
propria corabie până acum, care să-mi 
poarte în siguranţă, bagajul care a rămas 
neconsumat. Ce adolescență searbădă a 
însămânțat în mine acest ogor uscat al 
anilor în care bucuriile s-au conturat doar 
în imaginație. Nu m-au traversat decât 
firave pâraie și acestea provocate, forțate, 
cum aș fi turnat singur, cu o cană, apă din 
deal. Nu s-a agățat de mine nici un ciulin 
adus de vânt. N-a intrat nimeni în tăcerile 
mele să zgâlțâie temelia celulei în care mi-
am zidit fricile, să-i năruiască pereții și să 
lase sângele să curgă afară, cu riscul 
pierderii lui în rătăcirile minții. Încep să 
simt ca pe o amputare absența 
începuturilor. Și încă vreau să fiu trăit, nu 
să-mi fumege rugul în pașnica odihnă a 
obișnuinței. Vreau să n-am nume, să n-am 
chip, să primesc numele și chipul trezirii 
care să mă dizolve în fantasma grației. 

Dar, poate că azi sunt prea deprimat şi de 
mâine voi fi primit în frăţia înţelepţilor. 
Sigur că mă amăgesc, posibilitatea este 
aceeaşi cu existenţa vieţii după moarte. Să 
n-o mai lungesc, azi împlinesc 40 de ani şi 
nu mă aşteaptă nimeni acasă. Nu mi-a 
păsat până acum. Azi, în drum spre gară, 
înfrunt apăsarea din care îmi iau cu 
îngăduinţă o porţie consistentă, cadou de 
ziua mea, peste care s-a grefat ca o 
tumoră o frază aproape infantilă, 
versurile unui cântec sau aşa ceva: „N-are 
rost să te piteşti pe sub copaci, 
strângându-te de unul singur în braţe”. 

 
* * * 

 
Cine eşti tu, întreb de fiecare dată 

când deschid ochii într-o realitate care mă 
cuprinde ca un sorb din care lupt să mă 
salvez alcătuindu-mă din ce-a rămas 
întreg, după. Pentru că eu m-am născut 
după. Nu ştiu cum mi-au rămas întregi 
ochii. Prin care văd mai mult decât alţi 
condamnaţii la suferinţă, născuţi gata 
infirmi. 

Cel mai puţin mă impresionează orbii. 
Dacă aş fi avut curaj mi-aş fi mutilat 
singură privirea. Laşitatea mi-a fost 
hrănită şi de inutilitatea actului în sine. 
Câtă vreme m-am văzut deja, nu mai pot 
şterge cu întuneric chipul grotesc pe care-
l cunosc deja. Câteva poze ale unui sugar, 
inexpresiv, care am fost, nu-mi spun 
nimic. Mi-am chinuit copilăria şi 
adolescenţa urând acel prunc, nevinovat 
de despărţirea noastră. El a rămas acolo, 
inocent, eu m-am desprins tulbure 
precum ceaţa de pe oglinda lacului. Cred 

O 
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cel mai adesea că, cicatricele chipului s-au 
prelungit în interior, anesteziindu-mi 
judecata, altfel nu ştiu cum rezist, dar mai 
ales de ce. După ce oamenii se obişnuiesc 
cu mine, mă acceptă. Îmi pare rău pentru 
ei dar n-am ce să le fac. Cum am trecut eu 
prin colectivităţi şcolare sau locuri de 
muncă, n-au decât să treacă şi ei timpul 
scurt, cât mă au în preajmă. Eu mi-am 
antrenat privirea, să-mi ocolească faţa 
când îmi aranjez părul, sau îmi asortez 
hainele, privindu-mă în oglindă. Cred că şi 
ei fac la fel, dar nu-i problema mea. Mai 
am o stânjeneală doar când sunt nevoită 
să întâlnesc persoane necunoscute. 
Călătoria cu trenul este încă, unul din 
lucrurile care-mi alterează sistemul de 
apărare. Iarna e mai simplu, un fes tras 
până la sprâncene, un fular acoperind 
obrajii, diminuează impactul. Vara însă, ca 
acum, în toiul zăpuşelii sale, sunt 
dezgolită de-a dreptul impudic, privirilor. 
Înaintez greu după ce am urcat treptele 
trenului, prin coridorul aglomerat. 
Oamenii se înghesuie și după ce a plecat 
trenul. Este bine că măcar n-au timp să se 
uite în jur. Îmi găsesc locul, mă aşez şi 
încep exerciţiul. Deschid o revistă, mă 
prefac cufundată în ea. Las răgaz celor din 
jur să se aşeze şi să-şi revină după ce mă 
privesc. Liniştea se prelungeşte mult 
peste experienţele mele. Compartimentul, 
deşi e plin, e tăcut ca un fund de mare. Nu 
văd nimic în revistă, literele se amestecă. 
De încordare simt că încep să-mi tremure 
mâinile şi mă tem să nu mi se întâmple 
lucrul de care mă feresc cel mai mult şi 
care poate să sporească grozăvia. Să-mi 
curgă lacrimile într-un spectacol 
dezgustător. „Intraţi în normalitate”, mă 
rugam: „Ce vă este aşa de greu să vă 
reveniţi”? Lupta asta de-a şoarecele şi 
pisica devine insuportabilă. Șoarecele s-a 
decis să rişte. Ridic ochii din revistă şi 
prima imagine pe care o văd este bărbatul 
din faţa mea care mă priveşte fix, tăcut, 
fără sfială. În general oamenii îmi evită 
privirile, se prefac indiferenţi sau 
preocupaţi de orice altceva. Îl privesc la 

rându-mi şi simt sângele cum mi se adună 
în obraji. Nu mă tem, masca nu-mi dă voie 
să roşesc. El continuă să mă privească, eu 
insist într-o sfidare conştientă până simt 
că ameţesc. Nu văd decât ochii aceia 
străpungându-mi ochii. Nu mai pot să dau 
înapoi. Atâta cutezanţă n-am avut 
niciodată dar nici n-am întâlnit-o. Mă rog 
să se întâmple ceva din afară care să 
întrerupă jocul acesta prostesc, prelungit 
peste fire. Să pună trenul o frână bruscă, 
să urmeze o staţie, să vină controlorul… 

– Plouă! rosteşte cineva de alături. 
Brusc îmi mut privirea pe geamul 
compartimentului unde rafale de ploaie 
creează adevărate izvoare şiroind prin 
stratul de praf. Ca treziţi din somn, 
călătorii discută despre ploaia mult 
aşteptată. Eu o binecuvântez azi, mai mult 
decât plantele. Se discută despre fotbal, 
despre berea de la vagonul restaurant, 
despre secetă, despre orice ca şi cum o 
necesitate a conversaţiei a scăpat dintr-o 
lungă perioadă de interdicţie. Privesc în 
jur, citesc, privesc pe geam, dar niciodată 
înainte. 

 
* * * 

 
Sunt obosit, dar nu ca după o muncă 

fizică. Sunt mai mult mahmur după băutul 
cu inconştienţă a diverselor reţete 
existenţiale. Cineva mă împinge din spate 
pe coridorul trenului, căutând să treacă 
mai în faţă cu bagajul cât o căruţă. 
Neatent, dau peste persoana din faţă, o 
fiinţă firavă, o adolescentă gândesc şi 
tocmai mă pregăteam să cer scuze, când, 
ea s-a întors şi gura mi s-a încleştat, 
lipsită brusc de cuvinte. Încadrată de un 
păr blond cenuşiu, aranjat într-o 
dezordine estetică, faţa întreagă îi era 
desfigurată de o arsură veche. Am uitat că 
sunt obosit, am uitat să-mi caut locul, m-
am lăsat împins pe coridor, fără revoltă. 
Când într-un final m-am aşezat, am 
descoperit-o acolo, stând în faţa mea. O 
eleganţă decentă, studiată, din ţinuta ei 
contrasta violent cu chipul schilodit, greu 
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de reprodus în cuvinte. Cu uimire privesc 
siguranţa gesturilor sale, îi admir curajul. 
După minute lungi de tăcere, închide 
revista în lectura căreia se cufundase şi 
mă priveşte în ochi. O înfrunt, deşi mă 
simt umilit, că îl folosesc nedrept orgoliul. 
Dar azi, pot să mă simt umilit, aşa că o 
privesc mai departe. Mă intrigă puterea 
ei. Mă întreb dacă-i adevărată sau doar 
bravează. Ploaia rupe tensiunea strivind-o 
în picături mari ce se izbesc cu violenţă de 
geamul murdar. De acum înainte mă evită. 
Urmează ultima staţie. O geantă de voiaj, 
o carte… N-are bagaje care să necesite 
ajutor. În staţia din care trenul nu mai 
pleacă, oamenii se pregătesc pe îndelete 
să coboare, Mă strădui să fiu mereu în 
urma ei, studiindu-i atitudinea 
nepăsătoare fără teama de a fi remarcat. 
Peronul îngust păstrează un timp 
densitatea călătorilor, apoi aceştia se 
răsfiră spre multele ieşiri. O urmez, 
scurtând distanţa până când suntem atât 
de aproape, să-mi audă vocea.  

– Un moment, vă rog, vreau să vă 
întreb ceva… Nu aude sau nu vrea să audă 
şi merge mai departe. Nu ştiu cum s-o 
opresc. Fac un pas înaintea ei, mă întorc şi 
insist: 

– O clipă vă rog… 
Se opreşte, mă priveşte intrigată, îmi 

dau seama de asta după privire şi nu după 
fața ei care nu poate exprima nimic.  

– Pot să vă însoţesc o parte din drum? 
Face un pas într-o parte, nu-mi 

răspunde dar merge puţin mai încet, 
dându-mi de înţeles că am un loc alături. 

– Mă auziţi?  
Ochii ei uimiţi mă săgetează. Continuă 

apoi să meargă cu pasul în pasul meu. Nu 
pare să fi sesizat gafa care, poate doar în 
mintea mea luase proporţii catastrofale. 
Se opreşte într-o staţie de autobuz. Mă 
simt ca un copil, neavând altă grijă decât 
să urmeze mâna care-l conduce. Urmăresc 
mâinile ei făcând gesturi obişnuite cu o 
delicateţe care mă înfioară, dorind să le 
simt pe mâinile mele. Pe trupul meu. 
Pentru totdeauna. Clipa asta era 
Perfecțiunea. Tresare, face câţiva paşi 
repezi care mă surprind. Dar nu, nu fuge 
de mine, se apropie doar autobuzul pe 
care îl aştepta. Înainte ca acesta să 
oprească în staţie, se întoarce spre mine şi 
mă întreabă cu o voce fără vârstă.  

– De fapt, ce doriţi domnule?  
N-am avut timp să mă gândesc. 

Întrebarea m-a luat prin surprindere iar 
timpul scurt nu-mi dădea răgaz de 
meditaţie.  

– Azi împlinesc 40 de ani şi nu mă 
aşteaptă nimeni acasă!, spun repede ca să 
mai rămână timp şi pentru răspuns. 

Râsul ei ca o cascadă m-a oprit în loc 
în timp ce uşile autobuzului se închideau, 
ştrangulându-l. 
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 

 

 
 

 

Pedeapsa 
 

 
 

 

entru că a fost șovăielnic. Adică 
șovin. 

Pentru că nu s-a implicat. 
Pentru că n-a catadicsit nici barem să 

salveze aparențele, ce dacă băga de la el, 
asta ar fi demonstrat că mă iubește, că mă 
vrea, că e disperat după mine și că merită 
să mă mărit cu el!... 

Ce, era greu acolo să spună că are în 
cont ceea ce nu are, să-mi ia ochii cu o 
blană de-mprumut, să mă dea pe spate cu 
o mașină rent a car? Asta i-ar fi dovedit 
intențiile serioase, matrimoniale. Nu le-a 
dovedit, așa că de la 4 ianuarie acum un 
an i-am dat block. După care mi-am dat 
existența pe calea cea bună. – Uite, acum 
mă cunun religios la biserica aflată chiar 
la colțul străzii lui. Din răzbunare. N-are 
decât să sufere. Ce-mi pasă mie? Cu un 
bărbat adevărat, care m-a meritat, care 
mi-a oferit tot ceea ce el nu a fost în stare 
nici barem să-mi promită! Iote ce 
limuzină de lux e în spatele meu! A lui, a 
lu' soțu' meu, a lu' proaspătu' meu soț! Și 
pe lângă ea, câtă lume bună!... - Da' ce 
văd? Adică mai bine zis – nu văd!?  Pe el, 
în ușa scării, frângându-și mâinile de 
remușcare!  Tot recalcitrant a rămas! 
Suferă în tăcere, se dă cu capu' de pereți 
în casă, în loc de zidurile scării, în văzu' 
poporului care să-l judece!– Ia să mă 
apropii! Ia să pui o-ntrebare: 

 
- Mata d-acolo, că văz c-ai ieșit din 

scara aia, îl știi pe vecinu' lu' matale care-
arată așa?... 

Interlocutoarea o privește câteva clipe 
surprinsă și cu buzele subțiate, 
măsurând-o cu privirea(am fost poate 
prea politicoasă, cu șmecherii ăștia de la 
oraș treb'e să fii mai direct)... 

Simte unghiuța degetului mic bine-
crescută a soțului în spate, prin voalurile 
rochiei matrimoniale: 

 - Ce crezi fa c-ăia de la rentăcar cu ăia 
le la magazinul cu rufe              de-
mprumut de pe lipsca stă să t-aștepte pe 
tine să le dai înapoi și-n zi scurtă? Ia mai 
bine grăbește-te da' mai-nainte scoate 
cardu' cu contu' ăla baban de zici că-l ai 
ca să dăm un disconto la masa de la 
crâșmă c-al meu e cam blocat!... 

Interlocutoarea terminase de a o 
scruta. 

- Mi-a zis să-ți transmit că de l-oi căuta 
nu mai stă aici, și-a terminat studiile în 
străinătate și după ce și-a găsit serviciu 
acolo s-a și căsătorit! Tot acolo! – Din 4 
ianuarie – anul curent! 

●

P  
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Emil BRUMARU 
 

 

 

 
Nació el 1 de enero de 1939, en la aldea 
Bahmutea, provincia Tighina, Besarabia, 
hoy República Moldavia, médico. Entre 
los años 1963 y 1975 fue redactor, 
periodista de la revista Conversaciones 
Literarias. En el año 1966 debuta como 
poeta en la revista Luceafarul (El Lucero), 
y su primer libro de poesía aparece en el 
año 1970 intitulado El detective Arthur. 
Sus colaboraciones  son frecuentes en 
diversas revistas, tales como Rumania 
Literaria, Anfiteatro, Tribuna, La estrella, 
etc. Ha sido distinguido con numerosos premios por su actividad poética, como el premio de la Unión de 
escritores por debut en el año 1070, el premio Nacional de Poesía Mihai Eminescu el año 2001, el Premio 
Opera Omnia de la revista Ateneo el año 2005, entre otros. 

Mario CASTRO NAVARETTE 
 
 
 

La astenia 
 
 

Habla en voz baja, o mejor rumorea,  
Hoy me siento impotente como la seda, 
Solo mi espíritu se resbala en casa 
Por las grandes alfombras y espera. 
 
Su entrada en los sueños es permitida 
Desde hace mucho. Se ha preparado concientemente. 
Mis ropas endebles palpitan 
Para que las envuelva toda la lirica de su ser. 
 
Porque se marchará. Y en el cuarto blanco 
Me quedaré con mi rostro más bello. 
Y cada cosa me pedirá  
Sonreirle. Hoy me siento como la seda. 
 

 
 
 

 



Vara 2020  | Contact international 481 

 

El cierbo 
 

Ayer  llegó un hermoso cierbo a la estación 
A sacar un billete para el rocío blando. 
Quería irse. Por primera vez 
Por la viejas ventanillas daba vueltas. 
 
Crecían lentamente en sus cuernos tristes 
Grandes naranjas balanceando zumos 
De la tarde, frágiles pañuelos, 
Pedazos de azúcar candil transparente. 
 
Todos se extrañaban cómo él puede cosechar 
Con su hocico, entre los caracoles, la zeda llena 
De centeno, por las sartenes con resina, 
Las mujeres se ofrecían para protegerlo 
 
Que entre elegantemente en primera clase, 
Que se empañen los espejos con sus narices, 
Cuando desmaye le estruje suave el limón 
En su lengua blanda como la cera. 
 
Mas lo entrgaron al apeadero de los ferroviarios 
Y se quedó, pestañeando rápidamente,  
Que llore profundamente al márgen de las horas 
A la sombra de una torre de agua opaca. 
 

 
 

Canto de otoño 
 

Suavemente inclinado en las grades romanas 
En este otoño sin gran valor, 
Sin haber amdo, con mis documentos extraviados, 
Yo, que ya no se escribir bien, 
 
Y me murmuran en mi alma  la llama sacra 
Estruja  secretos y sordos manjares, 
Renuncio, ¿Por qué buscar como un niño 
Balones estropeados y podridos por el canalón?  
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¿Y a qué vidme dulces  le mandaría 
Sobres pegados con la yema de huevo? 
La escarcha posa en mi pecho su oreja, 
Lámparas nuevas se derrumban con un suave eco... 

 
    
 

Cuenta para muchachas y 
señoronas 
  
 

el elefante 
mueve 
su  
trompa 
la calle 
de la estación 
ofrece 
su   
gasolinera 
el avion  
tira 
su  
bomba 
mas  
nadie 
no 
sucumba 
 

 
 

 
  



Vara 2020  | Contact international 483 

 

Amnesia 
 
 
 

Si tomas una naranja 
Y la desvistes completamente 
Para verle su profundo meollo 
En los cuales los ángeles lloran 
Con fresas en lugar de ojos 
Y alas de las hojas de los álamos 
Sucede que olvides todo... 

 
 
 

Canto 
 

Ah, hoy estoy alegre como un cristal 
Sin mas me visto como los ángeles 
Y cada boton  me es triunfal 
Coronado de frescos reflejos. 
Tomaosme, espejos, en vuestro quarzo 
Un poco más, porque ya quiero marcharme 
Hacia el dulce mes de septiembre donde mi objeto 
Es solamente sentir en mi pecho el rocío. 
 

 
 

Casualidades 
 

Ocurre que me llegue una fruta a mis manos 
Intocable mas que por mi inocencia,  
Para que me origine un umbral, llave en la puerta 
Que floreciera me sucede. 
 
Y como era para nada atento y  cerca  
De mi cualquier astro rotaba, 
Cortaba cándido con el ancho del ala del sombrero 
Un sol feliz, como una estrella... 
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Cleopatra LORINȚIU 
 
 
 
 

Ciudata viață 
a poetului 
Gheorghe 
Tomozei 

 
iaţa stufoasă, cu lumini şi umbre, 
a unui poet, cred că are nevoie de 
o poveste simplă şi limpede. 

Astfel, nuanţele infinitesimale ale acesteia 
vor rămâne acolo, în versuri, iar povestea 
propriu-zisă va fi ceva colateral, ceva de 
citit sau de necitit, din care se pot afla câte 
şi mai câte,dar nimic esenţial. Esenţialul 
rămâne numai în versurile acelui autor. 
Cu acest gând îmi imaginam cum voi 
aşterne în scris povestea vieţii şi operei 
lui Gheorghe Tomozei, pentru că dintr-o 
dată, unii mi-au spus că e nevoie de 
aceasta. În sfârşit, cei care cred că ar fi 
nevoie de o biografie a lui Gheorghe 
Tomozei sunt o mână de iubitori de 
literatură, interesaţi de poveştile vieţii 
literare româneşti din anii’60-’90.   

  
***   

Marele priceput în biografii, scrise şi 
rescrise, albume retrospective şicărţi 
aniversare, marele ştiutor, original şi 
preocupat în ceea ce se cheamă „restituire 
literară“ era Tomozei însuşi. Oare s-a 
gândit că poate, la un moment dat, cineva 
se va apuca să scrie ceva despre chiar 
„viaţa şi opera” lui? Cochetând mereu cu 
gândul morţii, „alintându-se” mereu cu 

această aprehensiune persecutoare, se 
simţea totuşi nemuritor sau mai exact îi 
plăcerea să se joace de-a nemuritorul.   

Tomozei şi-a adunat toate cronicile 
scrise despre cărţile sale, le-a lipit 
conştiincios pe file albe, le-a perforat cu 
perforatorul, le-a îndosariat în ideea că 
ele vor rămâne poate. În ideea că oarecine 
le va publica într-o zi? Habar nu am. Când 
l-am cunoscut, fiecare din noi doi era 
ocupat cu câte o complicată poveste de 
dragoste, fiecare era probabil cu gândul în 
altă parte şi flirtul colegal, simpatic şi 
benign derulat între noine-a lăsat doar un 
gust dulce-acrişor. El s-a tot transformat 
mai apoi în altceva, iar acum în amintirea 
a tot ce a fost,a unei căsătorii şi a unui fiu 
pe care îl avem împreună, iată-mă datoare 
cumva să punctez unele clipe din 
biografia sa, în aşteptarea acelei cărţi, 
pasionate şi bineintenţionate despre 
„viaţa şi opera“ lui, scrisă poate de un om 
al viitorului. Cel puţin aşa sper.   

  
***   
Câteva din gândurile mele, le-am 

aşezat într-o stângace ediţie de restituiri 
din textele lui de publicistică, o carte 
publicată la Domneşti, acolo unde au fost 

V 
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donate şi mare parte din cărţile bibliotecii 
Tomozei, obiecte personale, reviste şi 
amintiri, manuscrise. Domneşti a fost o 
alegere bună, pentru că încercările toate, 
făcute pe lângă autorităţile din Piteşti şi 
Câmpulung Muscel, în speranţa de a crea 
undeva un spaţiu care să îi păstreze 
memoria, s-au lovit de un zid.Reiau 
aşadar câte ceva din acest text: „Va mai 
trece vreme până când critica şi istoria 
literară se vor pronunţa cu obiectivitate 
constructivă în ceea ce priveşte opera 
unora dintre contemporanii noştri, 
scriitorii care au marcat peisajul literar 
românesc în a doua jumătate a secolului 
XX. Poate cătermenul«obiectivitate 
constructivă» este inventat şi chiar 
contradictoriu, totuşi mie îmi pare 
necesar de aplicat şi evaluat în literatura 
română contemporană.   

Acest timp istoric devine brusc 
necesar pentru distanţare şi reevaluare. 
Un timp pentru distanţare, la urma urmei 
este trebuitor în toate cazurile dar poate 
să devină din nefericire un timp al uitării, 
al neglijării unor capitole din istoria 
noastră literară ceea ce ajunge să fie un 
păcat, o irosire. Un păcat al nepomenirii, 
al necunoaşterii şi mai ales al 
neîncurajării cititorilor care se formează, 
aceia care vin acum să descopere lumi şi 
cărţi. De ce i-am priva de bogăţia unei 
literaturi?   

  
***   
Puţini scriitori români contemporani 

au fost atât de preocupaţi, de frământaţi 
de gândul posterităţii, al imaginii publice, 
de statutul şi rolul lor în literatură 
precum Gheorghe Tomozei. El face parte 
dintr-o lume scriitoricească formată 
odată cu ceea ce era «noua lume» de după 
război, cu avânturile, utopiile, naivităţile, 
contradicţiile şi constrângerile ei, cu 
simţul datoriei şi al responsbilităţii în 
«cetate», cu influenţa benefică şi 
respectată a înaintaşilor, o lume ce 
cocheta uneori cu idei noi dar şi cu 
speranţa înlăturării unor oprelişti. O 

lumea scriitoricească trăind cu obişnuinţa 
unui statut câştigat în societate prin 
literatură, mai mult sau mai puţin, 
subordonată cerinţelor politice ale vremii. 
Nu are rost să judecăm noi această lume, 
nici să o etichetăm. Putem să încercăm s-o 
înţelegem şi să alegem valoarea înlăuntrul 
întregului, căci nu puţine au fost lucrurile 
de valoare care s-au scris şi s-au publicat. 
Cu timpul, anumite atitudini, idei 
exprimate, elemente de cod artistic şi 
civic vor fi din ce în ce mai greu de înţeles 
de un posibil public cititor ce ar binevoi, 
să zicem, să parcurgă cărţile acelei 
vremi.   

 

 
 

Despre poetul Gheorghe Tomozei s-a 
spus că a fost prolific, iar criticii literari au 
scris mult despre el, zeci de cărţi ale sale 
au fost întâmpinate şi comentate în 
revistele vremii, dar şi ansamblul operei 
sale poetice. Totuşi, se pare că Tomozei 
însuşi nu a fost niciodată mulţumit de 
receptarea critică a operei sale şi nici de 
laurii cu care i-a fost încununată opera, 
această nemulţumire lăuntrică 
măcinându-l foarte. Izvora ea dintr-un 
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caracter paradoxal,dintr-un fel de a fi? 
Poate că da.   

Omul care şi-a jertfit, aş zice cu puţină 
teamă de a nu fi patetică, ani de zile 
pentru restituirea operei unor prieteni, 
pentru cărţi de rememorare şi insertare 
în peisajul literar, dacă ar fi să ne gândim 
numai la Nicolae Labiş şi Nichita 
Stănescu, dar mai sunt şi alte exemple, 
omul care a găsit o vorbă, o expresie 
anume pentru a-i evoca pe Mihai Gafiţa, 
Veronica Porumbacu, Virghil Gheorghiu, 
Anatol E. Baconski, cei pieriţi la 
Cutremurul din 1977, dar şi pentru 
Dominic Stanca sau Florin Mugur, toţi 
scriitori dispăruţi, a receptat cu 
nemulţumire lipsa «recunoştinţei 
colective» sau a recunoaşterii am putea 
spune, cu un soi de undă de bosumflare 
copilărească, reflex al unei copilării 
chinuite carel-a şi impregnat de altfel, 
pentru viaţa toată.   

Jurnalistul Tomozei era de fapt tot 
poetul Tomozei căci el presăra în 
rândurile sale de proză şi notaţie 
jurnalieră câtă poezie putea, având şi 
meritul de a apropia cititorul de nişte 
lumi şi de nişte teme. Insera deci 
substanţă poetică şi în orice caz noţiuni 
de estetică, de istorie, de arheologie, 
creând gustul pentru lectură, pentru 
iscodire şi cunoaştere într-un public 
nevăzut ce citea ziarele şi revistele vremii 
care, vai, cam păreau toate la fel. Din 
magma de vorbe culese, rândurile lui 
Tomozei marcau cititorul,erau 
memorabile şi reuşeau să se distingă 
printr-o spunere, o idee, un sens. El a avut 
acest gen de rubrici şi rubricuţe la fel de 
fel de jurnale, şi le intitulase inspirat: 
„Desene pe asfalt” sau „Grafitti” sau 
„Oracol”.   

Texte despre toate cele, nu de puţine 
ori presărând gânduri, comentarii, 
reverenţe făcute amicilor sau aluzii acide 
adresate unor confraţi ori în marginea 
unor nemulţumiri, în general culturale. 
Asemenea proze scurte cum le-aş zice eu, 
Tomozei a reunit şi publicat în timpul 

vieţii sub titlurile „Manuscrisele de la 
Marea Moartă” şi „Plantaţia de fluturi”.   

Titluri frumoase şi elegante înfăţişând 
publicului un spirit colocvial, sfătos, un 
comentator atent şi vivace, uşor de stârnit 
şi greu de împăcat, caustic adeseori, 
livresc şi calofil, pe alocuri de-a dreptul 
preţios, iubitor împătimit de carte şi mai 
ales de beletristică. Am găsi într-un plic, 
aşezate cu grijă, câteva manuscrise ale 
unor articole pe care le publicase în presa 
de după 1990 şi pe care voia să le 
reunească într-un volum. El remarca de 
altfel în jurnalul sporadic şi pe alocuri 
chiar eliptic pe care l-a ţinut, că acest scris 
la ziar, la gazetă, practicat în mare parte 
datorită nevoilor materiale, necesităţii de 
a câştiga şi de a se întreţine, l-a chinuit 
toată viaţa şi i-a secat puterea de a scrie 
un jurnal adevărat.   

După anii ’90, situaţia scriitorului 
român profesionist să zicem, a scriitorului 
care nu s-a înscris prin partide şi nu s-
aagăţat de braţele aşa numitei societăţi 
civile susţinute financiar din surse bizare 
sau oculte, devenise problematică. 
Tomozei nu a vrut să fie «racolat» de nici 
o undă politică a vremii de tranziţie, 
încăpăţânându-se să păstreze o anume 
independenţă,dar simţindu-se şi 
nedreptăţit de lumea nouă instalată la 
cârma instituţiilor literare şi culturale 
româneşti, în general. Asistăm aşadar, în 
aceşti ani de după nouăzeci, în care poetul 
a mai scris şi publicat, tot mai greu, tot 
mai chinuit, tot mai puţin, la un soi de 
judecată aspră şi chinuitoare, la un soi de 
«dureri înăbuşite» cum ar fi spus 
Sadoveanu, în care strălucesc pe ici pe 
colo, perle de frumoasă spunere sau 
împerechieri surprinzătoare de vorbe.   

În poezie, limbajul poetului ajusese la 
esenţializare, cea mai ciudată, dar poate şi 
cea mai frumoasă este cartea sa din urmă, 
„Un poet din Tibet”, în care autorul 
ajunsese deopotrivă la încifrare şi 
esenţializare. Într-un text pe care la un 
moment dat Tomozei l-a scris despre un 
scriitor destul de puţin evocat şi chiar 
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nedreptăţit, este vorba despre Dominic 
Stanca, am senzaţia că de fapt se 
autodescrie, sau mai exact descrie ceea ce 
se petrece şi avea să se petreacă în fapt cu 
propria sa creaţie poetică, cu propriul său 
traseu literar. Am să citez câteva rânduri, 
eliminând cu bună ştiinţă numele lui 
Dominic Stanca. Iată: „Citindu-i azi 
însemnările de jurnal (ultimele, scrise pe 
patul spitalului ca înaintea unei trageri pe 
roată) îmi dau seama că nici atunci, ce 
grozăvie! nici atunci el nu socotea că e 
îndreptăţit să se obiectiveze acordându-şi 
măcar şansa postumităţii. Cel care tot 
timpul s-a arătat încântat de colegii lui, 
adesea exagerându-le virtuţile, şi-a gândit 
necruţător răsunetul posibil al cuvintelor 
sale tensinate. E bine aşa? E bine să te laşi 
devorat de şarpele îndoielii nimicindu-ţi 
elanurile dintr-o mare, primejdios de mare 
modestie tradusă printr-un umor şi el 
excesiv, aplicat mai ales propriilor 
demersuri?   

După ce am mai trăit exemplul lui 
Miron Radu Paraschivescu, cel care a lan-
sat, apăsat, ideea că «nu are un puternic 
talent personal» drept care se mulţumea 
doar să dea echivalenţe româneşti unor 
sonuri străine, îmi vine să spun că nu, că nu 
le trebuie oferite criticilor comozi aseme-
nea capcane. Jocul superior care e 
frământarea artistului ce se vede, dintr-un 
prea mare exces de scrupule, învins în 
luptele (de ateleier) , dorinţa de a se 
desăvârşi printr-o dueroasă etalare (şi 
evident exagereare) a unor imperfecţiuni, 
ei bine, toate acestea sfârşesc prin a căpăta 
credibilitate.”   

  
Este fără îndoială, un adevărat soliloc-

viu al scriitorului, el era frământat de 
soarta literaturii şi a locului unui scriitor 
anume dar în pielea căruia se şi vedea, 
căci atitudini de maximă îndoială şi de 
punere a altora înaintea interesului per-
sonal, ei bine acest tip de faptă i-a carac-
terizat viaţa vreme de câţiva zeci de ani.   

Nu e de mirare că generaţii întregi l-au 
cunoscut pe Tomozei ca pe autorul cărţii 

„Moartea unui poet”, o anchetă literară 
foarte interesantă, inedită la noi ca gen 
literar, un fel de reconstuituire cvasi 
detectivistică a vieţii şi morţii lui Nicolae 
Labiş. Dar să scrii zeci de ani literatură iar 
până la urmă ce e ales din opera ta să fie 
doar punerea în chenar a gândurilor 
despre un confrate, evident, iubit, preţuit, 
dispărut, nu pare echitabil în nici o ordine 
a lucrurilor, indiferent de contextul 
cultural!   

Revenind la articolul despre Dominic 
Stanca, nu mă pot împiedica să remarc 
faptul că Gheorghe Tomozei presăra 
spuneri pe care într-un fel subconştient 
poate, şi le-ar fi aplicat sie însuşi: „…nu 
era un învins. Era, în ciuda exerciţiilor 
îndelungate şi în pofida precocităţii, un 
scriitor care abia începea să articuleze 
semnele unei mari opere. Citindu-l, mai 
corect spus, recitindu-l îmi dau seama că 
(…) începuse să vadă în sine tiparul de 
sânge şi nervi al unui scriitor chemat să se 
rostească. A scris suficient pentru a exista.   

A venit însă atrocele deznodământ. 
Intenţionasem iniţial ca în locul rândurilor 
acestea să încerc într-un scurt eseu să 
demonstrez vigoarea talentului lui (…) 
printr-un convingător colaj de citate dar 
patima mea pentru jurnalistică mă învinge 
(şi mă convinge) că nu e - cel puţin pentru 
peniţa mea - vremea cea mai potrivită 
pentru a analiza «la rece» o viaţă şi o 
operă devenite, prin devălmăşie, o rană.”   

Exerciţiul pe care vi-l propun mi se 
pare, sincer, tulburător căci, repet, dacă 
facem abstracţie de numele scriitorului 
evocat (într-un articol din 18 martie 
1983) aceste rânduri parcă ar fi scrise de 
un dublu al lui Tomozei despre sine 
însuşi! Ca şi cum am asista la un exerciţiu 
liric al lui Pessoa, scriitorul care îşi crease 
eu-ri alternative pentru a se putea 
exprima mai bine sau pentru a-şi 
dezorienta contemporanii... Viaţa şi opera 
le resimţea Gheorghe Tomozei ca pe o 
rană continuă, fiind structural creat parcă 
să vază partea goală a paharului: şi-a 
evocat nu odată cu deznădejde originea 
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socială, mama dintr-o familie nu neapărat 
săracă sau foarte săracă, dar oricum 
modestă, o femeie încăpăţânată şi într-un 
anume fel cu o personalitate forte, care 
pleacă din sat spre Bucureşti din pricina 
pruncului pe care îl purta în pântec.   

Ce vremuri, în 1936, când această fată 
frumoasă preferă să înfrunte o lume 
conservatoare, să fie o rebelă, şi să facă un 
copil din flori. Copil născut la Leagănul de 
orfani „Sfânta Ecaterina” din Bucureşti, 
unde Franţa Stăncescu (născută la 1 
aprilie 1917, la Pucheni, Raionul Muscel) 
mai rămâne o vreme hrănind cu laptele ei 
şi alţi copii abandonaţi, fraţi de lapte al 
micului Gheorghe (se pare că i-a dat acest 
nume după numele tatălui biologic, rămas 
până la urmă necunoscut).   

Copilăria cea mică s-a petrecut aşadar 
într-un leagăn de copii şi apoi într-o 
cămăruţă cu chirie din strada Ion Călin. 
Zilele celor doi nu erau uşoare: Franţa 
muncea ca să poată întreţine copilul pe 
care-l lăsa în grija unei vecine. Lucrurile s-
au mai îndreptat după apariţia acelui 
domn Tomozei, cu care ea se va căsători 
cam când copilul avea vreo şapte ani şi 
care l-a înfiat cu acte în regulă, dându-i 
numele său. Pe acest domn Tomozei, 
poetul avea să-l numească „tată” pentru 
că i-a şi fost tată cu adevărat.   

L-am cunoscut şi eu, mult mai târziu 
prin 1986, locuia la Bucureşti, într-un bloc 
cu patru etaje din cartierul Drumul 
Taberei, pe Aleea Callatis, împreună cu a 
doua sa soţie, Rodica. Mama Franţa, 
demnă şi la fel de încăpăţânată, îşi reluase 
numele de fată, Stăncescu. Tatăl, gârbovit 
şi bolnav păstra urmele bărbatului chipeş 
care fusese. Relaţia dintre tată şi fiu era 
de o complicitate caldă, iar tatăl avea să-i 
lase fiului... cinci caiete şcolăreşti dictando 
cu coperţi de vinilin, scrise cu literă 
aproape ilizibilă, povestea vieţii sale pe 
care vai, nimeni nu a citit-o mai apoi şi 
nimeni nu a putut-o descifra.   

Din copilărie, Gheorghe Tomozei avea 
amintiri în general frustrante, nu era un 
copil care se juca cu alţii, prefera joaca pe 

un preş uzat cu chibrituri şi nasturi sau pe 
duşumea, în aşteptarea mamei. Amintirea 
bombardamentelor din război, apoia 
cârciumei în care lucra mama, apoi a 
valului proletar în care «tovarăşa 
Stăncescu» devenise un fel de asesor 
popular, toate astea, erau evocate mereu. 
Noul regim de după al doilea război 
mondial dădea celor săraci o şansă, dacă 
ştiau şi voiau să o folosească şi tânărul 
Tomozei talentat la literatură, istorie şi 
caligrafie, a folosit-o din plin. Aşa începe 
să scrie, să versifice şi aşa ajunge mândria 
mamei sale.   

În fapt, peisajul argeşean, acel «la 
ţară» adeseori evocat, nu există încă, 
trebuie că familia să se fi apropiat mult 
mai târziu de fata rebelă plecată la 
Bucureşti, prea mândră ca să divulge 
numele tatălui plodului său, prea mândră 
ca să se întoarcă înapoi, la Pucheni şi Malu 
cu Flori. Aşa că Bucureştiul este locul 
copilăriei poetului, cu adresa din strada 
Ion Călin unde au locuit o vreme. Intrarea 
la Şcoala de literatură „Mihai Eminescu” 
avea oarecum să îi pecetluiască destinul. 
Avea să fie scriitor şi numai scriitor.   

  
***   
Într-un timp în care gluma nu era 

chiar cea mai bună cale de-a trece nici de 
cenzură nici de privirile acre ale unor 
«tovarăşi», Tomozei era un ludic în sensul 
cel mai pur şi mai literar al termenului. 
Aceasta a fost una din frecvenţele pe care 
s-a întâlnit cu Nichita Stănescu, şi uite-aşa 
se amuzau ei de toate şi de tot, presărând 
în umorul lor pete de literatură, vrute sau 
nevrute. Stau să mă gândesc, dacă 
Bulgakov, sau Ilf şi Petrov, mari scriitori 
ruşi care au ironizat în chip genial 
stereotipiile umane ale unui bolşevism 
primitiv, sunt încă aşa de actuali şi de 
gustaţi de ce nu ar fi gustate ironiile fine, 
rafinate şi cutezătoare ale 
contemporanilor noştri?   

Ironia era floreta cea mai fină din 
arsenalului lui Tomozei, ironie dublată 
adeseori de o aciditate greu de suportat 
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de unii. Vocea îi devenea un pic răguşită şi 
cuvântul lovea pieziş, fără drept de apel. 
Asta, rar. În cea mai mare a timpului 
Tomozei nu privea drept în faţă 
interlocutorul, îi evita privirea aruncând o 
străfulgereare piezişă de parcă ar fi fost 
angajat într-o luptă corp la corp. Ironia nu 
îl părăsea însă niciodată, poate doar 
atunci când atacul «contimporanilor» era 
foarte greu de suportat precum în 
scenariul unui proces înscenat la revista 
Argeş, proces care i-a mâncat sănătatea 
ani în şir.   

 El se aştepta ca gesturile sale de 
cultură făcute faţă de zona geografică pe 
care o considera de obârşie (prin mama 
sa) să fie apreciate sau, mă rog, puţin 
măcar lăudate, căci recunoştinţa îi era 
adesea singura posibilă răsplată.   

În cazul Argeş nu a fost deloc aşa. 
Toată lumea recunoştea că făcuse o 
revistă extraordinară, în care pusese şi 
inventivitate şi talent de editor, susţinuse 
nume importante precum Fănuş Neagu, 
Ileana Mălăncioiu, Florenţa Albu, Ana 
Blandiana, Romulus Rusan, Ion 
Negoiţescu, Florin Mugur, Nichita 
Stănescu şi câţi alţii; colecţia revistei 
aşteaptă, cred, să apară în ochii 
publicului. El nu avea însă abilitatea 
necesară de-a nu străluci în urbea de 
adopţie probabil, acumulând un soi de 

invidie latentă şi care avea să facă 
explozie.   

  
***   
 Secretar general de redacţie la revista 

„Cinema“ sau mai apoi la Almanahul 
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 
Gheorghe Tomozei a avut prieteni, dar 
după moartea lui Nichita s-a simţit singur. 
A fost publicat, dar nu a fost mulţumit. A 
ajuns în cărţile de şcoală şi a luat premii 
peste premii, dar se lăsa copleşit uşor de o 
răutate, de o cronică maliţioasă sau 
răutăcioasă, de un „război“ literar pe care 
îl pierdea. Această latură a felului său de a 
fi m-a făcut să spun că a avut o viaţă 
ciudată, cu perle albe şi perle negre. Peste 
cele albe trecea poate cu uşurinţă, dar pe 
cele negre le vedea şi se amăra nespus.   

 Cel mai autentic este însă Gheorghe 
Tomozei în substanţiala sa operă poetică 
din care puteţi citi acum o selecţie. Cineva 
va scrie, sper, până la urmă, „Viaţa lui 
Gheorghe Tomozei”. Sper să fie cineva de 
bună credinţă, iubitor de literatură şi de 
poeţi, cineva care să ştie să se scufunde 
într-un timp şi să îl înţeleagă aşa încât 
paginile superbe scrie de el să ajungă la 
cititor, iar viaţa sa, dedicată numai şi 
numai literaturii, să nu fie uitată. Cred că 
asta şi-ar fi dorit.   

Aprilie 2020, Tel Aviv, Israel   

 

Internaționala iubitorilor de 
literatură și Banca 
amintirilor Goldhammer 
 

vem noroc cu globalizarea și 
zborul informației prin internet în 
patru zări. Pasionații de scris și de 

citit se reunesc în grupuri, scot reviste 
digitale internaționale, scriu unii despre 
alții cu frenezie și meșteșug, își trimit 

mesaje de susținere într-o Internațională 
sublimă și de neoprit. Și de necenzurat. 

Prin Internaționala asta am ajuns la 
domnul Goldhammer, mai exact lucrurile 
s-au petrecut astfel: George Roca ( 
românul australian pasionat alcătuitor de 

A 
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reviste, Editura Rexlibris Sydney, 
Australia 2019 ) a comunicat cu Adrian 
Grauenfelds ( autorul pasionat și făcător 
de reviste din Tel Aviv, posesorul Editurii 
Saga, ) și așezând un cuvânt înainte al lui 
Dorel Schor au transformat cartea în 
format electronic în una tipărită și în 
Israel: povestirile domnului Goldhammer. 

 

 
 

Cartea a ieșit dintr-un lanț al 
prieteniei, veriga ultimă fiind eu, 
angajându-mă să găzduim o lansare a 
acestei plachete într-o seară literară la 
sediul reprezentanței icr din tel aviv, unde 
mă aflu în acest moment al vieții 
mele.Evident lanțul prieteniei se va 
întinde cumva, va progresa, căci de seară 
se va ocupa Ana Maria Mărgineanu, și 
poate de carte voi scrie și eu, voi trimite 
aceste rânduri poetului Lucian 
Avramescu posesorul AMPress, el va avea 
amabilitatea grațioasă să le publice … 
ș.a.m.d și tot așa oamenii, unii cu alții 
,poate chiar fără să se cunoască deloc dar 
împărtășind pasiuni comune, gânduri 
bune și un anume optimism stric necesar 

în asemenea cazuri, vor tot continua 
lanțul prieteniei literare internaționale ca 
într-un celebru film american în care un 
puști era declanșatorul unei infinite serii 
de fapte bune. 

 
În Banca amintirilor se depun cum e și 

firesc amintiri: aceea a mamei(și-a dorit 
mereu o mașină de cusut), a tatălui( a 
visat o bicicletă),amintirea casei (trec 
pragul de lemn al casei părintești..) , o 
bucățică de abecedar : ” Intru în 
dormitorul cu mobile de lemn de brad şi 
resimt mirosul plăcut al saltelelor 
reumplute în fiecare an cu ierburi plăcut 
mirositoare culese de pe câmpiile 
mângâiate de soare şi de roua parfumată 
a dimineţii… de legătura de busuioc 
atârnat la oglindă, de lingura de lemn care 
reuşeşte să-mi redea gustul bunătăţilor 
gătite de mama. ” 

Deci în bancă există multă nostalgie.Și 
nostalgia începe la Beiuș, orașul 
copilăriei, în Bihor, la poalele Apusenilor. 
”Valea Nămăieşti ce trecea „hăpt” prin 
centrul oraşului”, o lume curată și simplă, 
o lume cristalină…Oare idealizată ? Cine 
poate ști…povestea e așa de atracțioasă 
încât de ce nu ne-am lăsa de bunăvoie în 
naivitate precum copilul ale cărui amintiri 
ne așteaptă:” Pe malul unde apa era mai 
mică, erau mulţi pui de peştişori. Îi 
prindeam cu mâna liberă şi îi beam cu apă 
din râu în ideea că vom învăţa să înotăm 
ca ei.” Atât de frumos ! 

Binecuvântată inocență, minunate 
amintiri.Totul e perfect vizual, 
cinematografic, Goldhammer povestește 
și vezi peisajul cu culori vii, cupele imense 
care învârt apa și o trimit spre grădinile 
de zarzavat,atelierul ceasornicarului 
Leibovici și auzi ticăitul sutelor de 
ceasuri, toboşarul satului care bătea în 
tobă şi anunţa ştirile: „’tenţiune, ’tențiune! 
Puuuu-blicaţiune! Tătă lumè să ascultie, 
ordin dă la primărie!” 

Erau știri de avertizare iar copilului i 
se părea că Beiușul e centrul lumii:„Astăzi 
nu lăsaţi vitele la leghelit (păscut) că vin 
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cătanele la puşcălit (exerciţii de tragere) 
şi pă care-o nimereşte, statul nu feleleşte 
(răspunde)!!!”. Ăsta era anunțul de mare 
importanță. 

Apoi se completează galeria de 
personaje: profesorii,desigur, dar și alții 
precum”Distinsul domn, Iosif Abrudan, 
avocat orădean de prestigiu, poet, 
pamfeltist, actor, boem… a compus o serie 
de pamflete în versuri ” 

Spectacolul zilei de târg, târgul de joi 
de la Beiuș : lapte, smântâna, brânză… 
Bulgărele de unt se vindea împachetat în 
frunze de viţă de vie.Amănuntul e esențial 
și autorul face risipă de amănunte!” 
Carnea se punea pe frunze mari de 
loboda, pe prosoape aduse de acasă,”sau ” 
Galiţele, adică păsăretul, găini, raţe, gâşte, 
curci, se vindeau numai vii pentru a-şi 
păstra prospeţimea. Frăguţe, mure, 
căpșune, coacăze, agrişe se vindeau cu 
cană… sau în cornete de hârtie.” scoverzi 
(plăcinte) cu brânză sau croampe 
(cartofi), pancove (gogoşi) sau castane 
prăjite. 

Parcă vezi și adulmeci piața colorată și 
veselă, aduce a iarmarocul lui Creangă dar 
e plasat într-o zonă multilingvistică, de 
toleranță și întrepătrundere din vestul 
țării , cel mai influențat de Occident… 

O viziune foarte omenească, de 
naturalețe genuină, de un anume firesc al 
frământărilor oamenilor în toiul 
colectivizării forțate, aruncă o altă lumină 
pe un subiect folosit în literatură 
îndeobște în tușe prea îngroșate.Meseriile 
sunt respectate în acest Beiuș ordonat în 
care hornarul își are rostul lui(Hornarul 
era simbolul norocului şi toată lumea îl 
saluta încercând să-l atingă. ),Din acelaşi 
cor făcea parte şi geamgiul care striga 
„Ooooblac” sau „Jaaamuri!” şi sifonaru’ 
care în goana calului ce trăgea căruţa 
plină cu sticle cu sifon striga „Sodaaaa!” 
sau „Haló it a szodáș!” (lb. mag.), adică 
„Alo, aici e sifonarul!”. 

Eroul copil, acest Nică de Beiuș, are 
imaginație tehnică, spintecă burta păpușii 
să vadă ce e înăuntru și demontează 

jucăriile cu arc:”Totuşi insistenţele unei 
învăţătoare cu inimă mare m-au lămurit 
că fără cele şapte clase nu pot merge mai 
departe…” 
Ah, firescul povestirii, al amintirii și 
mărturisirii, nimic nu îl poate egala, nimic 
din arsenalul noilor valuri și tehnici 
narative, cât de sofisticate or fi ele…Cum 
toate lucrurile frumoase și calde au un 
sfârșit, așa e și ieșirea din copilărie a 
naratorului:”Copilăria mea s-a terminat în 
1940, atunci când, după predarea 
Ardealului, hoardele ungureşti se aflau 
cam la 30 kilometri de Beiuş iar familia 
mea, părinţii şi fratele, împreună cu mai 
mulţi intelectuali români am urcat în 
ultimul tren cu destinaţia finală oraşul 
Vaşcău.” 
Atmosfera de la 10 Mai, petrecerile 
populare, excursiile din Țara Moților, 
descrierile copioase, un fel de ”reportaj” 
abundând în amănunte și realism, 
călătoria la Cetățile Ponorului, întâlniri cu 
personaje diferite și relatări savuroase, 
toate încap în această carte de o 
sinceritate dezarmantă. Și de o 
autenticitate cuceritoare, aș adăuga eu. 
” Scriu pentru mine folosind „filtrul 
selectiv” din creier care ne ajută să uităm 
ce a fost rău şi să facă mai mult loc în a 
reţine ce ne face plăcere să ne reamintim 
în continuare” ne spune autorul 
nonagenar, plecat din Bihorul natal și 
stabilit la Tel Aviv, cel care a lucrat o viață 
în domeniul mecanicii fine, inventator și 
artizan, autor al unor surprinzătoare și 
atât de frumoase lucrări plastice în care 
capta în rășină frânturi de botanică, 
insecte și semne de viață lăsate așa, ca un 
soi de mărturii vizuale, la granița dintre 
artă și mărturisire.Reluarea unor texte 
vechi, revizitate, sau surprinzătoare 
observații despre păianjeni, amintiri de 
înțelepciune populară izvorâtă tot din 
lumea fermecată a Beiușului, pasiunea 
nestăvilită față de natură, umor sau mai 
degrabă malițiozitatea, inventivitatea ori 
mai degrabă curiozitatea continuă, aceea 
care ține spiritul viu, toate laolaltă crează 
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o lume specifică a povestirii care atrage, 
place, se lasă citită. 

Povestirea ”Sarcină de partid”, un fel 
de râsu plânsu care se petrece în 1946 și 
în care un tovarăș șef care vrea să fie 
reparată o motocicletă BMW fără 
acumulatori, ne dezvăluie un narator 
capabil de un umor natural, neșarjat, ci 
doar cu un accent nostalgic care chiar 
înduioșează, de altfel lumea naivităților 
sau a exagerărilor ”construirii socialis-
mului” e o sursă nesecată de amintiri 
pentru Goldhamer. 

Ca orice carte serioasă, și aceasta are 
nu doar o prefață ci și o postfață. 
Autoarea,dr.Magdalena Albu, scrie, 
conchide :”Natură, poveste, suflet, 
polimeri… Artistul din Beiuşul Bihorului 
şi Holonul Ţării Sfinte a imortalizat vreme 
de 22 de ani în arta sa nu numai timpul, ci 
şi mişcarea corpurilor solide”… 

În ce ne privește, rămânem cu bucuria 
unei lecturi fermecătoare și a încrederii în 
lanțul nesfârșit al prieteniilor literare. 

 
 
 
 

Vocația grandorii:  
Ierusalimi de Liviu Pendefunda 
 

e spune că ajungând la Ierusalim, 
oamenii veniți din toate colțurile 
lumii, fie că sunt credincioși, 

practicanți sau pur și simplu turiști, poate 
agnostici sau chiar atei, au o uimitoare 
diversitate de reacții: de la extaz mistic la 
dezamăgire, de la înălțare spirituală ori 
revelație culturală la uimire sau tristețe, 
în sfârșit, felurite reacții, reacții 
personale, însă oricum, Locul nu poate 
lăsa pe nimeni indiferent, în primul rând 
pentru simplul fapt că nu e un Loc, ci, 
înainte de toate, un simbol. 

Intelectual de amplitudine, umanist de 
convingere, autor prolific, poezia fiind 
doar una din fațetele profilului său 
complex, Liviu Pendefunda a plonjat încă 
de la începuturile sale literare într-o zonă 
a nevăzutului, a nespusului și ezotericului, 
care intriga de-a dreptul în perioada 
anilor cenzurați: Sideralia (1979), 
Farmacii astrale (1981), Astrul cojilor de 
ou (1982), Falii 1 (1983), Tihna scoicilor 
(1984), Falii 2 (1985), Cabinetul 
doctorului Apollon (1986) erau adevărate 
capcane ideatice pentru ”unii” unor ani în 

care cifrarea și descifrarea, găsirea cheilor 
și identificarea ușilor reprezenta un 
antrenament cotidian în cultură și presă. 

Amploarea căutărilor sale poetice 
avea să impună prin numeroasele volume 
ulterioare, nu puține cărți de eseuri, de 
exercițiu a gândirii, unele de poezie. În 
aceste vorbe adunate aici în vremuri de 
pandemie, când închisă în casă citesc 
puținele cărți care mă acompaniază în 
”exil”, așadar nu pot ajunge la vreo 
bibliotecă, notez timid câteva gânduri 
numai despre Ierusalimi* o carte-obiect 
pe care o am în fața mea, dăruită de autor 
acum un an când împreună cu familia 
dumisale și câțiva prieteni israelieni se 
afla la Tel Aviv și ne-am petrecut o 
frumoasă după amiză privind ochiul de 
apă transucid și melancolic lucitor de la 
Habima Square. O carte de altfel 
remarcată de mulți, comentată din plin, o 
carte cu ilustrații excepționale, de mare 
finețe imagistică semnate de talentata 
fiică a poetului, pictorița Elleny 
Pendefunda, copilul-minune al artelor 

S 
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plastice devenită o tânără plasticiană în 
ascendență, cu carieră europeană. 

 
Vocația grandiosului din cariera 

extrem de bogată și de diversă a celui ce 
este profesor universitar doctor și medic 
neurolog de vocație, estetician și editor de 
revistă, traducător și exeget, face ca 
subiectul, grandios în definitiv, 
Ierusalimul să fie cât se poate de firesc... 

Căci intelectualul de amplitudine, 
umanist din convingere, autor prolific și 
dăruit Liviu Pendefunda avea să exprime 
firește în poezie, întâlnirea ( în literă și în 
fapt ) cu Locul pomenit mai sus, centrul 
spiritual al umanității. Contemplarea, 
departe de-a instala microbul melancoliei 
ori al neputinței tragice,ceea ce la poeții 
romantici venea de la sine, limpezește 
premisele reverberației: este vocația 
asumării responsabilitățiii, a asumării 
măreției, a vieții, a naturii umane, a 
spiritului superior.Dacă forma acestei 
poezii este whitmaniană, îndrăznesc să 
spun, așijderea, suflul ideilor care o 
animă... 

Atmosfera este voit doldora de 
simboluri (cum altfel?)și cam fiecare face 
apel la un segment din cunoaștere ori din 
spiritualitate. Cel care este al creștinătății 
este mai transparent și duce mai ușor 
către mentalul colectiv. Poetul revizitează 
mental momente majore, istorii mărețe, 
prin imagini evocatoare, adeseori de mare 
acuitate și frumusețe: ”Și atunci deschide-
se-va de pe Eufrat/vadul miilor de 
oști;/praf vor fi și ziduri de cetate,/sânge 
și cenușă un înreg regat.//Sfărâmatu-se-
vor idoli de aur, argint/aramă,de piatră și 
de lemn/în furtunile farmecelor lor/ ce'n 
curbuberu picioarele aprind.// Ci doar în 
nemurire semn/aduce-vor/un tom ce' i 
miere pentru duh,/pelin pentru al 
trupului blestem” ceea ce, să recunoaș-
tem, este nespus de emoționant.  

”Emoție artistică”, cam asta ar fi 
treapta pe care se încearcă descifrătorul 
de povești și simboluri vechi printr-o 
nouă încifrare : aceea a poeziei. De aici 

paradoxul creației sale: plecând de la 
sensuri încifrate, poetul ne trimite prin 
descifrare, la noua încifrare a poeziei. 

Ca și cum ne-ar zice : eu m-am chinuit 
și am înțeles, vă dăruiesc vouă sensul 
descifrării pe care îl potrivesc în altceva, 
în vers, în noua încifrare ca o altă 
miraculoasă găoace. 

Îmi amintesc ceea ce spuneau sau 
chiar exprimau alți poeți printre care 
israelianul cu rădăcini românești 
Menahem Falek: ”Oraș greu este 
Ierusalimul”, vorbe care se potrivesc și 
deschiderii descrise de Liviu 
Pendefunda:”Fi-voi,parcă eu, cheia 
adâncului ducând,/poarta să deschide/la 
’ntâia înviere, când cerul și 
pământul/dispar în focul de nceput și 
blând // din lacrimi tânguire,vaier și 
durere,/șarpele flămând/ intra-voi în 
cetatea,care vântul/construi-o-va peste 
aceea care piere.” 

Totul este elaborat, deliberat, 
construcțiile verbale cu bună știință 
îngreuiate ca cititorul să simtă și să 
resimtă ”greutatea” istoriilor care au 
însemnat lumea: ”Cu douăsprezece chei 
voi fi chelar/spre roza crucii câte trei/și la 
pătratul lor toiagul meu de aur/la temelie 
așeza-va câte un ashar”,iată ce va fi așezat 
la temelie, un ashar ,piatra cuboidă 
dreptunghiulară, accea denumită de 
Vitruvius drept ”opus isodomum” 
unitatea de bază a construcției (chiar și la 
greci, chiar și la fenicieni). 

Cum ziceam, densitatea simbolurilor 
și referințelor este foarte mare, poate 
descurajantă pe alocuri, multe din ele vin 
desigur din antichitate, multe din ele sunt 
de sorginte culturală, unele din ele ajung 
la evul mediu luminos/umbros / iluminat, 
după cum devine cazul... ”Lapis 
philosophorum -fiecare poartă /va fi cum 
este,cum a fost/ căci timpul unui Mare 
Înțelept și Faur s'a prăpădit în infinitul 
soartă, scrie poetul adept al ambiguității 
(ah, cartea lui William Empson , Seven 
Types of Ambiguity care ne-a luminat 
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tinerețile literare ... un clin d'oeil e atât de 
binevenit. ) 
 

 
 

Așadar în mijlocul acestei poezii odată 
ajuns, poți alege: mult sau puțin, simbol 
sau metaforă, ”îndepărtează de templul 
din oglindă/ căci El lumină e;/ iar eu 
mă'nchin și sorb elixirele astrale,/Ființa 
Pururea Fiindă.” 

Hotărât lucru, poezia asta nu e pentru 
materialiști teleghidați, accesul e pentru 
încrezători /căutători și crezători, aflați 
poate... «Nel mezzo del cammin di nostra 
vita/mi ritrovai per una selva oscura,ché 
la diritta via era smarrita.» 

Așa cum scrie Emanuela Ilie într-un 
luxuriant studiu dedicat poetului, citez :”O 
arhitectură textuală lucrată foarte atent, 
așadar, un templu care adăpostește cele 
mai reprezentative obiecte de cult 
închinate Spiritului Universal, al cărui 
intermediar ori mesager înțelegem că ar fi 
Liviu Pendefunda. ” 

Cum îi dau dreptate rafinatei exegete, 
mă rezum la a nota doar 
deliciile,înțelepțirile, însingurările sau 
meditațiile pe care poezia le poate 

provoca citiorului obișnuit, poate 
nepătrunzător de texte vechi și nici de 
aluzii masonice surprinzătoare, care 
intrigă și inevitabil, fascinează. 

 
Cel mai frumos poem al cărții este 

chiar Ierusalimi, căci în el poetul dă și 
proba stăpânirii eposului liric.Foarte 
convingător de parcă s-ar deschide de 
fapt un roman (de preferință , pentru 
mine, sadovenian) ”Soarele nu mai răsare 
în dimineața aceasta când dincolo de 
orizonturi cerurile pierd al clopotelor 
clinchet de lumină și surle de argint în 
norii romboizi adună trecute hore de 
naiade.” ( Mi-am luat libertatea cam 
obraznică de a eluda despărțirea pe 
versuri, de dragul acestei excepționale 
descrieri și deschideri...) 

La câte poeme s-au alăctuit prin 
vremi, dedicate acestui loc sfânt, curaj îți 
trebuie să te încumeți de subiect și tocmai 
de aceea mă simt datoare să punctez 
câteva spuneri absolut remarcabile: ” Vai, 
câtă lume prăbușită în ăst grăunte de 
Infern în care, crezând într'unul singur 
Dumnezeu, atâtea suflete se împletesc în 
ură și în vânt hain!”Poemul ar trebui citat 
integral, și ar trebui citit ca atare căci are 
propria curgere și structură, e o 
construcție elaborată cu spuneri de 
poezie pură. 
 

Poate că nu trăim acum ”vremuri 
mari”, dar măcar avem dreptul să aspirăm 
la inspirația pe care vremea vocației 
grandorii o putea cuprinde. Așadar aceste 
cuvinte nu fac decât să semnaleze o lume 
poetică în care merită să intri și să te lași 
vrăjit, desvrăjit, încifrat și descifrat, căci 
vei avea delicii, întrebări și dureri 
nemăsurate. 

29 aprilie 2020 

__________________________________ 
Liviu Pendefunda, Ierusalimi (pe drum/de trei ori douăzeci/pești sinaptici 
/Falii XII ) ilustrații de Elleny Pendefunda, Contact internațional,Iași 2017 
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Constantin COROIU  
 
 
 
 

Scrisorile  
„expertului  
decăderii” 
 
 

e o importanță deosebită pentru 
biografii lui Emil Cioran şi 
pentru exegeţii operei sale este 

corpusul de scrisori păstrat la Biblioteca 
Naţională din Viena: 158 de epistole ale 
lui Cioran şi două – tulburătoare, privind 
boala şi moartea celui ce a scris 
„Incovenientul de a te naşte” – ale Simonei 
Boué, acestea toate avându-l ca destinatar 
pe Wolfgang Kraus, la care se adaugă cinci 
ale lui Kraus către „aristocratul îndoielii” 
şi „expertul decăderii” de la Paris. 
Volumul, apărut la Humanitas, pe care îl 
datorăm cercetătorului George Guţu, 
descoperitorul mapei cu preţioasele texte 
în biblioteca amintită, totodată 
traducătorul lor din limba germană şi 
autorul notelor, cuprinde şi pagini din 
jurnalul vienezului cu referiri și evocări 
privindu-l pe Cioran. 
    Cu Wolfgang Kraus (1924-1998), 
personalitate complexă, autor de studii 
filosofice, editor, iniţiator şi organizator 
de prestigioase instituţii culturale în 
spaţiul european, Cioran a corespondat, 
dar s-a şi întâlnit de mai multe ori la Paris 
în deceniile opt şi nouă ale secolului 
trecut. Consistenta corespondenţă nu ne 
revelă esenţialmente un alt Cioran faţă de 
cel pe care-l ştim, atât cât îl ştim, în 

primul rând din opera sa, dar şi din 
literatura confesivă, îndeosebi interviuri 
(„Am devenit cunoscut prin interviuri 
sinistre”). O operă care, în treacăt fie zis, 
are o receptare şi o audienţă literalmente 
invidiabile. Cioran este astăzi, aşa cum s-a 
remarcat, unul dintre cei mai citaţi 
scriitori, autori de eseuri filosofice şi 
aforisme. Michel Tournier observa într-un 
interviu că Emil Cioran „oferă citate 
pentru orice situaţie” și afirma nu mai 
degrabă invidios, decât malițios: „…nu 
mai poţi deschide o carte recentă, fie că e 
vreun roman, o culegere de versuri sau un 
eseu, fără să dai peste vreo frază de-a lui 
Cioran”. 
     „Scrisorile către Wolfgang Kraus” ne 
apropie mai mult de personajul, de omul 
Emil Cioran în ipostaze, unele poate 
nebănuite de cititorii cărților sale. Ele 
conţin idei, confesiuni, comentarii, 
profeţii etc. ce ţin de „concepţia despre 
lume şi viaţă”, o formulă dintr-un 
binecunoscut limbaj de lemn ce cu mirare 
văd că era folosită în mod curent în 
epistolele sale de marele stilist al limbii 
franceze, dar, e drept, nu şi al limbii 
germane în care le redactează. Dincolo de 
toate acestea însă, cei care nu l-am 
cunoscut direct avem posibilitatea să 

D 
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pătrundem cât de cât în intimitatea lui 
Cioran. Datorită lui Wolfgang Kraus, ideal 
partener de dialog şi colaborator, 
coborând, ori de câte ori e nevoie, din 
sfera ideilor şi speculaţiilor filosofice în 
realitate şi vădindu-şi, nu o dată, 
pragmatismul şi rigoarea tipic germane, 
desprindem profilul unui Cioran 
comunicativ, cu un comportament firesc, 
fără nici o urmă de extravaganţă sau de 
trufie. După o vizită pe care i-o face lui 
Cioran, austriacul îi schiţează în jurnalul 
său, la 8 octombrie 1984, acest portret: 
„Ieri, la orele opt, la Cioran şi Simone, 
imensă bucurie. El, ca întotdeauna, cu 
chipul puţin zbârcit, dar tânăr, rapid, 
precis în mişcări, vânjos, rustic, părul alb 
ridicat, căzându-i parţial pe frunte. Ochii 
mari, albaştri, îi strălucesc veseli, umorul 
său te încălzeşte, amărăciunea care 
străbate din scrierile sale este bine 
păstrată acolo. Simone echilibrează totul, 
el emană mulţumirea unui om fericit. Nu 
se lamentează – coboară şi urcă şapte 
etaje zilnic, de cel puţin patru ori pe zi, cu 
sacoşele de cumpărături, deseori foarte 
grele, uneori cu geamantane pentru 
călătorii, ştiu că are dificultăţi de vedere, 
temeri imaginare etc. – „merge, merge”. 
Râsul lui încurajează, oricum, are 73 de 
ani, iar moartea nu e prea departe. E 
admirabilă atitudinea lui, din care emană 
bucuria de a trăi şi gratitudinea, 
indiferent cum scrie şi cum a scris (…) Ar 
putea locui într-o casă de ţăran (…) Un om 
fericit, modest, înţelept din naştere – care 
însă şi-a exteriorizat consecvent toate 
emoţiile. Asta a fost înţelepciunea lui, care 
niciodată nu s-a manifestat ca atare şi l-a 
ferit de o bătrâneţe otrăvită – nu însă şi 
de o viaţă cu numeroase probleme. 
Înainte era altfel şi cu siguranţă că nu e 
întotdeauna aşa cum a fost ieri cu mine: 
un exemplu pozitiv, cum rareori mi-a fost 
dat să întâlnesc”. Peste aproape zece ani 
acelaşi Wolfgang Kraus nota în jurnalul 
său: „Ionesco vorbea la telefon chiar şi de 
12 ori pe zi cu Cioran, pentru ca, în starea 
sa depresivă, să capete mângâiere şi 

încurajare. De la Cioran! Trebuie să fi fost 
un scheci apocrif al lui Ionesco”. Marta 
Petreu a observat bine că deşi „gemeni” 
cei doi având încă din anii copilăriei 
revelaţia morţii şi a timpului, trăind, 
ambii, „drama finităţii omului în faţa 
infinitului şi neantului acestei lumi”, erau 
opuşi. Oricum, Cioran, spre deosebire de 
Eugen Ionescu, pare sau vrea să pară 
împăcat cu neantul. Uneori persiflându-l, 
inclusiv de pildă când acesta ia, așa-
zicând, o formă concretă. Într-o scrisoare 
datată 10 decembrie 1977, el îi scria 
prietenului de la Viena: „Avem o mulţime 
de vecini nepoftiţi. Chiar vizavi se află un 
centru de pompe funebre, în care se 
confecţionează sicrie de dimineaţă până 
seara. Totul este prevăzut. Nu trebuie să-
mi fie teamă de viitor”.  
     Corespondenţa lui Cioran e străbătută 
de ceea ce aş numi o jovialitate gravă care 
îl face pe expertul decăderii mai uman şi 
mai fascinant. Este mereu preocupat de 
beteşugurile lui trupeşti şi, desigur, de 
binefacerile sau de ineficacitatea vreunui 
medicament, îşi priveşte cărţile, destinul 
lor cu o detaşare şi cu scepticismul 
filosofului care ştie că până la urmă totul 
este efemer şi chiar zadarnic şi că nimic 
nu e mai relativ ca eternitatea, refuză 
premii prestigioase şi cu mare vizibilitate 
de zeci de mii de dolari şi sute de mii de 
franci sau de şilingi, („Personal, am 
acceptat cadourile în bani, dar în mod 
particular, fără surle şi trâmbiţe şi fără 
reclamă”), citeşte mult („cititul e marele 
meu viciu”) şi scrie puţin („Neajunsul de a 
fi om nu trebuie amplificat de 
grafomanie”), călătoreşte împreună cu 
Simone, dar nu într-atât încât să nu aibă 
mereu nostalgia unor ţări şi oraşe pe care 
nu le-a văzut încă, ori pe care nu le va 
vedea niciodată („Mi-e dor de Veneţia şi 
încă şi mai mult de Cremona pe care de 
fapt nu o cunosc – datorită viorilor la care 
se cântă zilnic, fără public, ca să li se 
păstreze sunetul”), este îngrijorat de 
situaţia sa locativă, primeşte mulţi 
musafiri, inclusiv din România, care îi 
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ocupă timpul şi îl agasează, îşi face zilnic 
obişnuita plimbare în „foarte frumoasa” 
Jardin du Luxembourg tânjind după 
linişte şi singurătate, de care însă nici 
acolo nu se poate bucura pe deplin „căci 
sunt nevoit să întâlnesc în fiecare zi pe 
cineva, ceea ce face parte din comedia 
pariziană” („Marea eroare a vieţii mele a 
fost aceea că am ales Parisul ca primul 
meu acasă,o viaţă fără zăpadă, fără 
puritate exterioară şi, ceea ce este şi mai 
rău, fără singurătate. E adevărat că aici 
eşti însingurat, dar niciodată singur”), nu-
i plac ceremoniile, festivităţile de orice fel, 
evită pe cât posibil să răspundă 
invitaţiilor de a ţine conferinţe, nefiind un 
vorbitor şi temându-se de ridicol. La 1 
noiembrie 1982 îi scria lui Wolfgang 
Kraus: „Acum câteva săptămâni am fost la 
Köln, nu pentru a ţine o conferinţă – nu 
sunt capabil de aşa ceva – , ci pentru a 
purta o discuţie la Centrul European 
(predare de limbi străine). Mi s-au pus 
întrebări referitoare la…concepţia mea 
despre lume, iar o prietenă care are o 
voce fermecătoare a citit aforisme 
tenebroase. Am avut sentimentul că sunt 
autorul unor inscripţii funerare”. 
Scepticul basculează între sentimentul 
ratării ori al inutilităţii şi o discretă 
satisfacţie a împlinirii: „Am devenit – îi 
mărturisea prietenului vienez, la 13 iulie 
1988 – propriul meu elev. Nu poţi nega la 
infinit. La ce bun să tot ponegreşti 
universul? Nu mă pot converti la nimic, şi 
totuşi nu-mi consider viaţa un eşec”. 
      Epistolarul ne relevă însă şi un Cioran 
conectat la istorie, la istoria politică în act; 
un Cioran care nu poate, deşi sunt 
momente când ar vrea, să abdice din 
condiţia de contemporan. De 
contemporan cu evenimentele la zi şi cu 
istoria universală care – din punctul său 
de vedere – „este suportabilă numai dacă 
o priveşti ca un spectacol”. 
      Exerciţii de filosofie a existenţei, 
epistolele lui Cioran sunt deopotrivă, dacă 
nu chiar într-o mai mare măsură, şi 
exerciţii de filosofie a istoriei, în primul 

rând a istoriei Europei secolului XX. 
Criticul Dan C.Mihăilescu avea dreptate să 
afirme, deşi cam excesiv: „Toată cartea 
asta nu face decât să deplângă la un mod 
spectaculos – paradoxal cum se alege 
praful de Occident din cauza democraţiei 
care nu ştie să fie şi dictatorială la o 
adică”. Într-adevăr, lui Cioran viitorul 
Europei, ca, de altfel, şi al Americii (e 
vorba de America de Nord) nu i se pare 
deloc roz. Frapant este că ideile şi 
predicţiile lui sunt astăzi mai convocante, 
aş zice mai actuale (iar unele chiar 
adeverite) decât erau în anii ’70 şi ’80, 
când au fost scrise cele 158 de epistole. E 
aproape un truism a spune că Cioran, 
dincolo de scânteietoarele şi pentru mulţi 
derutantele lui paradoxuri, de 
scepticismul său, era/este un vizionar. 
Comentariile sale privind evenimentele, 
situaţiile la care este martor dovedesc nu 
doar o înţelegere profundă a lor, ci şi o 
intuiţie a efectelor acestora pe termen 
mediu şi lung. 
      În scrisoarea din 5 mai 1973, el nota: 
„Libertatea nelimitată, deşănţată pe care 
o savurează cei din Occident este, pe 
termen lung, dăunătoare şi chiar 
periculoasă. Libertatea are o valoare 
pozitivă numai în măsura în care există 
prejudecăţi care o îngrădesc. Însă în 
momentul în care prejudecăţile sunt 
înlăturate, instinctul de conservare este 
distrus şi te cuprinde ameţeala”. Şi ne 
aflăm, atenţie, în 1973, înainte deci cu doi 
ani de Actul de la Helsinki! Şi cu mult mai 
mult înainte de intrarea în acţiune a 
corectitudinii politice. E limpede că 
ameţeala de care vorbea Cioran a început 
să fie resimţită din ce în ce mai acut în 
deceniile ce au urmat. Şi nu numai în 
ţările din Vestul Europei. Mă tem că 
„expertul decăderii” a văzut bine. 
     O frază aşternută pe hârtie de Cioran la 
începutul anilor ʼ70 pare a fi fost inspirată 
de chiar realitatea Europei dar mai ales a 
României de azi: „În perioadele de criză 
pot fi observate foarte bine laturile 
negative ale democraţiei”. Este cu atât mai 
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neliniştitor cu cât ceea ce am citat 
aparţine unui mare gânditor al secolului 
XX care a trăit în simulacrul de 
democraţie românească interbelică, iar 
apoi într-o mare şi funcţională democraţie 
occidentală. 
     Cioran sesizează motivaţia profundă a 
unor fenomene ce se petrec în 
contemporaneitatea sa şi formulează 
uneori profeţii teribile privind evoluţia 
lor. De pildă, faţă de ceea ce îi relatează 
Wolfgang Kraus, care, vizitând 
Bucureştiul, în 1976, fusese impresionat 
de faptul că bisericile erau aici pline de 
credincioşi: „Bisericile din Bucureşti sunt 
pline, dar mai mult din motive politice 
decât religioase. Poate că mă înşel eu. În 
orice caz, victoria marxismului e ultima 
şansă a creştinismului. Biserica trebuie 
asuprită, altfel devine prea convenţională, 
prea de modă veche. În Occident, doar o 
tiranie nemiloasă o mai poate salva”. De 
altfel, soarta creştinismului în Occident şi 
în Europa în general este pentru Cioran 
una dintre temele principale de reflecţie 
şi de îngrijorare, întrucât creştinismul a 
fost şi ar trebui să fie în continuare baza 
civilizaţiei europene. În ianuarie 1987, îi 
scria europeanului pur sânge Wolfgang 
Kraus: „Nu există salvare pentru 
civilizaţia care nu mai crede în ea însăşi. 
Îmi îngăduiţi să fac o profeţie? Peste 
cincizeci de ani, Notre-Dame va fi o 
moschee”. După aproape doi ani, 
diagnosticul său avea să fie şi mai sever: 
„…creştinismul este completamente gol 
pe dinăuntru”. 
      În 1988, când Gorbaciov era vedeta 
politicii mondiale, îi dă următorul răspuns 
prietenului său: „Mă întrebaţi ce zic eu 
despre Gorbaciov. Dacă e sută la sută 
sincer, e pierdut. Dacă însă e semi-cinic, 
are şansa de a câştiga. În orice caz Rusia 
are destin. Occidentul, din păcate, nu”. 
      Greu de apreciat, chiar după ce au 
trecut mai multe decenii, dacă Gorbaciov 
a pierdut sau a câştigat, dacă a fost sincer 
sau semi-cinic. La urma urmei, important 
nu e dacă a pierdut sau a câştigat el – 

convingerea multora, printre care mă 
număr, e că va rămâne în istorie ca un 
mare perdant, tocmai pentru că n-a ştiut 
să-şi măsoare corect şi responsabil 
acţiunile şi câştigul –, ci faptul că, oricâţi 
vremelnici Gorbaciovi sau Elţîni s-ar 
perinda la Kremlin, Rusia are destin, cum 
zice Cioran. Să n-o plângem! Cât priveşte 
America (adică S.U.A.), poate că dacă am fi 
cunoscut o aserţiune a lui Cioran atunci 
când a fost formulată, adică în 1981, la 
nici trei luni de la instalarea la Casa Albă a 
lui Ronald Reagan, am fi privit-o cum 
grano salis: „America, acest amestec de 
naivitate şi corupţie, e incapabilă să facă 
politică mondială”. Din păcate, ceea ce s-a 
întâmplat ulterior, mai ales în epoca Bush, 
avea să confirme cu asupra de măsură 
aserţiunea lui Cioran. 
      Mi se pare, apoi, simptomatic ceea ce îi 
spunea prietenului său de la Viena acum 
aproape 50 de ani: „Evoluţia recentă a 
lumii este atât de deprimantă, încât, din 
laşitate, nu mai citesc de două săptămâni 
nici un ziar. Am obosit de atâtea 
catastrofe pe care le-am prezis. V-a 
interesat în general Talleyrand? Eu am 
citit până acum cel puţin douăzeci de cărţi 
despre el. O personalitate fascinantă, un 
escroc genial. Foarte actual. Am avea 
nevoie de un asemenea om”. 
      Altminteri, Cioran mărturiseşte că nu 
poate decât să împărtăşească întru totul 
previziunea lui Raymond Aron: „Viitorul 
nostru depinde de Dumnezeu şi de ţările 
producătoare de petrol”. Cât despre 
destinul României el nu ezită să pronunţe 
în stilu-i sentenţios: „Totul a eşuat în 
această ţară. Asta e singura ei 
originalitate” (27 octombrie 1990) 
      Nu mai puţin incitante sunt opiniile lui 
Emil Cioran, cel din scrisori, despre unii 
scriitori (de exemplu, Musil e „prea 
plictisitor, prea lăbărţat, prea puţin 
succint, prea reflexiv”); despre roman şi 
alte genuri literare (“…un roman este 
modul cel mai bun posibil de a te ascunde, 
pentru a putea spune totul într-un mod 
impersonal. Un eseu este mai mult sau 
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mai puţin o confesiune, o atitudine, ba 
chiar un program”); despre intelectuali 
(„În istoria intelectualilor au existat 
aproape întotdeauna trădători şi martiri, 
în ambele cazuri oameni pe care nu te poţi 
bizui”); despre propriile cărţi 
(„Inconvenientul de a te naşte” – este 
sumbră, prea frivolă pentru a merita să fie 
tradusă. Este o carte tipic franţuzească”, îi 
comunică el lui Wolfgang Kraus, în 
legătură cu traducerea amintitei cărţi în 
limba germană ce tocmai se pregătea); 
despre raporturile sale cu cultura („Sunt 
obosit de cultură, chiar dacă sunt fiul unui 
popor lipsit de cultură”, iar într-o altă 
scrisoare, vorbind despre „independenţa 
culturii faţă de tot ceea ce ştim noi”, 
admite că „un păstor, un ţăran, un 
muncitor poate avea cultură, chiar dacă 
are cunoştinţe sumare”); despre Marx 
(Dacă Marx ar fi fost un Luther „astăzi am 
fi avut la Roma un «papă roşu»”) ori 
despre condiţia sa de dezrădăcinat („E o 
experienţă stranie să trăieşti fără limba ta 
maternă. Dar eu sunt decis să-mi asum şi 
ultimele consecinţe ale dezrădăcinării”). 
      Dacă este adevărat ce s-a spus, ultima 
consecinţă pentru Cioran a fost aceea că 

înainte de marea trecere limba română şi 
l-a revendicat ca pe un fiu risipitor. Atât 
cât se mai putea… 
      Subliniam la începutul acestor 
însemnări că cele 160 de scrisori, ca şi 
evocările din jurnalul lui Wolfgang Kraus 
ne apropie mai mult de omul Emil Cioran, 
fără a proiecta cine ştie ce lumini inedite 
asupra operei. Ceea ce nu înseamnă că nu 
trebuie să ţinem cont de ele la o nouă 
lectură a literaturii sale care e una a unui 
mare scriitor şi a unui folosof cu o 
seducătoare imaginaţie a ideilor. 
Bunăoară, din jurnalul lui Kraus aflăm că 
Cioran, care probabil că uneori credea că 
nu e înţeles cum trebuie, considera că este 
o eroare „să fiu luat ad litteram. Scriu 
paradoxuri, stări de spirit. În ultima mea 
carte (Sfârşitul istoriei) scriu: Când ies pe 
stradă şi văd oamenii, nu-mi vine în minte 
decât cuvântul «exterminare». Ceea ce nu 
trebuie luat ad litteram”. 
      Precizarea trebuie luată în 
considerare, cu atât mai mult cu cât 
spiritul cioranian este unul care nu te lasă 
indiferent, care contrariază, incită sau 
poate provoca idolatrie
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   Luigi & Kate AGNELLI 
 

 
 
 
 
 

 
                 Fantasmagorie 
                           în alb și negru 

 
Iată trei ani de când am întâlnit pe 

Kate și Luigi Agnelli. În atelierul lor din 
Cortona s’au deschis atunci paginile unui 
basm, a unei lumi apparent fantastice în 
care realitatea, marile realizări de milenii 
ale omenirii se integrau într’o atmosferă 
adesea paradisiacă cu natura și 
imaginația debordantă a viitorului. O 
imprimare holistică în impact akashic, 
iată ceea ce oferă geniul unor artiști, a 
căroror expoziții sălășluiesc într’o 
permanentă creație, celor care intră prin 
portalul deschis permanent în arealului 
Conventului Franciscan din Cortona. 
Talentatul cuplu realizează permant noi 
pagini ale basmului Creației din Geneză.  

Kate era un eminent arheolog englez, 
pe când avocatul Italian Luigi devenise un 
împătimit comandant de vas. În Arezzo 
din Toscana, în urmă cu vreo doisprezece 
ani, Kate îi urmărește desenele lui Luigi și 
îi propune abordarea unor noi teme. Și 
așa au început colaborarea lor prin a 
arrăta lumii lucrări de grafică, adevărate 
realizări ale sorții. Și de atunci cei doi 
artiști, pe care i-am întâlnit datorită fiicei 
mele, Elleny, au descoperit miracolul 
luminlor cuprinse în civilizația 

pământeană, dând viață unui nou univers, 
plin de emoție și stranietate, extaz și 
iubire. 

Opera lor de mari dimensiuni se 
întinde în alb și negru, rar o pată de 
culoare roșie, aurie sau argintie atragând 
atenția mișcării privitorului în interiorul 
basmului. Suport de hârtie și cerneală 
fabricate la comandă redau parcursul 
ideilor de la imaginația care se scrie 
mereu în interiorul imaginilor cu figuri de 
stil care se suprapun între marginile 
lucrărilor, uneori durând și două luni o 
creație. Discuțiile, argumentele și 
emulația a două culture diferite se 
întrepătrund aducând istorii de viață 
oricărui privitor.  

Am fost fericiți să fim invitați, Elleny, 
Julieta și eu în Australia unde este a doua 
(de fapt nu mai știu a câtea) lor casă, să 
petrecem împreună o vacanță și Elleny să 
lucreze alături de ei, aducând suflul nou al 
generației sale. În Statele Unite, în Europa, 
Noua Zeelandă, Australia și Israel grafica 
semnată Agnelli are un deosebit impact. 
Dar, cu jumătate de an înainte ca 
Suveranul Pontif să viziteze România, la 
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Vatican a avut loc expoziția soților 
apreciată de Însuși Papa Francisc.  

În fiecare an revenim la Cortona în 
lunile de vară boreală când cuplul de 
artiști crează și în 2019 ne-am bucurat de 
faptul că expoziția lui Elleny din Catedrala 
Sf. Francisc a Conventului Franciscan din 
Cortona a fost onorată și prezentată 

publivului și mass-mediei de Luigi și Kate 
Agnelli. Reproducerea unor lucrări din 
vasta lor operă din revista Contact 
international reprezintă un omagiu adus 
marilor noștri prieteni. 

 

Liviu PENDEFUNDA 
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Prezentarea lucrărilor în fața Suveranului Pontif, Papa Francisc 
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Discuții privind expoziția semnată de Elleny Pendefunda la Cortona. 
Impreună cu Kate și Luigi Agnelli la vernisajul din catedrala Sf. Francisc 
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Liliana POPA 
 
 

Liliana Popa istoric de artă și membru al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România. 
A absolvit Facultatea de Istoria și Teoria Artei - 
 Universitatea Națională de de Artă din București 
și a urmat Cursuri  de Renaștere  la Institutul 
Michelangelo din Florența – Italia. Din 1990 este 
reporter, redactor la Radiodifuziunea Română 
 

Volume de poezie publicate:  
"Portretul în oglindă" editura - Tracus Arte, 2014 
"Stăpână pe tăcerea mea" - editura Art creative,  
2015 
"Luna nu intră niciodată pe fereastră" - editura 
Tracus Arte, 2018 
 

Volume de interviuri publicate: 
"Contemporani în mileniul III" volumul I - editura 
Semne 2018 
"Contemporani în mileniul III" volumul II -   
editura Semne, 2019 
Coordonator a Cenaclului literar "Poeții cetății" și organizator de evenimente culturale 
la: "Casa Memorială „Tudor Arghezi - Mărțișor”, "Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia""Muzeul National 
al Satului Dimitrie Gusti" din București, "Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului" 
București 
A colaborat/colaborează cu  articole, interviuri, informații, cronică plastică, cronică 
teatrală, comentarii culturale, la zeci de reviste de cultură, printre care:   ”Contemporanul"; , 
"Luceafărul";Argeșul "Literadura", Cenaclul de la Păltiniș", Cronica de la Iași",  
"Poesia",; ”Luceafărul de dimineață”, ”Arena literară”, ”Viața Românească”, ”Curtea de la 
Argeș”, ”Teatrul de ieri si de azi”, ”Convorbiri literare”, ”Discobolul” ș.a. și realizează zilnic  
agenda culturală pe pagina Prietenii Radiodifuziunii Române și pe pagina InfoArt. 

 

Aura Christi 
„Nectarul vrăjit al unor incursiuni 

în abisalitatea umană e numit poezie” 
  
Liliana Popa: Mi-am propus de mai 
demult un dialog-poem cu poeta Aura 
Christi, de la citirea Psalmilor ei apăruți în 
2016 la Editura Contemporanul18. 
Cuvintele par să se rostogolească ca dintr-
un vârf de munte, ca un fluid vivifiant în 
poemele căderii apocaliptice. Sunt cuvinte 
alese anume, venite din taine, din sursele 
alese de poet... Aerul e rugăciunea unui zeu 
                                                 
18

 Dialogul a apărut în volumul CONTEMPORANI 

ÎN MILENIUL III - volumul II lansat în decembrie 
2019 la Palatul Suțu; În 2018 a apărut primul 
volum 
 

tandru, dar neînceput, deci, necunoscut... O 
lirică meditativă, ce curge ca un fir de aur, 
ca o poveste. Singurătatea strigă ascunsă 
sub un clopot cu limba smulsă, 
singurătatea ce nu poate fi auzită… 
 

Aura Christi: Sunt frumoase imaginile 
alese de tine, Liliana dragă. Imagini 
sugestive, extrem de vii, care curg în 
cascade blânde, abia atingând coama 
deasă a clipelor, a timpului care – 
înțeleg și simt din ce în ce mai acut 
acest adevăr uimitor – nu există. Ca și 
moartea, de altfel, care e retopită în 
magma vieții vii, active, ca să folosesc o 
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expresie dostoievskiană dragă inimii 
mele. Nu știu dacă poemele mele pot fi 
atribuite „căderii apocaliptice”. Nu știu 
nici dacă sunt poeme ale căderii, 
alcătuite din cuvinte „alese anume”. Se 
întâmplă ca primele versuri să se iște 
dintr-un vârtej iute, care te prinde în 
iureșu-i bezmetic, de neînțeles. Efortul 
e să le notez undeva – fie într-un caiet, 
fie direct in documentul word abia 
deschis, în timp ce mintea mi-era în cu 
totul altă parte, fie pe fila unui proiect 
la care lucrează o echipă – să le notez, 
așadar, cât mai repede, ca să nu-mi 
scape starea de poezie, o stare 
îndeobște rară, iscată din Cer sau 
adusă direct de îngerii lirici pe aripele 
lor deschise amplu. Alte dăți, însă, se 
întâmplă ca de îndată după primele 
versuri să vină altele, de parcă ar curge 
direct din urmele proaspete, vii, ale 
altora. Niciodată nu știi, nici nu 
bănuiești unde anume vei ajunge. Mai 
exact, în ce direcție te va duce pegasul 
de un alb imaculat al Poeziei. Ceea ce 
știi e următorul adevăr: oricând și 
oriunde te va lua pe aripa-i uriașă acel 
pegas – care purta pe vremuri pentru 
mine numele de Străin, apoi Înger, iar 
pe urmă Zeul, Geamănul-Flacără – se 
cuvine să fii pregătit ca la carte. Se 
cuvine să i te supui cu totul, să nu pui 
întrebări referitoare la aventura iniția-
tică în care sunteți prinși amândoi și la 
direcția acestei întreprinderi. Deci, 
nici o întrebare! În schimb, o enormă 
încredere în acel pegas, zeu, geamăn 
sau ce e la mijloc. Te abandonezi și, 
încetul cu încetul, te transformi din 
eroul acelei incursiuni într-un fel de 
martor viu, atent, perspicace, scrib 
care scrie, consemnează tot ce i se 
întâmplă, descrie detaliat și cât se 
poate de sugestiv totul. Restul e 
meserie, meserie, meserie. Rezultatul 
acestor… nici nu știu cum să le spun… 
călătorii inițiatice e numit, de obicei, 
Poezie. Poezie a cărei vrajă o simți tu 
însuți atunci când te afli în miezul 

încins al vortexului sau al tornadei, sau 
pe spinarea melodioasă a pegasului 
magic…  
 

 
 

Nectarul vrăjit al unor incursiuni în 
abisalitatea umană e numit poezie, 
câteodată. Simți această vrajă prin pori 
și atunci când citești poezie în fața 
publicului. Nu ai cum să n-o simți, căci, 
odată ce și-a făcut o casă, un templu în 
sufletele iubitorilor de poezie, fidelă 
legii cauzei și a efectului, ea se întoarce 
la tine cu o forță sporită, născând ceea 
ce a semănat: Poezie. Cred că asta e 
totul. Să fii atent, cu ușile sufletului 
deschise vraiște, să tratezi imposibilul 
ca pe o șansă, să creezi Harului de care 
ești locuit condiții ca să se expime prin 
tine și să fii recunoscător pentru 
darurile făcute ție, daruri pe care ești 
obligat să le transmiți. Nici nu ai cum 
să rămâi cu ele; ar deveni în timp o 
povară imposibil de purtat, te-ai 
dizolva, ai exploda, ai muri; prin 
urmare, natura lucrurilor te obligă să 
risipești acele daruri în regim de 
urgență. E vorba de o urgență 
destinală. Da, poezia rămâne a fi o 
urgență destinală. Urgența de a te 
elibera de darurile așezate înlăuntrul 
tău, înnobilând oamenii și lucrurile din 
preajma ta. Odată ce te-ai eliberat, le-
ai risipit, urmând o străveche lege, 
lucrurile, oamenii te aruncă, deoarece 
nu mai e nevoie de tine. Cel puțin 



516 vol.30,  194-196| iulie-august-septembrie, 2020 

 

atunci când văzutele și nevăzutele din 
preajmă abia de fac față poverii 
bogăției primite. Și e firesc să fie așa. 
Vei fi căutat, citit, iscodit, când amfora 
celor care s-au înfruptat din 
frumusețea poeziei va fi golită din nou. 
Atunci vei fi pregătit să oferi cu 
încredere și promptitudine, iarăși, 
cunoscând instinctiv scenariul care va 
urma și mulțumind. Deși, repet, rămâi 
singur. E vorba de o singurătate în care 
auzi cum vâjâie nimicul trecând în 
zbor razant pe alături. Dacă îți 
amintești în acele clipite faptul că în 
realitate niciodată nu suntem singuri, 
ești salvat. 

Poeții mari sunt risipitori prin 
definiție; altminteri n-ar rezista 
presiunii teascului cu numele Har. De 
milenii, Poezia e magie, vrajă, 
descântec; cel care uită de acest adevăr 
se află la milenii distanță de îngerii sau 
demonii Poeziei.  
  
Liliana Popa: Lirismul implică o 
sensibilitate subtilă, dublată de o simțire 
elevată. Există o emoție profundă chiar 
dacă poetul nu și-a propus să o caute cu un 
scop precis. Scrii în anumite momente, 
spații, scrii sub impulsul irepresibil al 
inspirației, al meditației? 
  

Aura Christi: Cu cât știi mai multă 
meserie, cu atât realizezi că știi atât de 
puțin! Dacă însă îți lipsește cultul 
goethean al muncii, ceea ce numim 
talent, în timp, se va anemia și, în cele 
din urmă, se va stinge. Tu mi-ai făcut 
un dar acum circa două decenii. 
Mulțumesc. Ai scris un text despre 
mine publicat în revista As. Printre 
multe lucruri interesante, printre 
observații, constatări subtile, ți-a 
scăpat din vârful degetelor un adevăr 
și anume că am ales între cafeneaua 
literară, bibliotecă și masa de scris. Da, 
pe parcursul întregii vieți am ales 
biblioteca și masa de scris. Ceea ce nu 
înseamnă că ocolesc mereu cafeneaua 

literară, care îmi place și unde îmi 
exersez volubilitatea, tăcerea, simțul 
observației, arta de a asculta și de a mă 
bucura; revăd, acolo, uneori, vechi, 
străvechi prieteni, mai puțin prieteni, 
mă bucur, repet, de totul, totul, totul, 
ascult povești, istorii, legende reale, 
legende false, întâmplări frumoase, 
departe de a fi conforme cu realitatea 
sau cât se poate de exacte și…, la un 
moment dat, mi se face brusc dor, mi 
se face un dor nebun de cărțile mele, 
tablourile mele, caietele mele, 
însemnările mele, și atunci… Revin 
acolo unde mi-e locul: printre cărți sau 
în fața mesei mele de scris. 

Dacă ai o sensibilitate profundă, 
subtilă, ultrainventivă – care, de altfel, 
în viața de zi cu zi, te expune enorm și 
se întâmplă să se întoarcă, din timp în 
timp, împotriva ta –, dacă lucrezi 
plămada duhului, dacă înveți meserie, 
în timp, făcând de decenii același lucru 
– adică scriind, citind, ascultând 
muzică de calitate (în primul rând, 
marii romantici, muzică de cameră), și 
de la capăt: scriind, citind, călătorind, 
ascultând muzică – simți că adânc, de 
tot adânc înlăuntrul tău, când renunți 
la jerba de euri din care ți-e construită 
ființa (eul social, eul familial, eul 
sentimental ș.a.) și cobori în subterana 
din forul interior, găsești acolo ceva ce 
nu-ți mai aparține, ceva adânc, smuls 
dintr-un soi de matcă fără nume, în 
care e așezat totul, totul, totul. E ca și 
când ai atinge inima unui vortex ireal 
și real, totodată. Ești nimeni. Te reduci, 
cu smerenie, cu simțurile toate ascu-
țite, cuprinse de o liniște de început de 
lume, la ceea ce auzi, vezi, simți, visezi, 
gândești acolo, în profunzimile 
insondabile decât cu tentaculele ființei 
care e și, totodată, nu e a ta. Când eul în 
praf și pulbere se transformă, Eul de 
origine divină va face totul, te va 
conduce unde și când se cuvine să fii și 
va face totul ca la carte. Tu? O, ești un 
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personaj secundar în această Poveste a 
Poveștilor toate. 

Dacă scriu în anumite momente, 
spații sau dacă scriu sub impulsul 
inspirației? Depinde de ceea ce scriu: 
poezie, eseu, roman sau altceva. 
Publicistică scriu în orice condiții, de 
obicei. Colegii de redacție, la 
Contemporanul, se amuzau adesea. 
Auzeam comentându-se în preajma 
mea: domnule, e ceva de neimaginat: 
pot să vină și tancurile aici, Aura va 
scrie neabătut cele nouă mii cinci sute 
de semne pentru pagina ei! Am o 
capacitate acută de a mă concentra în 
orice condiții, exersată în timp. Sunt un 
meseriaș care își cunoaște bine 
meseria și pe măsură ce înaintează – să 
spun așa – în arealul profesiei de 
scriitor constată uimit și bucuros că i s-
a dăruit o Vocație puternică și că are 
de învățat enorm. Un mare maestru va 
rămâne ucenic până va închide ochii 
de tot. În poezie ți se dictează totul. 
Deci, lucrurile, imaginile, freamătul 
aripei devenite pământ și casă, rimele, 
metaforele ți se dăruiesc, tu rămânând 
a fi o pâlnie, o amforă prin care se 
transmite ceea ce trebuie să ajungă pe 
coala de hârtie format A 4. Poetul e un 
instrument. Pe măsură ce înaintez în 
scris, în vârstele scrisului, sunt din ce 
în ce mai mult locuită de acea senzație 
malarméană, conform căreia prin 
mâna ta se scrie, prin gura ta se 
vorbește. Cine face aceasta? Spuneam 
adineaori: Străinul, Zeul, Geamănul-
Flacără. Restul sunt dibuiri în arena 
teoriilor croite în marginea psihologiei 
creației. Restul e… tot poezie. Vorbim 
despre lucruri imposibil de prins în 
țarcul definițiilor, al teoriilor etc. 
Poezia își are rădăcinile adânc 
împlântate în inefabil. Dacă ai forța de 
a crea condiții prielnice ca inefabilul să 
se exprime prin tine, atunci… Atunci… 
Ce? Atunci ți-ai făcut datoria. Dacă eziți 
sau nu găsești forța de a-ți face 
datoria? Vei fi pedepsit. Darurile 

așezate în tine se cuvine să fie onorate, 
respectate, cântate și tratate cu 
recunoștință. Tot mai des mă regăsesc 
spunând mulțumesc.  

La roman e altceva. Când scriu 
roman am nevoie de liniște, liniște, 
liniște, ore fixe la care scriu: de obicei, 
între ora 8.00 și 12.00. Am nevoie de 
starea prielnică scrisului. În prima 
parte a vieții, până pe la treizeci și 
cinci de ani, am lucrat nopțile; mă 
culcam în jurul orei patru sau cinci 
dimineața. Apoi, din bufniță cu 
program nocturn încărcat m-am 
transformat în cu totul altceva. În 
perioadele în care scriu, în ultimele 
mai bine de două decenii lucrez 
diminețile, după ce mă trezesc când 
răsare soarele, de obicei. Am o colecție 
de răsărituri, cred eu, unică în felul ei. 
O radiografie a clipelor în care pare că 
universul ezită, cade pe gânduri, 
întunericul refuză să cedeze, devine 
invadator, trepidant, iar lumina abia 
pâlpâie, abia de adună puteri să se 
impună etc., așadar, o asemenea 
radiografie se regăsește într-o mulțime 
de poeme, cu nuanțe așezate alături de 
alte nuanțe, detalii puse în preajma 
altor amănunte copleșitor de prezente. 

Eseurile cer, și ele, muncă, muncă, 
muncă, erudiție, lecturi sistematice în 
câteva limbi de amplă circulație, care 
au dăruit lumii mari culturi. Eseurile 
se scriu, ca și romanele, dimineața. 
Scrisul e legat, cel puțin pentru mine, 
de senzația de ușoară foame. Niciodată 
nu mănânc dimineața. Excepțiile, în 
această ordine de idei, se întâmplă 
atunci când mă aflu în turnee de 
conferințe, lansări și lecturi publice fie 
în țară, fie dincolo de hotarele ei. E 
foarte interesant tipul de asceză legată 
de scris. Unii colegi tratează asceza 
drept o pedeapsă. Or, asceza spirituală 
și fizică e un instrument; rugăciunea, 
abstinența de la anumite produse 
alimentare sau chiar foamea 
deliberată sunt modalități de 
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potențare a vieții, a energiei. Goethe și 
Nietzsche – maeștri ai limitării – știu la 
ce mă refer. Asceza te ajută să rămâi tu 
însuți și să renaști în albia aceluiași 
trup de carne. Parcă tu ești tu; și ești cu 
adevărat, dar, totuși, ești altcineva. 
Cred că pare vag ceea ce spun. Liliana, 
eu nu încetez să mă minunez cum de 
noi rămânem noi înșine pe parcursul 
câtorva decenii de viață, din minutul 
nașterii și până la așa-zisa moarte, și 
nu ne schimbăm! Cum de rămânem 
închegați, adunați, strânși oarecum în 
aceeași ființă? O ființă dotată cu spirit, 
Duh, conștiință, inimă, creier – și toate 
acestea așezate cu o nemărginită 
iubire în același trup, nota bene, în 
condițiile în care toate celulele se 
regenerează în întregime odată la 
șapte ani. De ce eu, în aceste condiții, 
rămân eu însămi, eu însumi? 
Răspunsul e unul evident: pentru că 
așa m-a creat Domnul Dumnezeu, care 
mă iubește cum eu niciodată nu voi 
avea puterea de a mă iubi și are grijă 
de mine cum eu nicicând nu voi fi în 
stare. Omul e un uriaș miracol, care 
rămâne intact. Deși savanții, științele 
fac progrese alături de alte progrese 
greu de neglijat, la începutul 
mileniului al treilea nimeni, dar 
absolut nimeni nu e în stare să explice 
într-un limbaj credibil cum apare, cum 
se naște conștiința, ce este eul și din ce 
cauze obscure acest eu straniu, 
contradictoriu, extrem de viu, nu 
seamănă cu nimic, cu nici un alt eu? 
Ultimele descoperiri din domeniul 
fizicii cuantice, de pildă, au câteva 
versiuni credibile de răspunsuri. Or, 
repet, miracolul e intact. Mai mult, 
parcă sporește acest miracol. Un 
celebru fizician rus afirmă în baza 
unor cercetări desfășurate răstimp de 
decenii că nu există materie, totul este 
energie. Totul, absolut totul este 
energie. Sursa acestei energii o cunosc 
mulți, tot mai mulți dintre noi; o simt 
prin toți porii. 

 Liliana Popa: Uneori am senzația că acea 
construcție epico-lirică folosită în Psalmi 
pleacă într-un univers, într-o aventură a 
spiritului… 
  

Aura Christi: Volumul de psalmi 
reprezintă întreaga mea poezie scrisă 
în mai bine de trei decenii, minus circa 
treizeci de poeme. Am fost îndemnată, 
la un moment dat, să selectez o serie 
de psalmi din poezia scrisă prin mine. 
Și când am început să recitesc poemele 
mele – ceea ce fac foarte, foarte, foarte 
rar – pentru a face selecția promisă, 
mi-am dat seama uluită și bucuroasă, 
în egală măsură, că eu pe parcursul 
întregii mele vieți am scris… psalmi. 
Da, e adevărat, unii în răspăr. Cred că e 
firesc să constat existența unei 
asemenea realități, de vreme ce eu 
citesc din Psalmii Regelui și marelui 
prorooc David zi de zi, aproape. Poezia 
mea sau cel puțin o parte covârșitoare 
a ei își are rădăcinile în Sfintele 
Scripturi. Cele două romane în versuri 
scrise răstimp de un an – 2016-2017 – 
sunt, de fapt, o rescriere a Genezei, a 
psalmilor davidieni și a Cântării 
Cântărilor din unghiuri diferite. Ca și o 
parte covârșitoare a volumului Orbita 
zeului. Interesant e că am aflat aceste 
adevăruri abia acum, răspunzând la 
întrebările tale extrem de vii. 

Să schimbăm un pic registrul. Mi se 
întâmplă, când și când, să nu mai știu 
ce să cred. Un prieten, profesor 
universitar, critic și istoric literar – l-
am numit pe Mircea Braga – m-a 
întrebat, la un moment dat, la cine mă 
refer în poemul intitulat Elegie; e un 
poem din romanul în versuri Geniul 
inimii. La cine mă refer, așadar: la 
bărbatul meu iubit sau la Dumnezeu? 
I-am cerut un răgaz pentru a reciti 
poemul, căci nu mi-l aminteam în 
întregime și… n-am știut ce răspuns să-
i dau! Asta pățești, de obicei, când 
cineva mai experimentat și mai abil ca 
tine a învățat una dintre lecțiile 
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poeziei: să nu spui totul, să lași un rest 
în arondismentul tăcerii. Ambiguitatea 
e un instrument în poezie, ca și 
metafora, tăcerea, sugestia, întrebarea, 
de altfel. 
  
Liliana Popa: Intrând în Ostrovul Învierii, 
volum lansat în urmă cu două luni, pășești 
ca în povești, pe platoul care dintotdeauna 
îți aparține, afirmația e cuprinsă în poemul 
Ca în povești, totul e posibil...  
  

Aura Christi: Cele două romane în 
versuri, scrise răstimp de un an, 
Liliana dragă, Geniul inimii și Ostrovul 
Învierii, sunt o poveste. O poveste de 
dragoste. Povestea de dragoste a 
tuturor poveștilor de dragoste, e 
adevărat, de o frumusețe, bucurie și 
seninătate, care mă reduc la tăcere. Și 
mă fac să constat pentru a câta oară că 
sunt un om fericit, sunt un om împlinit, 
am avut și am în continuare o viață 
frumoasă. Am scris și am publicat 
peste 8 500 de pagini. Cele două 
romane în versuri scrise pe parcursul 
unui an cuprind aproximativ exact 
atâta poezie câtă am scris în peste trei 
decenii. La cincizeci de ani să ți se facă 
un asemenea dar? E un miracol pentru 
care nu încetez să mulțumesc și voi 
mulțumi tot restul vieții. Pentru că e 
vorba de un dar la care nu îndrăzneam 
să sper. Un dar care a depășit visele, 
așteptările sau, ca să folosesc un 
cuvânt la modă acum, proiectele mele. 
Firea mea. Da, un dar peste fire. Pur și 
simplu, lucrând la ele, am ars de tot, 
cum a remarcat un prieten apropiat, 
am ars de tot de câteva ori și am 
renăscut, regăsindu-mă bucuroasă, 
fericită, împlinită, împăcată cu mine 
însămi, binecuvântând totul, totul, 
totul. Cred că e un noroc enorm darul 
de a privi și de a vedea totul cu ochi de 
îndrăgostit. Când spun totul, mă refer 
la viață, moarte, lume, cărți, prieteni, 
neprieteni, oameni, animale, câmpii, 
mări, oceane, ceruri, munți, ape, 
arbori, corcodușe, delfini, Templul lui 

Apollo, Mormântul Sfânt, Turnul lui 
David, coastele de un gri intens topit 
într-un grena incredibil ale Acoperișu-
lui Lumii, Tibet, coamele asemănă-
toare până la icnet ale Parnasului și 
Cetății străvechi numite magic, 
aproape, Delphi, munții de marmoră 
de la Carrara, Biserica San Lorenzo sau 
Biserica San Marco din Florența, cu tot 
cu picturile-i murale create de mâna 
lui Fra Angelico… În sfârșit…  

Scriind la cele două romane în 
versuri, ceva, cineva dinlăuntrul meu 
nu se mai oprea din cântat… Scriam zi 
de zi, aproape… Credeam că, pur și 
simplu, o luasem razna. Și, culme a 
culmilor toate, aveam dreptate! Ce m-a 
salvat? Fiind în inima arzând a acelei 
tornade de grație, mi-am propus, 
brusc, să mă adun și să-mi fac, pur și 
simplu, meseria: să descriu tot ce mi se 
întâmplă. M-a ținut Domnul în palmă: 
am reușit, deși au fost momente în care 
simțeam că mi se dizlocă plămânii; 
răstimp de nici trei luni slăbisem cu 
circa opt kilograme. Nu e o invenție 
gratuită, menită să stârnească un 
anume efect. Sunt departe de a fi genul 
de om care să se lanseze în vânători de 
senzații tari ș.a.m.d. Sunt departe de 
un Rimbaud, de pildă, care imagina, în 
siajul lui Charles Baudelaire, teorii 
alături de alte teorii menite să 
provoace acea vitală pentru acest mare 
poet clătinare a simțurilor etc., despre 
care perora doct profesoara mea de 
franceză de la Liceul teoretic român-
francez „Gh. Asachi”, Silvia Olșanski, o 
mare Doamnă care ne-a mijlocit 
apropierea de una dintre cele mai mari 
culturi ale lumii. Sunt unul dintre cei 
mai echilibrați și liniștiți oameni 
cunoscuți de mine vreodată. Hm, în 
aceste clipite mârâi interior: și tocmai 
mie să mi se întâmple una ca asta, 
adică să nu mă pot opri din cântat și, 
respectiv, din scris! Da, am fost vizitată 
de una dintre cele câteva tipuri de 
nebunii platoniciene – sunt patru în 
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total, descrise inspirat de acest 
gânditor – și anume: nebunia dată de 
zei. Și pentru acest dar mulțumesc.  

Darul darurilor e viața! Mulțumesc 
pentru că, ascultându-mi-se rugăciu-
nile acum mai bine de două decenii, 
una dintre acestea n-a fost 
transformată în realitate. Tatăl meu, 
Semion, era grav bolnav. Iar eu nu mă 
împăcam cu boala lui. Speram să scriu 
și să-i citesc poeme atât de frumoase, 
încât și boala, și moartea, despre care 
ne-au vorbit medicii, se vor răzgândi și 
îl vor ocoli. Am scris o serie de poeme 
în limba rusă, i le-am citit și, totuși, 
părintele meu a plecat la îngeri. 
Simțeam cum se năruiește o coloană în 
templul dintre coastele mele. Eram 
foarte legați. În adolescență și o parte a 
primei tinereți, adică exact în perioada 
în care se formează un om, am stat 
împreună, părinții mei, Liubov (în 
slavă înseamnă iubire) și Semion – doi 
oameni mari, în fața cărora fac și acum, 
în timp ce scriu aceste rânduri, o 
adâncă plecăciune – fiind separați. 
Atunci, crezând că Dumnezeu nu-mi 
aude rugăciunile, am avut o reacție 
stranie. Am vrut să mă călugăresc, dar 
n-am găsit forța de a face acest pas, 
pentru că îmi plăcea și îmi place enorm 
viața, cu bucuriile ei, căderile, 
urcușurile… Și asta spune un om care 
atunci când e mai puțin decât el însuși 
nu dă doi bani pe viață! În sfârșit… 
Într-un acces de disperare, i-am 
propus Tatălui din Cer un fel de 
contract. I-am promis solemn că voi 
dărui toată frumusețea așezată în mine 
așa cum mă pricep eu mai bine, 
scriind. Dar am și eu o rugăminte, îi 
spuneam atunci, copleșită, depășită de 
tot: să mă ia la El înainte să împlinesc 
cincizeci de ani, când voi fi tânără și 
frumoasă încă. Trecea timpul. Scriam, 
publicam ritmic, mă bucuram de totul. 
Evident că uitasem ce am cerut la acea 
răscruce destinală de o gravitate 
extremă; când un vitalist pursânge se 

clatină, e foarte grav, căci riscul e să se 
prăbușească și să nu-și mai revină. Au 
trecut anii ca în vis. Mă apropiam de 
cincizeci de ani. Scriam la Geniul inimii. 
Și… în ziua de 10 august 2016 am fost 
la câțiva pași de moarte. De două ori. 
Experiența o descriu în Geniul inimii. 
Un noroc dat la naștere cu carul m-a 
salvat. Un călugăr tânăr, frumos, care 
mi-a salvat viața, mi-a spus răspicat să 
nu mai fac niciodată ceea ce am făcut. 
Nu știam la ce se referă! Dar urma să 
aflu; mi-era clar un singur lucru și 
anume că în trecutul meu greșisem. 
Peste câteva luni…, gândindu-mă 
obsesiv la acele experiențe, mi-am 
amintit ce a cerut acum circa două 
decenii cea care eram atunci!! Ce poate 
fi în capul unei tinere doamne! 
Exprimând incapacitatea de a mă 
resemna, de a accepta moartea Tatălui 
meu, Semion, cererea mea o vedeam în 
pragul vârstei de cincizeci de ani ca pe 
un act lipsit de măsură, ca pe o 
expresie a trufiei. Ca pe o nebunie 
curată! Cum să pui o limită tu, tocmai 
tu, grației divine? De unde știi că toată 
frumusețea așezată în tine – o realitate 
imposibil, evident, de cuantificat de o 
minte umană, cu o capacitate de a 
înțelege redusă, scandalos de redusă! – 
poate fi dăruită până la o vârstă 
anume?! Cererea mea a fost o formă de 
autopedepsire, pe de o parte, iar pe de 
alta, o formă a aroganței. Pedepseam 
incapacitatea mea de a mă resemna cu 
stingerea din viață a părintelui meu, 
incapacitatea de a mă călugări (având 
două modele în acest sens în familie, 
două cazuri de retragere din lume), 
oferind, în schimb, frumusețe și cerând 
să… fiu luată la dreapta Tatălui. O, 
Doamne! O enormitate, urmând logica 
lipsită de logică a… poeziei. În sfârșit, o 
temă la care evit să mă mai gândesc. 
Pentru că, pur și simplu, m-am iertat și 
m-am acceptat așa cum sunt: cu toate 
calitățile și limitele mele. Am iertat-o și 
pe doamna aceea de treizeci de ani 
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care am fost, căreia relativ recent i s-a 
spus că a dăruit frumusețe, deci, să nu 
regrete alegerea sau alegerile făcute 
dintr-un impuls orfic. Probabil. 

Sunt vie, sunt caldă, sunt trează. 
Sunt aici. Mulțumesc că rugăciunea nu 
mi-a fost îndeplinită și mulțumesc 
pentru că mi s-a arătat că o minte 
umană, oricât de vie, șlefuită, fină ar fi, 
nu are cum să cunoască limitele 
frumuseții, care, e adevărat, poate fi și 
lacomă; oricât de cultivată, fină, 
subtilă, erudită ar fi o minte, ea 
niciodată nu va egala inteligența inimii. 
Culmea e că Geniul inimii și Ostrovul 
Învierii mi-au fost dăruite exact pe 
hotarul de trecere de la vârsta de 
patruzeci și nouă de ani la cea de 
cincizeci. Cum să nu mulțumești, o, 
Doamne, când simți că ești ținut în 
palmă, da, chiar în Palmă?! 
  
Liliana Popa: Pășești în Ostrovul Învierii 
printr-o albie – a unui surîs venită când 
soarele-și uită lumina pe criptă – e parcă 
un început și un sfârșit de lume. 
  

Aura Christi: Ce observație fină, 
mulțumesc. Ambele romane, cu o 
construcție triadică, constituie 
sfârșitul unei lumi și începutul unei… 
ezit să aștern calificative aici, acum. 
Geniul inimii e subintitulat Cartea 
iluminărilor mele, iar Ostrovul Învierii 
– Cântarea Cântărilor mele. Venite în 
siajul unei mari tradiții începute de la 
Homer, Sfintele Texte și până la 
romanele în versuri semnate de 
Pușkin, lordul Byron, Mihai Eminescu, 
Budai Deleanu, ambele romane au un 
nucleu epic, personaje, dialoguri, 
culmi, văi, platouri, înălțimi… E un 
murmur continuu, extrem de viu, care 
urca dinlăuntrul meu și era de 
nestăvilit, la propriu; eu l-am transcris 
și atât. L-am transcris, am făcut 
corecturi ținând de scăpări de literă, 
am mulțumit și am încetat să mă 
întreb: de ce, de ce tocmai eu și cum? Și 
tot așa, în același sens. E un miracol. 

Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Ca 
și viața, miracolele, firesc, sunt departe 
de înțelegere, explicații, abstracțiuni. 
Ele se întâmplă. Atât. Și dacă ai inima 
trează, prezentă, vie, miracolele se 
trăiesc și se cântă. Iar dacă nu-ți 
lipsește Harul, se descriu. Repet, 
miracolele sunt și vor rămâne la 
planete distanță de înțelegere. 

Redescopăr din alte unghiuri cele 
două romane în versuri ale mele în 
timp ce citesc rândurile, însemnările, 
cronicile directe sau indirecte, 
semnate de unii critici sau traducători. 
De pildă, chiar în dimineața acestei 
zile, când scriu aceste rânduri, am fost 
rugată să explic succint cele două 
concepte, transformate în noduli 
imagistici, pe ale căror schele au fost 
construite volumele Geniul inimii și 
Ostrovul Învierii: geniul inimii și 
subterana, povestea subteranei. Sunt 
concepte despre care am scris și 
publicat câteva sute de pagini. Geniul 
inimii e un concept viu, complex, de o 
evidentă dificultate. Simplificând 
lucrurile, e harul de a iubi, iertând, 
mulțumind pentru totul, acceptând, 
cântând și binecuvântând totul. 
Persoana locuită de geniul inimii se 
apropie de lume cu ochi de îndrăgostit, 
tratează viața ca pe un pretext de 
inițiere și depășire de sine, iar 
suferința – oricât de monstruoasă, 
profundă, nedreaptă, absurdă ș.a.m.d. 
– ca pe un prilej fast, dorit, creat voit, 
de a se redescoperi din alt unghi, 
eșuând în recunoștință, iubire și 
bucuria jubilatorie de a avea parte de 
încă o șansă de a redescoperi și 
multiplica lumina lăuntrică, viul, ființa. 
Adică Viața Vie. Și mai mult: Apa Vie, 
despre care îi vorbește Iisus femeii 
samaritene în fața fântânii, 
scandalizând o parte din ucenici, 
deoarece unele precepte religioase îi 
interziceau explicit, irevocabil, să 
abordeze o samariteană. În sfârșit, la 
mijloc sunt o serie de porunci – în 
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lectura iisusiacă, de un radicalism 
unic, imposibil de egalat – 
transformate în prejudecăți. Evident că 
atunci când se comentează Sfintele 
Scripturi, se cuvine să fie cunoscut 
detaliat contextul istoric și cultural în 
care au fost create și, respectiv, urmate 
cu sfințenie. Da, geniul inimii e un 
concept iisusiac, creat de Friedrich 
Nietzsche – unul dintre extrem de 
puținii gânditori care a înțeles în 
profunzime – ca și J.W. Goethe, poate 
chiar pe urmele lui! – grandoarea, 
caracterul revoluționar și demnitatea 
vieții lui Iisus Christos. Geniul la 
romani era un Înger păzitor, un Înger 
însoțitor. Subterana vine din 
Dostoievski și Nietzsche, în egală 
măsură. Ambii uriași o vedeau altfel și 
explic aceasta în cartea mea 
monografică Dostoievski – Nietzsche. 
Elogiul suferinței. Flagrant de succint 
vorbind, subterana e darul de a te 
identifica cu Eul divin dinlăuntrul tău, 
lăsându-l pe El să lucreze și anihilând 
eul propriu, adică ego-ul. Ai o șansă să 
ajungi la subterană, la Eul divin, făcând 
exerciții spirituale în trena lui Ignatiu 
de Loyola sau Sfântul Augustin, de 
pildă. În cazuri ultrarare, intensitatea 
cu care te identifici cu Eul Acela, 
abandonându-te, are drept consecință 
identificarea cu ceea ce Nietzsche (ca și 
alți gânditori, aflați la planete distanță 
de temele majore abordate de acest 
sihastru alb!) numește inima lumii, iar 
Fiodor Dostoievski: inima întregului/ 
сердцeвина целого. Scrie mult despre 
aceste incursiuni inițiatice și 
formatoare, în egală măsură, în ultimii 
ani de viață, Contele Tolstoi. 

Însemnările tolstoiene conțin o 
serie de revelații care pun pe gânduri, 
căci trimit direct, izbitor, la unele 
dintre recentele descoperiri din 
domeniul fizicii cuantice – apropo de 
acea dimensiune decelată în universul 
maimarilor minții între maimarii 
minții. Mă refer la geniul profeției. 

Tolstoi a înțeles un adevăr esențial: 
când faci ceva anume, livrează-te cu 
totul, abandonează-te, uitând cu totul 
de tine, de ego-ul tău. Și totul va curge 
cu de la sine putere.  

De altfel, sunt conștientă de faptul 
că adevărurile consemnate în ultimul 
paragraf vor consterna, dacă nu vor 
scandaliza nu puțini teologi, preoți, 
filosofi, cunoscători ai operei celor doi 
creatori majori: Dostoievski și 
Nietzsche. Unii dintre aceștia, prieteni 
vechi sau prieteni recenți, se arată nu o 
dată exasperați de unghiul acesta 
extrem de…, cum să spun?... neobișnuit 
de a vedea lucrurile, adevărurile și 
problemele ultimative. Important e să 
știi să citești, cum mi s-a spus. 
Cărturarii erudiți Ștefan Borbély și 
Mircea Braga se află în posesia acestei 
arte care e o rara avis. Avizați cu opera 
nietzscheană și cea dostoievskiană din 
interior, ei nu vor fi nici exasperați, 
nici consternați citind rândurile de 
mai sus.    
  
Liliana Popa: Liniștile, neliniștile, iubirile, 
gândurile dar, mai ales, cuvintele s-au 
adunat în Ostrovul Învierii... sunt cuvinte 
din spatele cuvintelor, cuvinte ce se 
rostogolesc într-un abis sau irump într-un 
fluviu catifelat. Luxurianta curgere aduce 
emoția, din taine ascunse, din surse găsite 
de mintea celui care le-a scris... 
  

Aura Christi: Cred că aceste cărți – 
poezia care poartă numele meu literar 
– s-au scris prin mine. Eu nu sunt decât 
instrumentul. Restul? Tot Poezie e. 
  
Liliana Popa: Sunteți și jurnalist. Cum 
respiră poetul în cotidianul începutului 
de mileniu al III-lea într-o Românie 
existând între crize şi speranţa 
umanităţii din timpul nostru? 
  

Aura Christi: Mă simt ca peștele în apă. 
Sunt acasă. Oriunde scriu, în fața colii 
albe format A 4, mă simt acasă. Sau în 
fața unui geam deschis, prin care am 
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privilegiul de a vedea felul în care 
răsare soarele. România există între 
crize și speranțe? Dacă aruncăm o 
privire scurtă și rece spre trecut – 
pentru o fracțiune de secundă, altfel 
riscăm să ne disipăm inutil energiile! – 
primul verdict izbitor prin simplitate 
cred că ar fi următorul: de când e, 
omenirea are parte de crize succesive. 
Țara noastră nu face excepție, e 
departe de a fi mai bună sau mai puțin 
bună în comparație cu altele, cu mai 
puține sau mai multe crize decât țările 
vecine sau mai puțin vecine. Condu-
când o revistă – la Contemporanul mă 
refer, pe care îl conduc alături de 
Nicolae Breban, unul dintre cei mai 
mari romancieri europeni ai secolelor 
XX și XXI – și o Editură – Ideea 
Europeană ajunsă la centenarul său 
(1919-2019) –, evident, că mă 
informez zi de zi, aproape. Când sunt în 
greva televizorului, mă informez direct 
de pe internet, din publicațiile on line. 
Cu toate rezervele, campaniile de 
denigrare, cu noianele de legende 
negre, gri etc., cu valurile de calomnii, 
cu toate văile destinale, România a 
rezistat unor cuceriri succesive, desfă-
șurate de-a lungul veacurilor; e vorba 
de  invaziile romane, turce, tătare, 
austro-maghiare, ruse, sovietice. 
România e o țară foarte puternică, 
aflată între câteva uriașe imperii sau – 
cum i s-a mai spus – e o insulă de 
latinitate într-o mare slavă (Nicolae 
Iorga), singurul ostrov creștin ortodox 
de extracție latină aflat în centrul unor 
teritorii slave. România e bine acolo 
unde e și exact așa cum e. România e 
văzută în lume exact cum o vedem 
fiecare dintre noi dinlăuntru. Adică 
țara noastră are exact ce imagine a 
noastră proiectăm în afară. Eu o văd ca 
pe o țară cu unul dintre cele mai 
frumoase suflete din lume. O țară 
frumoasă, bogată, cu o poziție 
geostrategică admirabilă, care va fi 
pusă în lumina pe care o merită; și asta 

în ciuda confortului, în ciuda 
neomarxismului și a neoliberalismu-
lui, precum și a altor isme, toate 
laolaltă de o brutalitate care frizează 
barbaria în stare pură, ca să spun așa. 
E o lumină văzută, visată, descrisă de 
marile spirite ale veacurilor trecute 
care, urmând voia Domnului, au lucrat 
la construcția unui miracol cu numele 
România Mare. Anul 1918 rămâne a fi 
un miracol. Un miracol de care nu 
încetăm să ne bucurăm, făcându-ne 
fiecare datoria la locul lui de muncă: 
chirurgul – la masa de operat, 
inginerul de construcții – pe șantier, 
cărturarul – în bibliotecă, savantul – în 
laboratoarele de cercetare, scriitorul – 
la masa de scris. Cred că avem toate 
datele să vorbim despre „România 
ideală” – cum își numea țara lui și a 
noastră un cărturar de anvergura lui 
Mihail Kogălniceanu – ca despre 
România reală. Când anume? Aici și 
acum. Când uităm să iubim, să ne 
rugăm să fim învățați să iubim. Cum? 
Pentru început să ne aducem aminte că 
Papa Ioan Paul al II-lea a numit 
România „Grădină a Maicii Domnului”. 
Apoi, să ascultăm cum vorbesc despre 
România cărturarii străini care au 
învățat limba română pentru a avea 
acces direct la cultura română – una 
dintre cele mai mari culturi ale lumii. 
Să ascultăm, așadar, cum vorbesc 
cărturarii străini despre cultura 
română – clădită pe una dintre cele 
mai vechi civilizații ale lumii, 
civilizație de mai bine de cinci milenii –
, despre sufletul ei unic și incredibil de 
frumos, despre oamenii ei frumoși și 
despre strămoșii ei, care au avut 
puterea de a crede, de a spera, de a 
iubi în respectul față de acest pământ 
sfânt, scăldat în sânge, și față de 
oamenii ei întorși cu sufletul tot spre 
Cer dimineața, la răsăritul soarelui, la 
prânz și seara. Adică tot timpul. 
Aproape. 

 8 Aprilie 2019  
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Liliana POPA 
 
 
 
 

nu mai cred în distanța  
dintre paralele  

 

în spatele meu timpul tace 
nu mai cred în distanța  
dintre paralele 

atîtea răscruci 

pe verticala trasată de liberul arbitru 
perpendiculare întretăieri 
atâția ieri 
fulgere și raze 

la fiecare răscruce 
din mine creștea un copac 
înflorea și cânta 

Cine a trasat verticala ? 
mereu aveam aripile calde 
atât de fierbinți încât mai ard și azi 
depărtările mele 

transeptul  
un braț de apă curgătoare 
și tălpile peregrinilor 
îmbrăcate în noroiul blând 

o primăvară mi se strecoară în suflet 
și totuși cineva șoptește în spatele meu 

mereu întorc capul... 
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secol de singurătate 
mantia fumegândă a vântului, 
aripă prinsă pe umărul serii 
adună frunzele ce albesc  
cu timpul,  
cu secolul de singurătate, 
cu moartea, 
cu viața. 
peregrinul anonim 
are mereu rezervat ultimul vals 
și umbra străvezie a ceții. 
trei frunze mi s-au prins în păr 
două mi s-au așezat în palme 
și sub petecul meu de cer 
vom depăna fiecare poveste 
pe care o voi scrie cu degetul 
pe geamul ferestrei 
pentru alt veac. 

 

 

statuile liniștii 
 

depozite de statui 
au vegheat 
pe o mare de timp 
acum au ațipit 
se face târziu în viața asta 
care fuge printr-un deșert 
se face frig 
se face pustiu 
 
au încremenit statuile 
pietre uitate 
în locurile alese de ele 
acolo unde nu am reușit să rămânem 
depozite de liniști 
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întâlnire 
 

hai să ne întâlnim printre nori 
nu e nevoie de bagaj 
vom fi axul stelelor căzătoare 
 
nu trebuie să te mai uiți în jos 
n-ai grijă, n-o să te împiedici 
 
uite de când vorbim 
norul meu și-a schimbat forma 
iar norul tău se odihnește 
pe fruntea unui munte 
 
aici gândurile nu mai pun întrebări 
și nu se mai întorc pe pământ 
 
uitarea scrijelește piatra 
piatra timpului 
vom străluci în timp 
în întuneric 
23 martie 2020 

 
 

nu mai e loc în lume 
 

dimineața vine pe racursiuri de lumină 
se așează în porturile lumilor plecate, 
se scaldă în spaimele mărilor învolburate 
vetustă bijuterie bizantină 
 
clipele zilei le simți din ce în ce mai legate 
de mâini, de glezne, de stratul de porțelan 
agate moștenite din alte regate 
sub încruntarea timpului șambelan  
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la asfințit, dimineața se strecoară 
străvezie printre prea multe tăceri  
printre frici neatinse de ieri 
adormite cu moartea în suflet 
acolo unde am rămas fără umblet 
 
unde nu era prevăzută o escală 
cu porțile închise într-o doară 
 
nu mai e loc în lume 
nici măcar pentru vise 

 
 

exercițiu cu mine însămi 
nu pot respira înlăuntru 
mai bine afară, cu tâmplele 
atinse de vânt 
drumul se îngustează 
mărginit de prăpăstii. 
pe zidurile stîncoase 
flori de colț 
fluturi amăgiți 
caută soarele 
printre culorile sfâșiate 
de umbrele ascuțite ale piscurilor 

mirările mele muritoare 
dau examen 
sar din piatră în piatră 
și curg pe unde ivorii 
departe, în pădure 

mirările mele nemistificate 
vor trăi  
până la moartea mea. 
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Să urc iar în Grădina 
Ghetsimani...  

Mi-e sufletul pustiit 
ca pământul arid din Valea Gheenei. 
numai grote, stânci și spini 
cât vezi cu ochii... 

Iar freamătă măslinii 
și vulturii dau roată 
singurătatea-I nu adoarme 
vegheată de animalele de pradă 

Când se luminează sângele 
singurătatea în suflet uitată 
se stinge fără lacrimi 
sub clipa îndurată 

De cât verde 
și de câte trepte 
va mai fi nevoie 
să urc iar în Grădina Ghetsimani... 
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l'héritage 
 

întinde o mână 
și voi rămâne în șoapte 
cu un pahar de interzise trăiri 
rostogolit în furtuni 
când vrerea  
și clipa 
arderea și moartea 
nu mai au greutate 
 
iar după ce își vor face efectul 
voi adormi o vreme 
e somnul meu cu vise sarde 
trece pe lângă mine un tren  
ca un fum 
cu gânduri abandonate 
silenzio stampa 

 

flutur 
călător ca timpul 
în drumul lui spre lumină 
în drumul meu în jurul soarelui  
flutur alb 
în zbor precis 
s-a așezat pe pantoful de lac 
ne-am privit  
botezați de mirare 
s-a așezat pe umărul meu ca pe o creangă 
și la picioarle mele a început să crească iarba 

s-a așezat 
inel sidefat 
și bea rouă din palmele 
împreunate 

depărtările nu mai au țărmuri 
nici distanțe 
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și timpul se mișcă neîncetat 
pământul zvâcnește 
la fiecare pas 

nu mai vrea să plece 
se poate înnopta 

unul va trebui să renunțe 
unul va trebui să accepte 
va rămâne unul 
sau noi ? 

 

Între 
călătoresc într-un timp care nu e al meu 
între două mâini 
între două turnuri 
între două turle 
între două crengi 
între două petale 

între două fire de iarbă 
între două fire de nisip 
între doi munți 
călătorim mereu 

la marginea abastră 
mereu de neatins 
unde aerul nu mai mișcă 
și timpul se scurge 
doritor și visător 
să ne regăsească 
să ne mai întâmpine o dată 
între imagini și imaginații 

cu obiceiul lui de a bate  
la porți închise 
ce se vor deschide 
pe cadranul cheltuit  
cu trăirile noastre 
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timpul 
ce mai freamătă 
printre noi 
gata să vâneze Universul  
printre stele 
îmi voi răcori fruntea 
într-un alt amurg 
într-o altă țară 
ce deschide alt drum 
un drum ce crește doar  
sub privirea noastră 

 

 

Între două turnuri 
 

flautul iernii, flacără 
pe podul înghețat 
tocmește jarul 
și zilele de aur. 

Între două săruturi 
mi se face dor 
de evadările privilor arse 
de colțul buzelor tale. 

flautul iernii cântă 
cu buze înghețate 
sprijinit de o coloană  
adormită de suflarea lui. 

Între două nopți 
flautul iernii cântă 
printre Vârfurile cu Dor 
ruguri mistuite în ceață 
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vălul de mireasă  
nu mai răsfoi amintiri 
vălul de mireasă 
cântă și acum prin pădure 
când ceață, când ecou 
departe de mâna ce l-a furat. 
se întristase și îngerul. 

degeaba umbli cu hangerul 
ascuns sub cămașă 
eu port în buzunare tot basmele copilăriei 
logodite cu visele de acum. 
sufletul meu are alte culori 
iar ție nu ți-a plăcut 
nici măcar Botticelli. 

 

dezambiguizare 
între două nopți 
punctele cardinale 
palpită de multă vreme. 
și-au schimbat locul 
și perspectiva 
așa a apărut alb roză 
floarea de măr 
pe gura ta. 

între două turnuri 
tăcerile pâlpâie 
și eu nu mai găsesc 
punctul de fugă. 

între două nopți 
coboară dimineața, pe rouă 
cu lumina ascunsă în plete 
și sună un clopoțel de argint 

 
Teoria Distihului Paradoxist    
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Florentin SMARANDACHE 
 
 
 

Teoria Distihului Paradoxist
  

 
DISTIHUL PARADOXIST este format din două versuri, antitetice unul altuia, dar care 
împreună se contopesc într'un întreg definind (sau făcând legătură cu) titlul. 
 
De regulă, al doilea vers neagă pe primul, conținând așadar o noțiune/sintagmă/idee 
opusă (antinomică, antagonică). 
 
 
Facerea Distihului: 
- luați un dicționar de locuțiuni și expresii lingvistice, proverbe, zicale, pilde, aforisme, 
cimilituri, adagii, maxime, butade, ori panseuri celebre ale unor personalități, și 
contraziceți-le fără milă, forfecați-le! 
- sau un dicționar de antonime, și altul de sinonime și eschibați pe noțiuni/ sintagme/ 
locuțiuni contradictorii -- omogenizând elemente heterogene;  alegeți și un titlu 
corespunzător și intrați în paradoxism. 
 
Școala de literarură paradoxistă, care s'a dezvoltat de prin anii '80, continuă prin aceste 
bi-versuri închise într'o ffoorrmmuullăă  lliirriiccăă  nnoouuăă, exactă, dar cu deschidere spre esență. 
Pentru asemenea poeme rețetare se pot elabora algoritmi matematici și implementa pe 
computer: dar, ar fi preferabilă o mașină cu... suflet! 
 
Trăsături: 

Întregul distih paradoxist să fie ca o parabolă, hiperbolă, elipsă geometrică unitară 
la frontierele dintre artă, filosofie, rebus, și matematica - aflate in complementaritate; 
și să conțină: 
- antiteze, antinomii, antagonisme, antifraze, parafraze, metafore contrare, polarizări 
- paradoxuri la nivel semantic:  ideatic, social, politic, teologic, lingvistic, psihologic, 
filosofic, chiar și științific; tocmai acest paradox dă savoare întregului;  de aici și 
frumusețea scrierii, gustul metaforei mici fâlfâind din aripile împleticite 
- pseudo-paradoxuri pe alocuri 
- caracter derizoriu, în răspăr față de un academism perimat și tradiționalism ramolit 
(gen Al. Lungu) 
- calchierea / contopirea / justapunerea oximoronică de jargoane, expresii lingvistice, 
șabloane, arhetipuri, scheme, pattern-e, matrițe clasice 
- găsirea de (mularea/întruparea în) formule și anti-formule de creație  
- contra-poeme 
- stiluri epigramice antitetice 
- parodieri de expresii și locuțiuni, proverbe, butade, aforisme, zicături, sentințe, clișee 
de limbă (de lemn, și nu numai), structuri gramaticale, frazeologii prin: 
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    . deturnări de sens la 45 ori 90 grade 
    . în contra-sens, răspăr (la 180 grade) 
    . figurativul interpretat la propriu, și viceversa (încălcarea convențiilor) 
- parafrazări cu scopul împrospătării șabloanelor moarte 
- ori în nonsens metaforizat, exagerat, parabolizat  (micșorare mărită, ca la microscop, 
intrând în infinitul lumilor mici, concentrate) 
- idiosincrazii la contradicții, incongruențe, divergențe, deformări, alterări, răstălmăciri, 
mistificări, prefaceri poetice și anti/non-poetice  
- text, paratext, anti-text, inter-text, non-text 
cu inflexiuni para-doxiste (sublimbaj, supralimbaj, metalimbaj) 
- inspirate / prelucrate din folclor:  glume, bancuri, poante (cu Bulă, cu Ițic și Ștrul) 
- sau jonglat pe ambiguitatea omonimelor (pluri-sens) 
- unele paradoxuri au devenit locuri comune, metafore, s'au tradiționalizat - după ce la 
apariție întâmpinaseră rezistențe, fuseseră respinse; aceasta'i soarta oricărui paradox! 
 
Distihurile Paradoxiste să fie: 
- schematice 
- ca niște învățăminte 
- chintesențe de gândiri filosofice 
- sclipiri ale imaginației  
- vorbe de duh, memorabile, care să te ungă la suflet 
- cu economie de cuvinte, non multa, sed multum: 
maximalizând minimalizarea, minimalizând maximalizarea - acum, când lumea citește 
mai puțin, e nevoie de scrieri concentrate 
- diversificate în topice, sfere noționale, ecuații poetice paradoxiste 
- lucrurilor spuse pe nume / pe șleau, pontoase, ingenioase 
(dacă tăiăm cu bisturiul chirurgiei lirice) 
- versurile s'alunece la rostire (citire) 
- cel puțin un ritm interior (chiar și rimă)  
pentru un plus de armonie (în aparenta dezarmonie) 
- structura metrică a celor două versuri randomială 
- cu o dulceață anume aceste sintagme 
- atenție dar la tăierea poemului în două:  mai șăgalnică 
în timp și contra-timp, cezură și anti-cezură 
- având un titlu, poemul se'ncheagă, se rotunjește,  
alcătuiește un întreg 
- titlul, scurt și cuprinzător, să conțină cheia corpus-ului poetic  [referitul și referindul] 
- un soi de definiții lirice rebusiste:  bazate pe antiteze, 
și utilizând bi-versuri care denumesc titlul 
- a nu se interpreta distihurile paradoxiste ca simple calambururi,  
ci înțelesuri ale neînțelesului  
  [mai adânci, mergând la substanță, la miez], 
alteori chiar neînțelesuri ale înțelesului  
  [impresii facile, în urma unei lecturi superficiale, că stăpânim materialul până'n 
profunzime] 
- de un eclecticism organic. 
 
Acest volum nu se poate traduce, ci  a d a p t a  la clișeele altor limbi. 
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Considerente istorice:  
Paradoxismul nu l-am inventat, ci descoperit.  El a existat înaintea... paradoxiștilor. 
Înțelepciunea populară, dar și o parte din creația cultă, se mulează perfect pe matrița 
paradoxistă clasică;  în acest scop, iată câteva exemple: 
- începând cu anticii greci, prin Platon (care pune în gura lui Prothagoras):   
 Toată lumea / Învață pe toată lumea; 
- sau strămoșii romani: 
 Festina / Lente (Grăbește-te / Încet);  
- continuând cu aforisme vechi românești: 
 Șezi strâmb / Și gândește drept (C. Negruzzi, <Pîcală și Tîndală>, fragmente, 1840); 
- cum zicea Voltaire?  
 Legile în artă sunt făcute / Pentru a fi încălcate; 
păi și-atunci?! 
- Baudelaire cu "Les fleurs du mal"; 
- Eminescu despre fecioară:   
 Mai nu vrea / Mai se lasă; 
- trecând pe la Caragiale, cu al său:   
 Curat / Murdar; 
- și olteanul Arghezi, cel șugubăț:   
 Una vorbim / Și alta fumăm! (observați transparenta aluzie) 
dar și poemele-i din "Flori de mucigai"; 
- paradoxul politic: 
de pildă 
 Cu cât vor unii sa-l dărâme pe Maresalul Antonescu,  
 Cu-atât acei din tabăra opusă îl ridică'n slăvi mai tare - 
ca'ntr'o balanță: când un taler este coborît prea jos, îți vine să pui o greutate în celălalt 
pentru egalare;   
este o chestiune psihologică,  
precum la meci, când se'nfruntă două echipe nefavorite, ținem cu cea mai slabă;  ( +  și - 
trebuie să stea în cumpănă); 
așa încât afirmăm că "Ion Antonescu a căzut / Înălțându-se" - deci, vrând sa-l distrugă, 
n'au făcut decât să-l readucă în conștiința publicului larg; 
este EEffeeccttuull  IInnvveerrss care acționează, plus LLeeggeeaa  EEcchhiilliibbrrăărriiii; 
și viceversa:  ovațiile exagerate duc la reacții contrare: 
beneficiind de toate favorurile unui regim "Poetul Mihai Beniuc prin înălțare / A eșuat"; 
unanimitate (pozitivă sau negativă) nu există; 
- despre birocrația din perioada stalinistă: 
 Doi cu sapa, / Trei cu mapa; 
- ironia lui Grigore Moisil: 
ION BARBU:  Este cel mai mare matematician / dintre poeți, 
    Și cel mai mare poet / dintre matematicieni! 
(care din păcate-fericire mi se aplică și mie?);  
- precum și Alberto Caeiro, alias Fernando Pessoa: 
 Unicul sens tăinuit din lucruri  
 E acela ca n'au nici un sens tăinuit; 
- și, mai în vremea noastră, un paradox social: 
 "The Power / of the Powerless"  
 [Puterea celor / Fără de putere],  
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eseu de Vaclav Havel care, dintr'un dizident (fără nici o putere), ajunge președinte (cu 
cea mai înaltă putere) în fosta Cehoslovacie, aducând democrația țării sale dar și 
destrămarea ei; 
- O. Paler în "Flacăra": 
SPECIALIZARE înseamnă  
Să știi din ce în ce mai mult / despre din ce în ce mai puțin, 
Până ajungi să știi totul / despre nimic! 
- paradoxul economic: 
 Țări care produc prea mult / ceea ce nu consumă, 
  și       Consumă prea mult / din ceea ce nu produc  
(Roger Garaudy, 1997); 
- 'Minunile' din Caracăl: 
a) Pușcăria / pe strada Libertații! 
b) Cimitirul / pe strada Învierii! 
c) S'a furat / de la Poliție! 
d) A luat foc / Sediul Pompierilor! 
- vorbirea mucalită, în contra-sens:   
 Îți fac un bine; / Te superi? 
(păi, normal că nu mă supăr!); 
- ori proverbe, dictoane, zicători, butade, cugetări contemporane foarte uzitate: 
 Leneșul / Mai mult aleargă 
 Hai la muncă să muncim; / Dă, Doamne, să nu găsim! 
 Face haz / De necaz 
 Ia-l de pe mine / Că-l omor  
 Câine surd / La vânătoare 
 Prinde orbul, / Scoate-i ochii 
 Bate șaua / Să priceapă iapa! 
 Doi se ceartă / Și-al treilea câștigă 
 Las' să mai fie și un lup / Mâncat de oaie! 
 Omul, până nu slujește, / Stăpân nu ajunge 
 Tu îl bei pe dânsul / Și el te bea pe tine 
 Dacă legi bine, / Bine dezlegi 
 Trage nădejde / Ca spânul de barbă 
 Scump la tărâțe / Și ieftin la mălai 
[I.C.Hințescu, "Proverbele românilor", Ediție îngrijită de Constantin Negreanu și Ion 
Bratu, Cuvânt înainte de I.C.Chițimia, Ed. Facla, Timișoara, 1985]  
(interpretări pe dos); 
- și proverbul englezesc: 
 Un pahar este pe jumătate plin / Sau pe jumătate gol, 
deci orice lucru este și pozitiv și negativ, depinde din ce unghi îl interpretezi - principiu 
folosit de propagandiști; 
- de la titlurile de-o șchioapă din ziare (sau chiar de cărți în librării ori fișierul 
bibliotecii) care, dacă în componența lor conțin un paradox, devin mai incitante, 
șochează la lectură 
[vezi predilecția pentru antinomii a multor condeieri 
tocmai pentru a surprinde (ori a atrage) publicul]; 
- la fotbal chiar, antrenorul sfătuind jucătorii: 
 Cea mai bună apărare / Este atacul - fără a fi deloc un paradox, ci o tactică, o 
realitate; 
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- prelungind cu Legile Americane ale lui Murphy, de un umor amar: 
 Probabilitatea, ca o felie de pâine cu dulceață să cadă cu partea unsă pe covor, 

este mai mare decât cu partea neunsă (!) 
- și'n analiza matematică există, cumva paradoxal (dar, totuși, neparadoxal!) sup inf (M) 
si dualul inf sup (M), 
care înseamnă cceell  mmaaii  mmaarree  ddiinnttrree  cceeii  mmaaii  mmiiccii, și respectiv cceell  mmaaii  mmiicc  ddiinnttrree  cceeii  mmaaii  
mmaarrii. 
Cool, isn't it? 
- sau 'Cântecul Pilangiului': 
 De la beat / cârciumă vin, 
 Merg pe gard / de drum mă țin. 
 Dau cu câinii / 'n bolovani 
 Și's prieten / cu dușmani! 
- și terțina semi-paradoxistă: 
 Cine știe să facă un lucru, îl face. 
 Cine nu știe, învață pe alții cum sa facă! 
 Iar cine nu știe nici sa facă și nici să învețe pe alții, conduce!! 
(valabilă pentru foștii secretari de partid, îndrumători culturali, și nu numai); 
- în timpul dictaturii: 
 Art. 1.  Șeful are dreptate. 
 Art. 2.  Șeful are întotdeauna dreptate. 
 Art. 3.  Când șeful nu are dreptate, se aplică Articolul 1 sau 2; 
- ori din bancurile șoptite cândva pe la colțuri: 
 ERA CEAUȘESCU 
  Pesimistul:  Mai rău de-așa nu se poate... 
  Optimistul:  Ba se poate (!) 
(și, într'adevăr, perioada de tranziție se dovedește și mai dură) 
care bancuri mai îndulceau intelectualicește anii aceia negri; 
- plus celebrele <culmi> populare (sinonim:  băncoase, pontoase, cu nuanțe semi-
absurde, și totuși de-o logică foarte... plastică!) 
 CULMEA PROSTIEI: 
  Să crezi că soacră-ta 
  E fată mare! 
ori  
 CULMEA ÎNOTULUI: 
  Cu-o mână să'noți, și cu cealaltă 
  Să dai din picioare (!) 
ori 
 CULMEA GĂINEI: 
  Găina are picioarele la fel de paralele. 
  Mai ales stângul (!!) 
(rândul al doilea pune capac la toate). 
Și altele multe, aflate sub ochiul lectorului și'n urechea ascultătorului. 
 

(Continuare în ediția următoare) 
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Despre fonfleurile ironistului  
 
 
Născut la 25 octombrie 1945 în Aldești, 
județul Galați, Mihai Batog-Bujeniță este un 
scorpion zodiacal ce locuiește în «dulcele târg 
al Ieșilor», deține cu mândrie gradul ostășesc 
de comandor de aviație (în retragere și 
rezervă), și se declară de profesiune strașnic 
pilot militar pe avioane de vânătoare 
supersonice, al Forțelor Aeriene ale Armatei 
Române, care a condus aeronave uriașe: 
„monștri din metal de mii de tone”, cum citim 
în volumul de „poeme ironice” Cântece de 
shomerie (2011). A absolvit în 1967 Şcoala 
Superioară de Ofiţeri de Aviaţie Aurel Vlaicu 
(actual, Academia Forţelor Aeriene), în 1977 
Academia de Înalte Studii Militare, dar și 
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a 
Universității Apollonia din Iaşi, în 2013. 
Colaborează la importante reviste de cultură, 
de literatură, dar și la cele de umor, din țară și 
din: Israel, Statele Unite ale Americii, Canada, 
Anglia, Austria, Olanda, Belgia, Cipru, Spania, 
Australia.  

A susținut, anual, cicluri de conferințe 
(unele publicate), la: Fundaţia «Prietenii 
Iaşului», la Uniunea Veteranilor de Război şi 
la Penitenciarul Iaşi, plus unele activităţi 
culturale la Comunitatea Evreilor din Iaşi, sau 
în cadrul programului «Scriitori în licee», 
organizat de Biblioteca «Gheorghe Asachi» 
din Iaşi. Este membru al: Uniunii 
Epigramiştilor din România, Uniunii 
Scriitorilor din România, Asociaţiei Canadiene 
a Scriitorilor Români (ACSR), Societăţii 
Culturale «Junimea 90», Asociaţiei 
Jurnaliştilor Profesionişti din România (cu 
legitimație). Îndeplinește funcția de 
președinte al: Asociaţiei Literare 
«PĂSTOREL», Iaşi (pers. jur.); cenaclului: 
Academia Liberă „PĂSTOREL”, Iaşi; iar 
onorific, al Ligii Scriitorilor, Filiala Nord-Est 
România. Concomitent, și pe acelea de: 
director al revistei BOOKLOOK, Iaşi; redactor-
coordonator la revista de cultură CRONICA 
din Iaşi; redactor -şef adjunct la revista de 
cultură: MERIDIAN CULTURAL ROMÂNESC – 
Vaslui; și nu în ultimul rând redactor-şef 
adjunct la revista de cultură RAPSODIA, 
patronată de Cercul Militar din Sibiu.  

Prezent într-o serie de antologii de proză, 
poezie, culegeri și dicționare de scriitori 
români, Mihai Batog-Bujeniță este autorul a 
34 de cărți publicate, numeroase studii și 
comunicări științifice și are în lucru alte două 
volume. Deține 106 PREMII LITERARE ŞI 
ŞTIINŢIFICE, INCLUSIV PREMIUL U.S.R. filiala 
Iaşi (dec 2007 şi oct 2014 ) pentru PROZĂ 
SCURTĂ (volumul: Feriţi linia, trec proşti fără 
oprire) iar în 2014 pentru ROMANUL: 
Bântuind prin paradis; DIPLOMA ŞI ORDINUL 
«CAVALER AL CETĂŢII» ÎN GRAD DE 
AMBASADOR – acordată în 2013 de 
Administraţia Proiectului: Cititor de proză-
Republica Artelor-Dublin); MEDALIA DE 
ONOARE ŞI DIPLOMA DE «PRIETEN AL 
COMUNI-TĂŢILOR» – oferită de preşedintele 
Comunităţilor Evreieşti din România, Iaşi 25. 
09. 2015. Toate datele biobibliografice provin 
din cv-ul primit de la autor, iar îndrăzneala de 
a scrie aceste rânduri despre un prozator de 
anvergura autorului fonfleurilor mi-a fost 
insuflată de redactorul-șef al RAPSODIEI, 
poetul Ioan Gligor Stopița, căruia îi sunt 
recunoscător și îi mulțumesc pentru 
încredere și onoare. 

*   *   * 
Din vasta operă a scriitorului Mihai 

Batog-Bujeniță am ales fonfleurile împrăștiate 
generos prin publicații literare, culturale, de 
umor și din toate la un loc, prin Țara întreagă 
și chiar dincolo de granițele sale politico-geo-
strategice. Aceste fonfleuri alcătuiesc un 
domeniu distinct, particular și original în 
măsura în care pot fi asimilate unei bogate și 
îndelungate tradiții în cultura universală și, 
nu mai puțin, în aceea românească: snoava și 
anecdota populară precursoare, ironia 
romantică, sarcasmul avangardei, condensate 
de cele mai multe ori după rețeta „3 în 1”. 
 Ce sunt însă fonfleurile? După umila 
noastră părere, ele pot fi considerate cronica 
însemnărilor despre cele văzute și auzite în 
direct, simțite pe propria piele, constatate, 
«rumegate» timp de o viață, o viață în plină 
desfășurare. Existența/evoluția fonfleurilor e 
una infinită, așa cum fără început și fără 
sfârșit sunt toate întâmplările și gândurile 



Vara 2020  | Contact international 541 

 

noastre... Formulate lapidar, ele sunt surorile 
maximelor din vechime și ale proverbelor 
populare. Nu putem omite contribuția la nivel 
instructiv și formativ pentru veacurile de 
generații viitoare, în domeniul observației 
lucide și a transpunerii 
umoristicomicosatirice a celor observate, a 
unor scriitori (re)cunoscuți ca «moraliști 
francezi»: Michel de Montaigne-Delecroix, 
Blaise Pascal, François al VI-lea, duce de La 
Rochefoucauld, prinț de Marcillac sau Jean de 
La Bruyère, dar aceștia pot părea un pic prea 
decisiv de serioși în formulările lor. Neapărat, 
pe poetul latin Juvenal însuși (pe numele de 
cetățean: Decimus Iunius Iuvenalis) – autorul 
unor texte intitulate printr-al doilea secol 
după Hristos chiar Satiræ, dar și pe colegii 
satirici ai acestuia în primul veac al erei 
creștine: etruscul Aulus Persius Flaccus sau 
anticul roman Gaius Petronius Arbiter. Apoi, 
pe londonezul Jerome Klapca Jerome, pe 
boemul ceh Jaroslav Haŝek, pe rușii Ilia 
Arnoldovici Freinzilberg și Evghenii Petrovici 
Kataev – cunoscuți drept Ilf și Petrov, pe 
evreul rus Șalom Aleihem – pe numele civil 
Solomon Nahumovici Rabinovici, iar la noi, 
tot fără pretenții de exhaustivitate, se cuvine 
să nu uităm de umorul neaoș al neîntrecutului 
humuleștean învățător-povestitor Ion 
Creangă, de Al. O. Teodoreanu zis «Păstorel», 
apoi nici de un „profesionist al umorului” 
(Marian Popa) de talia lui Geo Dumitrescu, ori 
calitatea de maestru ironist a marelui Marin 
Sorescu sau pe alocuri a lui Tudor Arghezi și 
fără a da uitării umorul autoironic al 
povestirilor evreiești de mare circulație în 
România, până pe la mijlocul veacului al 
douăzecilea, un exemplu de autor de primă 
mărime rămânând Ion Pribeagu – pe numele 
său adevărat Isac Lazarovici, odinioară 
textierul vestitului Constantin Tănase și 
desigur nici ironia altor prozatori români, de 
la: Damian Stănoiu, G. Brăescu (general în 
rezervă la 1918 – deci mai sunt scriitori 
rezerviști, pe lângă comandorul Mihai Batog-
Bujeniță sau generalul-maior Radu Theodoru; 
ambii foști aviatori!), Nicuță Tănase, Radu 
Cosașu (Oscar Rohrlich), la: Cornel Udrea, 
Gheorghe Jurcă, Laurențiu Cerneț, Ion Râmbu, 
Ioan Groșan, Daniel Bănulescu, Cătălin 
Mihuleac; de asemenea se cuvine amintit aici 
comicul de calitate al dramaturgilor Vasile 
Alecsandri, I.L. Caragiale, Tudor Mușatescu, 
Valentin Silvestru (Marcel Moscovici), sau Ion 

Băieșu (Ion Mihalache) și mulți, mulți alții. 
Firește, rolul paideic, educativ, al scrierilor 
semnate de ironiștii tuturor timpurilor a fost 
și rămâne unul moral, ei fiind implicit 
moraliști în raport cu moravurile și 
năravurile eterne ale omului și cu cele mai 
apăsat manifestate în câte o epocă anume a 
devenirii speciei. În concluzie, printre cei mai 
numeroși ironiști s-ar număra autorii evrei, 
scriitori în diferite limbi ale Pământului, 
cultivând un gust special pentru tratarea în 
răspăr satirico-educativ a celor mai serioase 
stări de lucruri, mentalități și convingeri 
generale.  Ceea ce azi numim: «a face haz 
de necaz». În cazul nostru, cu deosebit talent 
literar. Dacă, potrivit Marinei Tzvetaeva, «Vse 
poeti jidi»/«Toți poeții sunt evrei», iar versul 
din 1924 al poetei născute la Moscova în 
1892 și sinucisă din disperare în 1941, la 
Ielabuga în Tatarstan, avea să fie preluat ca 
motto, la 1961, într-un poem al lui Paul Celan, 
putem spera că ironiștii au împreună ceva 
împrumutat din zeflemeaua superioară 
evreiască specifică. Nu e străin de 
contaminare nici Camil Petrescu, autor al 
«poeziei portret a României», cum o numește 
azi publicația COTIDIANUL: Zeflemeaua, cu 
mottoul: «Românii e deștepți!», text scris 
probabil prin anii ’50 ai veacului trecut și 
rămas actual până recent, când ar fi fost găsit 
în arhive.  

Printr-un motto așezat în fruntea 
propriului curriculum vitæ, autorul se auto-
portretizează de-a dreptul în stil fonflematic: 
„Ludic din fire, lucid de nevoie!”. 

Revenind la fonfleurile scriitorului ieșean, 
am putea să ne apropiem de conținutul lor 
urmărind caracteristica abordării stilistice, 
fără a ne lăsa intimidați de scurtimea epică a 
fiecărui fonfleu în sine, vorbind astfel despre 
pamfletul sarcastic, umorul negru, comicul 
debordant, umorul satiric sau chiar de 
paradoxul ironic. Specialiștii au sesizat deja, 
între calitățile prozei lui Mihai Batog-
Bujeniță: «un neverosimil dar al umorului 
grotesc şi un aiuritor simţ al fabulosului 
derizoriu» (Zoltan Terner, Tel Aviv); «Mihai 
Batog-Bujeniţă deţine secretul zâmbetului, ştie 
că o proză umoristică nu trebuie să stârnească 
hohotul gros, anatomic, proza umoristică este 
un exerciţiu de inteligenţă în care sunt 
interesaţi atât scriitorul cât şi cititorul» 
(Cornel Udrea); «Din păcate, la final, constaţi 
că ai râs cu râsul altuia, că hohotele purtau în 
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ele un car de amărăciune» (Valeriu Stancu); 
«Autorul este astăzi poate că umoristul cel mai 
prolific, având la activ în ultimii 15 ani cam 20 
de volume, mai ales proză scurtă şi romane» 
(Dr. Mihai Neagu-Basarab, Freiburg, prin 
2006); sau: «plin de sarcasm şi umor, o 
veritabilă radiografie a societăţii româneşti 
contemporane…» (Roni Căciularu, Israel) și 
multe multe altele, despre caracteristicile 
distinctive ale prozei scrise de Mihai Batog-
Bujeniță. 

Ne vom rezuma doar a încerca, în ciuda 
dificultății date de vastitatea abordărilor 
auctoriale, o categorisire a fonfleurilor pe 
căprării tematice, întru o mai judicioasă 
caracterizare a acestui gen particular de 
apoftegme cu simțul umorului care privesc 
tot ce se vede și ce nu se vede direct, de jur-
împrejurul nostru. Când vizează relația cu 
divinitatea, unele fonfleuri sună nietzscheean, 
altele de-a dreptul voltairian: „Dumnezeu 
vorbeşte întotdeauna cu noi. Inutil! Niciodată 
nu ne spune când vom câştiga la loto”; „Sfântul 
Francisc de Assisi, Sfântul Paisie, Prorocul 
Daniel şi alţii vorbeau cu animalele. Eu fac 
exact acelaşi lucru în fiecare zi şi nu mă bagă 
nimeni în seamă. Nu mai este credinţă în ziua 
de azi”. Când, aidoma tânărului timișorean 
Goran Mrakić, sesizează că «Bunele relații de 
vecinătate au degenerat în adevărate boli 
venerice», M.B.-B. se formulează mult mai 
intransigent: „Doar monumentele funerare fac, 
de cele mai multe ori, diferenţa dintre oameni”; 
„Punctul de vedere al lunetistului era o linie de 
ochire”; „Soacra este o poamă acră, iar fiică-sa 
doar o poamă”; „Formând un triunghi amoros 
cu două capete pătrate ajunsese într-un cerc 
vicios”; „Şeful pare bătut în cuie deşi este doar 
bătut în cap”; „Soţia şi soacra îl asupreau 
cumplit însă el se răscula susţinut ferm de o 
vecină”; „Iubirea îl schimbă pe om. Mai ales 
iubirea de sine”; „Mi-am câştigat, democratic, 
dreptul la nuditate şi am pierdut, la fel, dreptul 
la intimitate…”; „Hotel, motel, bordel… Să fie 
doar o coincidenţă?”; „Nu luaţi masa cu un 
insipid. Până şi cele mai savuroase preparate 
îşi vor pierde gustul”. Când, utilizează cu 
istețime polisemia în bună conviețuire 
lingvistică cu expresia populară, alte fonfleuri 
surprind cititorul prin ineditul lor insolit, 
reabilitând calamburul „Clopotarul era surd 
toacă”; „Fiind scos din pepeni avea diabet 
zaharat”; „Fiind dus cu sorcova, plecase cu 
pluta” ; „Eşti într-o ureche! Soţia lui Grigore 

Ureche către ibovnicul său”. Cele mai multe, 
firește la fel de greu clasificabile cum sunt 
toate celelalte, ar constitui o panoplie de 
săgeți ale ironiei/autoironiei cu adresă 
precisă: „Unii scriu cărţi de bucate, alţii bucăţi 
de carte”; „«Omul inteligent are îndoieli, 
prostul are convingeri» Câştigă prostul!”; „M-
am gândit mult, am vorbit frumos şi am reuşit 
să nu spun nimic”; „Nu băutura l-a doborât ci 
invers! A pus la pământ sute de butoaie, 
damigene şi sticle. N-a fost uşor, dar a învins, 
mai mereu!”; „Diferenţa între abdomen şi 
burtă este de numai câţiva ani”; „Se vindea pe 
trei parale deşi nu făcea nici doi bani”.  Când 
filosofia imanentă fonfleurilor vizează istoria 
mai veche sau mai recentă, sarcasmul și 
ironia sunt neiertătoare: „Ce istorie frumoasă 
am fi avut dacă vestitul Paris întâlnea familia 
Nicolae şi Elena Ceauşescu!”; „Marele voievod 
avea 159 cm înălţime”; „Guvernul din umbră 
este bun vara, celălalt iarna că te arde”; 
„Importanţa conceptului de libertate este dată 
de gratii”; „Ca să fii perfect dezinformat ai cea 
mai la îndemână cale: ştirile din media”; „Dacă 
vrei să mă cumperi, întâi vinde-mă. Doar aşa 
vei afla preţul corect!”; „Miracolul reţelelor de 
socializare: Aici îşi pierd minţile şi cei care nu 
au aşa ceva”; „Perspective stranii: Uneori dacă 
priveşti oamenii consideraţi mari de aproape 
îţi dai seama cât de mici sunt”; „Senzaţional! A 
fost descoperit Guvernul Mondial! Se ascundea 
sub numele de Made in China!”; „Conceptul de 
taler cu două feţe aplicat trădătorilor nu 
merge la politicieni. Pentru ei cubul ar fi 
soluţia optimă”.  

Cu fonfleurile care se constituie în 
constatări ale existenței ca atare, surprindem 
chiar o tandrețe a umorului practicat de Mihai 
Batog-Bujeniță: „O vreme facem ménage à 
trois, apoi manger dans trois”; „Prin 
comparaţie cu noi, bărbaţii, femeile sunt total 
ilogice. Aceasta este şi cauza pentru care 
atunci când rostesc ceva, noi executăm fără 
crâcnire”; „Vrei să fii bogat, plin de succes, să ai 
aventuri şi să primeşti daruri de toate felurile? 
Citeşte-ţi zilnic horoscopul!”; „Cumpăraţi 
numai gonflabile fabricate în luna august. 
Nativele din zodia leului sunt foarte 
temperamentale!”; „Mulţumiţi femeilor care v-
au refuzat! Aţi scăpat onorabil dintr-o mulţime 
de necazuri”; „Nu mă tem de moarte fiindcă de 
peste şaptezeci de ani mă antrenez, murind în 
fiecare zi câte puţin”; „O carte posibil bună = 
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cincizeci de lei, o vodcă sigur bună = zece lei! 
Alegeţi!”. 

Cu siguranță, mai avem alte și alte 
categorisiri posibile, dar ne oprim 
deocamdată aici, cu speranța că vom 
descoperi, într-o bună zi, fonfleurile ambalate 
editorial în volum. Ar merita.  

Fonfleurile vin, cum spuneam, în 
descendența unei glorioase literaturi de gen 
autohtone, din care ne amintim, cu reverență, 
de poezia Satiră. Duhului meu, de Grigore 
Alexandrescu, la 1840; «Scrisoarea IX» 
intitulată Fiziologia provințialului, de 
Costache Negruzzi, la 1880; urmată de proza 
Fiziologia provincialului în Iași, de Mihail 
Kogălniceanu, la 1884 și de comedia de 
moravuri a lui Tudor Arghezi, Doi vecini, 
transpusă de Geo Saizescu pe peliculă de 
celuloid, la 1959. Sau de aiurea: Măgarul de 
aur al lui Apuleius într-al doilea secol, Il 
decamerone al lui Boccaccio la 1470 sau La 
vie très horrifique du grand Gargantua, 
père de Pantagruel a lui Rabelais la 1534, ca 
să nu mai pomenim pildele lui Esop cel născut 
în Nessebarul de astăzi al bulgarilor, vechi de 

peste 2.500 de ani...  Ceea ce identifică 
modalitatea de expresie a fonfleurilor cu 
literatura ca mod de viață este permanenta 
legătură necesară și suficientă între acuitatea 
observației și subtilitatea expresiei. 
Cuceritoare sunt verva, calitatea și cantitatea, 
uriașe toate, ale expresiei ironice, umoristice, 
sarcastice până la grotesc, adică valoarea lor 
fabulos literară. Ele aparțin categoric 
literaturii nonficționale. Sunt de-acum, 
dimpotrivă, dintre cele mai realiste scrieri ale 
timpurilor. Din gâlceava ironistului cu lumea, 
ies cu toții în câștig: autor, cititori, 
comentatori, degustători și cunoscători. 
Rămășagul pe care scriitorul Mihai Batog-
Bujeniță îl face cu umorul se înscrie în 
«homericul râs» al generațiilor lucide în 
reflectarea ales empatică, autoironică a 
realităților și este, dincolo de orice îndoială, 
un pariu câștigat. 

 

Dr. Mihai POSADA  
Mărţișor 2020 Sibiu-pe-Cibin 
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ    
 
 
 
Nici cărturarii 
nu scapă 

 
flându-ne noi într-o bună 
dimineaţă pe lângă clădirea 
Teatrului Naţional din Iaşi, conu’ 

Alecu mă invită să facem câţiva paşi până 
la statuia lui Miron Costin.  

Cum timp aveam şi eram sigur că are 
ceva interesant să-mi spună, mă grăbesc 
să-i ţin companie şi peste câteva minute 
privim statuia, iar conu’ Alecu îşi începe 
lecţia. Aşa consider eu micile noastre 
escapade, cele însoţite de o poveste a lui. 

- Uite, dragul meu, în oraşul nostru 
sunt mai multe sta-tui care merită toată 
atenţia fiind şi frumoase, dar şi încărcate 
de semnificaţii. Însă numai despre statuia 
lui Miron Costin, Nicolae Tonitza spunea 
că ar fi cea mai reuşită statuie din câte s-
au ridicat pe pământul ţărilor româneşti, 
iar esteţii erau unanimi cu această părere. 
Mă rog, unanimitatea esteţilor este în sine 
un fel de miracol! Mai spunea că este 
ireproşabilă ca forme anatomice şi ca 
proporţii, fiind ideal adaptată la un soclu 
cu o arhitectură pitorească şi cuminte, 
documentat costumată, expresivă şi 
sugestivă, dar şi perfect încadrată în 
decorul înconjurător. 

Drept să-ţi spun nu ştiu cum arăta 
decorul în anul când a fost ridicată 
statuia, în iunie 1888. Mai precis, în ziua 
de 12 iunie când la baza soclului au fost 

aşezate osemintele celor doi fraţi 
Costineşti, Velicico şi Miron, oseminte 
aduse de V. A. Urechia din cripta familiei 
de la moşia Brănişteni-Barboşi. 

Acolo fuseseră îngropaţi după 
decapitarea ordonată de domnul 
analfabet Constantin Cantemir, tatăl 
marelui savant Dimitrie. Asta ca să vezi 
cum istoria îşi joacă ironiile cam stranii 
prin întreaga noastră viaţă.   
   

Lucrarea a fost făcută, vei vedea că 
deloc întâmplător, de sculptorul polonez 
Wladimir C. Hegel, iar soclul statuii, şi el 
foarte important şi bine gândit, îl are ca 
autor pe arhitectul Nicolae Gabrielescu. 
Pe piedestalul de gresie se află, iată, două 
basoreliefuri realizate tot de către Hegel: 
în dreapta este reprezentat Miron Costin 
citind "Cronica Moldovei" la curtea 
regelui polon Ioan al III-lea Sobieski, iar la 
stânga - arestarea cronicarului de către 
trimişii lui Constantin Cantemir, care l-a 
ucis bănuindu-l că ar fi uneltit împotriva 
sa. 

Şi totuşi, ne putem pune întrebarea de 
ce un om care nu a fost nici Domn, ba 
chiar provenea dintr-o familie de boieri 
de rang secund, are, spre cinstea celor 
care au ridicat-o, dar şi a oraşului nostru, 

A 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Gabrielescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_al_III-lea_Sobieski
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Cantemir
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o aşa de frumoasă statuie aici, cam pe 
unde era centrul vechiului oraş?  

Miron Costin s-a născut în anul 1633, 
ca fiul lui Ioan sau Iancu Costin (ridicat ca 
boier nou, mai întâi postelnic apoi ca 
hatman) şi al Saftei Scoarţeş. Tatăl său 
era, ca şi Grigore Ureche, nobil polon, 
fiind un protejat al domnului Miron 
Barnovschi-Movilă, rudă cu soţia sa. Iancu 
îl însoţise pe Domn la Stambul, unde 
acesta a fost ucis prin decapitare 
în 1628 din cauza intrigilor  vornicului 
 Vasile Lupu. După ce a fost eliberat din 
închisoare, hatmanul Costin a luat trupul 
decapitat şi l-a înmormântat creştineşte 
în ţară, apoi a dat numele celui ucis 
întâiului său născut. Deşi neştiutor de 
carte, hatmanul Costin intervine cu 
argumente foarte bine chibzuite într-o 
perioadă extrem de dificilă pentru poloni, 
atunci când turcii însoţiţi de moldoveni, 
dar şi de munteni, invadaseră regatul.  

Pentru a-i face pe turci să se retragă, 
vesteşte că oştile cazace vin în ajutorul 
leşilor. Vicleşugul lui reuşeşte pe moment, 
dar Abaza-paşa, comandantul turc, află 
ulterior adevărul şi îi pune gând rău 
hatmanului, dar şi Domnului moldo-
vean Moise Movilă. Cei doi fug în Polonia, 
dobândesc moşii şi, mult mai important, 
protecţia regelui polon drept care, în 
viitor, se vor implica de mai multe ori în 
tratative cu turcii. 

Trebuie să ştim că în această perioadă 
Moldova se afla în centrul intereselor 
otomane, dar şi a puterii suzerane a 
regatului polon condus de regi lituanieni, 
fiind însă în contact şi cu instabilii cazaci, 
cei puşi mereu pe război şi jaf. 

În anul 1647, tânărul Miron, fiul lui 
Iancu Costin deci, îşi începe studiile la 
colegiul iezuit din oraşul Bar apoi le 
continuă la  cetatea Cameniţa, remar-
cându-se atât prin inteligenţă, cât şi prin 
nobleţea trăsăturilor sale, lucru care va 
influenţa în mod hotărâtor întreaga sa 
carieră. 

În 1650 tatăl său, Iancu Costin, moare, 
iar Miron, în anul următor, bucurându-se 

de toate privilegiile nobililor poloni, este 
înrolat în armată pentru a lupta împotriva 
zurbagiilor cazaci conduşi de Bogdan 
Hmelniţki, răsculaţi acum contra polo-
nilor, dar şi a aliaţilor tătari ai acestora 
la Beresteczko, lângă cetatea Cameniţa, 
unde se retrăseseră elevii colegiului de la 
Bar, foştii săi colegi. 

În 1653, către sfârşitul domniei lui 
Vasile Lupu, Miron şi fraţii săi revin în 
Moldova. Îşi începe ucenicia de viitor 
demnitar pe lângă marele vistiernic 
Iordache Cantacuzino, pe care îl va elogia 
în Letopiseţu lsău, arătând: „Toma 
vornicul şi Iordache vistiernicul, care 
capete de-abia de au avut cândva această 
ţară sau de va mai avea”. Acum primeşte 
şi prima misiune diplomatică, fiind trimis 
la starostele Cameniţei să obţină ajutor 
împotriva lui Gheorghe Ştefan, care 
ameninţa tronul şubrezit al lui Vasile 
Lupu. Va îndeplini ca ambasador tot felul 
de misiuni şi va urca treptele boiereşti 
până la cea de vornic al Ţării de Sus ori a 
Ţării de Jos, adică cele mai înalte cu 
putinţă, mai ales pentru un boier aflat la a 
doua generaţie. Activităţile diplomatice îl 
aduc în contact şi cu turcii şi cu polonezii, 
dar şi cu tătarii ori cazacii. Se dovedeşte 
un patriot desăvârşit, erudit şi bun 
cunoscător al obiceiurilor vremii, cu un 
farmec personal indiscutabil, conştient de 
rolul culturii în viaţa popoarelor, un 
scriitor care a lăsat o operă de referinţă, 
din păcate, acum perfect ignorată, deşi ar 
fi una din cele mai importante surse 
pentru cunoaşterea istoriei medievale a 
Ţărilor Române. Este de fapt un 
renascentist perfect încadrat conceptului, 
dat fiind faptul că pentru noi, cei din 
aceste teritorii, chiar şi renaşterea 
întârziase cu vreo trei secole. 

Opera sa este valoroasă atât din 
perspectivă istorică, documentară, cât şi 
din punct de vedere literar. Voi aminti de 
Viaţa Lumii, prima sa operă originală, un 
splendid poem filosofic, Letopiseţul Ţării 
Moldovei de la Aron Vodă încoace, de 
unde este părăsit de Ureche vornicul sau 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Postelnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Ureche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nobil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Barnovschi-Movil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Barnovschi-Movil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1628
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vornic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Lupu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Abaza_Mehmed_Pa%C8%99a&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%98tefan
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De neamul moldovenilor, din ce ţară au 
ieşit strămoşii lor, din păcate 
neterminată şi, aşa cum am mai spus, 
ignorată de istoricii noştri mult mai 
dispuşi să ia în considerare tâmpeniile 
repetitive ale unor pseudo-istorici din 
perioada proletcultistă.  

Ca diplomat, chiar dacă se afla mai 
mereu în tabăra otomană, eu unul cred că 
a slujit mai bine interesele polonilor  şi, cu 
toate că turcii ştiau foarte bine cu cine au 
de-a face, nu l-au prigonit ştiindu-l om cu 
multă înţelepciune şi capabil de a rezolva 
situaţiile delicate care apăreau între 
domni şi curţi. 

Doar că moartea pândea în exact locul 
cel mai neaşteptat. Relaţiile sale cu foarte 
instabilul domn Constantin Cantemir se 
deteriorează acesta fiind foarte suspicios 
cu privire la o eventuală detronare. În 
consecinţă Domnul trimite în anul 1691 la 
moşia lui Miron Costin un călău, pe nume 
Macrei, vătavul de păhărnicei, cu 
următorul mesaj: : "De vreme că te-ai 
grăbit de l-ai bătut, nu-l lăsa viu. Păzeşte 
de-l omoară, că d-è scapă viu, mâne, 
poimâne el ne omoară pe toţi." Aşadar 
mâna criminală era una cât se poate de 
frăţească, iar motivul era unul frecvent în 
epocă: tema de a pierde domnia. În acelaşi 
timp este asasinat şi fratele său Velicico, 
necontând nici faptul că la sosirea 
criminalului logofătul îşi plângea soţia 
moartă, dar nici demersurile acestuia de a 
se încuscri, prin fratele său, cu domnul.  

Mai târziu Dimitrie Cantemir, normal, 
îşi apără tatăl afirmând că fraţii Costineşi 
complotau pentru luarea scaunului 
domnesc, însă asasinatul va rămâne ca o 
povară pe sufletul Domnului Constantin 
Cantemir care avea totuşi şaptezeci de 
ani, iar peste numai un an murea şi el de 
ceea ce numim moarte bună…  
  

- Cumplite vremuri, coane Alecule, mă 
şi mir că oamenii aceia aveau vreme şi de 
cultură, de scris istorii sau de trăit 
cumsecade. Că uite, bietul Miron Costin, 
până la vârsta de cincizeci şi opt de ani a 

reuşit să facă diplomaţie la cel mai înalt 
nivel, să călătorească, a mers şi în 
războaie, a lăsat şi o operă literară de 
referinţă şi, în mod sigur, a avut ca oricare 
om în viaţă, preocupări simple precum 
cele familiale sau cele legate de moşii. În 
condiţiile în care nu de puţine ori viaţa îi 
era ameninţată la modul cel mai serios!  

- Mdaa, este cam greu de înţeles 
pentru noi astăzi cum de reuşeau oamenii 
aceia asemenea performanţe fără a se 
bucura de facilităţile pe care astăzi noi le 
considerăm a fi în firescul lucrurilor…   

Cred că primul fapt demn de luat în 
seamă ar fi că îşi începeau ziua de muncă 
la primele ore ale dimineţii, asta 
însemnând, cel mai târziu, ora cinci. Iar 
cei cu dare de mână lucrau, vorbesc de 
lucru nemijlocit, până spre miezul nopţii 
la lumina lumânărilor. Dormeau puţin şi 
nu pierdeau vremea, aşa cum credem noi 
astăzi, stând la taclale sau la ospeţe ne-
sfârşite. Bine, să nu ne închipuim că toţi 
făceau la fel! Leneşi erau şi atunci la fel ca 
acum: pe toate drumurile! Numai că, 
aceştia nu au lăsat nimic în urmă! Şi bine 
ar fi să ţinem minte acest fapt, pentru că 
este valabil şi în zilele noastre când a 
petrece şi a te distra, pare a fi cea mai 
mare, uneori chiar singura preocupare a 
fiecărui individ. Viaţa era foarte grea, iar 
ceea ce numim drepturile omului aveau 
să apară abia peste vreo două secole. Prin 
urmare nu ştiai dimineaţa dacă mai 
apucai să vezi apusul soarelui, deci acei 
care voiau să facă lucruri demne de a 
rămâne posterităţii erau nevoiţi să fie 
foarte serioşi cu munca lor. Spre binele 
nostru, acum! 

Totuşi, ne putem mândri, dar nu prea 
cred că ştim cum să o facem, cu un 
adevărat spirit renascentist, în această 
perioadă şi că putem vorbi despre o 
mişcare culturală cu adevărat 
revoluţionară în estul Europei (acela 
dominat încă de Imperiul Otoman) 
întârziată tocmai din această cauză, a 
dominaţiei feudalismului oriental, mai 
bine de două secole.  
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- Mă întreb dacă în prezent i s-ar mai fi 
ridicat acestui cărturar o statuie? 

- Bine că te întrebi, fiindcă eu unul nu 
cred că mai este posibil, iar prima scuză 
ar fi că nu sunt bani şi nici măcar nu sunt 
convins că acest fapt ar fi chiar un lucru 
rău, fiindcă ne-am putea trezi cu vreo 
operă modernistă în faţa căreia să ne 

punem doar întrebarea ce reprezintă, iar 
bietul Miron Costin să se răsucească în 
mormânt de indignare. Aşa căă…  

Hai, să te duc acasă, că uite, iar ne-am 
luat cu vorba şi am rătăcit două ceasuri 
prin hăţişurile vremurilor de demult… 

 

 
 

Cneazul de Taurida  
Rege al Daciei 
 

in de multe ori în acest loc! Îmi 
aminteşte de tinereţe, atunci când 
aici totul arăta altfel, iar eu 

făceam foamea, ca student la litere şi mă 
simţeam fericit fiindcă mai mereu eram 
îndrăgostit şi convins că viaţa mea va fi un 
una plină de întâmplări minunate pe care 
aveam să le povestesc unor nepoţi 
cuminţi, inteligenţi şi foarte ascultători. 
Mde, cum nimic din toate astea nu s-a 
întâmplat, iar acum spun poveşti unor 
moşnegi ca mine, îmi dau seama că 
fericirea tinereţii are ca suport doar 
imaginaţia noastră, convingerea naivă că 
vom fi nişte învingători, dar şi inocenţa 
acelei vârste când speranţele sunt adesea 
confundate cu împlinirile unui ipotetic 
viitor. Şi este bine aşa deoarece dacă am fi 
realişti şi lucizi tendinţele suicidare ne-ar 
arunca în cele mai negre depresii. Este 
foarte bine să fii tânăr şi prost! Ai parte 
numai de succese şi bucurii! 

Ne aflam în parcul din faţa 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
Gr.T. Popa, pe o bancă, privind spre 
monumentul, refăcut de curând, al Unirii. 

Adevărul prozaic este că fusesem la 
Rectorul Universităţii ca să-i punem o pilă 
unui nepot de soră al doctorului Rudeanu, 
un derbedeu care jucase la Bingo banii de 
taxe pe care îi luase de la maică-sa, şi aia o 
nebună care nu concepea ca odrasla să nu 

ajungă medic precum fratele ei. Bietul 
doctor, un om cu minte şi cu frica lui 
Dumnezeu, înspăimântat de răgetele 
soră-sii şi ameninţările cu fuga în 
Occident a loazei, a venit la conu’ Alecu, 
cel care-i fusese pe vremuri profesor 
actualului  

Rector al Universităţii şi l-a rugat să-l 
ajute fiindcă nu mai rezistă presiunilor 
familiale şi dacă dă greş o şterge el în 
Australia să-l mănânce cangurii. 

Era desigur o glumă cu specific 
medical, aşa că am râs şi am pornit să 
rezolvăm problema. În fond el este 
prietenul nostru şi nici nu am ţinut cont 
de sugestia cât se poate de realistă a 
colonelului precum că o bătaie 
administrată profesionist golanului ar fi 
fost rezolvarea optimă.  

Aşadar, conu’ Alecu vorbise cu 
rectorul, acesta, om şi el, a promis că va 
interveni ca idiotul să nu fie exmatriculat, 
cu condiţia ca să plătească taxele până la 
sfârşitul anului. Prin urmare, acum ne 
puteam odihni cu satisfacţia că adusesem 
pacea şi armonia în familia doctorului.  

- Uite, ne aflăm în centrul unor 
monumente istorice despre care 
mulţimea aceasta de tineri plini de vise şi 
speranţe care forfoteşte zi şi noapte în 
acest loc, pun pariu că habar nu are! În 
faţa noastră, statuia Unirii, o lucrare cu o 

V 



548 vol.30,  194-196| iulie-august-septembrie, 2020 

 

istorie zbuciumată, iar Olga Sturza cea 
care a sculptat această operă de artă a 
avut parte de toată ingratitudinea socială 
suficientă pentru a zdrobi viaţa unui om! 

- Din păcate, am auzit şi unele 
comentarii denigratorii la adresa acestui 
monument… 

- Da, am participat şi eu la o conferinţă 
unde se discuta despre amplasarea ei, 
fiindcă după cum ştii, în 1927 când a fost 
inaugurată în prezenţa reginei şi a două 
principese se afla acolo unde este acum 
statuia lui Mihai Eminescu.  

Cum după venirea la putere 
comuniştii nu prea puteau să se contreze 
cu stăpânii de atunci ai ţării, ruşii, iar 
acestora nu le convenea deloc faptul că 
lucrarea aducea în discuţie teritoriile 
răpite ale Basarabiei sau Bucovinei, în 
1947 statuia a fost pur şi simplu 
sfărâmată. Abia în 1994 s-a pus în discuţie 
refacerea ei, iar sculptorul Constantin 
Crengăniş a primit comanda în urma unui 
concurs. Nu putem exclude din acest act 
susţinerea financiară şi morală de care 
ne-am bucurat prin intervenţia directă a 
lui Dimitrie Sturdza, un urmaş direct al 
prinţesei Olga.  

Noul amplasament era centrul acestei 
pieţe numită din acel an Piaţa Unirii. 
Inaugurarea şi sfinţirea s-au făcut în anul 
1999, dar, imediat, în deplină 
concordanţă cu spiritul nostru cârcotaş, 
au început să apară în presă tot felul de 
articole care numeau monumentul:  
Monstruozitatea de la Medicină sau 
rahatul de culoare roz, iar personajul care 
simboliza Patria mamă era asemănat cu 
un pompier. În acelaşi articol, o altă 
persoană a denigrat meritele artistice ale 
Olgăi Sturdza. 

Am aflat că în spatele acestor porcării 
se aflau de fapt nişte sculptori 
contemporani supăraţi că nu fuseseră ei 
aleşi să refacă monumentul. Vechea 
noastră meteahnă de a scuipa tot ce nu 
putem linge.   

- Eii, dar o altă clădire se află în 
dreptul privirilor noastre, iar istoria ei 

este una cu totul deosebită. Uite, actualul 
Muzeu de Istorie Naturală, o denumire 
cam ciudată după părerea mea, este o 
fostă casă Sturdza, mai bine zis a 
vornicului Costachi, mai cunoscută acum 
sub denumirea de casă Roset, construită 
pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
cumpărată în 1840 de un grup de membri 
ai Societăţii de Medici şi Naturalişti 
printre care Gheorghe Asachi, Costachi 
Negri, Constantin Sturza, Iacob Czihac sau 
Mihail Zotta. Şi deşi această clădire a 
deveni primul muzeu de acest gen din 
Principate, iată, acum arată de parcă ar fi 
un depozit de lemne ori vreun adăpost 
an-tiaerian rămas, ca printr-o minune, 
întreg după un bombardament năprasnic.   

 Mda, mă uit destul de mâhnit la 
clădirea asta unde istoria acestei ţări s-a 
schimbat atunci, în ianuarie 1859, când 
deputaţii din Partida Naţională, adunaţi în 
sala numită: a elefantului, au ales drept 
candidat la domnie pe colonelul 
Alexandru Ioan Cuza deşi se mai aflau 
acolo şi nume mult mai „grele” precum 
Petru Mavrogheni, Constantin Roset 
Teţcanu ori Nicolae Suţu. Ar fi meritat o 
mai mare atenţie până şi elefantul Gaba 
cel care, venit cu un circ la Iaşi, a murit 
aici şi a fost achiziţionat, contra sumei de 
135 de galbeni pentru muzeu de către 
Domnitorul Mihai Sturza. Poate ar fi bine 
să ne gândim la faptul că bietul Gaba are, 
uite, o mai mare trecere prin veacuri 
decât mulţimea de primari care l-au 
neglijat de-a lungul timpului. Dar ştim că 
nu gânditul ne dă afară din casă… 

Eh, ca să uităm de amărăciune uite, în 
dreapta noastră, Clădirea Institutului de 
Anatomie, realizată la iniţiativa 
profesorului Aristide Peride, întemeie-
torul şcolii de anatomie ieşene. Proiectul 
acesta în stil neoclasic a fost conceput de 
arhitectul Ştefan Emilian pe la 1894, iar 
scena de pe fronton a fost sculptată de 
Wladimir Heghel, un artist al vremurilor 
care are mai multe lucrări la Iaşi, şi se 
numeşte Lecţia de anatomie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristide_Peride
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Mă bucură faptul că iată, o clădire care 
are peste o sută de ani se află în perfectă 
stare de funcţionare, ba mai mult, poate 
deveni şi depozitara unor opere de artă 
foarte valoroase precum ecorşeul lui 
Brâncuşi. 

 
Dar ca să-ţi spun sincer, ţi-am vorbit 

despre toate acestea doar pentru a ajunge 
la clădirea Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Gr. T. Popa aflată pe vechiul 
amplasament al palatului construit de 
hatmanul Costache Ghica pe la mijlocul 
secolului al XVIII-lea şi înconjurat la acea 
vreme cu ziduri masive. Hatmanul s-a 
mutat mai apoi în casele socrului său 
Iordache Cantacuzino Deleanu din Copou 
şi a vândut palatul vistiernicului Balş de la 
care a ajuns la hatmanul Alecu Rosetti 
Roznovanu, fratele vestitului Nicolae 
Roznovanu stăpânului palatului de la 
Uliţa Mare, actuala primărie. Nevasta lui 
Alecu, după moartea acestuia, a decis că 
nu mai are trebuinţă de palat şi l-a vândut 
Ministerului Instrucţiunii Publice pentru 
a înfiinţa aici Universitatea, deschisă la 26 
octombrie 1860. Era prima universitate 
din România, cu învăţământ superior 
modern, care mai apoi avea să poarte 
gloriosul nume al domnitorului care a 
înfiinţat-o, Alexandru Ioan Cuza. 

Dar cel mai interesant lucru este că în 
acest palat a locuit mai bine de doi ani, 
până în 1791 cneazul Potemkin. Şi despre 
el îţi voi spune mai multe fiindcă nimeni 
nu prea vorbeşte despre planurile lui cu 
privire la provinciile româneşti. Să nu 
crezi că nu ştiu şi altele despre acest om 
cu totul deosebit, despre care s-au spus o 
mulţime de lucruri, cele mai multe dintre 
ele picanterii cu referire la viaţa sa 
amoroasă. Astea-s bune însă pentru 
revistele citite la coafor de doamnele 
romanţioase şi nu ne interesează. 

Da! Cneazul de Taurida era un bărbat 
falnic, din toate punctele de vedere, 
extrem de bogat, însă, mai presus de 
orice, inteligent, cult, un bun strateg 
militar şi o minte sclipitoare de politician. 

La noi, în Iaşi, ajunsese după unul din 
nenumăratele războaie ruso-turce, acela 
din 1787-1792 când Imperiul Otoman a 
încercat să-şi recapete teritoriile ocupate 
în războiul anterior (1768-1774), mai ales 
Crimeea. Ruşii au fost, în acest ultim 
război, aliaţi cu austriecii, dar nu din vreo 
dragoste frăţească, deşi împăratul 
Leopold al II-lea Habsburgul şi ţarina 
Ecaterina a II-a erau rude. Nici vorbă! 
Ambii urmăreau de fapt să smulgă cât mai 
multe teritorii de la turci, dar, mai ales să-
şi construiască apărarea unul faţă de 
celălalt, fiindcă se detestau reciproc şi 
ştiau că în viitorul nu prea îndepărtat se 
vor înfrunta militar pentru aceeaşi ţintă. 
Teritorii! Rusia avea privirea aţintită 
asupra principatului Transilvaniei, iar 
Austria urmărea Polonia, cea care fusese 
deja împărţită între ruşi şi prusaci. Deci 
aliaţii de acum erau de fapt viitorii 
duşmani, dar până atunci jefuiau „omul 
bolnav al Europei”, Imperiul Otoman. 

- Transilvania? Urmăreau oare ruşii la 
vremea aceea cucerirea Transilvaniei!? N-
am mai auzi până cum una ca asta! 

- Păi, îţi spuneam eu că nimeni nu 
vorbeşte despre aspectele mai spinoase 
ale relaţiilor noastre cu ruşii începând cu 
secolul al XVIII-lea! Dar, dacă vom intra 
puţin în amănunte, îţi vei da imediat 
seama cum stăteau lucrurile la nivel 
strategic! 

Cucerirea Crimeii a deschis Rusiei 
calea spre întreaga Marea Neagră, unul 
din obiectivele majore ale politicii lui 
Petru cel Mare, dar pe care el nu l-a putut 
realiza, deşi era să-şi piardă şi viaţa într-
una din încercări, cea de la Stănileşti din 
1711. Marele arhitect al acestui succes a 
fost Potemkin cel care, îmbinând diplo-
maţia cu forţa a făcut acest cadou minu-
nat dragei sale ţarine, Ecaterina a II-a. 

- Aici apare şi povestea aceea cu 
„satele lui Potemkin” atât de cunoscută ca 
farsă? 

- Da! Numai că nu era deloc o farsă. 
După cucerirea peninsulei, unde era o 
sărăcie la fel de disperantă precum în 
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Dobrogea noastră, Potemkin a invitat-o 
pe ţarină să facă o vizită în aceste ţinuturi 
mai ales că tătarii, rămăşiţele deloc 
turcofile ale glorioasei Hoarde de Aur, 
erau acum cât se poate de rusofili. Pe 
parcursul traseului proaspătul cneaz de 
Taurida, adică al Crimeei, dar şi al 
ţinuturilor adiacente, a montat panouri 
uriaşe cu picturi ale unor sate prospere şi 
fericite. Să nu credem că ţarina era vreo 
tâmpită care accepta acest gen de 
minciună. Nu! Potemkin i-a spus că aşa 
vor arăta satele, în viitor, sub glorioasa ei 
domnie şi, în bună parte, a avut dreptate 
întrucât el a construit sau dezvoltat mai 
multe oraşe în peninsulă printre care şi 
Sevastopolul devenit astfel principalul 
port la Marea Neagră, cel care adăpostea 
şi Flota de Război a ruşilor.  

De altfel ţarina a fost încântată de 
perspective, iar dacă noi credem acum că 
ei călătoreau doar aşa, ei doi într-o 
trăsură, ne înşelăm. Călătoria în Crimeea 
trebuia să fie şi o demonstraţie de forţă, 
bogăţie, splendoare şi fast pentru a 
impresiona pe noii vasali ai imperiului. 
Cortegiul era format din sute de trăsuri, 
două regimente de cavalerie, mii de 
slujbaşi, marii nobili de la curte, 
ambasadori şi feldmareşali, în fine tot ce 
ne putem închipui pentru a demonstra 
noilor veniţi forţa imperiului ţarist. Şi, 
crede-mă, aveau cu certitudine această 
ştiinţă a imagologiei, plus fonduri uriaşe 
pentru a o realiza. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că peninsula rămăsese pe timpul 
vasalităţii otomane într-o totală paragină. 
Poate că pe acest drum cei doi, ţarina şi 
cneazul, au făcut şi planul pentru 
cucerirea teritoriului fostei Dacii. Vei 
înţelege mai târziu de ce spun Dacia şi nu 
doar Ţările Române.     

Cert este că semnele unor asemenea 
intenţii apăruseră cu ceva vreme înainte, 
iar austriecii şi-au dat seama ce-i aştepta 
din partea ruşilor. Pentru că planul în sine 
era de o dezarmantă simplitate şi este 
aplicat şi acum cu acelaşi succes. Când 
este vizată o regiune geografică pentru a 

fi înglobată unui imperiu, chiar dacă ea 
face parte dintr-o ţară sau un alt imperiu, 
se activează focarele de conflict îngheţate, 
se destabilizează sistemul politic şi 
economic, apoi apar forţele autohtone 
vândute sau inconştiente însă foarte 
revendicative, acelea care provoacă tot 
felul de conflicte cu ordinea legală. 
Puterea intervine pentru a reinstaura 
ordinea, la început prin unele măsuri 
paşnice, dar cum conflictul nu încetează 
se trece la măsuri ferme, iar populaţia 
îngrozită de „sălbăticia represiunilor” 
cere ajutorul „fraţilor” care se află de mai 
multă vreme masaţi la graniţă. „Fraţii” 
intervin, restabilesc ca prin minune 
ordinea, „luptătorii” pentru dreptate, 
democraţie, libertate, prosperitate, 
drepturile omului, viitorul copiilor şi alte 
prostii sunt puşi în fruntea treburilor, 
poporul aclamă fericit că a scăpat, deşi nu 
ştie din ce, iar noii cuceritori, „fraţii” 
adică, devin stăpânii de drept ai 
teritoriilor pe care şi le-au dorit.   

 
Cum pentru cucerirea Ţărilor Române, 

imperialii ruşi nu-şi prea făceau 
probleme, dată fiind slăbiciunea evidentă 
a turcilor, au privit în profunzime pentru 
a reface unitatea vechii Dacii. O primă 
lovitură în acest sens, produsă în 1784 s-a 
numit Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan. 
Ea părea o revoltă a românilor din 
Transilvania împotrivea constrângerilor 
feudale ale iobagilor de toate naţiile, dar 
mai ales împotriva discriminării 
românilor în propria lor ţară. Răscoala, 
deşi înecată în sânge, a arătat slăbiciunea 
Imperiului Austriac, dar şi faptul că 
puterea nobililor maghiari era suficient 
de mare pentru a fi luată în seamă. Prin 
urmare, imperialii austrieci care aveau în 
spate alte două puteri duşmane, Franţa şi 
Prusia, vor porni acţiuni diplomatice 
pentru fidelizarea ungurilor, dar vor fi 
nevoiţi să se alieze cu ruşii sperând că aşa 
le vor abate atenţia. Nu-i cunoşteau 
îndeajuns pe ruşi care una spun, alta 
gândesc şi cu totul alta fac! 
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Fireşte că, pe acest fond de interese, 
Austria va reuşi să obţină Bucovina în 
anul 1777, iar ruşii intră în Ţările Române 
ca la ei acasă şi se comportă cum ştiau ei 
mai bine. Jafuri, silnicii şi dezordine. Asta 
în condiţiile în care provinciile erau sub 
suzeranitate turcă adică, în ultimă 
instanţă, ar fi trebuit apărate de armatele 
turceşti. 

Cneazul Potemkin se instalează în 
1789 la Iaşi în funcţia de comandant al 
armatelor ruseşti dislocate aici, aparent, 
în vederea ducerii tratativelor de pace cu 
turcii, iar subordonatul său, generalul 
Ruminaţev, face cam acelaşi lucru la 
Bucureşti.  

Şi în aceşti ani se întâmplă un lucru 
aparent miraculos. Asta doar dacă nu eşti 
destul de atent la nuanţele politice! Fastul 
uimitor al curţii lui Potemkin depăşeşte 
cu mult imaginaţia trândavă a boierilor 
moldoveni rămaşi tributari lenevelii fără 
leac, dar şi comploturilor de tip fanariot. 

Balurile date de cneaz intră în legende, 
opulenţa sfidătoare a bogăţiei sale 
hipnotizează şi lumea mlaştinii orientale 
se dezmorţeşte. Primele sunt femeile care 
ies din cutumele vie-ţii turceşti şi devin 
peste noapte adevărate doamne 
occidentale. Se spulberă averi pentru a se 
schimba moda şi felul de trai. Cneazul îşi 
vinde proprietăţile din Rusia, iar bogăţiile 
şi le a-duce în Iaşi. Se poartă ca un 
adevărat stăpân răsplătindu-şi cu dărnicie 
prietenii. Are amante nenumărate şi, în 
afară de cele cinci nepoate, femei de o 
frumuseţe remarcabilă, o mai aduce în 
patul său şi pe vestita Sofia, o grecoaică 
din Stambul care se prezenta a fi din 
neamul Comnenilor, devenită de două ori 
contesă prin căsătorie, bogată şi răsfăţată 
de toată suflarea bărbătească a celor două 
provincii şi nu numai. Ce-i drept, uimise o 
lume, inclusiv în Franţa, cu uriaşele ei 
disponibilităţi. Inclusiv cele intelectuale!      

Planul cneazului funcţiona perfect! 
Avea de partea sa clasa decidenţilor 

politici din Ţările Române, sfida Turcia 
care era incapabilă de ripostă, promitea, 
cu dovezi, o nouă viaţă pentru tot norodul 
şi se intitula, spre fericirea tuturor,  
Regele Daciei. Atenţie! Al Daciei! Avea 
desigur tot sprijinul Ţarinei şi întreaga ei 
încredere. De fapt ea girase şi actele de 
vânzare-cumpărare ale averilor cneazului, 
cele din Rusia.     

Doar că destinul avea alte planuri, iar 
în faţa lor, noi oamenii, oricât de puternici 
părem, suntem de fapt neputincioşi. În 
luna octombrie a anului 1791 excesele din 
viaţa cneazului îşi spuneau cuvântul. 
Potemkin era grav bolnav! Inima ficatul şi 
rinichii îi făceau probleme. Marele cneaz, 
bărbatul care părea o adevărată forţă a 
naturii, cel pe care Ecaterina îl numea cu 
tandreţe: moi golubi, porumbelul meu, era 
doar umbra celui care fusese cu ani în 
urmă. 

În luna octombrie a anului 1791 a 
ajuns la convingerea că Iaşul devenise 
mult prea obositor pentru el şi a plecat 
spre Nistru, la Nicolaev, unde avea un 
palat construit în stil mai oriental, cu 
încăperi joase şi răcoroase, cu terase spre 
malul râului, într-un cadru natural cu 
multă verdeaţă şi linişte. Aşa cum cereau 
canoanele funcţiei sale, cortegiul plecat 
din Iaşi cuprindea câteva zeci de trăsuri, 
multe căruţe cu mobile, covoare, în fine, 
tot ce era nevoie pentru a face 
confortabilă noua locuinţă, un regiment 
de cazaci, dar şi o curte din care nu 
lipseau două din amantele sale: Sofia şi 
una dintre nepoatele sale cneaghina 
Braniţkaia. Nu ajunge însă prea departe. 
Pe teritoriul Basarabiei, undeva pe lângă 
Ungheni, în actuala localitate Rădenii 
Vechi se simte foarte rău şi cere să fie scos 
din trăsură. Este dus pe un fel de movilă şi 
aşezat pe nişte pături sub un cort făcut 
din suliţele cazacilor. Se spune că acolo ar 
fi murit, privind liniştit în jurul său, în 
braţele contesei Sofia. Ulterior aici a fost 
ridicat de către cneaghina Braniţkaia un 
obelisc comemorativ. Era un stâlp simplu, 
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din lemn, care avea alături o piatră 
sculptată în formă de scut cu inscripţia: 
„Pe locul acesta a încetat din viaţă cneazul 
Grigori Alexandrovici Potiomkin de 
Taurida. Octombrie 5, 1791…”. Mai târziu, 
când acesta a putrezit şi s-a ruinat, în 
locul lui a fost ridicat (pe la mijlocul sec. 
XIX) un obelisc din piatră de calcar cu 
înălţimea de 13 metri. 

Trupul său a fost adus la Iaşi, iar mai 
apoi trimis la Petersburg. La Mânăstirea 
Golia, unde venea la slujba de duminică, în 
locul unde Potemkin îşi avea propria 
strană este păstrată şi acum o tablă 
neagră care prezintă, cu caractere slave, 
toate titlurile pe care le avea principele. 
Totodată, aici au fost depuse, se 
povesteşte că în trei vase de argint, 
viscerele cneazului. Cert este că acestea 
nu au fost găsite niciodată.  

- Coane Alecule, te văd parcă puţin 
nostalgic! Păi, crezi că schimbarea 
stăpânirii turceşti şi austriece cu cea 
rusească ar fi fost un lucru bun? 

- Dragul meu, la scara istoriei 
conceptul de bun sau rău are o cu totul 
altă înţelegere. Total diferită de cea a 
omului simplu. Cert este că perioada de 
dominaţie a ruşilor în Ţările Române a 
fost un fel de renaştere comparabilă chiar 
cu cea din vest produsă cu vreo trei secole 
înainte. Lumea noastră înţepenită în 
cutume orientale s-a deschis către 
occident, culmea, mai întâi prin influenţa 
orientală rusească, dar care se schimbase 
foarte mult de la Petru cel Mare. Iar dacă 
planurile ţarinei şi ale lui Potemkin ar fi 
fost îndeplinite, acest spaţiu urgisit ar fi 
avut cu un secol mai devreme conştiinţa 
unui singur popor.   

Da, jugul rusesc nu ar fi fost cu nimic 
mai uşor decât cel turcesc sau austriac, 
dar ar fi însemnat mult mai mult. Şi 
anume, întemeierea unei organizări 
statale unitare pe teritoriul fostei Dacii. Să 
nu uităm însă nici că evenimentele din 
anii următori, precum revoluţiile numite 

burghezo-democratice de la 1821, 
Regulamentul Organic de la 1831, 
revoluţiile de la 1848, unirea din 1859, 
dar şi independenţa din 1877 îşi au 
rădăcinile în această efemeră perioadă de 
prezenţă a cneazului Potemkin la Iaşi. 

Şi îţi voi mai spune un lucru cam greu 
de admis pentru istoricii noştri. Anexarea 
Basarabiei de către ruşi, cea din 1812, s-a 
făcut şi cu consimţământul, mai mult sau 
mai puţin tacit, al boierilor moldoveni. 
După anexare mulţi s-au mutat la 
Petersburg, au căpătat favoruri şi moşii 
de la ţari, au avut funcţii înalte în aparatul 
administrativ al provinciei şi s-au arătat 
foarte devotaţi imperiului. Situaţia nu s-a 
schimbat nici mai târziu când marii boieri 
moldoveni s-au înrudit cu nobili ruşi, au 
avut interese comune şi de cele mai multe 
ori se aflau pe de aceeaşi parte a 
baricadei. Iar dacă vom observa cu 
atenţie, chiar şi în zilele noastre se 
manifestă acest gen de rusofilie şi nu 
trebuie să ne facem griji că ea nu este 
observată de acei care trebuie să facă 
asta. Este, iar actualele manifestări de 
unire cu fraţii de peste Prut sunt bine 
dirijate de ei şi nu urmăresc bucuria 
reunirii noastre între vechile graniţe ale 
Moldovei străbune, ci cu totul alte 
interese.   

- Ştii ceva coane Alecule? Mă cam ia 
groaza de la poveştile astea cu ruşi! Aşa 
că, mai bine hai să mergem la masă că 
uite, s-a cam făcut ora prânzului… 

- Mdeh, ai şi tu dreptate, mai ales că 
oamenii indiferent de vârstă, cultură sau 
religie nu sunt deloc bucuroşi atunci când 
trebuie să audă lucruri care nu le convin. 
Aşa că, o masă bună fiind un lucru absolut 
convenabil tuturor, să le dăm naibii de 
istorii şi interpretări, fiindcă tot ce vom 
avea de trăit, fie că o fi bine sau mai puţin 
bine, vom trăi, indiferent de insignifianta 
vrere a noastră a oamenilor… 

Eugen Raportoru, Gingășele 
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Limba Română 
 

. Româna e singura limbă romanică 
care a supraviețuit în părțile 
acestea ale Europei. Rămâne un 

mister cum de s-a întâmplat așa, în 
condițiile în care pe-aici au trecut valuri 
peste valuri de barbari, cu ale lor limbi 
slavice (din estul Eurasiei) sau uralice 
(din nordul Eurasiei). 
Altfel spus, popoare cuceritoare cu graiuri 
„bolovănoase”, puternice, care-au 
îngenuncheat limba latină pe oriunde au 
trecut. Mai puțin la noi. 
 
2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i 
veche n-ar fi cine știe ce motiv de lauri, 
dar e veche în acel fel în care, de-am 
călători în timp în Țara Românească acum 
600 de ani, nu ne-ar fi deosebit de greu să 
înțelegem ce le spunea unul ca Mircea cel 
Bătrân ostașilor săi. 
Poate vă pare de la sine înțeles, dar 
adevărul e că foarte puține limbi din lume 
și-au păstrat „trunchiul” întreg. Limba lui 
Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se 
pot lăuda cu așa o stare de conservare. 
 
 3. Dintre limbile latine, doar româna are 
articolul hotărât „enclitic”, adică atașat la 
sfârșitul substantivului. Spunem „fata”, 

„băiatul”, „tabloul”, și nu „la fille”, „le 
garçon”, „le tableau”, cum ar fi în franceză. 
Chestia asta ne conferă o melodicitate 
intrinsecă-n grai, plus o concizie-n 
exprimare. Practic, ne e de-ajuns un 
singur cuvânt ca să ne facem înțeleși 
atunci când ne referim la un obiect sau la 
o ființă anume. Ei, majoritatea popoarelor 
au nevoie de două cuvinte pentru asta. 
 
 4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se 
aude, dar vine la pachet cu sute de 
particularități de pronunție pe care noi, 
români fiind, le punem în aplicare ușor, 
natural, fără să le pritocim. 
N-avem nevoie de manualul de fonetică la 
capul patului pentru ca organul din 
cavitatea bucală să se miște într-un fel 
când rostim „ceapă”, și în alt fel când 
rostim „ea”. Chiar dacă grupul de vocale e 
același. Pentru vorbitorii de arabă, de 
pildă, regula asta se învață cu creionul sub 
limbă – sunt dintre cei cărora le vine greu. 
 
 5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai 
bine, româna s-ar asemăna cu dalmata, 
din care istoria păstrează doar câteva sute 
de cuvinte și propoziții. Problema cu 
dalmata e că nu mai circulă. Sunt 0 

1 
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vorbitori de dalmată pe Terra în acest 
moment, și probabil c-așa vor rămâne 
până la finalul veacurilor. 
 Dalmata a fost declarată limbă moartă pe 
10 iunie 1898. Este data decesului 
ultimului ei vorbitor, croatul Tuone 
Udaina, care o stăpânea parțial. Înainte să 
moară, Udaina a mărturisit că limba îi e 
familiară încă din mica copilărie, că și-i 
amintește „ca prin vis” pe părinții lui 
conversând, uneori, în această limbă. 
 
6. Româna e limba cu al treilea cel mai 
lung cuvânt din Europa.  
„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICO
VOLCANICONIOZĂ”, 44 de litere. 
Definește o boală de plămâni care se face 
prin inhalarea prafului de siliciu vulcanic. 
Interesant e că boala nu prea se face, deci 
nici cuvântul nu se folosește. 
 
 7. Limba română e intrată în patrimoniul 
UNESCO, aidoma Barierei de Corali din 
Australia, Marelui Zid Chinezesc ori 
Statuii Libertății. Româna a intrat în 
patrimoniul imaterial al lumii prin două 
cuvinte. E vorba de „dor” și „doină”, două 
cuvinte intraductibile, concluzionează 
UNESCO. 
„Dor” și „doină” se comportă mai degrabă 
ca niște diamante roz decât ca niște 
alăturări de sunete – exprimă emoții într-
atât de specifice culturii noastre încât 
traducerea lor în alte „glasuri” ar fi o 
contrafacere. Nu mai e nevoie să precizăm 
că tot ele trec drept cele mai bogate în 
sens substantive din română. 
 
8. Alt aspect unic în lume, româna 
„dirijează” cuvintele latine după regulile 
balcanice. Vocabularul e, vorba vine, 
„italienesc”, dar rânduielile gramaticale 
sunt de tip slav. Apar și coabitări între 
cele două registre, latin și slav. 
 Concret, genul dativ și genitiv au aceeași 
formă (ca-n latină), timpul viitor și 
perfect se formează după o regulă hibrid 
între latină și slavă, dar infinitivul se evită 
(ca-n limbile slave). 

 
 9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea 
zicători și expresii. Româna e printre 
puținele limbi în care „câinii latră și ursul 
merge”. E limba cu cele mai absurde 
imagini proverbiale, dar și limba în care 
proverbele, deși tot un fel de metafore, 
sunt considerate limbaj accesibil, limbaj 
„pe înțelesul tuturor”. 
Proverbele astea, spun specialiștii, 
exprimă cea mai intimă preocupare a 
poporului român – sensul să fie bogat, dar 
fraza scurtă. Să spui mult în foarte puține 
cuvinte (la asta se referea și Alecsandri în 
celebra „românul s-a născut poet”). Cu 
titlu de curiozitate, cele mai numeroase 
zicători autohtone au ca subiect 
înțelepciunea – aproximativ 25% din 
totalul frazelor-proverb. 
 
 10. La fel de luxuriantă se dovedește 
româna și-n ceea ce privește numărul de 
cuvinte. Președintele Academiei Române, 
Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles că 
româna-i între primele 8 limbi ale lumii. 
Ultima ediție a „Marelui Dicționar al 
Limbii Române” adună 170.000 de 
cuvinte. Asta-n condițiile în care autorii 
au lăsat de-o parte diminutivele, și alea 
vreo 30.000. 
 
 11. La cât de veche e pe teritoriul 
european, româna ar trebui să aibă 
dialecte – adică limba locuitorilor din 
Banat, de pildă, să fie mult-diferită de cea 
a locuitorilor din Maramureș (vezi triada 
spaniolă-bască-catalană din Spania). 
Și totuși, nu-i cazul limbii române, în 
„curtea” căreia există graiuri și 
regionalisme, însă nu dialecte. Filologi ca 
Alexandru Philippide și Alf Lombard 
susțin că, iarăși, din punctul ăsta de 
vedere, româna e un fenomen fără 
precedent în lume… 
 
 
 
 
  



Vara 2020  | Contact international 555 

 

 

Un exemplu de 
generozitate:  
Jacques M. Elias  
 

 
Jacques M. Elias 

uzim foarte des vorbindu-se 
despre Spitalul Elias din Bucureşti 
– una dintre instituţiile medicale 

de elită ale României şi totodată un centru 
academic în care se desfăşoară o 
activitate prodigioasă de cercetare şi 
învăţământ în domeniul medical. Din 
păcate nu foarte des este pomenit cel care 
a făcut posibilă naşterea acestui spital – 
industriaşul, bancherul şi moşierul 
Jacques Menachem Elias – filantropul care 
şi-a lasat prin testament întreaga avere – 
evaluată in anul morţii sale, 1923, la 1 
miliard de lei – Academiei Române.19 
Donaţia a fost făcuta în scopul 
“promovării culturii din România, alinării 
boalelor săracilor noştri, încurajării 
elementelor valoroase, sprijinirii cauzelor 
nobile şi aceasta fără deosebire de origine, 
pentru toţi cei care merită sp fie ajutaţi”. 
Aşadar, să vedem cine a fost Jacques 
Manachem Elias: 

                                                 
19

 Surse: “Realitatea ilustrată” – articolul semnat 
Alex. F. Mihail în numărul din 21 octombrie 1936 

S-a născut într-o familie de origine 
evreiasca din Bucureşti, în anul 1844. A 
fost unul dintre cei mai importanţi 
oameni de afaceri ai României la 
începutul secolului XX: proprietar al 
Fabricii de zahăr din Sascut, preşedinte al 
Băncii Generale Române, unul dintre cei 
mai importanţi moşieri ai vremii, 
proprietar a două mine de mercur în 
Dalmaţia, patronul hotelurilor Patria şi 
Continental din Bucureşti, deţinător de 
actiuni în valoare de multe milioane de lei 
emise de bursele din New York, Bruxelles, 
Londra, Praga, Belgrad, Viena, Berlin etc. 
Jacques Manachem Elias a fost 
caracterizat de către Nicolae Iorga ca fiind 
“un mare exemplu de generozitate 
umană”. Dar iată cum este evocată viaţa 
şi personalitatea industriaşului Elias într-
un articol semnat Alex. F. Mihail apărut 
în anul 1936 în săptămânalul “Realitatea 
ilustrată”: 

DIN VIAŢA LUI ELIAS 

 
Casa din str. Corabiei nr. 2  

(ulterior Clemenceau) în care 
a locuit fondatorul spitalului Elias 

 
“Jacques M. Elias (...) nu s'a însurat 
niciodată, permiţându-şi de asemenea prea 
puţine bucurii în viaţă. Până la adânci 
bătraneţe — a murit în varstă de 79 ani — 
s'a considerat mereu ca un fel de slujbaş al 
averii sale, un soi de administrator. Iar 
când a fost aproape să moară, a crezut că e 
drept ca funcţionarul său principal, 
d.Fr.Staeger, un elveţian, să-i ia locul pe 
scaunul de la biroul său şi chiar să 

A 
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locuiască cu familia în apartamentul de la 
etajul întâi, din strada Corăbia 2, (azi 
Clemenceau), de lângă Ateneu, casă în care 
a trăit şi a murit Elias, şi unde se află azi, la 
parter, administraţia fundaţiei „Menachem 
H. Elias”. Totuşi, chiar pe acest funcţionar 
ales dintre toţi, el nu l-a copleşit de prea 
multe avantagii. D. Staeger urma să 
rămaie acelaşi paznic modest al averii, 
cum fusese şi testatorul. Prin testamentul 
din 1914 se prevede o leafă lunară de 600 
lei pentru d. Staeger! Iar pentru membrii 
comitetului de conducere, aleşi de dansul, a 
fixat, tot prin testament o retribuţie lunară 
de 1500 lei. 

A desemnat Academia Română ca 
legatară universală, dar n'a uitat în 
testament pe săracii oraşului Bucureşti, 
cărora li se distribue în fiecare an de 
Crăciun şi de Paşti, ajutoare din fondul 
special Elias. N'a uitat nici de Azilul de 
noapte, nici de Societatea de Salvare, de 
Societatea pentru profilaxia tuberculozii, 
precum şi de diferite spitale şi societăţi de 
binefacere. A lăsat legate pentru facultatea 
de medicină, Fundaţia Universitară Carol I, 
pentru mai multe şcoli evreeşti şi 
româneşti, apoi unor temple israelite, 
câtorva rabini. A instituit bursa pentru 
studenţii meritoşi, etc. Chiar birjarului său 
i-a lăsat o sumă prin testament. Şi-a adus 
aminte până şi de servitori, de câţiva 
funcţionari mai mici... 

RUDELE 

Pentru rude a avut însă un tratament 
excepţional: 
— Eu am numai rude bogate — spunea 
el. — Ce rost are să le las moştenire. 
Fără să fie vanitos, a voit să rămâie oare 
cum anonim în binefaceri. Spitalul, din 
Bucureşti, care va costa peste o sută 
douăzeci de milioane, nu va purta numele 
lui, ci al tatălui său. Iar averea lăsată 
Academiei Române se administrează sub 
titlul: <> deşi — afară de dânsul — 
nimeni n'a donat, nici un leu. 

— Invit pe toţi membrii familiei mele să 
contribue la această operă culturală şi 
filantropică — spunea el încă în viaţă. 
Rugămintea a repetat-o şi prin testament. 
Când a scris ultimele sale dorinţi, a 
pomenit pe un văr al său, domnul I. I. 
Manoach, care e bătrân şi din nenorocire 
orb. Şi-a mai adus aminte de o verişoară 
din Viena, dar nu-i ştia numele. Jacques 
Elias le mai dăduse ajutoare altădată. 
Acum îşi exprima dorinţa ca ambii să 
primească o pensie, cât vor trăi. Totuşi, 
dacă s'ar întâmpla — spune prevăzător 
testatorul — ca vreun membru al familiei 
mele uitat de mine, rudă până la al optulea 
grad, bărbat sau femee, să fie lipsit de 
mijloace, atunci, se va aproba eventual şi 
acestuia o pensie lunară, ca să poată trăi, 
„cât vor crede de cuviinţă membrii 
comitetului". 
 
Ce au făcut rudele ? 
În primul rând, au dat în judecată 
Academia, cu gândul să anuleze 
testamentul. De contribuit la fondul 
familiei Menachem H. Elias, nici n'au visat. 
În schimb, s’au ivit 67 de persoane, ce se 
pretindeau a fi “rude sărace, până la al 8-
lea grad", ale defunctului Elias! 
Dl. prof.dr.Gr. Antipa membru în comitetul 
fundaţiei, delegat al Academiei Române, a 
avut mult de furcă cu adversarii — 
“moştenitorii bogaţi" — cari adoptaseră ca 
tactică în justiţie, tărăgănirea. Procesul ar 
fi putut dura la infinit, stingherind toate 
bunele intenţii, dacă d. prof. Antipa n'ar fi 
prins un moment favorabil, spre a sili pe 
moştenitori să convie la o tranzacţie. Ei au 
primit, odată pentru totdeauna, o sumă de 
vreo zece milioane lei şi s'au astâmpărat. 
În schimb, au mai rămas cele 67 de „rude 
sărace" pe cari d. dr. Antipa nu le-a 
şicanat. Ele au încasat până acum, 
aproximativ douăzeci şi cinci de milioane 
din averea destinată pentru „scopuri 
culturale şi filantropice ”, şi primesc şi azi 
pensii lunare. 

http://prof.dr.gr/
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„SĂ CHELTUEŞTI MAI PUŢIN DECÂT 
CÂŞTIGI” 

 
Fritz Staeger funcţionarul de încredere al lui Elias  

cel căruia ia cedat apartamentul 

 
Jacques Elias, deşi nu s’a însurat, totuşi n'a 
trăit prea retras, în fosta sa locuinţă din 
strada Corăbiei, se pot vedea şi azi vechile 
lui mobile, destul de frumoase. Primea des 
musafiri şi-i primea bine. Printre intimii şi 
prietenii lui, cu cari lua uneori masa acasă, 
sau la restaurantul „Continental” din 
hotelul cu acelaşi nume, proprietatea sa, 
erau : Principele Barbu Ştirbey, defunctul 
ministrul liberal Emanuel Porumbaru, d. 
Victor Antonescu, actualul ministru de 
externe, d. Emanuel Pantazi, avocat, 
prieten intim şi sfetnic — mai târziu 
executorul său testamentar — d. Jean 
Mitilineu şi alţii. 
Hotelul „Continental” , din faţa Teatrului 
Naţional, era pe vremuri cel mai mare şi 
mai luxos din Bucureşti. Lui Elias îi plăcea 
să şadă în restaurant la o masă, în dreptul 
unei ferestre ce da în Calea Victoriei. Totuşi 
Jacques Elias nu era prea cheltuitor. 
Dimpotrivă, principiul lui era acesta : să ai 
tăria de caracter de a cheltui totdeauna 
ceva mai puţin, decât îţi este venitul. 
Oricât de infimă ar fi economia, te poţi 
considera om bogat. Cheltuind tot 
venitul, sau atacând capitalul, atunci — 
chiar dacă ai posibilitatea de a duce o 
viaţă largă — te poţi numi sărac. Risipa e 
amăgitoare : duce la dezastru. 
Acest principiu l-au adoptat şi membrii de 
conducere din comitetul fondului Elias. 
S'au creat, înţelepţeşte, mai multe capitole, 

cari ţărmuresc cheltuelile. Astfel s'au 
înfiinţat: 
1) Fondul pentru punerea în valoare a 
moşiilor lui Elias. 
2) Fondul pentru răscumpărarea datoriilor 
testamentare faţă de diferite persoane şi 
comunităţi.  
3) Fond pentru apărarea fluctuaţiilor de 
curs a efectelor şi prevenirea căderii 
valutelor. O diferenţă favorabilă de curs nu 
se adaugă la venituri, ci la acest fond.  
4) Fondul de construcţii, din care se 
clădeşte acum spitalul dela şosea.  
5) Fondul cultural, din care se dă în fiecare 
an Academiei, două milioane de lei. 
6) Fondul de ajutorare a rudelor, cari — 
după cum am arătat — au primit până 
acum vreo 25 de milioane, în afară de cele 
zece milioane date „rudelor bogate”. 
Totuşi averea defunctului Elias a rămas 
întreagă, aşa cum a lăsat-o el. Tot ce s’a 
făcut, a fost realizat numai din venituri, cu 
toate greutăţile ce a avut de întâmpinat 
comitetul conducător al fundaţiei, din cari 
fac azi parte: principele B. Ştirbey, ca 
preşedinte, fost prieten al lui Elias, după 
cum am arătat. Apoi d-nii: dr. Gr. Antipa şi 
Em. Pantazi, vicepreşedinţi şi d-nii prof. 
David Emanuel, prof. dr. G. Marinescu, prof. 
I . Simionescu şi prof. D. Voinov, ca membri. 
„Academia română” s'a dovedit ca o 
excelentă administratoare. 
 

 
Camera de fumat în care miliardarul îşi primea 

prietenii devenită sala de consiliu a  
fudanţiei Elias 
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DIFICULTĂŢI NEPREVĂZUTE 

Deşi Elias era om de afaceri rutinat, 
totuşi el n'a prevăzut scoborârile valutare 
vertiginoase, cari au micşorat foarte mult 
averea sa. N‘a putut prevedea nici 
măsurile, pe cari le-a luat consiliul 
comunal socialist, instalat după război la 
Viena. Reformele democratice postbelice 
au scăzut aproape la zero venitul palatelor 
lui Elias din capitala Austriei. El avea acolo 
nişte clădiri monumentale, cu sute de 
camere şi cu numeroase apartamente 
luxoase. Aceste palate situate pe cele mai 
principale străzi, de pildă în faţa celebrei 
biserici Votivkirche, abia aduceau atâta 
venit, spre a nu fi lăsate să cadă în ruină. O 
slabă fructificare au adus şi depozitele în 
numerar ale băncii. Banca Naţională a 
României nu numai că n’a bonificat nici o 
dobândă, dar a cerut chiar un comision de 
conservare pentru efectele depuse.  

Puteai spune că, printr’o energică si 
prudentă intervenţie a d-lui profesor dr. 
Antipa, delegat de Academie cu 
administrarea averii lui Elias în 
străinătate, au fost salvate multe bunuri 
ale acestuia. Astfel au fost, de pildă, diferite 
valori de bursă, circa vreo sută de milioane 
lei, aflate depozitate la unele bănci în 
străinătate. Delegatul Academiei a mai 
reuşit să obţie, la Viena, o reducere a 
taxelor succesorale, realizând astfel o 
economie de aproximativ 64 milioane lei. 
Se poate spune că averea lui Elias, este 
administrată în spiritul testatorului, cu 
economie şi prudenţă. 

 

 
Imagine din apartamentul lui Elias 

Conform testamentului mobila trebuia sa rămână neschimbată, 
aşa cu a lăsat-o el... 

CASA DIN STRADA CORĂBIEI 

În fotografiile ce însoţesc acest articol, 
cititorii vor putea examina apartamentul 
în care a trăit Jacques M. Elias. Tablouri nu 
se prea văd pe pereţi. Mai mult oglinzi. N’a 
avut nici instrumente muzicale! Elias nu se 
pricepea în artă. Era străin şi de 
„politică”. Este interesant un triptic, având 
fotografiile, sub sticlă, ale părinţilor săi, 
fraţilor şi rudelor, din anul 1832 şi până la 
moartea lui. În special bătrânii soţi 
Menachem H. Elias, fondatorii familiei, au 
chipuri caracteristice pe fotografii. Pe 
pereţi se mai văd şi alte tablouri mari, 
reprezentându-i pe bătrâni. În camera de 
consiliu, unde se întruneşte azi comitetul 
fundaţiei Elias, avea nişte fotolii largi, 
căptuşite cu piele roşie. Altă dată era aci 
camera de fumat. E impresionantă mai 
ales camera „tezaur", cam întunecoasă, 
unde se văd case de bani aşezate dea 
lungul pereţilor. Dar azi „fundaţia" nu-şi 
mai ţine banii în acest „tezaur", ci la Banca 
Naţională. 

MOARTEA LUI ELIAS 

Elias pleca des în călătorie: la Viena, la 
Paris, Berlin, unde avea afaceri. Când au 
năvălit nemţii în România, ştiindu-se urât 
de aceştia, s'a hotărit — de altfel cu mare 
greutate — să părăsească ţara. Prin laşi 
s’a dus la Petrograd şi de acolo la 
Stockholm. Totuşi, în tot timpul vieţii sale, 
fusese suspectat ca având simpatii cu 
germanii. Această ultimă călătorie i-a fost 
fatală. S'a îmbolnăvit, fără să-şi mai poată 
reveni complet. A mai activat şi după 
război, prin reînfiinţarea „Băncii Generale 
a României", fostă, până la război bancă cu 
capital german şi care prezidase emisiunea 
bancnotelor de tristă memorie. După 
război, banca a fost reorganizată cu 
capital românesc, Elias primind să fie 
vicepreşedintele consiliului de admi-
nistraţie. 

Dar marele bancher nu mai era în 
apele sale. În pragul celui de al optulea 
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deceniu, la 13 Mai 1923, s'a stins în 
apartamentul său din strada Corăbiei no. 
2. După cum am mai arătat, e a cedat, prin 
testament, apartamentul cu toată mobila, 
vechiului său slujbaş din anul 1883, d. Fr. 
Staeger, care nu la părăsit niciodată. D. 
Staeger a fost obligat, prin testament, să 
nu schimbe mobila, care a rămas ca un fel 
de expoziţie. 

 
 

 
Paravan din casa Elias pe care sunt puse fotografiile 

părinţilor şi a rudelor miliardarului 
 

         Elias avea grozavă teamă să nu fie 
înmormântat de viu. Când a simţit că 
moare, a cerut ca trupul său neînsufleţit să 
fie păstrat şaptezeci de ore, nu ca la evreii 
habotnici, cari fac înmormântări pripite. 
Apoi, a pretins ca, înainte de a fi înhumat, 
inima să-i fie străpunsă de un stilet. Aşa s'a 
şi făcut! 

Deşi a lăsat toată averea sa în 
România, legatar universitar fiind 
Academia Română, totuşi a cerut ca trupul 
lui neînsufleţit să fie transportat la Viena şi 
înmormântat, după ritul mozaic, cu 
ceremonie foarte simplă, alături de fratele 
său Abraham şi cumnata sa Paulina, aflaţi 
în cimitirul israelit-spaniol din capitala 
Austriei. 

CUVÂNTUL ACADEMIEI ROMÂNE 

În “numele culturii române“, d. prof. 
dr. Gr. Antipa, vicepreşedinte al fundaţiei 
Elias, a rostit, la prilejul cuvenit, o 
cuvântare, în Templul cel mare al evreilor 
de rit spaniol din Bucureşti, spunând între 
altele:  

„Viaţa, sentimentele nobile şi 
patriotismul lui Jacques Elias merită 
într’adevăr a servi de pildă tuturor 
cetăţenilor acestei ţări: a muncit fără 
odihnă până la cele mai adânci 
bătrâneţi, a adunat ca o albină, fără a 
cheltui pentru sine decât strictul 
necesar al unui traiu de o modestie 
exemplară şi a destinat apoi tot fructul 
muncii sale realizării unui măreţ ideal, 
pe care l-a meditat în lunga sa viaţă şi 
care este, după Elias: „înălţarea patriei 
prin crearea de instituţii de cultură, de 
preferinţă de cultură practică şi 
înfrăţirea fiilor ei prin tovărăşia de 
munca, de bucurie şi de suferinţă.“ 

Voi adăuga doar că Jacques M Elias a 
fost ales în anul 1993, post-mortem, 
membru al Academiei Române, că a fost 
declarat cetățean de onoare al 
Bucureștiului, că numele său a fost dat 
unei străzi centrale din capitala României 
și deasemenea liceului din Sascut. Dar şi 
că pe site-ul Spitalului Elias filantropul 
căruia instituţia medicală îi datorează 
existenţa nu este pomenit nici măcar în 
treacăt. Voi încheia cu o constatare a 
marelui istoric Nicolae Iorga: 

„Numai boierii din alte vremuri 
învățaseră nația noastră cu astfel de 
largi danii, iar de la ei nimeni până la 
Jacques Elias, nici dintre urmașii lor, 
nici din rândurile burghezilor bogați nu 
i-au imitat. Dar importanța socială a 
testamentului lui Jacques Elias nu stă 
numai în aceea că el amintește 
tradițiile acestei țări în ce priveşte 
datoriile clasei avute față de obște, ci şi 
faptul că el lasă întreaga avere pentru 
cultură. Se vor face din banii săi şcoli, 
unde se vor primi elevii fără deosebire 
de naţionalitate. El a înţeles că aceea ce 
lipseşte țării noastre este cultura 
răspândită în masele adânci populare 
şi de aceea n-a ezitat să renunțe la orice 
gând şi să dea acest mare exemplu de 
generozitate umană, pentru a se face 
mai multă lumină în sufletele fraţilor 
săi, pe pământul unde a trăit”. 
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Amos Oz   
a murit vineri 28  decembrie 2018 
 

el mai de seamă scriitor israelian, 
Amos Oz a încetat din viață în 
ajunul Anului Nou. Suferea de 

boala  căreia medicina modernă nu a 
reușit să-i găsească  miraculosul leac. Dar 
viața  și opera lui rămân ca modele de 
profesionalism și cinste civică de 
necontestat. A candidat pe drept la 
Premiul Nobel, dar nici un premiu nu 
deține monopolul  valorii, este o 
distincție. Presa mondială și cea din 
România au anunțat prioritar  ceastă 
tristă veste. Opera lui Oz a fost tradusă în 
peste 40 de limbi, inclusiv în română. S-a 
născut la Ierusalim, la 4 mai 1939,numele 
său- Amos Klausner, părinţii săi fiind 
originari din Polonia şi Lituania. La 15 ani 
se stabileşte în kibbutzul Hulda( kibbutz-  
o formă socialistă de organizare în 
agricultură cu o pondere de 4% din 
economie). Părinții lui Oz erau poligloți - 
tatăl a știut să citească în 16 limbi, în timp 
ce mama vorbea cel puțin patru limbi, 
însă niciunul dintre ei nu vorbeau cu 
ușurință în ebraică. Vorbeau între ei în 
rusă sau poloneză. Cu toate acestea, lui 
Amos Oz nu i-au permis să învețe decât 
ebraică. Mama, care suferea de depresie, 
s-a sinucis când Oz avea doar 12 ani, iar 
evenimentul și-a pus amprenta și în opera 
sa. „Oz” este un nume pe care și l-a luat el, 
în ebraică înseamnând „curaj”. A avut-o ca 
profesoară de limba ebraică pe celebra 
poetă Zelda. Studiile liceale le-a continuat 
la Gimnaziul Rehavia. După absolvirea 
Facultăţii de Filozofie a Universităţii 
Ebraice din Ierusalim revine în kibbutz, 
unde practică agricultura şi predă la liceul 
local până în 1986, când se mută cu 
familia în oraşul Arad, lângă Marea 
Moartă. Primul său volum de povestiri, 
"Acolo unde urlă şacalii", a apărut în 
1965, fiind urmat de romanul "Altundeva 
poate" (1966).În 1967 a luptat în 

Războiul de Şase Zile, iar în 1973 a 
participat la Războiul de Yom Kippur. Încă 
din 1967 era susținător al soluției celor 
două state pentru conflictul israeliano-
palestinian. Se știe că  majoritatea 
liderilor palestinieni  au fost și sunt încă 
extremiști, neacceptând existența Statului 
Israel. Publică articole în Davar, ziarul 
sindicatelor de orientare laburistă din 
Israel, iar romanele sale încep să fie 
traduse. În perioada 1984-1985 este 
beneficiarul unei burse la Colegiul 
Colorado Springs din Statele Unite. Din 
anul 1991 este membru al Academiei 
Limbii Ebraice. După succesul 
internaţional al romanului "Soţul meu, 
Michael" (1968; Humanitas Fiction, 
2013), scriitorul a continuat să publice 
cărţi de ficţiune: "Până la moarte" (1971), 
"Atinge apa, atinge vântul" (1973), 
"Muntele Sfatului Rău" (1976; Humanitas 
Fiction, 2012), "Sumki" (1978; Humanitas 
Fiction, 2014), "Odihnă desăvârşită" 
(1982; Humanitas Fiction, 2011), "Cutia 
neagră" (1987; Humanitas Fiction, 2012), 
"Să cunoşti o femeie" (1989), "Fima" 
(1991), "Să nu pronunţi: noapte" (1994; 
Humanitas Fiction, 2010), "Pantera din 
subterană" (1995; Humanitas Fiction, 
2013), "Aceeaşi mare" (1999), "Poveste 
despre dragoste şi întuneric" (2002; 
Humanitas Fiction, 2008), "Deodată în 
adâncul pădurii" (2005; Humanitas, 
2010), "Rime despre viaţă şi moarte" 
(2007; Humanitas Fiction, 2009), "Scene 
de viaţă campestră2 (2009; Humanitas 
Fiction, 2011), "Între prieteni2 (2012; 
Humanitas Fiction, 2014), "Iuda" 
(2014).A semnat eseuri literare, culturale 
şi politice, cele mai cunoscute aflându-se 
în "Cum să lecuieşti un fanatic" (2006; 
Humanitas Fiction, 2011), "Dragi fanatici" 
(2017; Humanitas Fiction, 2018).În 2012, 
a publicat împreună cu fiica sa, istoricul 
Fania Oz-Salzberger, eseul "Evreii şi 
cuvintele". Au fost realizate trei ecranizări 
după romanele lui Amos Oz: Michael Sheli 
(după Soțul meu, Michael) în 1976, Kufsa 
Sh'hora (după Cutia Neagră) în 1994 și 

C 
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The Little Traitor (după Pantera din 
subterane) în 2007. În limba română i-au 
apărut traducerile a șapte romane: Soțul 
meu, Michael (Polirom, 2005), Cutia 
neagră (Univers, 2002), Să cunoști o 
femeie (Polirom, 2004), Fima (Polirom, 
2008), Să nu pronunți: noapte (Univers, 
1997), Pantera din subterane (Univers, 
2003) și Poveste despre dragoste și 
întuneric (Humanitas, 2008) - volum 
premiat cu Premiul France Culture 2004, 
Premiul Goethe 2005,Rime despre viață și 
moarte (Humanitas, 2009), numeroase 
eseuri de răsunet. Ultima sa poziție 
profesională a fost aceea de profesor la 
catedra de literatură de la Universitatea 
Ben Gurion din Beer Șeva.Câteva premii 
au fost înmânate personal de șefi de stat- 
președintele german Richard von 
Weizsäcker ,1992,titlul de Cavaler al 
Legiunii de Onoare acordat de 
președintele Franței, Jacques Chirac, 
(premiul de stat) pentru literatură în 
1998.Printre cele peste 30 de premii şi 
distincţii primite de autor se numără: 

Premiul Păcii al Editorilor Germani 
(1992), Premiul Goethe (2005), Premiul 
Grinzane Cavour (2007), Premiul Príncipe 
de Asturias pentru literatură (2007), 
Premiul Heinrich Heine (2008), Premiul 
Franz Kafka (2013), Prize International 
Book Fair,Premiul Bialik,Premiul 
Israel,Siegfried Lenz prize,Stephan Heim 
international award,Premiul Literar al 
Prințesei Asturiilor,Premiul Goethe, 
Femina étranger,Catalonia International 
Prize,Premiul Bernstein,Ze'ev Prize,Grand 
Cross of the Order of Civil Merit,Legiunea 
de Onoare în grad de cavaler , Premiul 
Ordinul Artelor și Literelor,doctor 
honoris causa al Universității ebraice din 
Ierusalim,Siegfried Unseld Preis,Premiul 
Dan David,Mount Zion Award,Abraham 
Geiger Prize,Doctor honoris causa al 
Universității Tel Aviv,Honorary doctorate 
of the Weizmann Institute, ș.a.Avea trei 
copii cu soția sa Nily.  Întrunul din 
numeroasele interviuri, Amos Oz a spus - 
„E greu să fii profet în țara profeților“. 
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Robert FROST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Road  
not Taken  
 

The roads diverged in a yellow Wood 
And sorry I cannot travel Both 
And be One traveler ,long I stood 
And looked down One as far as I Could 
To where it bent in the undergrowth 
Then took the other , as just as fair  
And having perhaps the better claim , 
Because it was grassy and wanted wear  
Though as for that the padding there  
Had worn them really about the Same  
And Both that morning equally lay 
In leaves,no step had trodden black 
Trimis de pe iPhone-ul meu 
Oh, I kept the first for another day 
Yet knowing how way leads on to way  
I doubted if I should ever come back 
I Shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence  
Two roads diverged in a Wood and I- 
I took the One less travelled by  
And that has made all the difference 

 
Publicat in 1916 in volumul Mountain Interval , cu o interpretare complexa si divergenta , unul dintre 
cele mai neînțelese poeme ale lui Robert Frost ne transmite pe de o parte urmarea caii proprii , 
afirmând in același timp ca orice cale am urma este o greșeală . 
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Drumul de Urmat  
 

Doua drumuri se înfundau intr-o pădure de toamna 
Si regret ca nu le -am urmat pe amândouă 
Si ca un călător am zăbovit  
In lungul unuia pana unde se pierdea in palcurile pădurii 
Si senin l-am urmat pe celelalt 
Si având un reazăm in faptul ca al doilea era mai înverzit si mai 
dorit 
Deși amândouă erau la fel de bătătorite 
Si la fel de înfrunzite 
L-m urmat pe primul încă o zi  
Știind ca orice drum 
Se contopește undeva cu altul 
Si o spun cu un suspin 
Undeva peste timp si timp  
Doua drumuri se despart intr-o pădure 
Eu am urmat poteca cea mai neumblata 
Știind ca in asta e toată deosebirea  

 
 Traducere de Carmen CRACEA 
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George GOLDHAMMER 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

În Țara Moților 
 
 

 
Am scris această minunată „amintire” rămasă în urma excursiilor pe care le-am 

făcut pe  „tărâmul moţilor”, locul unde, după ale mele gusturi şi plăceri, este un real „rai 
pe pământ". Am colindat deseori prin el şi îmi   amintesc cu drag de „Cetăţile Ponorului” 
şi de „Valea Galbenei”. Aş dori mult să pot retrăi acele zile,   dovadă certă că au fost 
minunate. Ele s-au imprimat adânc în memoria mea selectivă alăturându-se la cea ce a 
fost plăcut şi frumos în viaţă. 

 
*** 
 

ornim la drum cu vechea maşina 
a bunilor mei prieteni şi ei 
iubitori de natură! Direcţia,  

Munţii Bihor spre „Ţara Moţilor” prin 
comuna Arieşeni. Peisaje de vis, dealuri şi 
munţi împăduriţi, râuri repezi... Pe fiecare 
deal mai înalt o singură aşezare... Alegem 
una  pentru  odihnă  şi  suntem  
întâmpinaţi  de  un câine mare de culoare 
albă ce nu părea a fi agresiv. Urcăm spre 
căsuţă unde suntem primiţi cu bucurie de  
stăpânul  câinelui  al  căruia  nume  îl  
aflăm: 

„Ţurţurii”!!! Ne împrietenim repede, şi 
cu dulăul şi cu moţul gospodar, pe care îl 
cheamă Toader, şi cu soţia acestuia, 
Saveta. Doi oameni fără vârstă, scunzi, 
bine făcuţi, cu o privire caldă şi 
luminoasă. 

Atât Toader cât şi Saveta sunt 
bucuroşi de oaspeţi! Oaspeţi... care apar 
cam rar în perimetrul lor. Ne primesc 
omeneşte, cu prietenie şi respect pentru 
cei care le sunt „mosafiri”. Gospodăria 
este curată, atât casa  în  exterior  cât şi  
grajdul  de  animale.  Şura, depozitul de 
fân şi celelate anexe gospodăreşti sunt 
destul de bine îngrijite. 

Suntem invitaţi în casă. Odaia de zi 
este puţin cam intunecoasă. Gazdele ne 
poftesc să ne aşezăm la masă! Scoatem 
merindele noastre, iar ei pe ale lor. Le 
punem la comun! Noi avem mâncăruri 
mai orăşeneşti, şniţele, chiftele, roşii, 
castraveti, pâine albă. Ei ne servesc cu 
merinde tradiţionale: caş de oaie,  
slănină,  ceapă  şi  desigur  cu  o  gură  
de „pălincă de prune". 

P 
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„Poftiţ,  serviţ” ne îmbie  Saveta... şi  

în  scurt  timp încep să ni se dezlege 
limbile, de parcă ne-am cunoaşte de-o 
vecie. Poate de la pălincă, poate de la 
ambient... Liniştea se transformă în 
comunicare. Ne impartăşim gândurile, 
sentimentele. Povestim fiecare despre 
locurile unde  ne  ducem  viaţa, noi 
despre tumultul oraşului, ei despre 
liniştea munţilor. Interesant, simţim că 
cei doi nu ar schimba cu noi... chiar dacă 
noi avem apă curgatoare la chiuvetă şi 
încălzire centrală iarna. Nu acelaşi lucru 
l-am putea spune noi orăşenii, cei care 
tânjim după viaţa pastorală, după aerul 
de munte, verdele de smarald a ierbii, 
liniştea naturii... 

 
Se miră baciul Toader cum de câinele 

lui, Ţurţurii, stă atât de liniştit, atât de 
blând. Ne spune că e foarte inteligent, 
că simte cine este om bun, sau om rău! 
Uneori nici rudele sale nu sunt primite 
fără un lătrat agresiv. Ei, l-am mai 
îmbunat noi cu o chftea aruncată sub 
masă! Să nu uit... cam după un an de la 
acea vizită, când am revenit pe acele 
meleaguri, câinele ne-a simţit de la mare 
distanţă şi a alergat în întâmpinarea 
noastră manifestând atâta bucurie 
sinceră precum numai un câine o poate 
face. 

 
După prânz m-am dus cu baciu 

Toader să-mi arate imprejurimile. Am 
inspectat şi sursa   de apă. Un jgheab de 
lemn de unde curgea mereu apă bună de 
izvor. Curios din fire am vrut să văd şi 
izvorul care era cam la o sută de metri 
mai la deal. Acesta avea un debit destul 
de mare, dar multă apă se pierdea prin 
canalul de pământ care făcea legătura cu 
jgheabul care ducea spre gospodărie. I-
am sugerat lui baciul Toader să facă un 
jgheab de lemn direct dela izvor până la 
el prin care să curgă apa şi care să 
capteze tot debitul izvorului... I-am 
promis că îi voi  aduce  de  la  oraş  o  

ţeavă  de  plastic,  un generator electric, 
cabluri şi altele necesare pentru a face o 
mica (hidro)centrală. 

Având apă mai multă ar fi putut 
pune în funcţiune un mic generator de 
curent şi astfel ar fi avut electricitate care 
ar fi produs lumină fără să mai folosească 
lampa cu petrol. Nu a comentat nimic, 
dar s-a uitat la mine curios şi interesat. I-
am promis că  îl  voi  ajuta  să  facă  unele  
amenajări.  M-am reîntors după un an cu 
ce i-am promis, dar acolo totul era la fel, 
neclintit... L-am intrebat de ce nu vrea 
să se modernizeze iar răspunsul său a 
fost unul simplu: „aşe a fost şi la taica meu 
şi aşe îi bine!”. L-am înţeles. Respecta 
natura şi nu vroia sa o industrializeze! 

 
Din moşi-strămoşi aceşti moţi harnici 

trăiau din ce fabricau din lemn, ciubere, 
copăi, coveţi, butoaie, cofe, căuce, linguri, 
şi multe altele necesare oricărei 
gospodarii. Iarna la munte este lungă, 
grea şi ţine mai mult de şase luni, aşa că 
„muntenii” aveau timp suficient de lucru, 
de prelucrat lemnul. Vara, coboarau la 
câmpie cu căruţele încărcate cu 
produsele lor şi le vindeau gospodarilor 
de pe la satele de şes sau chiar prin 
târguri. Uneori executau un fel de troc de 
produse, întorcând-se acasă cu căruţa 
plină de făină de grâu, mălai şi alte 
alimente precum zahăr, sare, petrol 
lampant, vase, dar şi cu materiale de 
îmbrăcăminte, pânză, aţă, articole de 
pielărie, opinci, foarfeci, cuţite, dălţi, 
topoare... 

Îmi aduc aminte de un cântec pe care 
l-am auzit în copilărie cântat de cei 
bătrâni de la munte: „O plecat moţu prin 
ţară/ Cu doniţi şi cu ciubară/ Şi cu ciucuri 
de răşină/ Să le deie pă fărină// Munţii 
noştri aur poartă/ Noi cerşim din poartă-n 
poartă/ Hai căluţ la deal, la vale/ Că n-am 
la copii mâncare// Du-mă Doamne-n pace 
acasă/ La pruncuţi şi la nevastă...” 

 
Moţii respectau pădurea, nu îşi 

băteau joc de ea cum   se   întâmplă   în   
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zilele   noastre.   Culegeau lemnele  uscate  
de  printre  arbori  şi  le  foloseau pentru 
încălzit. Doar când aveau nevoie materie 
primă, de un lemn mai ca lumea, sănătos, 
din care să poată să prelucreze produsele 
artizanale, atunci doborau câte un brad 
falnic. 

Odată, când eram în vizită la baciu 
Toader, acesta mi-a spus că a doua zi are 
de gând să meargă la pădure şi taie un 
brad. „Din moşi-strămoşi, spune baciul 
Toader, noi tiem lemne pentru a ne 
putea face lucrurile din care să treim, aşè 
că mâne dimineaţă la oara cinci mă duc la 
pădure să tai un brad”. Îl întreb, de ce aşa 
devreme, şi dacă aş putea să-l  însoţesc  şi  
să-l  ajut  cu  ceva.  Îmi  răspunde:„Trăbă 
să mărg devrème, să nu mă vadă nime... Pă 
poliţai l-am plătit, dar mă tem de paznicu’ 
pădurii care-i neam cu un vecin de-al meu 
care stă aicè aproape, la vreo 2 kilometri, 
şi cu care am avut o neînţălègere ce am 
să  ţ-o  povestesc io odată  şi ţîie...”. Totul 
se întâmpla în perioada „Ceauşescu”, 
când oamenii mai aveau frică de ceva... 
atunci când era vorba de tăiatul pădurii! 

 
M-am decis totuşi să-l însoţesc. Eram 

curios! La ora cinci  dimineaţa,  după  
ploaie,  Toader  ia  calul,  un lanţ, toporul 
şi pornim la drum. Eu sârguincios după 
el... convins că am multe de văzut şi de 
învăţat. Ajungem la o vale care desparte 
cele două dealuri împădurite  adevărate  
„codruri”  cum  zice  moţu’. Baciu Toader 
dă drumul la cal... Îl întreb de ce face 
asta? Îmi spune că ştie el de ce şi că 
animalul ne va aştepta la locul potrivit. 

 
Intrăm în pădurea plină de brazi de 

grosime mare şi Toader se tot uită, 
cercetează şi bate cu palma câte un 
copac anume. Îl întreb ce caută, 
deoarece cu toţii sunt frumoşi, înalţi şi 
par la fel. El îmi explică că „Nu orice 
lemn îi bun de prelucrat! Uite, pă ăsta 
dacă îl tai şi fac din el butoaie or ţîne 
numa cinci ani... dar dacă le fac din ala pă 
care-l cot io amu, apoi ţîn o viaţă!”. 

Se decide la unul care corespunde 
criteriilor numai de el ştiute şi prima 
surpriză:   apare cu un lung fierăstrău ce 
era ascuns din timp în loc numai de el 
ştiut şi începe să-l taie! Încă nu apăruseră 
ucigaşele drujbe. Mă ofer să-l ajut dar 
sunt refuzat! Încăpăţânarea lui mă 
surprinde. Îl avertizez, copacul poate  să  
cadă  peste  el,  la  care-mi  explică  din 
experienţă...  să  mă  uit  mai  atent  la  
trunchiul acestuia şi am să văd că într-o 
parte ramurile copacului sunt mai mici 
din cauza curenţilor din vale şi atunci 
copacul va cădea în direcţia de el ştiută, 
acolo unde este mai greu. 

Şi  aşa a fost. După ce  l-a  doborât, 
a  urmat,  cu ajutorul  toporului,  curăţirea  
acestuia  de  crengile mari, apoi, lungimea 
cozii toporului a folosit-o ca unitatea de 
măsură la care trebuie tăiat în bucăţi 
bradul...   După   tăierea   în   bucăţile   
dorite,   acei „cilindrii” groşi şi grei i-a 
rostogolit la vale unde aştepta căluţul 
moţului. Acolo, a bătut un piron de fier 
în fiecare bucată de lemn şi apoi a legat-o 
cu un lanţ de jugul căluţului, care mai 
apoi, a târât-o până în curtea neîngrădită 
a stăpânului. 

Când  a  avut  toate  bucăţile  în  
gospodărie  s-a bucurat ca un copil că nu 
a avut probleme cu pădurarul. Fiecare 
cilindru de lemn era lung de aproximativ 
un metru. Acum trebuia despicat în 
scânduri de cinci centimetri grosime. Am 
rămas surprins  şi  de  astădată  despre  
metoda  folosită pentru a obţine doagele 
necesare construirii unui butoi. Mi-a 
explicat că despicarea trebuie începută 
precis din centru pentru a se crea un 
echilibru şi a nu permite toporului lovit 
cu un ciocan uriaş de lemn să se abată. 

Până la urmă totul a decurs conform 
planului ce părea că a fost de multe ori 
aplicat. Tot materialul finit a fost  
depozitat în casă pentru a fi uscat. Am 
admirat toată munca executată în micul 
lui atelier, cu scule care păreau 
rudimentare, dar care răspund numai la 
mâini experimentate. Lemnul în mâinile 
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lui se  modela  precum  plastilina  în  
mâinile  copiilor. Totul  se  făcea  cu  
iscusinţă,  la  precizia  dorită, folosind  
doar  un  singur  instrument  de  măsură  
-„ochiometrul" - adică ochii etalonaţi, 
calibraţi în timp de lungă experienţă. 

 
Am fost curios să descopăr cum va 

afla diametrul precis al scândurii ce urma 
să fie fundul etanş al butoiului. Avea un 
compas de lemn cu două cuie la capăt pe 
care îl tot plimba şi îl regla până s-a 
înscris precis de şase ori în canalul în 
care urma să fie plasate doagele. N-am 
înţeles totuşi cum a calculat acel 
diamentru să fie în concordanţă cu 
totalitate doagelor care alcătuiesc un 
butoi! L-am întrebat de unde ştie această 
lege matematică? Răspunsul sec, fără 
nicio altă explicaţie: „De la tata!”. Mi-a 
mai spus că răşină de brad asigura 
etanşitatea perfectă a butoiului. 

 
Am mai dorit să aflu de ce uşa de la 

grajdul de animale este plină de cuie cu 
partea ascuţită în afară, ca o perie! Mi-a 
explicat că acele vârfuri ascuţite îl feresc 
de urşii care dau târcoale din când în 
când şi „duc” cu ei câte un porc sau chiar 
un viţel. 

Amintind  de  „viţel”,  nu  pot  uita  
bucuria  soţiei moţului, Saveta, întâlnită  
pe drum, când  revenea dela veterinarul 
din comună şi care avea cu ea dovada 
scrisă că viţelul tăiat a fost bolnav şi 
că altfel, conform legii, nu mai trebuia 
predat la stat. 

 
Şi nu pot uita nici faptul că atunci 

când am dorit să cumpărăm la ţărani 
miniaturi artizanale din lemn, făcute în 
casă, pentru a le cadorisi prietenilor 
prietenilor noştri de la oraş, nu am 

fost serviţi de frică... deoarece nu era 
permisă vânzarea acestora decât prin 
magazinele cooperativei socialiste. 

Am fost de asemenea curios să aflu 
cum a fost cu „neînţălègerea” cu vecinul 
care locuia  la distanţă de un deal – cam 
vreo doi kilometri - şi am aflat cu durere 
că şi eu am fost implicat în acea dispută! 
I- auzi! 

 
Povestea e destul de scurtă! Iubind 

acele locuri şi mergând des pe-acolo a 
început să ne ştie lumea. Cu ocazia unei 
vizite, la reîntoarcere spre casă, la oraş, 
am fost opriţi de un moţ pe care îl ştiam 
cât de cât, fiind locuitor al dealului vecin 
de-al baciului Toader şi   care ne-a rugat 
ca la următoarea dată când vom reveni 
pe acele meleaguri să-i cumpărăm o 
pompă, aceasta fiindu-i necesară pentru a 
umfla roţile de cauciuc dela căruţa sa... 
Ceea ce am şi făcut! 

 
La aflarea acestei veşti baciul Toader 

a fost şi mai supărat pe vecinul obraznic 
care a îndrăznit să îi „exploateze” pe 
mosafirii săi. De fapt, conflictul cu vecinul  
era  unul  cu  rădăcini  mai  vechi,  
datorat faptului  că  i-a  intrat  calul  
acestuia  să  pască  pe păşunea lui. 

 
M-a întristat totuşi confirmarea că 

nici aerul curat, nici liniştea munţilor şi 
nici distanţa... nu reduc cu nimic 
ranchiunul, supărarea şi ceea ce este rău 
în fiinţa supremă numită om. 

Rămân totuşi în amintire cu acele 
minunate zile pe care le-am trăit în Ţara 
Moţilor atunci când am vrut să evadez de 
arsiţa verilor şi a vacarmului citadin. Şi  
totuşi,  cât  de  plăcut  a  fost  să  scriu  
şi  să rememorez acele clipe fericite... 

 
-------------------------------- 
Notă: Moţii sunt foarte inventivi! Pentru a nu o lua la vale, căruţa încărcată este frânată de o 

anvelopă legată de aceasta cu o funie pe care se pune un bolovan, ca greutate, pentru a mări 
coeficientul de aderenţă. Vezi foto: „Căruţa moţului cu frâna de bolovan..”. 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 

Chimando  
un soffione 
 
 

Chimando un soffione 
ritorna  
in migliaia di scintille 
il richiamo del vento… 
 
Si dice che viviamo nel sogno 
il seguito 
di una non deperibile vita. 
Si dice, solo si dice, 
ma non possiamo saperlo. 
Ritorniamo qui 
da una porta segreta 
che cancella i nostri ricordi. 
 
Ci rimangono solo scintille frantumate 
che, se chiamate alla luce del giorno 
ritornano come ricordi di visioni 
con dei desideri incomprensibile 
con delle domande 
con o senza risposta… 
 
Forse nel sogno 
continuiamo la nostra vita 
dallo specchio 
del tempo incontenibile 
oppure è soltanto una pseudo-porta aperta 
lasciata a noi mortali 
per illuderci con l’immortalità? 

Traduzione: Laura MERICO 
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La ragazza del sogno 
 

“ Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas.” 
“ Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell'interiorità dell'uomo abita la verità.” 

Sant’Agostino 
“Ognuno di noi è uno specchio per l’altro, in cui vede sé stesso.” 

 Shakespeare 
“ Il sogno che fai da solo rimane soltanto un sogno, 

Invece il sogno che fai insieme agli altri diventa realtà” 

 
Nelle calde sere di maggio, dalla finestra della sua stanza l’aria sapeva di dolciastro 
odore dei fiori di regina della notte, dei soavi aromi di lavanda, di profumo del 
gelsomino, delle rose, del caprifoglio e di menta. 
 
Davanti alla casa il tiglio sparge in fretta i suoi fiori, il prugno piegava i rami carichi a 
ogni carezza del vento tra gli snelli rami del lillà. Odorava di pace e di farfalle di 
sogno. 
Dalle periferie della citta avanzava la notte ed il tremolio dei grilli.  
L’adolescente preferiva queste notti, per la loro mistica luce riflessa nel silenzio. Ogni 
tanto un grido si perdeva in lontananza. Leggeva, leggeva enormemente per la sua 
età. Era un giovane, differente dagli altri, che cavava da sé il proprio universo con 
parole che non dovevano essere pronunciate che per sé stesso. Trovava impossibile la 
via di farsi degli amici e persino un’amante. Piegato sul tavolo cercava di scrivere i 
propri pensieri con frammenti di romanzi già avviati. 
Ma era un sogno, oppure era vera quella voce che arrivava dolente dal giardino di 
casa? Era un sogno oppure la realtà?  
Si alzò, e con pochi passi arrivò fuori. Perplesso, cercava di capire da dove arrivava 
quel richiamo appena sussurrato. Nel cortile di casa, il bilanciere del pozzo spaccava 
in due la luna piena. 
Flebile, una soave voce lo chiamava: “ Vieni, dai vieni!” 
Avanzò meravigliato, seguendo la voce della ragazza, “Vieni, dai vieni!”, sul viale che 
portava al pozzo dove sì rinfrescava da piccolo. Piegandosi, vide riflesso nel suo 
specchio il viso malinconico di una ragazza di una travolgente innocenza, illuminata 
sotto i raggi della luna. 
Appena lo vide accenno un sorriso: 
- Sei arrivato! Sono “eoni di tempo”, ti cercavo da tanto tempo. Non avere paura, 
vieni con me, dai vieni! 
Vieni nella Città del Sole, Heliopolis, passeggia qui, lo riconoscerai, ti ricorderai di 
lui!  
La ragazza gli fece segno con la mano, lo chiamo ancora una volta. Sprazzi di luce 
iridescenti intrecciavano i  suoi capelli, che inquadravano il suo bel viso. Gli 
sembrava averla già conosciuta, ma non si ricordava quando e dove.  
L’aveva già vista, era sicuro, sentiva questo intensamente, ma dove e quando, perché 
tutto sembrava un sogno reale, ma ancora incomprensibile. Come in trans, scese i 
gradini che portavano nella profondità del pozzo. 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1o6CakOHYAhVJBSwKHTnxAmYQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Faforismi.meglio.it%2Faforisma.htm%3Fid%3D571b&usg=AOvVaw1P4caVfksF8NWg07sxJ7to
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Attraversò lo specchio dell’acqua entrando in un tunnel alla cui fine tramite una luce 
blu si apriva la Porta Stellare verso un mondo parallelo inondato da una luce strana, 
intensa e pura. 
La ragazza con tratti asiatici gli prese la mano, lo guardò nel profondo. Sorridendo gli 
disse: 
 - Da quanto tempo ti aspetto, Chanchala Sarvaga, tu lo sai già, guarda e 
lentamente riconoscerai tutto così com’era quando sei andato via da Casa. 
Rallegrati di questo viaggio nel tempo! 
Questa strana sensazione di silenzio, un sentimento di pace interiore e il tempo che 
rallenta!  
Che strano, si ricordava del nome della ragazza, Shanti Ramya! 
Nel cielo si avvicinava, planando ineffabilmente, un Uccello di rara bellezza. Una 
Fenice, con le ali avvolte in un cerchio azzurro, con piume splendenti come una 
fiamma, con spruzzi di oro e porpora, e negli occhi gli scintillava una misteriosa luce. 
Guardandola intensamente, gli trasmise mentalmente di salire sulle sue ali verso le 
terre del Sol-Levante nel Tempio di Oro. Con la velocità del pensiero attraversarono 
delle terre, con una magnifica natura tropicale, sorvolarono distese e pascoli, sopra 
delle vegetazioni lussureggianti, attraversate 
da fiumi e ruscelli costeggiati da palme e di giganti piante di feriga. 
Arrivarono in un bel giardino pieno di fontane artesiane. In mezzo, costeggiata da 
alberi ornamentali si affacciava un viale che portava alla Porta Principale, 
assomigliante ad un velo, che una volta aperta portava dal cortile interno una lacrima 
sulla guancia del tempo, un magnifico tempio adagiato su un terrazzo di marmo 
bianco, un gioiello che brillava nella luce del sole circondato da costruzioni 
imponenti. 
Il tempio era privo di tetto e i raggi del Sole-Ra penetravano all’interno. L’uccello lo 
lascio davanti al tempio e scomparve con la stessa velocità con cui apparve. 
Era lo stesso tempio bianco che appariva periodicamente nei suoi sogni. Con piccolo 
passi, Shanti Ramya si incamminò verso il tempio accompagnata dal giovane con gli 
occhi neri, scintillanti. 
Entrarono nel tempio, accendendo gli “okoro”, quei bastoncini profumati di mira, 
smirne e sandalo, e guardarono i vortici di luce alzandosi nella loro missione di 
placare gli dei con la fragranza delle preghiere.  Deposero collane di fiori, sentirono la 
pace e il bianco del silenzio interiore, avanzarono in avanti alcuni passi e sì misero in 
ginocchio tenendosi per mano. 
Guardando, attraverso I suoi occhi, si srotolava il passato di una storia, la storia della 
loro vita. 
Sapeva che era già stato lì, o almeno la riconosceva come anima gemella, conosceva 
questi posti e la vita che era già passato una volta, assomigliante ad una pellicola 
srotolata con velocità. 
Senti nel cuore un dolore acuto, un’immensa nostalgia, un grido interiore, il vuoto 
che non era riuscito a riempierlo. Le lacrime gli inondarono gli occhi, rivedeva per 
intero quella vita, persino 
la separazione che gli era stata data, la rottura del loro filo per la sua paura davanti 
all’amore, della sua incertezza e la sua diffidenza. 
 [ L’uomo affronta la morte soltanto dopo un breve periodo della sua vita, e la sua 
vita sembra che non valesse molto. Proprio niente! L’indebolimento della vista ci fa 
credere che il sole, la luna e le stele sono più sbiadite. Il tempo vola, le esperienze 
tristi si susseguono l’una dopo l’altra, le nuvole ritornano dopo la pioggia.] 
Uscirono dal tempio scaldati dalla luce tenera del tramonto. Tutto aveva acquistato 
una magia particolare, come quando arriva la sera. Partirono verso il viale su cui 
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erano venuti, cosi che riapparisse l’Uccello di Fuoco del Cielo, per portarli verso la 
Porta Stellare. 
Con le lacrime negli occhi, Shanti Ramya lo abbracciò forte, gli accarezzo il viso e lo 
baciò, ridandogli il sapore di tutte le primavere, quella nostalgia imprecisata che 
ansimava. 
- Ci rincontreremo, non piangere, non ti rattristare! Dai sorridi, Chanchala 
Sarvaga! 
Adesso sai ormai che ho visto la tua paura, ti ho capito, e ti ho perdonato. Devi 
riuscire perdonarti, di essere libero. Devi scoprire i passi persi. Hai ripetuto la 
lezione in tante vite, lo percorrerai e ripercorrerai fino a quando finalmente 
riuscirai a capirla. Io ti aspetterò, sarò paziente. Non piangere, ci rivedremo! 
Il giovane attraversò lo specchio dell’acqua del pozzo e, senza rendersi conto, come e 
quando, si risvegliò nella sua stanza al suo tavolo di lavoro. 
 
Sarà stato tutto un sogno cosi reale? Allora perché questo dolore interiore, perché 
senti una lacrima che ti scorre sulla guancia? E, il suo profumo, il suo gusto, tutto 
sarebbe un sogno? 
Un segno calligrafico assomigliante ad un ideogramma, con inchiostro Sumi, i 
contorni di una goccia d’acqua. 

 
Ci risvegliamo insieme, 
da un’altra realtà 
cercando di fermare l’attimo 
la continuazione di un altro tempo 
in questo tempo 

e sotto lui aggiunse 
Davvero ci ritorneremo? 
Davvero ci ritroveremo ancora più giovani 
della morte che ci ha chiamato, 
separandoci 
più candidi del cielo primaverile? 
Bambino a galla sulla lacrima del tempo, 
Che grida cercando il profumo del tuo pensiero! 
Davvero il più alto amore ci ha punito con la dimenticanza? 
Ti vedo correre vicino a me 
con il sorriso di perle, 
con il tuo sguardo caldo, 
che mi tendi la mano per rapirmi il respiro 
per allontanare la tristezza 
Davvero saremo di nuovo NOI? 

.......................................................................................................................

. 
Davvero i sogni, il nostro vissuto, può essere sognato due volte, come lo stesso bagno 
del fiume per due volte oppure dovremo rinunciare a loro? 
I ricordi, le fondamenta su cui puoi edificare le scritture raccolte insieme ai vissuti, 
preziosi frammenti, con le quali puoi fare diventare intero tutto! 
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Una colonna troncata, un capitello frantumato, i gradini su cui cerchi di salire ti 
ricordano dello splendore di un tempio. Tutte compongono un Tesoro assoluto, 
necessario all’anima. 
Una visione, in quanto essa sia forte, è dormiente se non è svegliata, per caso, da una 
cosa di niente che lo ha concretizzato, e quando non hai più niente di tutte queste 
cose, è difficile ritrovarti. 
Come in un oscuro sotterraneo, devi scendere nella tua anima, proiettando la luce, 
per poter sapere qualcosa. Ti pieghi sopra il tuo cuore e ascolti come pulsa in lei il 
passato, come quando metti l’orecchio a terra, per sentire in lontananza un rumore 
attutito. Il cuore batte, la mente non può dimenticare tutto quello che ha raccolto. 
  
I colori, gli aromi, i suoni e le forme; la vista e l’udito gli manterrai, quella scintilla 
che si è addormentata per un attimo sotto la profumata cenere, quella piccola 
scintilla, l’energia, e poi insieme alla primavera, con il vento che soffia, senti che 
rinascerà. 
 

 

Il tuo ritorno 
 

All’improvviso 
ritornerai, 
nell’oro del silenzio, 
nel bel mezzo 
dell’armonia di un momento. 
 
All’improvviso 
Lascerai tutto indietro, 
abbandonerai ogni credo, 
ogni fillo, ogni legame, 
ogni ricerca, ogni ombra, 
seguendo, in volo, 
di fronte al sorriso della luce, 
l’alba dei sogni. 
 
All’improvviso 
intrepidamente passi  
al di là di te, 
al di là delle apparenze, 
oltre ogni passo e caduta, 
oltre il confine della mente, 
oltre la nebbia del buio, 
oltre ogni accumulo di stratificazione, 
alienato ascolti ogni tuo vivo sussurro 
e, consapevole, con fiducia 
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cammini, in avanti, 
sul tuo personale sentiero. 

 
Ad un certo punto 
qualcuno dentro di te 
ti fa ritornare, 
là dove 
sorseggi con tremore, 
sorso dopo sorso, 
la mira della primavera che abita in te, 
là dove 
si incontrano 
il buio con la luce, 
là dove 
senti che sotto il fango 
pulsa la vita, la vera vita… 
 

 
 

Insegnami a ballare 
 

Quando siamo solo noi 
la favola comincia, 
l’aria diventa profumata, 
i personaggi ruotano  
su sentieri di sogno, 
oltrepassando la Porta del Tempo. 
 
- Ho pensato a te 
come ad una profonda metafora. 
Insegnami a ballare 
un muto blues, 
nevicato tra i ruderi della mia vita! 
Vieni, mia amata, insegnami 
come vivere ancora, come sognare, 
sono una ferita viva, 
so che qui ci siamo baciati 
ma la morte ci ha dimenticati! 
Vieni, amore mio, insegnami a ballare! 
mi sussurri al confine del sogno. 
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La raccoglitrice di stelle  
 
 

Mi alzo nel cielo,  
fino alle stelle, 
Piccola io, Grande lui. 
Da là sopra guardavo il mondo,  
Piccola io, Grande Lei... 
Il buio era lontano,  
mai caldo,  
Il mondo, gli alberi e la luna, 
dondolavano  
ad ogni passo. 
 
Mi alzo nel cielo, 
fino alle stelle. 
Sento ancora come, 
piano,  
staccavo alcune stelle. 
Fanali che illuminavano 
i miei passi.  
Impronte lasciate 
dietro il nostro passaggio. 
 
Mi solleva ancora, 
in volo, nel cielo, 
tra le stelle, 
nei miei sogni, 
sorride. 
Mi guarda come splendo, 
anche se io sono qui. 
Lui è là. 
Da qualche parte 
nel cielo, 
tra le stelle.  
Icona, viva candela. 
Lui, eterno 
per sempre. 
MIO PADRE. 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 

un abur călduț 
ne mângâie 
nările 
 

 

stăm în dimineața aceasta 
doar noi doi  

în camera largă așteptând 
tu vezi un elefant gri 
eu văd același elefant dar albastru 
 
acum închid ochii și 
elefantul devine verde 
sau nu 
elefantul se transformă într-un leu roșu 
sau nu 
într-un leu alb 
pare mai domestic așa 
și eu de acest lucru am nevoie 
 
deschid ochii și leul e alb 
ba nu, elefantul e alb 
 
închid ochii 
și elefantul ori leul sau ce o fi  
el dispare 
 
deschid ochii larg 
mult mai larg și mai întrebător 
 
nu ai în față 
și eu la fel 
decât cana cu cafea din care 
un abur călduț ne mângâie nările 
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alături preocupată pisica 
își linge în liniște blana 
visând cu ochii închiși o ciulama 
de șoarece gri ori alb sau… 

 

 

 

plouă acum 
 

 

ai tot timpul șapte 
nu două, nu patru 
ci șapte zaruri la tine 
 
mereu, mereu le rostogolești 
dintr-o palmă în alta 
de pe un tărâm pe altul 
o lentă și perpetuă glisare între două lumi 
un ping-pong obositor între două ziduri 
ce nu vor să se spargă 
 
? de ce nu vrei 
să arunci de ce nu 
vrei să îngropi zarurile acestea 
așa cum se îngroapă securea războiului 
să le îngropi undeva încât să 
nu le găsească nimeni 
 
aruncă-le departe în străfunduri negândite 
aruncă-le în abisurile oglinzii tale 
acolo 
unde doar tu ai dezlegarea de a pătrunde 
și doar atunci când sufletul ți-e curat 
curățat de întâmplările banale ale vieții 
 
hristos a dorit să spargă ziduri 
și a fost crucificat 
 
plouă acum 
! privește cum plânge dumnezeu  
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viaggio in puglia 
 
 

 
arrowtown, new zealand 
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Dumitru ȚIMERMAN 
 
 

Declarații târzii20 
 

Peste inimile curate se-așterne  
o frunză de-o șchioapă 
Din baierele minții ciudate  
se revarsă timid o șoaptă 
Ceața cea rece  se-așterne alene 
peste răbdătoare patimi 
Fiorii nebuni  și tandri 
se scaldă-n lacul viu al unei lacrimi. 
 
Neștiute cuvinte celebre  
adorm obosite-n fereastră 
Declarații târzii  răsună-n pustiul 
florilor din glastră 
Nicăieri nu-i loc de refugiu-n 
Singurătatea de gheață 
Somnul neistovit alungă  
dorințe fade-n dimineață. 
 
Pe umerii  nefirești, zdreliți  de-amarnice 
și dulci regrete 
Dansează frunze aurii pe chipul 
țintuit  de-un perete 
Este liniștea din trupul secătuit 
de veșnice iluzii 
Prin el zboară meteoriții obosiți  
ai unei deziluzii. 
 
Mi-e greu s-adun în palmele gândirii  
anii zdrobiți de timp 
Privesc nerostuitele secunde cum se lovesc  
de capul tâmp  
Învăluit de sublimul Iubirii pure  
nemărturisite 
Hărțuită de răceala din Cuvintele 
 prea afurisite

                                                 
20 Din vol. Lacul Rememorării, editura Ecou Transilvan, 2020 



Vara 2020  | Contact international 581 

 

 

Din ceruri o lumină 
Preotului-călugăr COSMA FILIP CRĂCIUN 

 

 
Din ceruri o Lumină nefirească  
s-a așternut agale peste Prilog  
La ceas de taină, peste trup 
s-a așezat plăpânda Reîntoarcere Acasă. 
Părinte drag, genunchii mei mă dor, 
cu sufletul îndurerat mă rog 
Când amintirea tinereții și cărțile Iubirii tale 
mai stăruie pe masă. 
 
Ce caldă mângâiere 
pătrunde-n sanctuarul nemilos al Pribegiei?  
Durerea-i miere de albină 
și Despărțirea-i dulce mângâiere. 
Pe aripi de înger nevăzute 
pornit-ai spre Țara Sfânt-a Bucuriei.  
Pe chipul tău, părinte Crăciun,  
zâmbetu-i senin și fără de durere. 
 
Prin predicile tale ne-ai  strecurat 
în inimi nemărginita Luminare. 
Cu sfaturi pline de înțelepciune 
ne-ai  apărat neîncetat de Întuneric.  
Aievea simțit-am Raiul din inima ta,  
un nesecat izvor de Alinare. 
În lumea de lut ai ctitorit biserici 
și-ai înălțat Cuvântul Atotputernic. 
 
Dorul ne va chinui prin vreme 
și-n noi va dăinui chiar Nemurirea.  
Nestinse raze de iubire vor străbate 
 tărâmuri până dincolo de Moarte.  
Păzi-vom Lumina cuvintelor pioase 
 și vom păstra în gânduri Fericirea.  
Părinte, Bunul Dumnezeu 
să vă binecuvânteze sufletul deschis ca o carte.
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Florentin PALAGHIA 
 
 
 

Flamuri. Arme. 
Anotimpuri21 
 

Schit înflorind, crengi de tăcere 
trec albe, vremea ninge vreme...  
Trec stolurile-nfăşurând lumina, 
trec oameni vechi, trec oameni bravi, 
se-nchină  nalt lăcaşul de lumină.  
Aici stau cripte strânse între timpuri,  
aici stau flamuri, arme, anotimpuri,  
aici pe rând se înnoiesc tăcerea,  
lumina, biruinţa și cu vrerea. 
Trec în armuri toţi poporenii, 

 

 
 

trec oamenii cu timpu-ntre palme,  
trec falnici munţii noştri în tărie,  
icoane strămoşeşti de vitejie. 

În schitul ce nu contenește să-i cheme 
vremea ninse cu ne-ntreruptă vreme. 

 
 

Țărm 
 

Ca o vârstă corabia se loveşte de timp, 
între palmele drepte se zbat pescăruşii, 

ţărmul pustiu, o lume părăsită într-un anotimp 

presupus a fi toamnă târzie îşi devoră supuşii. 
 
 

Soarele s-a topit în adânc mutilând  
răsăritul unui august fierbinte.  
Osteniţi norii, umbre supuse trecând,  
se strecoară nevăzuţi în cuvinte.

                                                 
21 Din vol. Falduri care mă ascund, editura Princeps Multimedia 
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Mă vindec tot mai greu 
 
 
 

Iată văd creanga ruptă, 
de vîntul stepei pe nesfîrșita întindere. 

Chipul ți-e stăpânit de durere. 

icoana tăcerii dintre noi 
ca un simbol. 

 
 

Mă vindec tot mai greu 
de amintirea jocului. Mâinile întinse 

să mângâie sferele lumii m-au găsit 
suspendat în gol. 
 

 
 
 
 

Pasărea albă 
 
 
 

Ne apropiem de albele întinderi 
peste care păsări de ametist zboară 
nestingherite. Îngăduie-mi să dărui 
daruri din locuri neştiute de tine, 
topindu-te în aripile mele vei fi însăşi 
fericirea 

— astfel grăi pasărea de argint 

zborul potolindu-şi. 
 
 
 

Nu cunoscusem pînă atunci nimic, nu 
văzusem nimic, m-am apropiat de sufletul 
păsării căutînd fiinţa precum timpul 
orologiile sale.
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Mihai MERTICARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Genesis 
                            
 

     On a day as long as a year, 
     angel’s flight, 
 
     blent it with a song fallen asleep 
     in a thought, passed it through the unquenchable  
     fire  of the colourful loneliness, 
     poured a whit of the ech   of foolishness, 
 
     added some pensiveness of the chimaera  
     quester through the galaxy  of a dewdrop, 
   
     then sieved them through error miasmas, 
     flashed them with uncertainties and disquietudes, 
 
     rolled them around the garden of infinity, 
     through the wind’s recklessness, through the snow 
     of speechlessness, through moonbeams,     
through the glaze of mystery, yearning, and amour,  through the 
candid and imperishable wonder, dribbled them through the 
instant’s clepsydra,  then breathed gently, 
I screamed in C major. 
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Sunrise and sunset 
 

Enveloped in shadows and errors, 
 on ways unknown to anyone, 
     you have arisen from the oblivion lying beyond 
     the horizon of the equivoque, an indiscernible    
     boundary, 
 
     you have grabbed on the fly a chunk 
     of desolateness from the tear-drowned  
     existential quotidianities and 
 
     you have awakened in a nightmare, 
     groping through the rustling of the imminent  
     breakdowns,  walking on the footbridge of    
 
nothingness, snowdrifted by the ashes of the hollow  heavenly 
bodies, devoured by the hungriness of the pearlescent  colours of 
the unforeseeable, worried about the world’s  fever, 
 
    aggravated with the Earth’s each and every vice, 
     covered in the gloomy dust of repentance, 
    horizons scratched with queries and delusions, 
 
     reaping armfuls of thoughts streamed down 
     from clouds of nonwords during the season 
     of hopelessness and of the primordial weeping, 
 
     you have quenched your heavenly fire with  
     starlit water, syllabifying aloneness and the   
     plenteousness of   dreams, 
 
     the inquietude which forebodes desertion 
     has been your guide, 
     at the flame of illusion you have kindled the  
     excruciating yearning for unsteadiness, failing   
     to consider 
 
     that you will wane into oblivion as well 
     under the nightfall’s wing, 
     to further heighten the affrights 
     of some other universe... 
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Childhood 
 

The befuddling alcohol melted in the blood with  
     hints of spells, 
     the shadow unawarely absorbed by the thicket 
     of the once-upon-a-time forest, 
 
     the smoke crumbling at the crossroads of the  
     seen and the unseen, the once-dreamed and the  
     never-dreamed, 
 
     the thought’s broken line between 
     two happenings and a bleeding wound, 
 
     the dried teardrop on a nectar cheek, 
     the light of a long-perished star, 
     the caress on a snowy high forehead, 
     fragments of everlastingness left suspended, 
 
     the memory of a magnificent sunrise, 
 
     the horizon frayed out aforetime 
 
     from the silence of Bach’s masses, 
     an Eden devastated by a hurricane of  
astonishments and queries, 
     a heart which would encompass the whole  
     world’s beginnings, 
 
     an aeonic edifice of clestial chants, 
 
     a smooth flight over an ice floe of miracles, 
     a rainbow swilling the moment’s ambrosia, 
 
     uncertain faces gambolling 
     on the unravelled paths of the land and air 
     on the border between reality and illusion 
     on either side of Maya’s veil. 
     Is childhood lived indeed or is it but a dream? 
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The being’s wellspring 

 
My soul smashed into smithereens, my glances    under snowfalls  
     of constellations and meteorites, 
     I failed to hear the hubbub of the colours in  
     your smile, nor did I notice your calling me 
     from the moment’s whisper, 
 
     and so you went astray in the caves of my  
     thought,  in the thicket of the hyaline snows over    
     th   bones of silence, 
     in the indifference of the revolving circle 
     of the dark-ringed time, 
     groping in the subterranean galleries of a  
     diamantine sunrise, or in the sunflower’s 
 
     orbicular beatitude 
 
     until you uprose as a star-studded orchard, 
     trampling through my blood, 
     as a peak ascent in atemporal cadences, 
     a perpetual temptation which melts glaciers, 
     until the azure of your eyes began 
     to erect mirific cathedrals in fulgurating  echoes, 
 thoroughly founding enchantments and  
     disenchantments 
     in each magic second, 
 
     and so we were reunited within an aeonic  
     dream to drink to our heart’s content from the    
     being’s   wellspring... 
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Nobody’s land 
 

To my astonishment, I have discovered that 
     within myself − nobody’s land −  there abides   
     one more a dweller, 
     a frowned, merrymaking stranger, 
     generous and mischievous, candid and   perverse, 
     unsophisticated and marvellous, average and  
     unwonted,  good-humoured and retractile. 
 
     We play hide-and-seek together,  although I can   
never catch him. He would repeatedly alter his appearance. 
Whenever I am certain he can’t escape the  pursuit, he would chant 
from a different hiding place, wearing a different mask on his face. 
 
     He carries with him astonishing secrets 
     wrung from the echo of some million years’  
     worth and nobody could surpass his slyness and  
     imagination. He would accompany me   
     everywhere, even in    my sleep, 
     scrambling and depriving me of my dreams. 
 
     It is more than certainty that I am never all by   
     myself. Where are you, beauty of solitude? 

 
 
 

The invisible light 
 
Every night I write a story to explore you and endlessly discover youas 
multifarious,   in a different place, in a different time,   in a different 
light, in a magical dimension,  in a different burst of laughter, in a 
different meaning, 
 

     then, eternity-stricken, let us lay down  
     lengthily under the poem’s shadow, in the garden   
     of  illusions, in a feast strewn with splendours, 
     let us stealthily seclude ourselves within a tree, 
     under the hyperborean sky, leasurely relishing  
     love’s poison,  embracing each other’s blazes deep   
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     in our  souls, heedless of the fleeting day or    
     century,  iridescently scattering ourselves in song 
 
     rediscovering ourselves on the brink of a star, 
     in a never imagined happening, 
     in an undreamed-of vision, 
 
     in an empurpled symphony from the kingdom 
     of the ceaselessly blossoming orchards, 
     in the wellspring dwelt by the invisible light 
     of a vegetal fire, in each vowel of the word 
 LOVE... 

 
 

 It seems to be 
 

It seems to be a desert,  a turbid water tempestuously flowing into 
the  nothingness, 
 
     unfulfillment framed in mystery, 
     an unwritten but merely dreamt story, 
 
     an error expiated through repentance, 
     a wave leaning against another wave. 
 
     It seems to be  an accursed search for the self, 
     solitariness bleeding in a wound, 
     a spark extinguished by a woman’s heel, 
     the shadow of a dream. 
 
     It seems a solitary flash of lightning and clap of  
     thunder, the crowned sign of nothingness, 
 
      a crucified cloud on the cross of the abyss, 
     an echo of the unuttered word, 
 
     a white water lily setting the darkness ablaze, 
     a disposable illusion, a question mark   
     suspended in ether. 
     It seems to be   life. 
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Barbarolalia 
 

Everything has turned the wrong way on this realm abounding in 
bleeding wounds, 
 
     in this darkened coppice of the pandemonium, 
     in the most deserted wasteland of all the  deserts, 
 
     where the birds are born without wings, the blind   
     man is clairvoyant and the dumb is an orator, 
 
     the owl sings instead of the nightingale, 
     the world is becoming chaosified, 
     the flags of despair are raised to flow on the  
     highest mast, 
 
     the teardrop is the only consolation, 
     confusedness is our second shadow, 
 
     the clepsydra of patience drips the flour of  
     bitterness  blended with the seeds of darkness, 
 
     our bright horizons are the night’s thickets, 
     where an unfaltering snail runs along 
     harnessed at the coach of our hopes 
     dressed in the garments of vaingloriousness, 
     the dreams unimmured in deeds find    
     themselves in shackles  under a leaden sky 
     propping on the martyrs’ crosses in an  
     infernality of solitudes, 
     in which the one and only spoken language is 
     barbarolalia... 
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The Valley of Bewailment 
 

Endless pillars, a mysterious sanctuary, 
     a pipe organ in its overwhelming immensity, 
     a straight line between beginnings, astounding  
     remotenesses and echoes of the bygone worlds 
     timeworn in the abyss of chaos, 
 
     the forest, with its crown caressed by the stars, 
     lured by the moon and the evening stars, 
     wakes up in the dawn mist, the trunks 
     of its majestic trees soaked in the azure, 
     furnishing the nests for the entirety of the  
     earth’s wonders 
 
     in the altars of lightdrifted leaves, 
     laden with murmurs and freshness, 
     with green snowfalls as far as the wide horizons 
     over the violet-blue waterpaths, 
     over the cathedral-like fir trees whose 
     trunks count the centuries and stroke the  
     clouds. 
 
     Suddenly, a metallic moan makes the kingdom  
     shiver, 
     the oak trees fall out of history, collapsing 
     under the sawdust haze, 
 
     a Valley of Bewailment and a teratologic  
     universe 
     engirdle the Carpathian Mountains, 
     laying the groundwork for a budless spring, 
 
     an ocean of shadows in the bareness, 
      
     the polar frost within the souls, 
     a melody from some long-forgotten symphony, 
     an interplay of smoky whirlwinds and blue 
     melancholies... 
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Phantasms 
 

Out of the blue, 
     lit by a ball lightning, 
     a phantasmatic apparition, 
 
     from farawayness in time and beyondness in  
     space, 
     there looms my FATHER in front of me, 
 
     shorter and younger than myself; 
     balls of muscle would play under his skin, 
     an unreal smile, an immaculate white shirt, 
     his forehead conquered by wrinkles, 
 
     freshly-dug furrows under his nails 
     (from the land he was despoiled of in 1959), 
     his bare feet caressing the land 
     (too dear to his heart to desert), 
     an ear of golden wheat behind his ear, 
     a well-baked homemade bread under his left  
     arm. 
 
     ”I’m waiting for you in the AFTERLIFE“, he  
      briefly told me, 
 
     ”we’ve got a lot to talk about, 
     we’ll have time enough, too“. 
 
     The echo of his footsteps on the parched leaves 
     still reverberates in my ears even today. 
     In undertones I can hear the swan song, 
     from a wound of the skies, the sun in my  
     mother’s eyes 
     is sending me the most endearing 
     beams... 
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Cristinel POPA 
 

Eu nu sunt cel  
ce îl vedeți acum! 
 

Eu nu sunt cel ce îl vedeți acum! 
Acum, demult, departe cei ce cată 
Eu nu sunt cel ce îl priviți acum! 
Acum, demult, când vremea e departe 
Sunt doar o umbră a celor ce au fost cândva 
O rădăcină ce s-a transformat odată 
O picătură în imensitate, 
Un pui de nuștiuce și nu știu cum, 
Un frate pentru fratele ce a crescut din noi 
(De ce ajungi să nu mai fii, de vreme ce ai fost odată?)  
Eu nu sunt cel ce îl cătați acum 
Sunt fumul celor care-au ars în noi 
Sunt ploaia rudelor curate, sunt-roua-dimineților-cu-cei-ce-mor 
Sunt ruda cea palpabilă a vântului și-a casei 
Când ploaia rece m-a chema din nou, 
Tot șuierând, pe geamul golului din geam,  
Al casei ce a fost acum - o clipă și o viață 
Voi spune ruga omului ce-a fost 
Acum, demult, departe cel ce cată 
Voi scoate amintirile cu voi 
și fumul cărnii ce a fost în noi 
Va mirosi din nou, odată 
Iar cei ce sunteți și veți fi departe,  
Acum, din nou, o clipă și-o eternitate 
Veți ști că eu am fost acum și nu mai sunt 
Dar rădăcinile au ars, sunt ceață! 
și apa ce se scurge pe obraz  
Vine din inima a tot ce-am fost 
E plină de-un oftat și-un plânset de odată 
De ce mă pomeniți acum, în viitor? 
De ce mă scurgeți, ca pe ape?  
De ce mă strecurați printre milenii? 
Când noi am fost și nu vom fi o dată! 
Când noi trăim și suntem morți cu voi, de-acum! 
De o eternitate…  
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Să-mi spuneți  
 

Să-mi spuneți unde mă veți căuta 
Să vă găsesc chiar eu,  
înaintea voastră și a celor ce nu mai sunt. 
Ce-ar fi dacă aș ști și unde mă veți prinde 
Să mă predau înfășurat în eșarfa albă. 
Mă veți înconjura 
Dar aș putea să mă strecor printre noduri și semne,  
Aș vrea să aflu unde și pe ce parte pușca se va înfierbânta, 
Să o sting cu răceala inimii, 
Să evadez din partea întunecată  
în jumătatea plină a sorții…  
…Să-mi spuneți ce-ați avut cu mine 
Ca să știu cum voi răspunde când mă voi întoarce…  

 
 
 
 

Când mă veți căuta 
  

Când mă veți căuta 
Ca să vă primesc, trebuie să aveți palme muncite 
și crăpături adânci în inimă 
Umbra să vă atârne din trupul firav, 
 ca o mască a zilei de ieri… 
Când mă veți căuta, să vă legimitați cu amprentele sufletului 
Inelul de la cravată să nu atârne neglijent,  
în timp ce voi îmi întindeți sabia ascunsă. 
Să aduceți cu voi musai o călimară adâncă 
Negru/ fumuriu să vă fie scrisul… 
Să nu se vadă roșul A2 scrijelit pe obrazul nestins 
Să aveți drum bogat,  
Cu merinde îi saci de bunăvoință,  
Păsările, copacii să vă întâmpine ca o cunună înaltă,  
Să aveți privirea dreaptă, iar mersul să nu fie legănat defel. 
Rezervele de omenie, musai pe crupa dreaptă a calului.  
Pășiti, pășiti, ceața-i răsfirată de-acum  
și mergeți cu atenție!  
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Păsări deșirate croncăne înfundat  
Vulturii și fluturii poartă și acum beteala lucrurilor uitate.  
Hei, voi, ființe minunate!  
Să vă fie pasul nesecat,  
și inima adâncă. 
Brațul întins să vă țină pe drumul  cel drept… 
Eu voi ieși să vă întâmpin cu pâine și sare 
Din șervetul bunicii pene de vultur vor cădea.  
Dar voi nu priviți.  
Mergeți înainte 
Călcați pe părul meu întins 
îndreptați-mi coastele 
Urcați-vă pe creștet 
Veți ajunge la ideea cea mare,  
Veți găsi calea cea dreaptă….  
și împreună, ca un tot unitar 
Vom ști care e drumul înapoi… 
Fără obstacole… 
Drumul spre eul de înainte… 

 
 

O umbră pe inimă 
  

Doctore, ajută-mă! 
Ieri dimineață m-am trezit cu o umbră pe inimă! 
Am fugit speriat la geam, doar- doar mi-a veni în ajutor soarele 
însă odată cu soarele, umbra mi s-a cuibărit în spate 
Ce mă fac, doctore, salvează-mă! 
și dacă asta ar fi tot! 
Doctore, cu o săptămână în urmă 
Am descoperit și o urmă pe suflet 
M-am tot gândit 
Să fie de la tragedia trăită astă vară  
Vă reamintesc că astă vară, în timpul unui zbor de rutină  
între două îngrijorări 
Am căzut brusc și mi-am fracturat gândul  
Lovitura însă a fost atât de puternică 
Că n-am mai văzut umbra soarelui timp de un timp 
știți că timpul se măsoară în timpi 
Timpi morți, timpi vii, timpi curați 
însă, ce aflu acum? 
Acea umbră fioroasă a soarelui mă cuprinsese încă de pe atunci.  
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Ce mă fac doctore?  
Nu-mi pot depăși umbra! 
Neagra de ea, mă ajunge și mă și întrece 
Se mută, de pe un obraz, pe altul, de pe o existență a mea, pe o alta,  
De pe un corp al meu, de dimineață, pe un corp al meu, obosit, de  

seară 
Ca o idee proastă 
Ca un gând rătăcit 
La vreme de depresie.  
Doctore, te rog io’ frumos, scapă-mă! 
Tratează-mă cu o floare, ogoiește-mă cu o idee,  
Operează-mă cu gânduri bune.  
Numai alungă-mi umbra inimii 
Scoate-mi petele soarelui 
Suflă-mi norii fricii 
Incălzește-mi sufletul!… 
Pentru a te iubi pană la adânci bătrâneți, 
De sus, din soare!  

 
 

Am fost în voi 
 

Am fost în voi 
și v-am cules amintirile prăfuite 
Amintiri cu cei ce ne-au iubit, 
Zâmbeați și treceați nepăsători, 
Am fost în voi,  
Am pășit cu sfială în urma pașilor voștri 
V-am găsit tineri și cu vocile înflorite 
Cu sângele palpitând fierbinte 
și idei noi despre neuitatele fapte 
Am strâns cu mâna voastră glorioasele prietenii efemere 
Am strâns la piept femeile ratate 
Am sărutat picioarele păcatelor voastre 
Călcând cu sfioșenie prin templele bunelor cuviințe 
Amintindu-vă, dar voi nu auzeați, că ați fost și voi în mine  
și toți cei din urma noastră meritau să fie în noi  
Prin amintirea noastră  
Departe de indiferența tuturor  
Inaintând mai departe în iluzii deșarte  
Dar cu demnitate și fruntea sus 
Privind la eșafod… 
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Rugăminte 
 

Vă rog frumos, scoateți-mă din lista voastră de prieteni!  
Vreau să rămân singur, să înot într-un ocean fără ape!  
Să zbor pe intinderea de necuprins, în chip solitar 
Să mă strecor în văzduhul fără de aer 
în noaptea fără de întuneric 
La lumina sincerității 
Fără false declaraîii de dragoste 
Fără imnuri de glorie! 
Nu, nu-mi aplicați false emoticoane, nu-mi dăruiți ipocrite laicuri 
Vreau să fiu liber!  
Butonul de urmărire să-mi lase gândurile la vedere.  
Chipul și ideile să-mi stea țanțoșe,  
Fără ciuntiri de profil din neajunsuri de kilobitți 
Fără prea mult “rimel” de perete!  
Vă rog, scoateți-mă din lista de prieteni!  
Vreau să fac dragoste în natură 
Să sărut copacii și luna 
Să beau până cad sub masă 
Să strig și să cânt, fără ca cineva să mă share-uiască!   
Să mănânc un tort ciuntit,  
Pe o masă crăpată, nelustruită,  
Hainele să-mi fie rupte 
Iar chipul plin de cearcăne!   
Să nu știu nimic, să nu aud 
Să nu mă bipuie nimeni 
Vreau să circul liber, neagățat de prietenoasa localizare 
Să nu mai dau fotografii-anunț către spărgătorii de case 
Să uit de black fraidei,  
De sponsorizări 
și block-uri uriașe 
Să mă bucur de stele și lună,  
Să uit de telefonul ce vibrează pe masă,  
Să-mi pierd timpul la pictorul bătrân 
Să privim culorile trecute ale toamnei 
și mai puțin curcubeul poleiat al virtualului fără de viață.  
Să respir, să plâng, fără să-mi fie teamă că sunt pe live,  
Că microfonul ilegal al iphonului mă țintește tocmai când iubita mă 
strânge în brațe! 
Să trăiesc mai mult decât voi cei virtuali,  
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Mai mult cu o viață (virtual) și cu o eternitate (de facebook).  
Scoateți-mă din lista de prieteni! 
Ucideți-mă, blocați-mă, tăiați-mi inima, live-ul, poza deșucheată!  
Băgați-mă în mormântul virtual.  
Așa voi răzbate până la viața cea cu viață.  
La viața care era când trăia bunicul.  
La viața care era când trăiam și eu… 
Fără pic de ipocrizie, fără pic de imaginativ.  
Fără pic de virtual.  
Doar cu mintea și ochii mei.  
Cu inima prietenilor mei,  
Cu suflul copacilor.  

 
 
 
 
 

A murit bătrânul zidar 
 

A murit bătrânul zidar 
Turnurile, podurile s-au înclinat, oferindu-i cel din urmă omagiu 
A murit sărac, în casa sărăcăcioasă, în care tavanul cădea și peretele 
se înclinase 
Totul s-a petrecut pe neașteptate 
După ce și-a zidit ultima Ana, servită din cămara plină de sticle și 
scări rupte 
Peretele s-a năruit 
Pe  zidarul sărac n-a venit nimeni să-l scoată.   
Prietenul boschetar i-a împletit o cunună din așchii metalice rupte 
A murit așadar învățătorul din cartier 
Cel ce te învață cum să dăinui pe verticală, afundându-te în sărăcie 
A murit bătrânul zidar 
Fetele l-au îmbălsămăt în mortar și l-au suit într-un pat împletit în 
stele 
Pe strada pustie plouă, iar lumina legănată a becurilor tremură ca o 
lumânare.  
Un cântec de lună s-a înălțat peste cimitir 
Zidurile plângeau, construcțiile scârțâiau ca-ntr-un marș funebru 
Iar la poarta sa, sute de Ane așteptau să fie sacrificate… 
(In memoria lui A. E. Baconsky, la 40 de ani de la moartea sa 
tragică) 
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George ROCA  
prezintă 
  

LIRICĂ PASCALĂ ROMÂNEASCĂ 2020 
  
  
  
  

VASILE ALECSANDRI 
 

Floriile   
 

Iată zile-ncălzitoare 
După aspre vijelii! 
Vin Floriile cu soare 
Şi soarele cu Florii. 
Primăvara-ncantătoare 
Scoate iarba pe campii. 
Vin Floriile cu soare 
Şi soarele cu Florii. 
 
Lumea-i toată-n sărbătoare, 
Ceru-i plin de ciocarlii. 
Vin Floriile cu soare 
Şi soarele cu Florii. 
Păcat, zău, de cine moare 
Şi ferice de cei vii! 
Vin Floriile cu soare 
Şi soarele cu Florii. 
 
Copiliţă, nu vrei oare, 
Nu vrei cu mine să vii 
Când Floriile-s cu soare 
Şi soarele cu Florii? 
Să culegem la răcoare 
Viorele albăstrii? 
Hai! Floriile-s cu soare 
Şi soarele cu Florii. 

Eu ţi-oi da de orice floare 
Mii de sărutări şi mii. 
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Hai! Floriile-s cu soare 
Şi soarele cu Florii. 
Iar tu, dulce zambitoare, 
Te-i face că te manii ... 
Hai! Floriile-s cu soare 
Şi soarele cu Florii.  

  
 
  
MIHAI EMINESCU 
 

Învierea 
  

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, 
Al morţii rece spirit se strecura-n tăcere; 
Un singur glas îngână cuvintele de miere, 
Închise în tratajul străvechii evanghelii. 
 
C-un muc în mani moşneagul cu barba ca zăpada, 
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţa, 
Că moartea e în lupta cu veșnica viaţă, 
Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada. 
 
O muzică adâncă şi plină de blândeţe 
Pătrunde tânguioasă puternicile bolți: 
„Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colţ, 
Înveninând pre însuşi izvorul de viețe, 
 
Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg, 
Ș-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă, 
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase 
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg". 
 
Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială 
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte... 
Douăsprezece păsuri răsună... miez de noapte... 
Deodată-n negre ziduri lumina da navală. 
 
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie... 
Colo-n altar se uita şi preoţi şi popor, 
Cum din mormânt răsare Christos învingător, 
Iar inimile toate s-unesc în armonie: 
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„Cântări şi laude-nălțăm 
Noi, Ţie unuia, 
Primindu-l cu psalme şi ramuri, 
Plecaţi-vă neamuri, 
Cântând Aleluia! 
 
Christos au înviat din morţi, 
Cu cetele sfinte, 
Cu moartea pre moarte călcând-o, 
Lunina ducând-o 
Celor din morminte!" 

    
  
NICOLAE IORGA 
 

Nu l-au cunoscut 
  

Oricât de sfânt era Iisus 
Şi cât de lămurit prin lut 
Vedeai pe Cel venit de sus 
Şi ai săi nu L-au cunoscut. 
 
A trebuit ca Trupul Său 
De mucenic să-L bată-n cuie 
Ca să se-arate Dumnezeu 
Şi ca la ceruri să se suie. 

 
 
  
ADRIAN BOTEZ 
 

Săptămâna patimilor 
  

amână mugurii să se deschidă: 
se feresc de lumina asta-otrăvită 
prin care se-nvârtejesc spinii 
cununii Lui Crist 
  
El înţelegea: nimeni 
nu L-a-nţeles 
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a predicat pustiului din 
Templu: vipere surde I se 
prelingeau   - vâscos – peste 
tălpi 
  
atâta răceală – atâta 
răceală 
  
Cristul Iubirii n-a avut vreun 
prieten  : doar cei ce învaţă să 
silabisească Biblia de la 
sfârşit spre-nceput – se 
gudurau – rânjind – spre 
Lumină 
  
şi astăzi simt ce  
simţea El atunci: carnea smulgându-ne 
răutatea-nţelegerii 
pe dos – cu-argumente 
  
când se va coace Lumina 
bunei-credinţe  - în arterele noastre – mârâind 
a pagubă – ca nişte chiuvete-nfundate? 
când – din Veşnic Pocalul de Aur – nu se va mai vărsa 
picătură de sânge? 
  
El stă pe gânduri: ele – de fapt – sunt 
Crucea Lui 
  
„Eli, Eli...” 
  
nu  - e doar întârziata repetiţie 
a unui cor – grăbit spre 
spectacolul Râpei Sublime 
  
adevăratul concert nu are puse 
afişe – dar – fără greş 
„săvârşitu-s-a” 
  
împlinit este miezul în meri 
chiar înainte ca mugurii să-şi  
astâmpere frica vădirii 
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  VASILE VOICULESCU 
 

Pe cruce 
  

Iisus murea pe cruce. Sub arșita grozavă 
Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii 
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii 
Părea că varsă lavă. 
 
Și chiar în clipa morții huliră cărturarii 
Cu fiere oțetită îl adăpau străjerii... 
Râdea cu hohot gloata. cu spasmele durerii 
Și-l ocărau tâlharii. 
 
Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria 
Și-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă 
Alături Magdalena, în lunga ei maramă, 
Țipa văzând urgia. 
 
Departe ucenicii priveau fără putere... 
N-aveau decăt să fugă in lumea cea pribeagă 
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă 
Și fără mângâiere. 
 
Târziu, porni mulțimea în pâlcuri spre cetate 
Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite 
Trecură fariseii cu fețele smerite 
Și bărbile-argintate. 
 
Măslini fară de frunze dormeau mocnind pe coaste 
În vale, ca-ntr-o pâcla, dormea Ierusalimul, 
Pe cruce somnul morții dormea de-acum sublimul 
Iisus, vegheat de oaste.  

  
  
TUDOR ARGHEZI 

De Paști 
  

La toate lucarnele și balcoanele 
Au scos din cer îngerii icoanele 
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Și-au aprins pe scări 
Candele și lumânări. 
  
Orașele de sus, în sărbătoare, 
Au întins velințe și covoare, 
Și ard în potire 
Mireasma subțire. 
  
Și din toate ferestrele odată, 
Mii și sute de mii, 
Heruvimii fac cu mâna bucălată 
La somnoroșii copii. 

  
   
  
ALEXE MATEEVICI 
 

Îngerul și mironosițele 
Pe cine-l caut'acuma'n gradină 
Cu vasele de mir umplute? 
De lacrimi inima li-i plină. 
Zorește ziua nouă. Îi răcoare, 
Dar cerul se înseninează 
În ciripituri cântătoare. 
 
De ce Îl cauta aicea pe Hristos? 
De ce-a venit aicea ca să-l plângă? 
Pe piatr'un înger luminos. 
El șade-n haine albe, strălucite. 
Vestind cereasca bucurie 
Mironosițelor scârbite: 
„Hristos a inviat!  
Și nu vă mai mâhniți 
Și nu-l mai plângeți ca pe un mort 
Căutându-l între cei muriți! 
A iadului putere-i biruită, 
Zadarnică îi rautatea: 
De-acuma lumea-i izbăvită. 
Întunecimea în lumină piere, 
Mărirea ei i s-a surpat 

https://www.crestinortodox.ro/poezii-de-pasti/71357-vasile-militaru-hristos-a-inviat
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Și fug vrăjmașii de durere. 
Grabiți-vă cu vești de veselie 
Și spuneți veștile-n Sion: 
„Hristos e viu și'n veci învie!" 
Dorm florile. Grădina moartă tace, 
Iar primprejur-albastre umbre, 
Nisip, zori aurii - și pace. 

 
  
  
ALEXANDRU VLAHUȚĂ 
 

Cristos a înviat ! 
 
Și-au tremurat stăpânii lumii  
La glasul blândului profet 
Și-un dușman au văzut în fiul 
Dulgherului din Nazareth! 
 
El n-a venit să răzvrătească 
Nu vrea pieirea nimănui; 
Desculț, pe jos, colindă lumea 
Și mulți hulesc în urma lui. 
 
Și mulți cu pietre îl alungă 
Și râd de el ca de-un smintit: 
Iisus zâmbește tuturora - 
Atotputernic și smerit! 
 
El orbilor le dă lumina, 
Și muților le dă cuvânt, 
Pe cei infirmi îi întărește, 
Pe morți îi scoală din mormânt.  
  
Și tuturor deopotrivă. 
Împarte darul lui ceresc- 
Și celor care cred într-însul, 
Și celor ce-l batjocoresc. 
  
Urască-l cei fără de lege. 
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George Liviu TELEOACĂ 
 

Lupoaica de pe Capitoliu ca 
act de ratificare privind 
obârșia spiritualității 
europene  
 

stăzi, datorită nebănuitelor 
progrese înregistrate de 
tehnologia informației, putem 
contempla cu ușurință orice 

lucrare de artă universală folosind 
calculatorul personal, chiar și telefonul 
mobil. Realizate profesionist cu aparatură 
performantă, imaginile color oferă oricui 
numeroase detalii, la care nu au avut 
acces nici specialiștii din deceniile 
anterioare.  

 S-a creat astfel universul virtual al 
artei plastice, în care contemplația 
conduce involuntar la conexiuni, menite a 
ne apropia tot mai mult de mesajul 
originar gândit de artistul creator. Printre 
primele opere care beneficiază de acest 
privilegiu, Lupoaica de pe Capitoliu ocupă 
un loc aparte date fiind nu doar marea sa 

vechime, dar și mulțimea copiilor sale 
răspândite în toată lumea 
(https://www.google.ro/#q=capitoline+w
olf). 

 În perioada de început a existenței 
sale, încheiată în jurul anului 480 î.Cr., 
când a fost turnată în bronz, se pare că 
Lupoaica nu era corelată cu legenda 
gemenilor abandonați pe malul Tibrului, 
de vreme ce păstorul Faustulus, salvatorul 
lor, va fi inclus în scenă doar pe monede, 
după alți 340 de ani.  

A 

https://www.google.ro/#q=capitoline+wolf
https://www.google.ro/#q=capitoline+wolf
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 Lipsa păstorului, dar mai ales ținuta 
maiestoasă a Lupei Capitoline, total 
atipică pentru hrănirea cu lapte a 
sugarilor, sugerează un anume mesaj 
simbolic identic cu mesajul imaginii, în 
care marele cuceritor, Tutmes al III-lea 
(1479-1425), ca ființă matură, se hrănește 
cu știința guvernării la sânul zeiței Isis, 
redată sub forma unui arbore sacru.  
     Chiar dacă pictura a fost realizată în 
Egiptul Antic, analogia se justifică pe 
deplin având în vedere că Herodot (484-
425) în a doua sa Carte, Euterpe, a 
înregistrat numeroase legături ce ar fi 
existat între zeitățile egiptene și cele 
grecești. Ca alte semnale menite a sugera 
circulația unor modele artistice similare 
în ținuturile din jurul Mării Mediterane, 
Cicero (106-43) a pretins că arhaicul zeu 
latin, Vulcanus, era fiul Nilului (Victor 
Kernbach), iar dardanul Aeneas ajunge 
din Troia devastată în Lațiu numai după 
ce petrece un an pe coasta africană a Mării 
Mediterane găzduit de Dido, regina 
feniciană a Cartaginei.   
 În fapt, primul mileniu înainte de 
Cristos debuta în bazinul mediteranean cu 
intense schimburi de valori materiale, dar 
și culturale, care au condus la utilizarea în 
comun a unor metafore plastice, intre care 
și acest mod de a sugera hrănirea 
dinaștilor cu înțelepciune divină, așa cum 
va fi hrănit de Sfânta Fecioară Maria în 
plin Ev Mediu Sf. Bernard de Clairvaux 
(1090-1153) ca altă dovadă referitoa-re 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_
of_Clairvaux) la circulația largă a 
modelelor în timp și spațiu. 
 Tot în consonanță cu arta Egiptului 
antic s-a utilizat și o a doua metaforă 
plastică comună pentru a exprima natura 
celestă a Lupei, și în acest sens se constată 
identitatea dintre tandra arcuire a lui Nut, 
zeița egipteană a cerului și poziția pe 
picioare a Lupei Capitoline, care 
imaginează astfel cerul gemenilor sacri 
născuți din unirea zeului Marte cu vestala 
Rea Silvia. Cumulând cele două 
asemănări: cu zeița Isis prin hrănirea la 

sân, iar cu zeița Nut prin semnificația de 
boltă cerească a poziției, Lupa Capitolină 
întruchipează acea zeitate celestă, care i-a 
hrănit la sân cu înțelepciune divină pe 
fondatorii Romei Antice. Deosebit de 
sugestivă este în acest sens atitudinea lui 
Romulus și Remus, care conștienți de ceea 
ce aveau de primit ridică brațele cu 
palmele deschise spre cer, așa cum fac 
până azi toți preoții pentru a solicita 
pogorârea Harului.                  
    

 În sfârșit, pentru a recunoaște 
zeitatea, de la care au primit înțelepciunea 
Romulus și Remus, tehnologiile 
prezentului ne-au adus în prim plan 
neglijatele pene de pe gâtul Lupei 
Capitoline, pene precis individualizate și 
pe linia omoplaților, urmând apoi pe șira 
spinării. Prin aceste pene riguros 
distribuite pe gâtul exagerat de lung, ca și 
pe axele corpului său, Lupa Capitolină este 
ca și ansamblul cu pene și cap de lup 
reprezentând acel simbol neolitic de la 
Dunărea de Jos, numit ulterior Stindardul 
Dacic sau Draco, de multe ori Dragon sau 
Balaur.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_of_Clairvaux
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_of_Clairvaux
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 Așadar, pe baza unor analogii de o 
remarcabilă evidență putem afirma, fără 
teama de a greși, că Lupa Capitolină a fost 
turnată în bronz de întemeietorii Romei 
Antice pentru a eterniza omagiul lor adus 
Dum-nezeului denumit prin hieroglifa 
Stindardul Dacic. Ca altă dovadă că Lupa a 
fost realizată pentru a cinsti divinitatea 
strămoșilor lor plecați din spațiul 
danubiano-pontic, numele lui Romulus, ca 
eponim pentru întemeietorii Romei 
Antice, coincide prin suprapunere cu 
cuvântul Rumăr(us), arhaica formă 
rotacizată a etnonimului Român, pe care-l 
purtăm cel puțin de trei milenii, conform 
legităților lingvistice formulate de Émile 
Benveniste, care a arătat că rotacismul, 
inclusiv alternanța r/n, reprezintă cea mai 
veche flexiune în indo-europenistică. Sub 
aspect etnonimic se mai poate constata 
fără dificultate că Ramnii ca întemeietori 
recunoscuți ai Romei antice reprezintă un 
al mod de a scrie cuvântul Românii și 
fiindcă etnonimele se nasc din etnonime. 
Faptul nu trebuie să surprindă având în 
vedere că pentru vechimea continuității 
noastre la Dunărea de Jos mai pledează în 

mod elocvent și elementele de costum 
popular românesc incizate pe statuete din 
civilizațiile Vinça și Hamangia (pentru 
opregul de azi al gugulanilor) sau 
desenele de costum popular de pe 
ceramica din epoca bronzului de la Suciul 
de Sus  (pentru cătrința de azi a 
maramureșencelor) (Ioan Marchiș).                               

 Pentru dăinuirea noastră din 
preistorie ca vlahi și ca români pe aceste 
pământuri carpato-danubiano-pontice 
dovezile sunt însă mult mai multe, dar cu 
sau fără alte susțineri, Lupa Capitolină, în 
sine, ca mărturie explicită și directă, 
asumată prin adorare publică de 
începătorii imperiului roman, conferă 
acestui spațiu statutul de Vatră a Tradiției 
Primordiale. A nu întreține vie conștiința 
acestui reper real de comuniune 
interetnică și religioasă neîmplinirile 
unității europene vor dăinui la nesfârșit, 
de unde și datoria tuturor de a ne 
actualiza cunoștințele în acest sens, 
fiindcă Vatra Tradiției Primordiale este un 
dat de importanță perpetuă în evoluția 
societății umane (René Guénon). 

●
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 Ion GĂNGUȚ              
 
 
                                                    

Florența și 
renașterea 
(IX)  
Privire sintetică 

            Motto: „Te-am pus în centrul lumii pentru ca de aici să priveşti mai lesne  cele ce se află în 

lumea din jur “.  
(Pico della Mirandola - De dignitate hominis) 

 

n cele ce urmează, încercăm să 
oferim o posibilă interpretare a 
rolului Florenței în marea aventură 

care s-a numit Renaștere, bazată pe lecturi 
din mai multe domenii ale cunoașterii: 
domeniul economic, social, cultural, 
artistic, financiar,  al mentalităților 
colective etc., astfel încât să oglindim 
complexitatea, aproape de necuprins,  a 
unui capitol esențial și în același timp 
sublim din istoria evoluției omenirii. 

Dacă vom cerceta bibliografia 
enciclopedistului Umberto Eco, vom 
observa cu ușurință atracția sa către 
perioada medievală despre care discutăm. 
După ce îngrijește și publică Il Medioevo 
(4 volume editate de Encyclomedia) între 
2010-2011, o adevărată călătorie prin 
istorie, cultură, artă, muzică, filozofie, iată 
că în 2014 își întregește efortul, scoțând o 
operă monumentală în 14 volume, Il 
Medioevo, Casa Editrice  Repubblica e 
LʼEspresso, el asigurând Introducerea, 
strângând în jurul său peste 300 de 
intelectali din toată Europa. În volumul 
14, Umberto Eco lasă câteva rânduri 
memorabile care sintetizează sfârșitul de 
Ev Mediu și intrarea hotărâtă prin 
Renaștere în Epoca Modernă: „Europa se 
populează cu catedrale, adevărate 

enciclopedii ale cunoașterii (s.n., I. 
Gănguț) și ale unei debordante 
imaginații…Este o scenă luminată de 
vitralii, de manuscrise cu miniaturi 
strălucitoare, de culorile țesăturilor 
italiene și flamande care circulă pe mare 
și pe uscat, în nordul și sudul Europei, 
traversând o lume nouă care se dezvăluie 
în împestrițata ei multiplicitateˮ22. „Orice 
as face, m-am născut ca să cercetez 
străbătând  păduri simbolice, locuite de 
unicorni si grifoni, și comparând 
structurile ascuțite și pătrate ale 
catedralelor cu împunsăturile maliției 
exegetice[…] Această înclinație și această 
pasiune nu m-au părăsit niciodată, chiar 
dacă mai târziu, din varii motive, nu am 
urmat ca profesie academică medievistica. 
Astfel, Evul Mediu a rămas, dacă nu 
meseria mea, hobby-ul meu – și tentația 
constantă – și îl văd în toate, transpărând 
în lucrurile de care mă ocup, care nu par 
medievale și totuși sunt. Evul Mediu 
reprezintă creuzetul Europei și al 
civilizației moderneˮ23 (s. n.,  I. Gănguț.). 

                                                 
22 Intoduzione al Medioevo, a cura di Umbert Eco 
(14 vol.), Casa Editrice Repubblica e LʼEspresso, 
2014. 
23 Umberto Eco, Scrieri despre gândirea medievală, 
Polirom, Iași, 2016. 

Î 
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 I.  DEZVOLTAREA 
MEȘTEȘUGURILOR 

  În Evul Mediu târziu, conform 
unor documente certe, Italia era regiunea 
cea mai urbanizată a Europei, iar  în 
nordul și centrul peninsulei,  pătura tot 
mai numeroasă a celor bogați a abandonat 
modul  de viață feudal, părăsind  spațiul  
rural și mutându-se în oraș. Acest 
fenomen a decurs în mod vatural, având 
ca rezultat  fuziunea  nobilimii 
aristocratice cu  burghezia din ce în ce mai 
numeroasă, în secolul al XVI-lea aceste 
două categorii ajungând  să alcătuiască  o 
clasă indistinctă, preponderent burgheză, 
cu  o cultură burgheză,  destul de diferită 
de cea  feudală.  

 Explicațía acumulării de bogăție și 
bunăstare se află într-o combinație 
fericită dintre industrie, finanțe și 
comerț, astfel încât, în zorii Renașterii, 
Toscana era cea mai dezvoltată regiune a 
Europei, alături de Flandra. Pentru că 
bogăția înseamnă cifre, vom recurge la 
ele, pentru a realiza un tablou cât mai 
elocvent. Pe la 1300, Toscana era spațiul 
geografic cel mai urbanizat din Europa și 
poate din lume. Dintre cele 7-9 milioane 
de locuitori ai Peninsulei Italice, Toscana 
număra peste 1 milion de locuitori, dintre 
care mai mult de o treime trăia în orașe-
cetăți cu mai mult de 5 mii de locuitori. 
325 de mii locuiau în orașe de mari 
dimensiuni pentru acea vreme Florența- 
110 mii, Siena- 50 de mii, Pisa- 30 de mii, 
Arezzo- 18 mii, Pistoia și Cortona- cu câte 
12 mii (vezi Paolo Malanima, Uomini e 
risorse in Italia dalla crescità medievale 
alla crescità contemporanea, Il Mulino, 
Bologna, 2002). 

 Deși agricultura zonei asigura 
mare parte din necesitățile populației, nu 
de acolo a venit adevăratul boom 
economic și financiar al Florenței, ci din 
industria manufacturieră, cu precădere 
cea a lânii, a mătăsii (brocartul - pânză de 

                                                                          
 

mătase cu fire de aur și argint) și a 
podoabelor foarte scumpe din aur, argint 
și pietre prețioase. Producătorii erau 
organizați în bresle, cooperative, numite 
astăzi corporații. Astfel existau 7 Arte 
Maggiori: cea a postăvarilor care 
prelucrau ţesăturilor importate, numită 
Calimala după numele străzii unde se 
găseau atelierele; breasla lânarilor; cea a 
judecătorilor și a notarilor; cea a 
bancherilor și a comercianților; a 
medicilor și a spițerilor;  a vânzătorilor 
care asigurau comerțul cu mirodenii, 
dar și cu pietre prețioase; breasla celor 
care se ocupau cu mătasea; breasla 
cojocarilor și a blănarilor. Fiecare 
breaslă avea un statut, o stemă, o formă 
de conducere și reguli foarte clare de 
funcționare. Arte Minori erau în număr 
de 14 și cuprindeau alte ramuri necesare 
într-o comunitate, ele operând pe plan 
local și limitat. După numele lor, ne dăm 
seama că diferențele existente între cele 
numite majore și cele numite minore erau 
de natură financiară, dar și politică sau 
socială. 

 În cap. 94 intitulat Despre 
grandoarea, starea și magnificența 
Comunei Florența, istoricul Giovanni 
Villani ne face un tablou mai concludent 
decât o carte de sute de pagini: la 
începutul sec. al XIV- a, în Florența erau 
110 biserici, 30 de spitale și 40 de bănci. 
Potrivit registrului de încasare a taxelor și 
impozitelor (rationes decimarum) 
florentinii se hrăneau bine cu 4 mii de 
viței anual, 30 de mii de porci, 60 de mii 
de damigene cu vin. Producția celor peste 
200 de ateliere manufacturi era de 70-80 
de mii de valuri de postav. Gradul de 
instruire a copiilor era foarte ridicat în 
comparație cu alte orașe ale vremii; dintre 
cei 10 mii de copii florentini, majoritatea 
știau să scrie și să citească, circa 1 mie 
aveau cunoștințe de matematică  

și algoritmi, iar circa 6 sute frecventau 
școli superioare (Giovanni Villani, 
Croniche di Giovanni Matteo e Filippo 
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Villani, 2 vol.,Trieste,  1857-1858, pp.183-
188). 

Activitatea manufacturieră era 
impresionantă. În atelierele de boiangerie 
(tinttoria) lâna de cea mai bună calitate 
adusă din Anglia, Scoția, Irlanda și mai 
apoi și din Spania sau Franța, suferea cam 
30 de procese de prelucrare, executate de 
muncitori specializați, care au rămas la fel 
până la 1900. Era o societate, în mod 
surprinzător, foarte modernă. 

. În Quattrocento comenzile de artă 
„minorăˮ sunt predominante față de 
marile comenzi. Se explică astfel de ce la 
Florența vom întâlni fie mari ateliere 
polivalente, fie mici ateliere strict 
specializate. Niciun oraș nu se putea 
compara în producția artizanală cu 
Florența, cantitativ și ca valoare artistică: 
„Bunăstarea a fost reciclată și învestită în 
capital uman, transformată în patrimoniu 
al arhitecturii urbane, al artei și al unei 
tradiții artizanale niciodată egalate de 
vreun alt oraș24 (s.n., I. Gănguț). 

 „Cronicaˮ lui Benedetto Dei oferă o 
cantitate impresionantă de  informații 
despre familiile notabile ale orașului, 
despre  aspectul urbanistic al cetății la 
1472 și argumentează superioritatea față 
de Veneția mai ales prin numărul mare de 
ateliere meșteșugărești, 84 de ateliere de 
lucrări în lemn, 54 de ateliere de lucrări în 
piatră și marmură, 83 de prelucrare a 
mătăsii, 30 de ateliere de aurari și 
argintari. Este un număr enorm, care 
produce o cantitate impresionantă de 
obiecte de artă de lux, de cea mai bună 
calitate. Difuzarea artei florentine în toată 
peninsula și în Europa s-a datorat în 
primul rând acestei producții de artă 
„minorăˮ și mai puțin operelor de 
excepție. 

Alături de aceste ateliere specializate, 
găsim marile ateliere polivalente, cu o 
organizare complexă și reunind artiști de 
toate felurile. Erau trei ateliere de mari 
dimensiuni la care puteai face orice tip de 

                                                 
24 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze 
rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 

comandă. Ele aparțineau lui Ghirlandaio, 
Pollaiolo și Verocchio și acolo puteai 
comanda de la un monument funerar 
colosal, până la bijuterii, pictură de altar, 
cicluri de fresce, desene și tipare pentru 
lucrări în lemn, marmură, piatră sau 
mozaic. În vreme ce Verocchio se ocupa 
de comenzile de sculptură, Leonardo da 
Vinci și Lorenzo di Credi executau 
comenzile de pictură. O notă de plată 
aparținând familiei Medici către atelierul 
lui Verocchio atestă că doar un sfert din 
comenzi se refereau la picturi sau 
sculpturi.O mare înflorire și căutare o au 
lucrările în lemn. Toate edificiile se 
construiau nu după un plan desenat ca în 
zilele noastre, ci după un model construit 
din lemn (Raffaello era un specialist 
recunoscut al acestor modele 
arhitectonice construite din lemn, unde 
erau necesare cunoștințe de geometrie, 
despre proporții și perspectivă). Alt 
produs cu mare căutare erau incrustațiile 
în lemn, inciziile în piatră sau în metale 
prețioase (elevii lui Ghiberti moșteniseră 
talentul maestrului în arta oreficeriei). 
Erau numeroase atelierele care 
produceau decorațiuni, țesături cu 
broderii, brocart cu modele din fire de aur 
și argint, tapiserii, obiecte de mare preț și 
de mare frumusețe. O mare dezvoltare 
cunoaște prelucrarea teracotei (terra = 
pământ, cotta = copt). Cel mai cunoscut 
era atelierul familiei Della Robbia care a 
inventat teracota smălțuită cu o istorie 
celebră prelungită până în zilele noastre. 
Un loc aparte îl ocupau vestitele „cassoni”, 
lăzi de zestre în care fetele tinere își 
adunau zestrea și cele mai de preț obiecte. 
Pe aceste lăzi se pictau stema familiei sau 
scene mitologice, fiind adevărate obiecte 
de artă. Tot ca obiect din universul 
domestic, cu o largă răspândire este 
„desco da parte”- o tavă pictată pe ambele 
fețe folosită pentru a servi mâncarea 
femeii care tocmai născuse și trebuia 
servită la pat. Pentru astfel de obiecte 
artistice erau comenzi nenumărate și se 



616 vol.30,  194-196| iulie-august-septembrie, 2020 

 

luau la întrecere chiar artiști consacrați 
precum Botticelli sau Filippino Lippi.  

Lungul drum al recunoașterii valorii 
artiștilor în societate atinge punctul 
culminant în Renașterea matură, odată cu 
consacrarea celor mai mari nume: 
Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci și 
Michelangelo Buonarroti, când se 
împământenise deja modelul de om al 
Renașterii sub exprimarea cea mai 
potrivită și cea mai sintetică aparținând  
istoricului latin Cicero - homo 
humanissimus - adică om deplin, cultivat 
în cel mai înalt grad. 
 

II. DEZVOLTAREA 
COMERȚULUI 

Dezvoltarea comerțului este fără 
precedent, comerciantul devenind o 
figură, un tip emblematic al vremii.  El 
trebuie privit în strânsă legătură cu 
producătorul de bunuri manufacturiere, 
artizanale, dar și cu bancherul, fără de 
care nimic nu s-ar produce, nu s-ar vinde 
sau nu s-ar cumpăra. Documentele vremii, 
de o mare bogăție cantitativă, dar și de o 
mare diversitate, ilustrează efervescența 
epocii sub acest aspect. Numai actele 
bogatului comerciant toscan Francesco 
Datini din Prato înregistrează folosirea 
pentru comerţ a peste 3000 de nave 
diferite în perioada1383 – 1411 (vezi și 
R.A Goldthwaite, L’economia della Firenze 
rinascimentale, Bologna, Il Mulino, 2013, 
in „Storia Economica”, 2013, facs.I, pp. 
218-222).   

Perioada cuprinsă între secolele  XI-
XIV numită Evul Mediu Târziu a însemnat 
„revoluția comercialăˮ, când, pe fondul 
încălzirii generale a vremii, a creșterii 
producției agricole și a consumului, 
Europa Occidentală trece în mod treptat și 
natural de la o economie de subzistență 
de tip feudal la o economie de piață bazată 
pe concurență, pe circulația mărfurilor și 
a banilor. Personajul central care 
determină aceste schimbări este 
negustorul,  într-un stil foarte practic și 

dinamic, dovedind istețime, curaj, spirit 
întreprinzător și din ce în ce mai multă 
lăcomie. Una dintre regulile respectate cu 
sfințenie de comercianții acelor vremuri și 
transmisă copiilor se referea la grija de a 
scrie, de a nota toate amănuntele din 
activitatea negustorească: „Regula de aur 
a negustorului este : să scrii tot, să scrii 
imediat, să scrii bineˮ25. Exemplul punerii 
în practică a acestei reguli se ilustrează cel 
mai bine la Francesco Datini , negustorul 
din Prato. Federigo Melis mărturisește că 
a avut norocul de a pătrunde și cerceta 
cele aproximativ 150.000 piese din Arhiva 
Datini care se compune din 125.000 de 
scrisori comerciale, 11.000 de scrisori 
private, 15.800 alte documente și 600 de 
codexuri (libri contabili). Prețioasa 
moștenire aparținea perioadei 1363-1410  
și ilustra tripla activitate ce caracteriza 
întreaga Toscană- manufacturieră, 
comercială și bancară – documentele 
provenind di 267 de localități italiene și 
străine (extrase de cont, scisori de schimb, 
asigurări bancare sau maritime, facturi, 
moștenire unică prin „organicitatea și 
consistența ei ˮ26. 

Unul dintre aspectele fundamentale 
ale avântului economic și demografic îl 
constituie dezvoltarea orașului. Orașul îl 
schimbă pe omul medieval, pune piața și 
banii în centrul preocupărilor lui 
materiale, îi lărgește orizonturile, îi 
propune mijloace de a se instrui și de a se 
cultiva. Este momentul când apar noi 
tipuri citadine: orășeanul, intelectualul, 
negustorul. Este celebră istoria 
negustorului din Prato, Francesco Datini, 
ca și a altor familii florentine, Bardi, 
Peruzzi, așa-zișii oameni noi, care din 
figuri umile ajung în vârful ierarhiei 
sociale a vremii. Începând cu secolul al XI-
lea negustorii devin adevărați operatori 

                                                 
25 Jacques Le Goff, Negustorii și bancherii în evul 
mediu, traducere de N. Ghimpețeanu, Ed. 
Meridiane, București, 1994, p. 112. 
26 Federigo Melis, LʼAzienda nel Medioevo, con 
introduzione di Mario del Treppo, Firenze, 1991, p. 
121. 
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economici. Ei citesc, scriu, calculează, 
transformă, schimbă monede, împrumută 
altora bani, se organizează în companii cu 
sedii și rețele în toată Europa, în toată 
lumea.  

Inima economiei medievale este 
orașul care cunoaște o dezvoltare 
spectaculoasă. Spre deosebire de lumea 
rurală, imuabilă, orașul este un spațiu al 
prefacerilor rapide, al dezvoltării 
manufacturiere fără precedent. După 
specificul lor de bază, deosebim mai multe 
tipuri de orașe: orașe-comerciale 
(porturile Veneția, Genova), numite și 
città-marinarie (orașe-porturi); urmează 
orașele orientate spre meșteșuguri și 
artizanat (Milano și Florența), orașe de 
uscat, de interior (entroterra); există, în 
sfârșit, orașe de funcționari, sedii ale 
puterii (Roma-sediul papalității, Napoli-
sediul regatului dinastiei de Anjou). Orașe 
din Italia fărâmițată vor oferi din ce în ce 
mai multe posibilități de lucru și de câștig. 
Banul introduce treptat o nouă 
mentalitate, laică și rațională. Italia 
centrală și de nord se va constitui într-un 
pol al dezvoltării accelerate, cu o rețea 
urbană fără egal în Europa și în lume 
pentru mărimea orașelor, pentru 
efervescența vieții economice și 
comerciale. Cel de-al doilea pol de 
dezvoltare era Europa nord-vestică, 
Flandra cu orașele Gent, Bruges și Ypres și 
mai târziu Anvers. De-a lungul secolului al 
XV-lea, Italia și Flandra au stabilit legături 
economice și financiare solide, conectarea 
celor doi poli ai Europei  printr-un fel de 
legătură ideală pe care au călătorit bărbați 
și femei,  vehicule,  de la un capăt al 
Europei la celălalt, cu Bruges și Gent în 
nord și Florența și Genova în sud. Erau 
drumuri parcurse de oficiali ai Banco dei 
Medici (aparținând familiilor Tani, 
Portinari și Baroncelli) și marcate prin 
trecerea de artefacte prețioase: țesături, 
tapiserii, bijuterii, cărți anluminate, 
tablouri și sculpturi. Bogații  au comandat 
portrete și lucrări cu destinație 
ecleziastică, lucrări care au ajuns Italia și 

au influențat arta  italiană. Nu trebuie 
uitate cele peste 100 de orașe care între 
secolele XIII-XVI au format Liga 
Hanseatică: Lübeck, Hamburg, Rostock, 
Brandenburg, Bremen, Frankfurt, Danzig, 
Riga, Stockholm, Visby, Köln, Bruges, 
Novgorod etc. 

 Între 1150-1300, târgurile cele mai 
importante au fost cele din regiunea 
Champagne (orașele Legny, Bar-sub-Aube, 
Provins și Troyes) și Flandra meridională. 
Desfășurându-se periodic, pe toată durata 
anului (6 târguri anuale), au accelerat 
schimburile de mărfuri și monedă. Acolo 
se întâlneau toți comercianții Europei. Au 
apărut funcționari speciali ce garantează 
corectitudinea schimburilor și chiar garda 
târgului. Florentinii s-au impus cu un rol 
dominant în târgurile din Champagne, 
apoi în Geneva în prima treime a secolului 
al XV-lea, apoi în Lyon spre sfârșitul 
aceluiași secol.  După descoperirea 
Americii, polul comercial s-a mutat în 
Spania, datorită cantităților mari de aur și 
argint din noile ținuturi direcționate spre 
Medina del Campo și Medina di Rio Seco. 
Începând din Duecento, Florența a 
surclasat orașele concurente din regiune, 
cum ar fi Pisa, Lucca, Siena, care au 
precedat-o în renaștere, și tot atunci a 
depășit marile puteri comerciale Genova 
și Veneția, agentul principal al acestor 
transformări fiind negustorul: 
„Negustorul, cu activitatea sa genială, 
multiformă, neobosită, imprimă ritmul 
vieții contemporanilor săi, el determină 
aspectul orașului și mediul familial privat; 
mecenatismul se naște odată cu el, care 
subvenționează artiștii pentru a construi 
și înfrumuseța locuințele, pentru a realiza 
adevărate capodopere.ˮ27 Unul dintre cei 
mai buni și pasionați cercetători ai 
economiei Florenței, căreia i-a închinat 
decenii din viața sa, Federigo Melis, 
sublinia că bunăstarea a venit ca urmare a 
mai multor surse: activitatea manufactu-

                                                 
27 Federigo Melis, Lʼeconomia fiorentina del 
Rinascimento, con introduzione e a cura di Bruno 
Dini, Firenze, Le Monnier, 1984, p.189. 
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rieră,  transporturile pe uscat și pe mare, 
comerțul, activitatea bancară, asigurările, 
agricultura, astfel încât se poate vorbi de o 
adevărată „explozie a companiilor cu o 
viață economică înfloritoareˮ.28  

Comerțul s-a născut din industrie și nu 
invers. Europa textilelor a dat naștere 
Europei negustorilor, dar totul a fost 
posibil datorită orașului, „agentul 
hotărâtor al dinamicii europeneˮ.29 
Fenomenul urbanizării în preajma 
Renașterii a cuprins întreaga Europă, mai 
rapid în sud și vest, mai lent în nord și 
răsărit, urmând altă traiectorie decât 
orașul bizantin, musulman sau chinez. 
După nașterea breslelor, numite ghilde în 
spațiul anglo-german sau arte în spațiul 
italian, asistăm la o autoguvernare a 
orășenilor pe criterii profesionale, care a 
lăsat două urme adânci: „Prima este 
recurgerea la juriști, la oameni ai legii. 
[…] Cea de-a doua urmă o reprezintă 
impozitul (s.a.),…această lume 
dovedindu-se a fi una a inegalității și a 
injustiției.ˮ30 În școli și universități 
asistăm la o adevărată revoluție juridică, o 
renaștere a dreptului roman combinat cu 
cel canonic, ambele reglementând relațiile 
stăpân-vasal și domenii precum căsătoria 
sau împrumutul cu camătă. 

„În secolul al XII-lea- afirma Roberto S. 
Lopez- Comunele italiene erau în mod 
esențial guvernate de negustori, create de 
negustori pentru interesele negustorilor: 
o bază ideală pentru revoluția comercială. 
Comerțul-comentează Lopez- înflorește în 
libertate și fuge de constrângeri; de obicei, 
orașele mai prospere erau cele care 
adoptau o politică mai liberalăˮ31. În 
planul mentalităților, exista o preocupare 
generală a societății pentru tot ce însemna 
marfă, comerț, capital, transport. O largă 
circulație și contribuție în acest mediu 

                                                 
28 Ibidem, Partea I, La vita economica di Firenze al 
tempo di Dante, p. 5. 
29 Jacques Le Goff, op. cit., p. 137. 
30 Ibidem, p. 134. 
31 Roberto S. Lopez, La rivoluzione commerciale del 
Medioevo, Einaudi, Torino, 1975, p.91. 

efervescent au avut-o scrierile specifice 
cum ar fi Paolo da Certaldo, Cartea 
bunelor obiceiuri, un fel de manual cu 
sfaturi pentru folosirea eficientă a banilor, 
pentru succesul în afaceri 32. Pe la 1340 
circula tratatul Practica negustoriei (La 
Pratica della mercatura), în care 
Florentino Pegolotti face o listă 
impresionantă cu 286 produse 
cuprinzând mirodenii, condimente, dar și 
articole pentru farmacie, vopsele, 
parfumuri, adică de spițerie. Erau aduse 
din India, China și Extremul Orient de 
către arabi, apoi preluate de din porturile 
Acra, Beirut și mai ales Alexandria. Era 
timpul orașului, „timpul economiei, al 
muncii și al comerțuluiˮ (Jacques Le Goff). 
Dacă timpul Bisericii era al lui Dumnezeu, 
timpul orașului era unul laic, terestru și 
rațional. Orologiile mecanice apărute pe 
frontispiciile catedralelor nu mai măsurau 
doar orele rugăciunilor, ci și câștigurile 
negustorilor. 

De la anul 1000 pînă la Renaștere, 
rolul negustorilor în schimbarea 
mentalităților și în progresul social și 
economic rămâne fundamental: „Dacă la 
sfârșitul Evului Mediu Europa devansează 
toate celelalte civilizații ale lumii,…dacă ea 
își începe atunci expansiunea mondială 
destinată să modifice chipul întregii 
noastre planete, negustorii și-au adus o 
contribuție fundamentalăˮ33. 

 

 III. DEZVOLTAREA 
FINANȚELOR 

Activitatea manufacturieră, 
comerțul și activitatea bancară se 
susțineau reciproc, generând o bogăție 
impresionantă. Marile bănci florentine din 
Duecento și Trecento aparținând 
familiilor Bardi, Peruzzi, Spini, 
Frescobaldi, Mozzi, Acciaiuoli, Bonaccorsi  

                                                 
32 Il libro di buoni costumi, Le Monnier, Firenze 
1945. 
33 Jacques Le Goff (coordonator), Omul medieval, 
trad. Ingrid Ilinca și Dragoș Cojocaru, Ed. Polirom, 
Buc., 1999, p. 259. 
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împrumutau bani cu dobândă mare, dar și 
cu mare risc, papilor din Avignone, 
suveranilor din Europa (mai ale regilor 
Angliei și ai Franței) susțineau 
manufacturile textile. La Florența se 
produceau și se finisau între 7%-10% din 
toate țesăturile și pânzeturile de lână, de 
in și de mătase ale Occidentului, cu o mare 
cerere pentru vopselurile scumpe și 
pentru alaun, un minereu ce fixa culorile, 
adus din Turcia și mai apoi de la Tolfa, de 
lângă Roma, familia Medici cumpărând de 
la papă cu 30.000 de florini monopolul 
extragerii, producerii și vânzării. 

Solistul acestei activități orchestrate 
ce producea bunăstarea a fost florinul de 
aur (fiorino dʼoro), monedă bătută la Zecca 
di Firenze, monetărie a statului, începând 
din 1252, folosită în afacerile 
internaționale, de mare anvergură, în timp 
ce florinul de argint bătut din 1296 era 
destinat afacerilor mici, interne. Oficialii 
Monetăriei (Uficciali della Zecca) 
supravegheau și garantau corectitudinea 
monedei: unul aparținea breslei Arte del 
Cambio, altul făcea parte din Arte di 
Calimala. Avea diametrul de 21 de 
milimetri , cântărea 3, 5368 grame, iar 
aurul era de 24 de karate: „…Negustorii 
din Florența dădură ordin împreună cu 
poporul și comuna să se bată monedă de 
aur în Florența; Și atunci începu buna 
monedă de aur fin, care se cheamă florini 
de aur, și valora unul 20 soldi. Și asta 
fu…în luna noiembrie, anul lui Hristos 
1252. Care florini, 8 cântăreau o uncie, și 
pe o parte era încrustat crinul, și pe alta 
Sfântul Ionˮ34. În momentul de față, 
specialiștii evaluează 1 florin de aur la 
110 euro, respectiv 150 de dolari. Un 
personaj- cheie în nașterea finanței îl are 
schimbătorul de monede (il 
cambiavalute). În Europa circulau diverse 
monede, cu un conținut diferit de metal 
prețios, așa încât numai acesta cunoștea și 
era autorizat să stabilească valoarea lor. 

                                                 
34 Giovanni Villani, Nuova cronica, a cura di 
Giuseppe Porta, 3 voll., Parma 1990-1991, libro VI, 
capitolo LIII. 

Banca Peruzzi avea 15 filiale și 90 de 
funcționari angajați în punctele cele mai 
fierbinți ale traficului comercial, în toată 
Italia (Genova, Pisa, Napoli, Veneția, 
Sardinia, Sicilia), dar mai ales în exterior: 
Bruges, Paris, Cipru, Avignone, Londra, 
Maiorca, Rodos, Tunisia. Spune Giovanni 
Villani că Banca Peruzzi avansase regelui 
Angliei 600.000 de florini aur, celui al 
Napolelui 100.000, în timp ce regele 
Franței i-a alungat din regatul său după ce 
le-a confiscat averile . 

A doua coloană vertebrală a sistemului 
bancar florentin, prin Piero Gualterotto di 
Bardi, cumpărase prin 1332 o proprietate 
și un castel lângă Prato cu 10.000 de 
florini, momentul începerii ascensiunii. În 
1427 trăiau la Florența 60 de nuclee 
familiale, ramificații ce purtau numele 
Bardi, 45 dintre ele așezate în cartierul 
Oltrarno. Scrie Villani că cei 900.000 de 
florini  împrumutați lui Eduard al III-lea al 
Angliei valorau un regat (valea un reame; 
însuși istoricul a fost încarcerat fiind 
amestecat în acest împrumut, după care în 
1348 va muri din cauza epidemiei de 
ciumă. În momentul maximei străluciri, 
Compagnia Bardi era una dintre cele mai 
bogate din Europa, cu un venit chiar mai 
mare decât al familiei Peruzzi. Compagnia 
avea între 1310-1345  un număr de 346 
de angajați și, împreună cu Pazzi și 
Acciaiuoli, deținea monoplul finanțelor 
pontificale. Din neamul lor și-a ales 
Cosimo de Medici soția, Contessina deʼ 
Bardi, care va fi și bunica lui Lorenzo 
Magnificul.  

Companía Acciaiuoli a fost fondată la 
1282, devenind bancherii familiei de 
Anjou ce conducea regatul Napoli, dar și ai 
papei. La fel de vestită era și banca 
familiei Strozzi care avea filiale în toată 
Europa. Cei din familia Strozzi erau vestiți 
pentru luxoasele construcții rezidențiale, 
pentru preocuparea lor pentru artă și 
cultură, mai ales prin Palla Nofri Strozzi, 
fin literat, filosof, colecționar de 
manuscrise rare, cunoscător de latină și 
greacă. 
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 Falimentul băncilor Bardi și Peruzzi a 
provocat un șoc atât de mare Florenței, 
încât timp de jumătate de secol nimeni nu 
le-a luat locul, până la întemeierea Băncii 
Medici. „Trebuie observat că Banca Medici 
nu va ajunge niciodată la dimensiunile 
avute de cele conduse de Peruzzi și Bardi. 
De la 88 de bănci cât numărase Florența la 
apogeu, în vremea Medicilor nu mai 
existau decât 33ˮ35. Termenul bancrută 
are o istorie interesantă, el provenind din 
banca rotta = bancă ruptă (banca 
însemnând chiar obiectul fizic pe care 
negustorul așeza monedele, iar rotta 
însemnând ruptă, aici cu sensul de  
falimentată). 

 În momentul maximei dezvoltări, 
banca Medici, cea mai importantă din 
Europa vremii, nu avea decât 7 filiale și 65 
de funcționari, mai puțini decât Bardi și 
Peruzzi. Întemeietorul dinastiei Medici 
lăsase fiului său Cosimo de Medici o 
moștenire de 180.000 de florini de aur. 
Cât timp a condus destinele Florenței, 
acesta,  supranumit il Vecchio, dar și Pater 
Patriae, cheltuiește circa 400.000 de 
florini pentru opere de binefacere și 
înfrumusețare a orașului său, făcându-l 
unul dintre cele mai vestite din lume. A 
construit biserici, drumuri, monumente, a 
contribuit substanțial la construirea 
Cupolei catedralei orașului, vestita Santa 
Maria del Fiore. Vilele sale construite de 
cei mai buni aehitecți ai vremii erau 
adevărate bijuterii arhitecturale și 
artistice: Caffaggiolo, Careggi, Trebbio, 
Palazzo Medici. În acesta din urmă, 
pictorul Benozzo Gozzoli creează pe la 
1459 capela faniliei împodobită cu 
frescele  capodoperei sale „Il Viaggio dei 
Magiˮ, ca semn al magnificenței vestitei 
familii. Cosimo mărește de 4 ori 
moștenirea lăsată de tatăl său și 
perfecționează sistemul bancar după 
modelul holding-ului. Capii filialelor din 
teritoriu erau cu grijă aleși de Cosimo 

                                                 
35 R. de Roover, Il banco Medici dalle origini al 
declino (1397-1494), trad. it., Ed. La Nuova Italia, 
Firenze, 1970, P.123. 

dintre familiile de vază, bogate, 
credincioase seniorului: Portinari, 
Martelli, Sassetti, Rucellai, Ginori. 

 La conducerea destinelor Republicii 
Florența se afla un nucleu format din circa 
140 de familii, care acumulaseră o bogăție 
uriașă și spectaculoasă. Pentru 
evidențierea forței financiare a acestor 
familii este relevant documentul numit Il 
Catasto, ce intră în vigoare la 22 mai 1427 
și precizează: bunurile imobile și mobile 
ale fiecărui cap de familie, veniturile și 
împrumuturile, sumele datorate statului 
ca impozite. La un venit de până la 100 de 
florini,  impozitul era de 3%, iar la 
venituri între 100-1000 de florini 
impozitul era de 5%, taxa crescând apoi 
direct proporțional pentru sumele mai 
mari de 1000 care nu erau puține. În felul 
acesta, rezultatul imediat a fost colectarea 
a 25.500 florini pentru oraș, folosiți mai 
ales pentru susținerea războiului cu 
Milano. Cele 60 de mii de familii luate în 
evidență prin declarații fiscale evidențiază 
informații despre circa 265 de mii de 
oameni din Florența, Pisa, Pistoia, Prato, 
Arezzo, Volterra, Cortona San Miniato, dar 
și din contado (zona rurală), adică din 
toată Toscana. S-au întocmit 4 registre 
mari, câte unul pentru fiecare cartier, iar 
până la 1480 s-au mai făcut încă 8 
recensăminte. „Pentru cel mai bogat 
cetățean, Palla Strozzi, au fost necesar 33 
de pagini pentru a face lista celor 30 de 
case și palate, 45 de moșii, 94 de mii de 
florini învestiți în Muntele de Pietateˮ36.  
Întreprizătorii au dus o politică agresivă și 
inovativă. Francesco Datini  după 1385 
controla  317 muncitori filatori la Prato și 
mai bine de 453 împrăștiați în  95 de sate 
toscane. Datele din Cadastru sunt 
impresionane și lămuritoare.37  

                                                 
36 Arnold Esch, LʼItalia alla fine del Medioevo, 
Firenze University Press, 2006, p.73. 
37 David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber (trad. 
ital.), I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul 
catasto fiorentino del 1427, Bologna, Il Mulino, 
1988. 
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140 de persoane capi de familie aveau 
un venit mai mare de 10 mii de florini 
fiecare, o sumă considerabilă, dacă nu 
foarte mare. Primii 10 contributori aveau 
un venit mai mare de 40 de mii de florini. 
Următoarele 15 familii aveau un venit 
superior sumei de 20 de mii de florini. 
Dacă luăm act că primele 140 de 
personaje reprezentau de-abia 1,4% din 
totalul contributorilor republicii și că 
venitul mediu pe cap de locuitor se ridica 
la aproximativ 5 mii de florini, devine 
evident că Florența dispunea de o avere 
incredibilă. 

Cercetătorul american Richard A. 
Goldthwaite precizează câteva aspecte 
concluzive în urma studiului său ce ia în 
discuție 3 secole de istorie economică 
florentină (XIII-XV): „Florența a fost timp 
de trei secole inima pulsantă a 
economiei europene și principalul 
centru de dezvoltare a capitalismului 
[…] Bunăstarea a fost reciclată și învestită 
în capital uman, transformată în 
patrimoniu alarhitecturii urbane, al artei 
și al unei tradiții artizanale niciodată 
egalate de vreun alt orașˮ38 (s.n. I. 
Gănguț). 

 

IV. MUNCA 
Din punctul nostru de vedere, toate 

explicațiile și argumentele care 
desemnează Florența ca leagăn al 
Renașterii gravitează în jurul ideii de 
muncă. În Piața Domului se găsesc trei 
monumente care transmit cu o forță 
convergentă impresionantă câteva idei-
simbol, care vor face ca această triadă să 
devină model cu mici variațiuni pentru 
alte așezări din Peninsulă și din întreg 
creștinismul occidental. Este vorba de 
catedrala Santa Maria del Fiore, 
Baptisteriul și Clopotnița (il Campanile), 
adică simbolul credinței, al devoțiunii, al 
frumosului. Ideea de muncă țâșnește prin 
toți porii: „Florența în secolele XIII și XIV 

                                                 
38 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze 
rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 

este un mare șantier: hărnicia locuitorilor 
săi transformă o mică așezare urbană 
într-un mare oraș, protagonist al istoriei. 
Sunt ani de puternic spirit întreprinzător 
în economie, de forță estetică; fervoarea 
negustorilor se intersectează cu geniul 
artiștilor și totul- de la gestul obscur al 
țesătorului până la lucrarea luminoasă a 
pictorului- colaborează la strălucirea 
orașului.39 Asistăm la o profundă 
schimbare, la o  evoluție în privința 
concepției despre muncă. Departe de a 
rămâne semn de dispreț și înjosire, munca 
devine simbol al meritului și al nobleții. 
Biserica Orsanmichele ilustrează cel mai 
bine prețuirea muncii, fiecare meserie din 
cele care compun Artele alegându-și ca 
patron câte un sfânt protector, sfinți 
expuși în nișele exterioare ale bisericii, 
creații ale celor mai buni sculptori ai 
vremii. 

Omul medieval n-a mai simțit munca 
drept activitatea servilă a sclavului, ci ca o 
acțiune a omului liber. Prin muncă omul 
continua activitatea dumnezeiască a 
Creatorului suprem, se edifica civilizația, 
iar timpul devenea istorie. În toate orașele 
medievale, cu atât mai mult la Florența, 
există opere vizuale, de arhitectură, 
pictură sau sculptură care elogiază 
munca: „Dumnezeu este eternul lucrător 
care creează din nimic toate lucrurile și 
cheamă omul să colaboreze la creație. În 
această vocație consistă toată demnitatea 
muncii umane.ˮ40 Munca și frumusețea ca  
expresii ale unei noi concepții 
antropologice constituie conținutul 
plăcilor (panourilor în relief) așezate la 
baza Campanilei lui Giotto. Este vorba 
despre o concepție autentic umană asupra 
muncii, cea care apare în reliefurile 
sculptate, un adevărat poem al muncii, 
care i-a făcut pe cetățenii Florenței 
protagoniști ai istoriei. Iată modelul 
impus de Florența prin cele trei opere 

                                                 
39 Mariella Carlotti, Il lavoro e l’ideale. Il ciclo delle 
formelle del Campanile di Giotto, Societá Editrice 
Fiorentina, 2008, p. 10. 
40 Ibidem, p. 9. 
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din Piața Domului: credință-istorie-
artă. 

Cultul muncii, rațiunea succesului său 
ca cea mai importantă acțiune a omului nu 
derivă din vreo tradiție istorică glorioasă, 
nefiind semnificativă în vârstele 
civilizațiilor precedente, nici cea etruscă, 
nici cea romană, nici măcar din cea 
medievală timpurie. Semnificațiile muncii 
izvorăsc din capacitate antreprenorială a 
locuitorilor săi, din priceperea, hărnicia și 
talentul lor. Clopotnița, cu sunetul 
clopotelor care marcau  trecerea timpului, 
cu plăcile lor în relief așezate pe două 
etaje, vorbește despre activitățile omului, 
despre legătura dintre muncă, om și 
istorie. 

 

V. DEZVOLTAREA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  ȘI  
A  BIBLIOTECIOR 

 Una dintre explicațiile dezvoltării pe 
toate planurile și într-un mod spectaculos 
a societății florentine se află în 
dezvoltarea învățământului. Acest 
fenomen a constituit o necesitate și, în 
plus, era și în spirito del tempo. La 1300, 
Florența era orașul cel mai alfabetizat din 
Europa, 40% dintre copiii între 5-14 ani 
frecventând școala. Locul școlilor de pe 
lângă mănăstiri a fost luat treptat de 
școlile laice, publice, comunale, care erau 
în principal de două feluri: scuola di 
grammatica și scuola di abaco. Primele 
instruiau copiii să scrie și să citească, iar 
celelalte îi învățau aritmetica, acele 
calcule necesare în ateliere, în comerț, în 
contabilitate. Importanța acordată 
școlilor, educării și instruirii copiilor și 
tinerilor se explică prin faptul că au fost 
cerute de viață, de realitate. Se predau 
matematica, elemente de geometrie de 
bază, științele, istoria, geografia, etica, dar 
și educația fizică și muzica. Școala 
florentină era mai modernă decât ne 
închipuim (Carlo Cipolla, Istruzione e 
sviluppo, 1969, Il Mulino, Bologna, pp.53-

54). Dezvoltarea școlilor în efortul de 
redescoperire a culturii clasice latine și 
grecești, dar și pentru a răspunde 
cerințelor vieții de zi cu zi în manufacturi, 
bănci, comerț, a avut urmări decisive în 
înflorirea învățământului pentru mai bine 
de patru secole. Acestea au constituit 
bazele școlilor superioare, ale 
Universităților din întreaga Europă până 
la începutul secolului al XX-lea. 

Despre biblioteci. Epoca pe care o 
cercetăm reprezintă o adevărată explozie 
a producerii, a circulației și a comerțului 
cu cărți și manuscrise. Nu întâmplător au 
apărut acum importantele biblioteci din 
Veneția, Ferrara, Mantova, Biblioteca 
Vaticana din Roma sau Biblioteca 
Laurenziana Medicea la Florența. 
Bibliotecile Renașterii au avut valențe 
funcționale multiple: păstrarea 
manuscriselor și a cărților; o funcție 
culturală în circulația ideilor; o funcție 
educativă în transmiterea experienței 
către generația tânără;  o funcție 
estetică, deoarece manuscrisele și cărțile 
legate prețios erau ele înseși obiecte 
estetice, iar aici se desfășurau cenacluri, 
spectacole de teatru și muzică. Rolul 
fundamental l-au avut acele scriptoria 
monastica, unde se copiau, se multiplicau 
manuscrisele valoroase.  

 Treptat, acestea se laicizează, 
ajungând să execute comenzi care se 
plăteau foarte bine. Unul dintre cei mai 
vestiți proprietari de bottega dei 
manoscritti din Florența era Vespasiano 
da Bisticci, vizitat deseori de umaniștii 
vremii, în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea. Manuscrisul și cartea devin 
obiecte de artă, textul fiind împodobit cu 
motive florale sau zoomorfe, iar legăturile 
acestora confecționate artistic cu aur, 
argint și pietre prețioase. Caligrafia era la 
mare căutare și considerată artă majoră. 
Arta manuscriselor cu miniaturi minuțios 
și măiestrit confecționate devine artă cu 
statut deplin, ca pictura sau arhitectura. În 
aceste ateliere, manuscrisele erau 
corectate, multiplicate, catalogate, 
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legate și autentificate. Până la apariția 
tiparului cu litere mobile, invenția genială 
a germanului Guttenberg, bottega dei 
manoscritti a însemnat un loc important 
de propagare a culturii umaniste și a 
Renașterii în marile centre urbane din 
Italia și mai apoi în toată Europa. Astfel, 
vestitul librar Vespasiano da Bisicci 
execută o comandă de 200 de volume în 
22 de luni, la cererea lui Cosimo de 
Medici, fondatorul uriașei biblioteci 
Medicea Laurenziana, care numără 11.000 
de manuscrise și 2.500 de papirusuri 
egiptene. Valoarea inestimabilă a acestei 
biblioteci este sporită de aportul artistic al 
arhitectului, nimeni altul decât 
Michelangelo Buonarotti,  care  
construiește clădirea  cu  o înălțime mai 
mare decât lungimea sa, cu un plafon  
reprezentând din fresce o uriașă 
constelație. Este perioada în care 
manuscrise și cărți păstrătoare ale culturii 
și civilizației de sorginte ebraică, arabă, 
musulmană, greacă, latină, creștină sau 
laică, sunt traduse și circulă într-un spațiu 
foarte larg într-o adevărată frenezie. Toți 
umaniștii erau pasionați de manuscrise și 
cărți. Este suficient să-i  amintim pe 
Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, 
Lorenzo Valla, Leon Battista Alberti sau 
Pico della Mirandola, corifeii 
Umanismului și Renașterii. 

Despre transferul culturii bizantine. 
Până la Renașterea italiană, 
Constantinopole, orașul sfânt al 
Bizanțului, a deținut hegemonia culturii și 
civilizației. Oraș al artelor și al științelor, 
era depozitarul unui tezaur material și 
spiritual impresionant. După decăderea 
școlilor filosofice din Atena și Alexandria, 
această metropolă a menținut vie tradiția 
elenistică, pe care avea s-o transfere 
Italiei și Europei în trei momente 
distincte: 

Către sfârșitul veacului al XIV-lea, deja 
începuse o mișcare de atragere a 
erudiților bizantini către Florența, către 
Italia. La 28 martie 1396, secretarul 
Republicii florentine, Coluccio Salutati, el 

însuși umanist erudit, îi scria o scrisoare 
învățatului bizantin Manuel Chrisolora 
prin care îl invita la Florența: …noi am 
hotărât să chemăm un învățat…ce poate 
să-i învețe limba greacă pe concetățenii 
noștri, dând astfel înfloritului Studium al 
orașului Florența…strălucirea unei noi 
glorii (Radu Manolescu, Orașul medieval, 
Buc., 1976, p. 294).  

La 1421, G. Aurispa face o călătorie în 
Grecia, după care aduce în Italia 238 de 
volume în limba greacă, cunoscute sub 
numele de codexuri. 

Al doilea val de erudiți bizantini a 
ajuns în Italia cu ocazia Conciliului de la 
Ferrara-Florența în anii 1438-1439, când 
s-a încercat, fără rezultat, reconcilierea 
Bisericii romane cu cea bizantină. Aceștia 
au fost uimiți de mareția cetății Renașterii 
și au aflat că manuscrisele, cărțile rare 
grecești, obiectele de artă din vechiul 
Bizanț sunt la mare căutare aici și pot 
valora greutatea lor în florini de aur. 
Ultimul val și cel mai consistent s-a 
produs după căderea 
Constantinopolelui, la 1453. După 
mărturiile scrise ale vremii, au debarcat 
atunci la Florența și în alte centre urbane 
italiene peste 100 de grămătici, umaniști, 
sculptori, pictori, arhitecți, muzicieni, 
astronomi și filosofi, având asupra lor 
manuscrise rare, cărți, obiecte de artă, 
precum și toată cultura și înțelepciunea 
vechilor greci. Acum se scriu cărți de 
gramatică a limbii grecești (Konstantinos 
Lascaris publică la 1467 Gramatica 
limbii grecești), se traduc din greacă în 
latină, pentru prima dată după sursa 
originală, Platon, Aristotel, Homer și toată 
pleiada de gânditori ai vechii Elade, 
completându-se în mod fericit cultura 
clasică latină cu cea greacă.  

În spațiul italian s-a produs o 
adevărată bătălie de idei între adepții 
filosofiei lui Arisotel, avându-l ca 
exponent pe Giorgio din Trapezunt și 
tabăra platonicilor avînd în frunte pe 
Giorgio Gemisto Plethon. Cel care a reușit 
o relativă conciliere a celor două tabere a 
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fost cardinalul Vasilios Bessarion, bărbat 
de o mare erudiție, care  a rămas în 
conștiința italienilor drept il più greco fra i 
latini e il più latino fra i greci. Florentinii 
renascentiști au găsit o rezolvare originală 
a acestei probleme, născându-se astfel 
Academia Neoplatonică, patronată de 
familia de Medici, bancheri care au 
acumulat pentru ei, dar și pentru Cetate și 
pentru Italia, cu vocația indiscutabilă de 
mecenat. Fruntașii neoplatonismului, 
Leon Battista Alberti, Marsilio Ficino, Pico 
della Mirandola, au influențat pentru mult 
timp mișcarea de idei din întreaga Europă. 

 

VI.  SPIRITUL 
COMPETITIV 

Una dintre explicațiile pentru care 
Florența trebuie socotită leagănul 
Renașterii este ideea de concurență, de 
concurs, de întrecere, în sensul nobil al 
cuvântului, idee existentă în structura 
psihică, în forma mentis a cetățenilor 
mândrei cetăți, ca o a doua natură. 
Renașterea la Florența este renumită și 
pentru faptul că este terenul rivalităților 
intense, uriașe. Cei doi giganți ai timpului, 
ce se detașează în mod vădit de 
contemporanii lor, artiști geniali la rândul 
lor, Leonardo și Michelangelo, nu s-au 
putut tolera unul pe celălalt, dar poate 
această provocare sănătoasă i-a împins 
să-și folosească întregul potențial artistic 
creativ. Același efect l-a avut   și conflictul 
dintre Lorenzo Ghiberti și Filippo 
Brunelleschi, care a durat decenii, pornit 
de la concursul legat de cea de-a treia 
poartă a Baptisteriului, Porta del Paradiso. 
Prin urmare, Florența din secolul al XV-lea 
lasă o moștenire uriașă, fiind  multe de 
învățat în sistemul de inițiere și inovare 
artistică. Rivalitățile pe plan cultural, 
artistic, pe tărâmul frumosului, au avut în 
epocă și în perioada următoare rezultate 
estetice extraordinare.     

Florența devine noua Atenă a Europei 
odată cu înființarea Academiei Platonice 
in 1459, sub patronajul familiei Medici, în 

vila acestora de la Careggi. Conducatorul 
acestui grup de discuții era Marsilio 
Ficino, principalul traducator al operei lui 
Platon. Principala lor preocupare și 
pasiune în cadrul grupului era să traducă 
și să comenteze scrierile lui Platon. 
Academia Platonică îi  avea în rândurile 
sale pe filosoful Picco della Mirandola și 
pe artiștii Donatello, Boticelli, Alberti, 
Verrocchio, Lippi si Signorelli. Se pare că 
și tânărul Michelangelo, pe vremea când 
stătea la curtea lui Lorenzo di Medici intra 
deseori in legatură cu aceast grup 
filosofic. 

Florența era acum capitala artistică a 
lumii mediteraneene si centrul cultural 
al intregului continent. În această epocă, 
aspectul orașului  se schimbă: vechile 
locuințe medievale, fortificate, cu 
turnuri de apărare,  se transformă 
în câteva zeci de ani în frumoase palate, 
impunatoare și elegante, aparținând celor 
mai de vază  dintre florentini. 

Palatele aveau 2-3 nivele, cu ziduri 
groase si fațade din blocuri de piatră. 
Conceptul construcției de formă 
cubică era reprezentativ. În centrul 
palatului se afla curtea interioara – il 
cortile- delimitată de arcade. Interiorul 
acestora era împodobit cu fresce, 
sculpturi și panouri în relief, la fel ca în 
antichitate. Fațadele aveau etajele 
separate de profiluri orizonatele, iar 
ultimul nivel era încheiat cu streașina 
cornișei, puternic proiectate în exterior și 
înfrumusețate cu elemente decorative. De 
altfel, cornișa reprezintă unul dintre 
elementele tipice ale unui palat 
renascentist florentin. La etaje, ferestrele 
duble aveau arce în partea lor superioară, 
care ușurau din masivitatea construcțiilor.  

Dintre aceste palate, cele mai 
reprezentive au fost Palazzo Medici, 
Palazzo Rucellai, Palazzo Strozzi și  
Palazzo Pitti, toate aparținând unor mari 
familii de bancheri. Omul nou al 
Renașterii ținea într-o mână Biblia cu 
învățăturile  creștine, iar în cealaltă marile 
opere ale culturii păgâne, ale Antichității 
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grecești și latine, redescoperite cu o 
uimire similară celui nou venit pe lume, 
moștenire   pe care a luat-o ca ideal de 
viață personală, culturală și artistică. Este 
de bun-simţ să admitem că transformarea 
minţii omului medieval şi evoluția lui spre 
omul Renaşterii  s-a realizat  treptat, sub 
influența noilor experienţe, cu schimbări  
nesesizabile de-a lungul  mai multor 
generaţii. Așadar, Renașterea s-a născut 
din spiritul de competiție notoriu al 
toscanilor.  

 

VII DIVERSITATEA 
CREDINȚELOR 
RELIGIOASE 

 În secolele al XII-lea și al XIII-lea, în 
sânul bisericii catolice  au apărut ordinele 
așa-zise cerșetoare sau mendicante, în 
Italia și în alte părți ale Europei. Ordinele, 
prin răspândirea lor au determinat 
răspândirea culturii, înființând școli 
teologale în interiorul conventelor pentru 
instruirea călugărilor sau chiar 
universități. Datorită răspândirii 
ordinelor pe teritoriul mai multor ţări au 
apărut scrieri în limbile naţionale, 
deoarece predicatorii traduceau textul 
biblic spre a-l putea transmite  poporului 
neștiutor de limbă latină. Răspândirea 
ordinelor mendicante în Italia și apoi în 
întreaga  Europă a avut un rol civilizator, 
contribuind la  răspândirea credinţei 
creştine de tradiție  latină, la închegarea 
oraşelor prin polarizarea în jurul lor a 
comunităţilor care căutau vecinătatea și  
rugile călugărilor, consideraţi oamenii cei 
mai aproape de Dumnezeu, pentru 
mântuire. Aceste ordine religioase au 
imprimat dinamism religiei fiind 
acceptate chiar de Papă, promovând  un 
drum de urmat în vederea obţinerii 
mântuirii. Ele au contribuit la dezvoltarea 
oraşelor, la înlăturarea ereziilor care 
ameninţau religia catolică, la înfiinţarea 
universităţilor. Au promovat modestia, 
simplitatea, austeritatea, chiar sărăcia, 

refuzând ideea de proprietate, atât 
individuală, cât și colectivă. Ordinele 
mendicante au caracterizat din punct de 
vedere religios o epocă, cea a secolelor 
XII-XVI, mai ales în târguri și orașele mari, 
fiind considerate un factor de progres. 

Ideea pe care vrem să o evidențiem 
este deplina libertate a acestor ramuri ale 
credinței creștine, mediul liber în care au 
putut coexista chiar concura în 
construirea unor lăcașe de o frumusețe și 
bogăție impresionante. Iată tabloul 
ordinelor mendicante la Florența și 
bisericile reprezentative: dominicanii- 
Santa Maria Novella; franciscanii- Santa 
Croce; carmelitanii-Santa Maria del 
Carmine; servitorii Mariei (i serviti)- SS. 
Annunziata; eremiții (călugării 
augustinieni)- S. Spirito etc. 

 

VIII. MARII CANCELARI  
AI  FLORENȚEI 

Puține orașe pot face concurență 
Florenței privind grija acordată propriei 
istorii, preocupare datorată în primul 
rând marilor săi Cancelari, care, pe lângă 
respectul acordat documentelor, erau și 
iluștri scriitori, oameni de cultură, 
umaniști. Enumerându-i pe principalii 
cancelari ai Florenței și perioada când au 
ocupat această funcție, va deveni mai clar 
de ce această cetate a fost sortită s-o ia cu 
mult înaintea altora: Coluccio Salutati 
(1375- 1406), Leonardo Bruni (1410-
1411 și 1427-1444), Carlo Marsuppini 
(1444-1453), Poggio Bracciolini (1453-
1458), Bartolomeo Scala (1465-1497). 

Laudatio Florentinae urbis (Elogiul 
cetății Florența-1402) reprezintă o 
celebrare a orașului prezentat ca oraș-stat 
ideal în toate aspectele sale : poziția 
geografică favorabilă, clima prielnică, 
splendoarea construcțiilor publice și 
private, hărnicia și iscusința locuitorilor, 
vocația republicană.  Deja Coluccio 
Salutati exaltase noțiunea de libertate 
legând-o de respectarea legilor. Bruni reia 
ideea înaintașului său și-i adaugă 
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imaginea figurată a porților deschise prin 
care garantează cetățenilor ei  libertățile 
cetățenești și egalitatea în fața legilor: „în 
niciun loc de pe pământ nu este atâta 
libertate și atâta egalitate în fața legilor 
între cetățenii cei mai de vază și cetățenii 
cei mai umili“. 

Istoria Florenței este tipică pentru 
majoritatea orașelor italiene care n-au 
evoluat către soluția dinastică precum 
Franța sau Spania și nici n-au dezvoltat o 
viață de curte. Încă din secolul al XI-lea 
apăruseră acele republici independente 
(republiche marinarie) precum Amalfi, 
Veneția, Pisa. În secolul următor au apărut 
alte Comune libere ca Milano, Siena, Lucca, 
Florența, Verona, conduse de cetățeni 
liberi care se ocupau cu meșteșugurile și 
comerțul. „Mai mult în cazul Florenței 
decât al oricărei alte Comune, procesul 
prin care marea burghezie, prin 
intermediul Artelor, ajunge să pună 
stăpânire pe puterea politică, folosind-o 
pentru creșterea preponderenței 
economice și financiare ˮ41. 

Ilustrul savant american Richard A. 
Goldthwaite s-a mutat la Florența de mai 
bine de un deceniu și a lăsat o serie de 
analize valabile, foarte bine argumentate. 
Printre acestea, convingerea că faza de 
maximă expansiune și inovație a Florenței 
a avut loc în jumătatea a doua a lui 
Trecento, iar Quattrocento a însemnat o 
încununare a eforturilor anterioare (Finis 
coronat opus - Horatius) și o nouă înflorire 
economică ce a ținut pe toată durata 
domniei lui Cosimo de Medici. 

Unul  dintre argumentele sale că 
originile capitalismului trebuie căutate la 
Florența a fost acceptat și de profesorul 
Sergio Togneti, fin cunoscător al 
problemei: „Între Florența și Prato s-a 
păstrat cea mai mare colecție de 
documente contabile medievale și 
renascentiste, 2.500 pentru secolele XIII-
XV, dar  10.000 dacă adăugăm secolul al 
XVI-lea, colecție pe care au lucrat istorici 

                                                 
41 Arnold Hauser,  Storia sociale dell’arte , vol.II,, 
trad. it. Anna Bovero, Einaudi, Torino, 1995, p. 20. 

de mare calibru precum Armando Sapori, 
Federigo Melis sau Raymond de 
Roover”42.  

În aceeași lucrare aflăm o afirmație 
năucitoare, greu de crezut, dacă n-ar fi 
seriozitatea și renumele profesorului 
italian, specialist pasionat în  istorie și 
economie socială: „În orice caz, în 1427, 
40% din familiile florentine dețineau 
99,7% din averea brută raportată, puțin 
mai mult decât averea brută a Statelor 
Unite în 1995 (95,3%) ”.43 

 

IX.  EXPLICAȚIA LUI 
GIORGIO  VASARI 

  În introducerea la viața și opera lui 
Perugino, primul istoric de artă al lumii 
observa, bazâdu-se pe cunoașterea directă 
a realităților vremii, că „în Florenţa, mai 
de grabă ca oriunde, artiştii izbutesc să se 
desăvîrşească în toate artele, dar mai cu 
seamă în pictură, deoarece aici sunt 
îmboldiţi de trei lucruri, şi anume : În 
primul rînd de critica pe care o fac mulţi 
şi din belşug, aici născîndu-se oameni 
liberi din fire, pe care nu-i mulţumesc 
operele de calitate mijlocie şi care, atunci 
cînd preţuiesc vreo lucrare, ţin mai 
curând seama de frumuseţea şi de 
măiestria ei, decât de persoana 
autorului ; În al doilea rînd, de faptul că, 
dacă vrei să trăieşti, trebuie să fii 
muncitor, ceea ce nu înseamnă altceva 
decât să te foloseşti întruna de minte şi 
judecată - fiind iscusit şi harnic în ceea 
ce faci - şi, în sfârşit, să ştii să cîştigi, căci 
Florenţa, oricât de întinsă şi de 
îmbelşugată ar fi, nu are de unde să le dea 
şi celor care stau, tot atât cît celor 
înzestraţi ; al treilea lucru, de nu mai 
mică însemnătate decît celelalte două, 
este o sete de glorie şi de cinstire pe 
care aerul Florenţei o face să se nască 
şi să crească, uriaşă, în orice artist, şi 

                                                 
42 Sergio Togneti, Economia come opera dʼarte in 
Archivo Storico Italiano, Leo Olschi Editore, 
Firenze, 2009, p. 348. 
43 Ibidem, p. 361. 
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care nu le îngăduie celor înzestraţi să 
primească a sta alături - necum să rămînă 
în urmă - de unii pe care-i văd bine că-s 
oameni ca şi ei, chiar dacă-i recunosc de 
maeştri ; ba, uneori, atâta îi sileşte să 
dorească gloria, încât - dacă nu-s blânzi 
din fire şi înţelepţi - ajung bârfitori, 
nerecunoscători şi nesătui în privinţa 
cîştigurilor. Adevărat este însă că, atunci 
cînd a învăţat atât cât îi trebuie şi vrea să 
facă altceva decât să trăiască  de pe o zi pe 
alta, ca animalele - dorind deci să fie bogat 
- artistul trebuie să plece de acolo şi să 
neguţătorească în afară atât măiestria 
operelor sale cât şi faima oraşului său, 
precum fac şi doctorii cu învăţătura lor 
(Viețile…vol.I, pp. 159-160). 

Adăugăm acestor observații câteva 
elemente pe care le considerăm relevante:  

a. reînvierea culturii clasice latine, 
grecești și creștine a fost grefată pe o 
cultură populară solidă, bogată, diversă, 
din care au izvorât capodoperele lui 
Dante, Petrarca, Boccaccio, scrise în 
limba poporului, il volgare toscano, care 
avea să pună bazele italienei literare;  

b. o autoguvernare a Florenței cu 
vocație republicană, prielnică 
dezvoltării economice, sociale, spirituale;  

c. uriașa avere a familiilor de 
bancheri florentini care cheltuiau nu 
numai pentru ei, ci și pentru comunitate și 
pentru frumusețea Cetății lor, cu o largă 
vocație de mecenat;  

d. un moment de grație al Istoriei și 
al Divinității. 

Să nu uităm că familia de Medici, în 
cei 300 de ani cât a condus destinele 
Florenței, a cheltuit pentru opere de 
cultură, știință și artă impresionanta sumă 
de 1 miliard de  USD de astăzi. Oamenii 
de cultură, artiștii, savanții erau apreciați, 
plătiți în aur, fiind egali sau mai presus 
decât Papii, Principii și Seniorii. Florența 
renascentistă rămâne un subiect deschis 
care trezește nu numai interesul omului 
modern, ci și o perpetuă fascinație. 

 

CONCLUZIE:  
De fiecare element din cele enumerate 

mai sus cu cifre romane   ne-am ocupat pe 
rând pe parcursul ultimilor cinci ani în 
paginile acestei reviste. Deși unele aspect 
sunt, totuși, mai importante decât altele, 
după părerea noastră, toate la un loc au 
cotribuit la imaginea mereu fascinantă a 
Renașterii care nu mai este doar a 
Florenței, nu doar a Italiei, ci a lumii 
întregi. Un arhitect și designer italian, Giò 
Ponti,  făcea o observație adevărată și 
plină de miez: „Nu este cimentul, nu este  
lemnul, nici piatra nu este elementul 
cel mai rezistent, nici oțelul, nici sticla. 
Materialul cel mai rezistent în 
arhitectură  este Arta“. Parafrazându-l, 
ne permitem să adăugăm: „Materialul 
cel mai rezistent în Florența, în Italia, 
este Arta“.  Este întru totul valabil acest 
aforism pentru fenomenul numit 
Renaștere. 
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Despre Coridorul  
Vasari și Șirul lui  
Fibonacci  

sau Meditații către mult dorita  
Denie a zilei de Luni din Săptămâna Patimilor 

 
 

ntrebându-mă tot mai tare de ce nu 
merităm Învierea, mi-am amintit un 
moment care m-a marcat profund: 

într-o zi, soțul meu s-a întors acasă cu o 
icoană veche, era înnegrită de timp dar se 
distingeau, la o privire atentă, chipurile 
pictate, era din lemn, iar iconograful 
aplicase din loc în loc stropi din piele, sub 
formă de floare în cruce și avea în spate 
lemnul înfipt, să nu se curbeze. De unde o 
ai? L-am întrebat. Am găsit-o, aruncată la 
ghenă, la tomberonul dintre blocuri. Și 
icoana? Era acolo.  

Am luat icoana, am șters-o și am pus-o 
pe perete. Ceea ce au aruncat alții, e sfânt 
pentru noi. Mi-am plecat de multe ori 
privirea și în gând i-am cerut iertare, în 
numele celui sau celei care nu a mai avut 
nevoie de o icoană veche, pe care bunicii 
noștri o puneau la răsărit, cu prosop țesut 
curat ca o maramă, și puneau busuioc și o 
candelă sub ea. Și vorbeau cu dânsa 
bătrânii noștri. Icoana e în camera mea ca 
o aducere aminte, e vie și plânsă. De 
fiecare dată când o privesc, nu mă pot 
opri din uimire, ar fi putut să o dăruiască 
altcuiva, să o lase la o biserică, la o 
mănăstire, și totuși, icoana aceea a fost 

luată din locul unde lumea își varsă 
deșeurile. M-am întristat pentru sufletul 
celui care a alungat-o din viață-i, dar m-
am bucurat că a ajuns la noi, înainte ca 
masina de gunoi sa o malaxeze și să se 
piardă pentru totdeauna.  

Poate tocmai de aceea, mă doare și 
acum când văd cum curg șiruri de oameni 
din țară, i-am auzit pe cei care au avut 
șansa să rămână acasă, numind-i sclavi pe 
frații lor care și-au făcut bagajul și au 
plecat să culeagă și să zidească altora 
case, mai frumoase și mai mari decât pe la 
noi, i-au acuzat că nu respectă rândul, i-au 
strivit cu umilințele lor deși nu sunt decât 
niște oameni sărmani. M-am întrebat 
adânc: Cât de vinovați suntem, Doamne, 
dacă propriilor noștri frați le spunem 
sclavi? Tot așa li s-a spus și când au venit 
acasă, unii au plecat chiar din carantină 
înapoi, fără să-și mai sărute fiii pe care nu 
i-au văzut poate de un an, când sperau să 
petreacă Învierea acasă. Unii își 
cumpăraseră cu șase luni înainte bilet de 
avion, pentru că românii plecați, măcar de 
Înviere și Crăciun vor să plângă acasă, s-
aprind-o lumină pentru părinții care au 
murit între timp, fără să le fie prin 

Î 
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preajmă. Suntem risipiți și ne lăsăm 
gândirea în mâinile celor care spun 
despre noi că suntem o gloată, nu popor. 
Gloata nu are milă, e acefală. Poporul are 
suflet, e milostiv. Poporul are 
înțelepciunea lui, omul și răstignit să fie, 
judecă drept. Poate ar trebui să încetăm a 
arunca cu pietre în cei care au ales, nu de 
bine, să plece, că nu aveau delicatese la 
cină, ci buruieni și n-aveau cu ce să mai ție 
copiii la școală, ce să pună pe masă. Să nu-
i acuzăm, căci suntem de-un sânge și 
urându-i, pe noi ne urâm și, poate ar 
trebui ca, în loc să-i urâm, să le urăm să 
ajungă cu bine la muncă și să se întoarcă 
cu bine la casele lor. Și să nu muncească 
Duminica. Nu ne tihnește masa, ne 
zvârcolim ca șerpii în vizuină, au plecat să 
culeagă pământ și i-am văzut cu toții 
plecând în pribegie. Dacă am avea o 
umbră de rațiune, ne-am înghiți cuvintele 
cu care hulim împotriva lor, căci numai 
Domnul știe cu câte lacrimi au pornit 
drumul ăsta, câte lacrimi au înodat în 
barbă, câte compromisuri fac până adună 
bani ca să mai văruiască o cameră în casa 
pe care, fiind din chirpici, au cimentuit-o 
anul trecut. Noi suntem poporul care-și 
aruncă icoanele la gunoi, atât cele pictate, 
vechi, din lada de zestre a bunicilor, cât și 
icoanele vii care spun: Iartă-mă, frate, nu 
mă judeca, am plecat să pun o pâine albă 
pe masă copiilor! Nu e o crimă a munci, e 
un lucru demn. Nu toți muncim la 
multinaționale, nu toți au mărs la școală și 
au ajuns domni, unora atât le-a oferit 
viața: talantul brațelor. Sunt unii buni 
când taie via, știu ce să lase să crească, 
alții știu cum să curețe livada, alții au 
mână grozavă și li-i grădina plină de 
lalele, bujori, crăițe, crini de câmpie, 
trandafiri de dulceață, au zmeur, mure, 
căpșuni, alții dintr-un fir beteag de răsad 
scot un vrej uriaș de fasole. De ce nu-i mai 
privim pe oameni prin prisma luminii? 
Contează mult cum îl privim pe om: 
printr-o cataractă sau printr-un ochean 
de argint? Avem albeață pe ochi și pe 
suflet de-am ajuns să fim atât de haini? 

Trăim acele vremuri în care în Italia, când 
e îngropăciune, preotul pune telefonul pe 
sicriu și slujește singur, iar familia de 
acasă ascultă prohodirea celor care mor 
fără covid. Cei din urmă sunt arși, fără 
slujbă, fără prohodire, fără preot. E 
igienic, omul e aruncat direct în 
tomberonul care arde curat, igienic, 
cenușă gândim, cenușă suntem, cenușă 
rămânem. În New York, în Cetral Park, 
morții sunt îngropați laolaltă, movile de 
gropi comune și mi-am amintit cum, cu 
foarte puțin timp în urmă, se votase Legea 
avortului la termen târziu, când fătul era 
deja viabil. Pictaseră în culori aprinse 
flacăra acestei victorii pro-avort, jubilau 
profanând viața care nici nu începuse să 
se nască. Acum un catharsis stinge totul, 
dintre mormanele de oameni se aude un 
plâns de copil, de icoană, de pribegie. Ne-
am pribegit sufletește, ne-am crezut 
dumnezei, am hulit împotriva vieții și am 
oprit cursul pur al izvorului lin care venea 
gângurind de la Dumnezeu, și-am ajuns să 
gândurim asupra unei cereri din 
Liturghie: ,,sfârșit creștinesc dă-ne nouă, 
Doamne”. Și totuși, icoana aceea nu era 
litografie, era o icoană care a auzit multe 
și și-a ascuns chipul, sub vălul cernit al 
fumului de tămâie. Icoanele nu se aruncă 
la gunoi. Sacrul nu se profanează, casa din 
care pleacă icoana devine un spațiu 
impersonal, se sălbăticește. 

Cu câțiva ani în urmă, am ajuns la 
Florența. După Galeriile Academiei, Ponte 
Vecchio, Galeriile Uffizi, unde fiecare 
centimentru pătrat era pardosit de artă, 
arhitectură, pictură, plângeai în genunchi 
de atâta frumusețe, din galeriile de artă 
spre stradă, dar străzile erau o culme a 
rafinamentului architectural, Florența e o 
bijuterie a Toscanei, un sfert din 
artefactele lumii se află acolo; palatul 
Pitti, în fiecare zi ne plimbam peste râul 
Arno, pe Ponte Vecchio, locuiam într-un 
palat construit de Lorenzo di Medici, 
pentru că el devenise casă de oaspeți. Au 
fost câteva momente în care sufletul 
spunea…nu e drept să fie atât de multă 
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frumusețe aici, atâta perfecțiune, atâta 
bun gust, atâta desăvârșire în artă, 
tavanele erau pictate cu scene de 
vânătoare, statui din marmură de Carrara, 
translucide aproape, jumătate granit, 
jumătate cristal, vedeam voaluri din 
marmură și chipuri al căror surâs a fost 
încriptat pentru totdeauna în piatră. 
Pentru Domul din Florența s-au muncit 
sute de ani. Sute de ani pentru jocurile de 
marmură alb și verde pe umerii cărora 
ședeau porumbei cu aripile lăsate, 
aproape bolnavi. Câteva vieți dacă s-ar 
întoarce un artist la Florența și tot ar mai 
avea ceva de învățat. Printre punctele 
intangibile publicului se numără 
Coridorul Vasari, un culoar ce leagă 
Palazzo Vecchio de Palazzo Pitti, construit 
de Cosimo di Medici, în 1565, în cinci luni. 
Acel coridor, pe care doar un număr 
foarte restrâns de oameni îl știu și 
primesc permisiunea de a-l vizita, 
reunește o galerie impresionantă de 
autoportrete, o pinacotecă unică, din 
tezaurul universal. Am plecat din Florența 
cu gândul la singurul punct, de deasupra 
podului Vechi de peste Arno, cu gândul la 
cordonul acela ombilical, țesut cu mii de 
tablouri inestimabile, acolo unde se 
scrisese o parte din istoria lumii, cu ochiul 
format după arhitectura și cromatica 
impecabilă a Renașterii.  

M-am gândit mult atunci: ce anume ne 
reprezintă pe noi astăzi? Ce s-a construit, 
care e arhitectura ce predomină viața 
noastră? Prin ce vom rămâne noi în 
tablele timpului? Prin mall-uri? Doar 
acestea s-au construit în spațiul 
românesc, aceste hale gigant utilitariste, 
care rămân doar niște cutii în care ieri se 
fabricau rulmenți sau fibre sintetice, iar 
astăzi în interior e un mozaic comercial. 
Într-o astfel de hală a lucrat tata, când 
România mai avea combinate, uzine, 
fabrici. Astăzi, le numeri pe degete câte au 
mai rămas. Și totuși, mallurile nu sunt nici 
arhitectură, nici cultură, nici educație.  

Și totuși, noi, generația din veacul 
acesta, prin ce vom rămâne în istorie? 

Vom rămâne printr-o Catedrală. Nu 
trebuie să fii ortodox, e de ajuns să fii 
român ca să înțelegi că noi am fost mereu 
huliți în istorie, mereu dezbinați, mereu 
defăimați, că noi nu aveam dreptul, restul 
da. Au avut dreptul și au avut și timpul să 
construiască un Dom din Florența, palate, 
o bibliotecă florentină cum e cea a lui 
Lorenzo di Medici. Italia a avut dinastiile 
ei de ctitori. Cosimo di Medici a fost numit 
,,părintele patriei” a transformat o avere 
în acte de filantropie și cultură, știind că 
banii altfel vor deveni cenușă. Dar iată, 
construcțiile au rămas peste timp. M-am 
întrebat de ce s-a lovit în această 
Catedrală? De ce s-a lovit în patriarh, și 
mai ales, cine? Ce înseamnă Catedrala 
patriarhală? E farul ortodox liber de la 
Răsărit, a doua ca dimensiune după 
Basilica San Petro din Roma. Aparține 
architectural stilului bizantin, e proiectată 
de arhitecți români, e pardosită în interior 
cu mozaic, amintind de mozaicurile 
bizantine ale Aghiei Sophia din 
Constantinopol, cea mai mare basilică 
ortodoxă a veacurilor trecute, care azi e 
moschee, iar Constantinopolul a devenit 
Istanbul. Mozaicurile catedralei sunt 
lucrate printr-o muncă titanică de artiști 
români, absolvenți de arte plastice, 
restaurări și patrimoniu, piatra și 
marmura metamorfozată în artă sacră 
sunt aduse din carierele românești. 
Patriarhul a tăcut, și-a făcut spatele scut și 
a construit, trecând peste toate vuietele 
din preajmă. Noi, românii, nu am avut și 
nu avem dreptul să ridicăm fruntea spre 
lumină, să privim demni spre răsărit, să 
fim oameni în propria țară, noi ne 
aruncăm icoanele la gunoi, noi nu știm să 
recunoaștem că printre noi sunt valori 
care cred în verbul a construi, a ctitori, a 
dăinui, a moșteni, a rămâne. O operă la 
care s-a gândit mult și, pentru că a 
îndrăznit, a ridicat împotriva lui valuri, nu 
doar de aici, multe porturi, multe faruri, 
multe turnuri și capiteluri, mulți ochi de 
heruvim, de Cain și de demon au privit cu 
jind spre silueta grațioasă a acestei ultime 
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împărătițe bizantine care s-a născut în 
acest secol la București. Numai noi nu 
avem ochi să vedem, doar acuzăm, 
lăsându-ne instigați de voci care nu au 
chip, pe sub ochii noștri strecurându-se 
mesaje, sloganuri…împotriva a ceea ce e 
românesc, adică, împotriva a ceea ce e 
creștin, împotriva a ceea ce e frumos. E 
foarte simplu să dărâmi, să hulești, să îți 
ascuți săgeata izbind într-un paltin care 
se arcuiește construind un legănuș 
pruncului dumnezeiesc, dar după ce noi 
care am hulit astăzi împotriva familiei, 
împotriva catedralei, împotriva spitalelor 
pe care le-a construit Biserica ortodoxă, a 
mănăstirilor înnoite prin restaurare azi, 
când totul se prăbușește și seamănă cu o 
corabie în derivă, vine o mireasmă de 
tămâie și de liniște de pe o colină, unde 
cei plătiți pentru a denigra, aproape că ne-
au convins că e mai prețios să luăm 
fiecare câte o cărămidă din catedrală și 
din 19 milioane de cărămizi să avem 
fiecare piatra de temelie a unei capele în 
casă, în loc să ne adunăm cu toții treji, 
treziți, cu trezvie și neadormiți, să 
realizăm că ne leagă pe toți: un neam și o 
arcă pe care am meritat-o în numele 
tuturor mănăstirilor ortodoxe distruse de 
habsburgi în nord, când la 1918 nu mai 
rămăsese niciun locaș ortodox, pentru 
toate bisericile dărâmate de comuniști, în 
memoria tuturor momentelor în care noi 
românii, pentru că am apărat Europa și 
am fost mai mult la război, decât să 
construim Versailles-uri, bibliotecile 
noastre Florentine s-au numit Putna, 
Agapia, Voroneț, Neamț, am fost isihaști, 
adică am iubit tăcerea. În fond, ce e o 
catedrală? O școală a demnității naționale 
și a bunului simț. O ctitorie făcută cu 
sudoare și lacrimi. Doar când construiești 
o casă realizezi că nopțile vor fi pline de 
nesomn până o vei vedea înălțată măcar 
până la turle.  

Cu ce vom rămâne din secolul ăsta? 
Unii cu malluri, din ale căror cafenele 
copiii și-au făcut bibliotecă, alții cu o 
catedrală, încadrată într-un complex așa 

cum își permiteau să gândească principii 
florentini din familia di Medici, cu nimic 
nu e mai prejos ce se construiește în două 
cu lacrimi și răbdarea de a îndura 
necontenita hulă împotriva spiritului 
românesc. Și asta, pentru că există un 
patriarh a cărui chemare e de a construi 
pe pământ casă, nu sieși, ci lui Dumnezeu.  

Cât despre tăcerea patriarhului din 
aceste zile, ea e un coridor Vasari, numai 
că portretele acelea din pinacoteca celor 
mai importanți reprezentanți ai școlii 
italiene, la noi înseamnă toate donațiile 
episcopiilor către spitalele aflate în 
suferință, toate mesele calde, tot sprijinul 
material de aproape 2 milioane de euro 
pe care Ortodoxia română l-a dăruit 
necondiționat Țării, coridorul Vasari e 
acel spațiu suspendat pe care îl observăm 
abia acum, când printre cei ce beneficiază 
de suportul și cazarea și masa au fost 
glasuri care își făcuseră drapel de a fi 
împotrivă. De a fi împotriva a ceea ce 
românesc și, dacă e românesc și e decăzut 
din treaptă prin denigrare, e o durere pe 
care niciun medicament, ci doar 
rugăciunea o poate închide. Chiar și 
diaspora, aceea de fibră ortodoxă pe care 
străinătatea n-a pervertit-o încât să-și 
uite din rădăcini, și diaspora se uită spre 
catedrală căci punctul lor de comparație 
nu e mall-ul și nici nu și-au desăvârșit 
educația pe stadion, nu i-a educat 
maidanul, ci au văzut catedralele gotice 
din Apus, au văzut castelele, sunt fericiți 
că învață la Oxford, la Cambridge, la 
Harvard, la Sorbona, la Perugia, la 
Madrid.  

Și mi-am adus aminte de rara floare a 
recunoștinței, căci recunoștința la om e 
un număr al lui Fibonacci…când Iisus i-a 
vindecat pe cei zece leproși, doar unul din 
cei vindecați s-a întors din drum, străpuns 
de dragoste pentru învierea celei de-a 
doua jumătăți de viață în care tocmai 
fusese născut prin vindecare, și s-a întors 
spre Dumnezeu să-I spună…Mulțumesc! 
Când însă Iisus l-a vindecat pe Lazăr și 
primit-a fost de Ierusalimul triumfalnic, 
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atunci l-a răstignit toată Iudeea, călcând 
prea ușor, prea repede și cu memorie 
scurtă învățătura, iertarea, binefacerea 
sădite de Dumnezeu pe pământ, pentru ei, 
ura lor a crescut împotriva binelui 
dumnezeiesc printr-o furtună uriașă, 
valuri fibonaccice de a culca la pământ pe 
Cel ce fusese întruchiparea providenței. 

Lavra noastră de pe Colina Bucuriei 
crește sub ochii noștri miopi, miopiți de 
răutatea cu care primeam 30 de arginți să 
nu recunoaștem că fără Dumnezeu nu 
putem face nimic bun de care copiii 
copiilor noștri să-și aducă aminte. Poate 
că acest patriarh a avut îndrăzneala de a 
ctitori spre păstorire mezina basilicelor 
bizantine, într-un veac secularist, orice 
dar nu ortodoxie, orice dar nu românesc, 
orice, dar nu mântuire, făcându-ne să 
uităm, în timp ce întindem mâna după 
arginți că rostul vieții nu se rezumă la 
necesități fiziologice, ci ontologice, 
metafizice, spre transcedentul care cere 
trupului să se metamorfozeze în lumină. 
Cum? Prin Hristos. Deși timpul nu mai are 
răbdare cu noi, Dumnezeu încă ne 
dăruiește o secțiune de aur din veșnicie ca 
să lucrăm mântuirea, cu condiția să nu 
aruncăm acest timp la gunoi, ci timpul să 
devină icoană vie.Poate că în felul acesta 
vom afla despre noi că suntem creștini, și 
nu cretini, cum ni s-a atras de curând 
atenția. Suntem poporul nerecunoscător, 
prea grăbit să distrugă din reflexul de 
apărare al viețuitoarei înfricoșate, pentru 
a fi demn, trebuie să ne amintim cum e să 

fii om, să ne oprim din a arunca icoanele 
vechi la gunoi.Trebuie să ne doară pentru 
frații care pleacă la muncă și nu au 
sărbători, doar cei care au văzut 
occidentul ca turiști pot să arunce în cei 
care au muncit pentru occident, dar nu au 
avut niciodată timp să-l vadă, să-l viziteze, 
să-l cunoască. Pentru că erau prea săraci 
și nu și-au permis. Poate următoarea 
generație va avea acces la școli, la 
biblioteci, muzee, iar copiii, cu 
sinceritatea care-i caracterizează ne vor 
aduce aminte de ce a spus George Enescu, 
în dialogul cu mama sa, în drum spre 
Conservatorul din Viena: Mamă, oare să le 
spun că sunt român? De ce? Să nu creadă 
că mă mândresc… 13 aprilie 2020 

_________________ 
P.S.: Icoana există. Cel ce a pierdut-o la 

coșul de gunoi o poate recupera dacă o va 
putea descrie întocmai și va putea indica 
locul unde icoana a fost pierdută precum 
Hansel și Gretel dar nu într-o pădure, ci 
într-o adunătură a nerecunoștinței. Până 
atunci, ea șade pe peretele alb, sărutată cu 
dragoste și fără frică de microbi, e la noi 
de câțiva ani, e luminoasă și gravă. Cine a 
pierdut sensul aruncând o icoană la gunoi, 
să fie cu luare aminte…icoanele sunt 
ferestre către absolut. 

Deși timpul nu mai are răbdare cu noi, 
Dumnezeu încă ne dăruiește o secțiune de 
aur din veșnicie ca să lucrăm mântuirea, 
cu condiția să nu aruncăm acest timp la 
gunoi, ci timpul să devină icoană vie. 
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Nicolae GRIGORIE LĂCRIŢA 
 

 
Opinii despre  
„Geniul răului”  

 

 
 

eniul binelui  este definit ca 
fiind persoana care are o 
înzestrare cerebrală și spirituală 

caracterizată printr-o activitate creatoare 
ale cărei rezultate au o mare însemnătate 
benefică  pentru o ţară și chiar pentru 
întreaga omenire.  

Geniul răului  este definit ca fiind 
persoana care are o înzestrare cerebrală 
și spirituală caracterizată printr-o 
activitate creatoare ale cărei rezultate au 
produs mari tragedii  pentru o ţară și 
chiar pentru întreaga omenire.  

Succesul unui geniu al răului  constă 
în capacitatea, ambiţia și plăcerile 
nelimitate ale acestuia: 

1) de cuceri; a cuceri înseamnă a ucide; cei 
mai mari „cuceritori” au fost și cei care au 
ucis cei mai mulţi oameni nevinovaţi;  

2) pentru setea de putere; 

3) spre narcisism; dorinţa de putere 
personală constituie la aceştia o stare 
patologică, de boală; 

4) admirație și dragoste exagerată față de 
propria sa persoană fizică, constituind și 
aceasta o stare patologică. 

Succesul „agresorilor cuceritori 
geniali” a constat exact în capacităţile și 
plăcerile nelimitate ale acestora de a 
ucide. Pentru acest fapt, au fost iubiți de 
necrofili. 

Orice război de agresiune, de ocupare, 
de acaparare a altor teritorii (din afara 
graniţelor propriei ţări) ar trebui judecate 
corect  și consemnate în istorie ca fiind 
„criminalitate statală organizată”, iar 
„agresorii cuceritori geniali” ca „lideri ai 
criminalităţii statale organizate”. 

Un „geniu militar” spunea că „Femeia 
cea mai folositoare este cea care naște cei 
mai mulți copii.”. 

Pentru ce susţinea respectivul „geniu 
militar al răului” acest lucru ?  

Pentru a avea carnea de tun necesară 
ambiţiilor sale nebuneşti de a cuceri 
lumea. 

În ţara acestuia au fost mame care au 
avut și şapte copii-băieţi și care au fost 
înrolaţi, pe rând, în numeroşii ani de 
războaie, ca și tatăl lor, și care au fost 
măcelăriţi cu toţii în sângeroasele lupte 
purtate „pentru gloria împăratului”. 

Acest „mare cuceritor” a lăsat în urma 
sa, în propria lui ţară, sate întregi în care 
nu mai existau bărbaţi între 20 și 50 de 
ani, în care erau sute de mii de femei ai 
căror bărbaţi și copii-băieţi le-au fost luaţi 
și duşi pe cele mai îndepărtate câmpuri de 
luptă, la mii de kilometrii în afara 
graniţelor ţării lor, unde au fost măcelăriţi 
pentru gloria respectivului „geniu militar 
malefic”, numit în unele cărţi de istorie și 
„erou naţional”. 

G 
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Aceste „genii militare malefice” au 
manifestat permanent o totală indiferenţă 
faţă de carnagiile  săvârşite asupra unor 
întregi popoare paşnice, carnagii care nu 
puteau avea loc decât din partea unor 
„monştrii cu chip de om” în nebuneasca lor 
ambiţie de făurire a unor „imperii ale 
răului”. 

Succesul „marilor cuceritorii” a fost cu 
atât mai mare cu cât au trimis mai multe 
vieţi nevinovate la moarte. 

Orice război de asuprire este un ospăţ 
morţii. 

Cu cât un „geniu militar al răului” a 
omorât mai multe popoare paşnice, cu 
atât victoria sa malefică  a fost mai mare. 

Cât timp oare omenirea va mai face 
greşeala de a accepta ca o bestie umană 
care, prin campaniile sale militare, a 
măcelărit numeroase populații paşnice, a 
jefuit și incendiat orașele, a batjocorit 
femeile, a omorât copii nevinovaţi să mai 
fie numit ca „mare cuceritor”, ca „mare 
geniu militar”, ca „erou naţional” ? 

Sunt multe popoare care, în întreaga 
lor istorie, nu au purtat războaie de 
agresiune, care nu au ieşit din graniţele 
propriei ţări în scop de agresiune, de 
cucerire a altor popoare, teritorii, ţări. În 
ceea ce mă priveşte sunt mândru că 
aparţin unui asemenea popor. 

Aceste popoare au tot dreptul să facă 
judecăţi de valoare corecte , respectiv: cel 
care îşi învinge duşmanii în luptă pentru 
apărarea patriei este un geniu, un erou 
naţional; cel ce întreprinde acţiuni pentru 
cucerirea unui popor paşnic  ar trebui 
considerat și consemnat în istorie ca un 
criminal, ca un duşman al omenirii. 

Dar cum istoria nu se face și nu se 
scrie de popoarele paşnice, chiar şi cărţile 
de istorie ale acestora nu prezintă corect 
nici „geniile răului” și nici „imperiile 
răului”, realizate prin adevărate „crime 
statale organizate”. 

Din când în când istoria mai 
consemnează umanişti iluştri, precum 
Jules Verne și Cincinat Pavelescu, care 
face judecăţi de valoare corecte despre 
eroismul popoarelor paşnice și despre 
„geniile răului”, precum în textele de mai 
jos. 

Jules Verne, în cartea „Castelul din 
Carpaţi”, vorbeşte despre „valahii din 
Transilvania" care „...Au fost amestecaţi 
în toate războaiele care au însângerat 
provinciile transilvane, au luptat 
împotriva ungurilor, a saşilor, a 
secuilor; numele lor figurează în 
cântecele şi doinele, unde se 
perpetuează amintirea nenorocitei 
perioade; aveau drept deviză faimoasa 
lozincă valahă: «Dă până la moarte!» 
şi-şi dădură, îşi vărsară pentru cauza 
independenţei sângele, acest sânge 
care le venea de la români, străbunii 
lor. Se ştie, atâtea silinţe, jertfe şi 
sacrificii n-au dus decât la cea mai 
nedemnă asuprire a urmaşilor acestei 
rase viteze. Ea nu mai are existenţă 
politică. Trei călcâie au zdrobit-o. Dar 
valahii din Transilvania nu 
deznădăjduiesc că-şi vor scutura jugul. 
Viitorul le aparţine şi ei repetă, cu o 
încredere de nezdruncinat, cuvintele în 
care li se concentrează toate 
năzuinţele: «Românul nu piere!»”. 
(Jules Verne în „Castelul din Carpaţi”, un 
roman de anticipație publicat în 1892, a 
cărui acțiune se petrece în majoritate în 
Munții Carpați din Transilvania). Istoria a 
confirmat și de această dată că „Orice 
război de eliberare este sacru; orice 
război de asuprire este blestemat”. 
(Henri Lacordaire în „Cugetări”). Este o 
problemă de timp până când blestemul va 
cădea asupra tuturor asupritorilor 
poporului român. 

Cincinat Pavelescu, în poezia „Geniul 
răului”, redată mai jos, face judecăţi de 
valoare corecte despre „geniile malefice” 
care, prin domnia lor, vor ca „în iad 
pământul să-l transforme” . 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatur%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1892
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Transilvaniei
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Henri+Lacordaire
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Henri+Lacordaire&d=Cuget%E3ri
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Geniul răului 
de Cincinat PAVELESCU 

 
Proteu ascuns și nestatornic, dar lacom d-a-nghiți întruna, 
Țin toată lumea-ngenuncheată sub gestul meu poruncitor, 
Doar pentru mine unii luptă, și alții-nving, și alții mor, 
Și nici nu știu că pentru mine muncesc cu toții, -ntodeauna. 

 

Când vrunul mi se-mpotrivește și luptă-n zbuciumul pieirii... 
Eu îl zdrobesc. Să fie rege sau om ce iese din popor, 
E robul meu, ursit să piară, și-n clipele când îl dobor, 
Iau forma sacră-a datoriei, a banului sau a iubirii! 

 

În firea lui ce se revoltă, strecor al patimii venin, 
Căci ținta mea este măcelul și dușmăniile ce vin 
Să schimbe legea d-armonie și-n iad pământul să-l transforme. 

 

Și când din gloata unei lupte se-nalță vaiete, ușor, 
Eu re-mbrăcându-mă în haina primordialei mele forme, 
În aerul acrit de sânge mă schimb în corb croncănitor...  

04.05.2020  
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Eugen GHERGA 

Anterior: Timpul de Aur  

Epoca pietrei în  Eur-Asia 

 
(continuare din ediția precedentă) 

amenii Cro Magnon - cu 
existenţa cea mai redusă ca 
perioadă dintre acele soiuri 

umane - au fost în primele lor milenii 
contemporani cu Neandertal, fiind mai 
apropiaţi de tipul Pontic / Caucazian 
actual (dar mai solizi) şi au fost, alături de 
Homo Sapiens, printre cauzele dispariţiei 
acelor Neandertali; erau mai înalţi decât 
celelalte specii importante - Neandertal şi 
Homo Sapiens - având şi volumul capului 
mai mare. De exemplu, în Peştera 
Muierilor din comuna Baia de Fier 45,11 
lat. N, 23,45 long. E / judeţul Gorj - săpată 
de Râul Galbenul - s-au găsit rămăşiţe Cro 
Magnon din mileniul XXXI î.C. (acolo fiind 
inclusiv hibridizări cu ceilalţi oameni - 
Neandertal şi Homo Sapiens - după cum a 
afirmat Dr. Erik Trinkaus de la 
Universitatea Washington / SUA); 
conform studiilor din 2011 ale 
antropologilor Australieni Paul Mason şi 
Roger Short, cea mai bună compatibilitate 
între speciile umanoide a fost cea a 
bărbaţilor Neandertal cu femeile Homo 
Sapiens, nu a femeilor Neadertal cu 
bărbaţii Homo Sapiens (de altfel, 
în “Facerea” / “Geneza” - Vechiul 
Testament - Biblia a consemnat 
împreunările pre-diluviene dintre “fiii 
Domnului” şi “fiicele oamenilor”, “Cartea 
lui Enoh / Eno” a scris că înaintea 

Potopului “îngerii căzuţi” de pe înălţimi se 
iubeau cu “pământencele” / muierile 
oamenilor din Văi, ş.a). 

 

 
Răspândirea Cro Magnon 

 

 
Cro Magnon - denumirea fiind după o 

peşteră din Bazinul Dordogne din Franţa - 
erau mari la statură, caracterizaţi prin 
armonia proporţiilor, robuscitatea 
membrelor şi relief supraorbitar bine 

O 
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marcat, purtau haine (căci au fost 
sensibili la frig) ce erau corcodite / 
împodobite cu zorzoane, adică şiraguri de 
cochilii la gât şi mâini, având unelte şi 
arme foarte bine şlefuite; e de observat că 
“a dârdâi” e un verb cu rădăcina proto 
Indo-Europeană “deudh”, însemnând şi “a 
scutura”, la Vasconi / Basci (vorbind o 
limbă pre Indo-Europeană) de pildă 
tremurul fiind “dirdira” / iar “frig” în 
vechea Greacă fiind “rhîgos”, “krio” acum 
în Greacă. De altfel, acele rase umane au 
fost copleşite - şi în mică parte asimilate - 
de oamenii care în prezent domină: Homo 
Sapiens (Giganţii Cro-Magnon dispărând 
odată cu Potopul / topirea ultimei 
glaciațiuni); caracteristice societăţilor 
umane au fost frecventele coaliţii pentru 
distrugerea individualităţilor (istoria 
abundă de exemplele oamenilor 
marginalizați și sunt greu de argumentat 
superioritățile celor care i-au înlocuit). 
Unele puternice superstiţii dar şi 
cunoştinţe din timpurile dominate de 
oamenii Neandertal şi Cro Magnon încă se 
află printre Homo Sapiens; “catedralele” 
Neandertalilor au fost peşterile, 
“bisericile” Neandertalilor au fost grotele. 
Conform psihologului Britanic Stan Gooch 
- dar şi altor specialişti - o caracteristică 
Neandertal era Cultura Viselor (sub 
semnul nocturn al lunii), care a dus la 
matriarhatul lunar Neandertal, apoi la 
patriarhatul solar Cro Magnon, apoi la 
egalitatea socială Homo Sapiens încercată 
Atlant, ş.a.m.d.: Civilizaţiile succesiv nu s-
au distrus, ci s-au încorporat, el afirmând 
că “în mod cert, Neandertalii - având cele 
2 creiere, mic şi mare, foarte puternice - 
posedau abilităţi paranormale care le 
depăşeau cu mult pe ale succesorilor Cro 
Magnon şi Homo Sapiens, dezvoltând o 
cultură magică, energetic încărcată psihic, 
constituind o înaltă civilizaţie bazată pe 
vise, ceea ce a constituit sursa primară a 
mult-pomenitei înţelepciuni străvechi; 
Neandertalii, în urma îndelungatelor 
observaţii ale naturii şi bazându-se mai 
mult pe intuiţie, au fost creatori originali, 

inovatorii unei mari culturi cu valori 
simbolice şi sensibilităţi religioase, pe 
care oamenii apoi - Cro Magnon şi Homo 
Sapiens - au copiat-o şi au adaptat-o, fără 
s-o înţeleagă deplin (Cultura Neandertală 
n-a fost a unei civilizaţii tehnologice, ci 
bazată pe spirit mai mult decât pe suflet, 
supravieţuind parţial în credinţele, 
practicile religioase, miturile şi folclorul 
nostru)”. 

 

 

Gealaţii din mare vechime, care au 
ieşit din grote şi care au început să 
realizeze uriaşe construcţii în apropierea 
acelora - marcaţi cu un “ochi” pe frunte - 
au fost Ciclopii (şi azi, hinduşii îşi pictează 
“al treilea ochi” pe frunte); în secolul VII, 
Sf. Isidor în “Etimologii” 11:3 a scris 
despre Ciclopi că proveneau din India. 
Denumirea Uriaşilor Ciclopi în Greacă - 
Kyklopi / “Cu-clopi” - însemna cei “cu ochi 
care se rotesc”, adică erau marcaţi 
oacheşii caracterizaţi de căutătura 
piezişă, cu coada ochiului, tipică acelora 
pe sub căciulile / clopurile lor de păcurari 
/ păstori. Poetul Grec Hesiod (din Epoca 
Fierului) în “Teogonia” 140 - care 
întocmai ca şi poetul Grec Homer i-a găsit 
“cu inima superbă” - a scris: “Gaia dădu la 
iveală în lume pe Kyklopii semănând în 
toate cu zeii, de n-ar fi fost ochiul stingher 
ce le stătea în mijlocul frunţii; în toate 
faptele lor, ei dovedeau vigoare, forţă şi 
iscusinţă”. Conform Gherghinului Hesiod 
şi Ciclopii au fost procreaţi de Uranos / 
Cerul nocturn cu Geea / Pământul negru: 
e de remarcat că oamenii sunt singurele 
vieţuitoare la care se vede albul ochilor, 
motivul ochiului fiind vechi de milenii, 
ştiut ca “Ochiul Gorgon” - celebru de la 
începutul calendarelor - nu numai în 
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Europa Sud-Estică, ci şi din India până în 
Egipt (oamenii îşi pot “citi” uşor privirile 
şi le pot urmări fără răsucirea capetelor). 
În Tradiţie, de la Ciclopi a rămas farmecul 
deochiului (ochiul - ca fereastră a 
sufletului dar şi “armă” - poate influenţa 
aura cuiva), pentru care se lega şnur roşu 
la gâtul copiilor şi chiar al animalelor ori 
se prindea usturoi cu aţă roşie la clop / 
căciulă şi s-a început purtarea de obiecte 
din aur la gât, urechi sau mâini, în sensul 
anihilării energiei negative, protejarea 
fiind astfel prin “diversiune”; aurul - 
primul metal utilizat în istorie, la început 
(în Epoca Pietrei) prin agăţarea pepitelor 
din apele curgătoare de pildă ale 
Carpaţilor cu blana sau cerga / “lâna de 
aur”, apoi prin săparea filoanelor - era 
considerat simbol solar: întruchiparea 
divinităţii şi a nobleţii, asociat 
imortalităţii, cunoaşterii şi inteligenţei, 
atribuindu-se proprietăţi tămăduitoare, 
fiind legat de noroc, bogăţie, putere şi 
fericire. 

Trebuie ştiut că privitul admirativ sau 
cel cu pizmă poate transmite deochiul 
(vampirismul energetic), caracterizat la 
victimă prin vătămare ca moleşeala 
instalată brusc, durerea insuportabilă de 
cap, starea generală de rău, etc., puterea 
de alungare a deochiului tradiţional fiind 
prin descântece mai ales la vulnerabilii 
copii, având câmpul energetic sensibil, 
culoarea cea mai puternică în deturnarea 
deochiului - transmisă prin ochi - fiind cea 
roşie, ce atrage privirile mai mult decât 
celelalte ale spectrului; în trecut, cei mai 
rezistenţi împotriva deochiului - în lipsa 
utilizării accesoriilor roşii pentru deviere 
- erau consideraţi oamenii având ochii 
deschişi la culoare, îndeosebi albaştri 
(invitaţi să “stupească”, adică să-şi scuipe 
întâi în sân iar apoi să sufle asupra 
persoanei deochiate, în credinţa de a 
alunga vraja deochiului): aceia - care 
“stupeau” - erau consideraţi “stăpâni” / 
posesori ai unui har special (că au fost 
echivalaţi cu proprietarii de stupi, se 
datora analogiei grupului uman îngrijit / 

“păstorit” ca un “stup” de oameni ce era 
astfel condus, un exemplu de la sfârşitul 
“Erei de Aur” fiind Zeul Anax / Poseidon, 
care “poseda Edenul” - adică patrona 
Raiul - termenul de “stăpân” 
consolidându-se pentru persoana 
dominantă, cu putere şi autoritate). După 
cum au afirmat unii arheologi Români - ca 
Gabriel Rustoiu, Adrian Gligor, ş.a. - din 
Epoca Pietrei îndeosebi pandativele falice 
erau des utilizate contra deochiului, chiar 
şi la copii. Din mare vechime, observaţiile 
despre oamenii cu cea mai mare energie 
au relevat că rezistă la “vampirismul 
energetic” al deochiului / numit “docha”: 
aceia - având energie mai multă - erau 
rezistenţii minoritari albi la asprul climat 
Montan ori Nordic (deosebiţi prin pielea, 
părul şi ochii de culori deschise); 
omenirea era sensibilă la deochi - Arabii 
zic “Ma’In” celor care deoache - iar 
caracteristicile fizice ale majorităţii 
oamenilor erau cele obişnuite din zonele 
Sudice, călduroase sau joase, astfel 
ajungându-se ca denumirile de “daghi” să 
nu fie doar a oamenilor “Caucazieni”, ci să 
devină şi genericul “dagh” al înălţimilor 
pe care trăiau (de exemplu, “Țara 
Muntoasă” Daghe-stan în Caucazul Rus - 
fosta Albanie Caucaziană / Ţara 
Ghergarilor - transmitea prin onomastica 
Daghă rezistenţa la deochi mai degrabă 
decât caracteristica reliefului, ultima 
mutaţie genetică Gherga având loc în 
nodul Pamirului, o zonă mai înaltă decât 
Munţii Caucaz dintre Asia şi Europa, din 
Văile înalte / aflate la mari altitudini 
Gherga coborând şi stabilindu-se în 
Caucaz relativ curând după mutaţia 
genetică iar Ghergania ca Ţară Caspico-
Caucaziană a existat după aceea, până în 
Antichitate). 

În prezent, în S Caucazian al Federației 
Ruse există structuri Dage, anume 
republica “Daghe-stan” la Marea Caspică / 
în E Caucazian și republica “A-Dâgă” / 
Adâgă la Marea Neagră / în V Caucazian. 
În vechime exista credinţa - persistentă 
din Bazinul Ghaggar / India până în 
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Bazinul Mediteran - că usturoiul ferea de 
deochi; usturoiul se arăta a fi un agent ce 
proteja de influenţele nefaste sau de 
agresiunile periculoase (după cum a 
observat cercetătoarea Jaworska 
Kopczynska în 1961, chiar şi pe atunci în 
Carpaţi păstorii înainte să-şi mulgă 
pentru întâia oară oile îşi frecau mâinile 
cu usturoi sfinţit, pentru a feri turma de 
muşcăturile şerpilor). Este de observat pe 
malurile opuse ale Mării Caspice că s-au 
înregistrat existenţele Balkan în E / cu 
populaţie de Dahi şi Albană în V / cu 
populaţie de Daghi: aşa ceva nu era 
întâmplător; Balkanii din răsăritul Caspic 
populau ca Dahi Bazinul inferior al 
Fluviului Oxos (unde au coborât Ghergoii 
/ Gherghii din Pamir) acum Turkmeni-
stan iar urmaşii Albanilor din apusul 
Caspic populează şi azi Azerbaidjanul ca 
Azeri şi Daghe-stanul, cea mai Sudică 
republică din Federaţia Rusă, ca Daghi 
(unii dintre strămoşii lor au fost 
legendarii Ghergari = bărbaţii 
Amazoanelor). În 1990, Dr. Rudiger 
Schmitt a afirmat: “Caspicii - Kaspioi în 
Greacă - au fost pre Indo-Europeni / 
respectiv pre Iranieni; în SV Mării Caspice 
(zona lor caracteristică), Caspicii au fost 
alternativ când parte a Mezilor, când 
parte a Albanilor. Despre ei a scris 
Herodot 3:92, 7:67, 7:86, unii 
considerându-i localizaţi în Caşmir şi 
Pamir, inclusiv printre Afganii strămoşi ai 
celor din Nuristan”. Este de ştiut despre 
Dacii Pontici, adică de la Marea Neagră - 
din Epoca Fierului şi din Antichitate - că 
au fost rudele directe cele mai occidentale 
ale Dahilor / Daghilor orientali, anume 
Caspici, adică de la Marea Caspică; în 
1993, cercetătorul Gadzhi Gamzatov a 
scris despre Daghe-stan: “Daiva / Devi s-a 
regăsit foarte consistent în folclorul 
arhaic din Daghe-stan, o sinteză 
complexă, dominant influenţată din 
Iran. În poemele orale, vânătorii albi 
Uriaşi, cu un ochi - din grote - erau Devi 
(termenul vechi Iranian Daiva 
corespundea celui Indian Deva). La fel de 

obişnuit era şi zmeul Caspic Az-Daka / 
Azdahă”. Anterior, filozoful Român Vasile 
Lovinescu a enunțat: “La hinduși, regenții 
luminoși ai lumilor superioare erau în 
opoziție cu Asurii, care i-au avut ca 
echivalenți riguroși în tradițiile greacă și 
română pe Titani și Zmei”. 

 

 

Bazinul Caspic 

În Evul Mediu, întreaga zonă 
mărginită de Marea Caspică, Oceanul 
Arctic şi Marea Karga = Azov de la Pont a 
ajuns să se numească Albania (după cum 
a notat călugărul minorit William 
Rubruquis 1220-1293 din Flandra, 
călător pe acolo: “Tota illa regio a latere 
istius Maris Caspii, occidentali usque ad 
Oceanum Aquilonarem et paludes 
Maeotidis, vbi mergitur Tanais, solebat 
dici Albania”); Albania Caucaziană era 
numită Aguank de vechii Armeni iar 
Săsanii - ultimii Perşi - numeau Afganii ca 
Abgân, ceea ce le apropie în mod 
semnificativ onomasticile (“Afgan” şi 
“Alban” - pentru Perşi - erau versiunile 
Estică şi Vestică de “Muntean”, în Asia 
Centrală obişnuit folosindu-se termenul 
“Dagh” pentru aşa ceva). Daghe-stan - la 
graniţa dintre Asia şi Europa - era “Ţara 
Sacrei Gheia”, căci din cele 2 părţi ale 
denumirii se poate observa târziul în 
istorie cuvânt “stan” = “ţară”, numele 
efectiv fiind format din “Da” = “Za” 
însemnând Sfântă sau zână / Zeiţă şi 
respectiv “Ghe” = Gheia, adică Marea 
Mamă a Pământului / în proto Indo-
Europeană “gheis” era “pietriş” (Albania 
Caucaziană / Daghe-stan era a albilor 
Gherga - a străluciţilor / “stră-
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lucitorilor” săi locuitori - putându-se 
remarca rădăcina Indo-Europeană 
“bherg” ca însemnând “a străluci” / “alb”, 
cuvântul Pelasg “bherga”, în rezonanţă cu 
Gherga, fiind sursa denumirii pentru 
barză, pasărea emblematică a străvechilor 
Ghergari / Ghergani, mult ulterior în 
Tracă “arzos” ajungând să fie “alb” / 
“strălucitor”); despre Pamir e de observat 
că are cel mai înalt vârf de 7495 metri 
altitudine - în Tadjiki-stan / fost Dadjik, 
cu populaţie Antică Dahă - iar în Caucaz 
cel mai înalt Munte este Vulcanul Elbrus / 
“Elb-Rus” de 5642 metri altitudine, în 
Cerchezia / vecina Georgiei, la graniţa 
dintre Asia şi Europa (primul nume al 
Vulcanului Elbrus a fost proto-Iranianul 
“Hară Brzatî” - însemnând “Gardianul 
înalt”, “Hară” fiind “Veghetor” / 
“protector” iar “Brzatî” fiind forma 
feminină a înălţimii - cu denumirea de 
Gorgan rezonând Vulcan / “Vul-Can” ca 
“valul energiei pământului” Ka dar 
rezonând şi Volga / “Vol-Ga” ca “valul 
pământului” adică al Gheii sau rezonând 
şi “lupoaica” / “lupul” ca “vâlc”, etc.: 
literalmente, interpretarea numelui 
Elbrus / “Elb-Rus” e a “albului soare”, 
denumire foarte sugestivă). De altfel, 
numele Iranian pentru Munţii din 
Afghani-stan / Ariana, N Iranului, până în 
Armenia, a fost dintotdeauna Alborz / 
Elburz; orientalistul German Wilhelm 
Eilers 1906-1989 a demonstrat că Elbrus 
era metateză din Alborz, lanţ considerat - 
inclusiv de “Avesta” - ca al Munţilor 
Sf. Gardieni. 

 

 
Multe dintre tehnicile empirice de 

vindecare a suferinţelor au fost 
confundate pe nedrept cu vrăjitoriile. În 

vechime, descântatul era o practică 
frecventă în caz de boală. Descântecul se 
baza pe terapia cuvântului - îmbinându-se 
şi cu folosirea plantelor de leac ori a 
masajului - căci bolile erau considerate ca 
trimise de persoane rău intenţionate, de 
duşmani prin blesteme ori de Zei ca 
pedepse; personificarea bolii avea mai 
multe etape: identificarea ei, pronunţarea 
numelui celui ce a trimis-o, ameninţarea 
aceluia şi izgonirea bolii (în locuri de 
unde nu mai putea lua contact cu 
suferindul), timp în care bolnavul era 
masat, i se administrau leacuri - spălări, 
unsori, inhalaţii, băuturi, etc. - practicile 
bazându-se pe o experienţă milenară. 
(Este de ştiut că - în vechime - obiceiul 
ungerii cu ulei a părului şi trupului era în 
scop anti-parazitar). Cenuşa / cărbunele - 
cu rol absorbant - era leac universal de 
deochi, cu ritual desfășurat lângă vatră 
(odinioară locul cel mai sfânt al 
gospodăriei) iar cufundarea în apa 
descântată semnifica o nouă naştere. 
Textele descântecelor erau secrete 
(existând credinţa de nezdruncinat că îşi 
pierdeau puterea vindecătoare dacă erau 
revelate) şi se transmiteau doar în taină; 
femeile şi bărbaţii cu personalităţi 
puternice, având capacitatea să 
stăpânească anumite procese psihice, 
cunoscând bine anatomia umană, tratau şi 
bioenergetic. Efectele tratamentului erau 
condiţionate de experienţa şi măiestria 
descântătorilor de a îmbina şi doza 
tehnicile în raport cu boala. Atmosfera de 
mister - favorabilă psihoterapiei prin 
sugestie - era creată de alegerea timpului 
adecvat pentru intervenţie, de tonalitatea 
joasă, de ritmul precipitat de rostire, de 
arhaismul liniei melodice (aşa cum îi 
arată denumirea, textul era cântat), de 
dramatismul dialogului cu boala; lumea 
este a celor care au cea mai multă energie. 
Oamenii aveau câte un descântec pentru 
fiecare plantă şi-l rosteau la prepararea 
leacului şi tămăduirea suferinzilor, în 
credinţa că natura avea câte o plantă 
pentru vindecarea fiecărei boli, plantele 
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făcând jumătate iar sufletele făcând 
partea cealaltă. 

 
Ciclop 

Anatolianul Hesiod a scris despre 
Ciclopi = fii ai cerescului Zeu Anax / 
Poseidon, cel care înaintea patronării 
apelor sărate a posedat Edenul (adică 
tărâmul Zeiţei Ida / “I-Da”, după cum era 
alintată Marea Mamă a Pământului Ga, 
Anatolienii Kariani / Cariani folosind 
termenul “Ida” pentru “Codru” - cuvântul 
“Codru” fiind atestat de lingvişti ca Trac, 
la Hitiţi folosindu-se “Kaldi” - ceea ce 
pentru Marea Mamă Anatoliană Ida / 
Khaldi literalmente în Română însemna 
“Muma Pădurii” / Codrului), că au fost cei 
dintâi lucrători de mine şi de metale, 
maeştri în diferite lucrări de artă - 
termenul “chalkeion” în vechea Greacă 
fixându-se pentru atelier metalurgic - iar 
filozoful Macedonean / “Mak-Edon” 
Aristotel 384-322 î.C. a scris despre ei că 
au fost şi cei dintâi care au construit 
fortificaţii pe înălţimi, inclusiv turnuri, cu 
denumirea Greacă de “pyrgos”. 
Anatolianul Homer - în “Odiseea” 9:151 - 
a scris că n-aveau însă Sfat; e de observat 
că una dintre misiunile “Sfatului 
Bătrânilor” era şi de a identifica taţii 
copiilor rezultaţi din orgiile de la 
sărbători, căci mamele se ştiau: bătrânii - 
prin observarea asemănării pruncilor cu 

cei cunoscuţi - decideau la fiecare cine era 
părintele, toţi acceptând hotărârile forului 
suprem. De exemplu, în Balcanii Antici 
orgiile erau închinate de “Ed-Oni” / Edoni 
- adică Geţii dintre Râurile “Stry-mos” / 
Struma şi Vardar / “Var-Dar”, cu 
denumirea asemănătoare celei a foştilor 
oameni din “Ed-En” / Eden - Zeului 
Dionisie Zagreus / “Za-Greu”, protectorul 
născătoarelor (femeilor care năşteau), 
numit de Români ca Novac “cel Bătrân”; 
de pildă în secolul VI, negustorul Cosma 
din Alexandria - care făcea comerț între 
Egipt și India, de aceea fiind știut drept 
“Cosmas Indicopleustes” - în cartea 12 din 
“Topografie creștină” pe care a scris-o 
când s-a călugărit (retras ca pustnic) a 
notat despre Tradiția existentă, că Noe a 
locuit inițial în Imperiul Atlant / Borean: 
acel Noe a fost Novac “cel Bătrân” (el mai 
observând și paralela dintre Noe - al 
zecelea de la Adam - și cei 10 regi Atlanți). 
Novac / Noe era apelativul pentru cel 
“nou” - adică al celui care a preluat 
cârmuirea după timpul Uriaşilor - iar 
Gherga a fost cârmuitorul “nou”, inclusiv 
relativ nou şi la modul genetic: a ajuns 
tipul uman nou aflat în fruntea celor 
vechi, având - ca bărbat - tocmai 
împreună cu femeia din vechime (ca de 
exemplu cea genetică “U5” = “Ursula”) 
parteneriatul necesar dominării. 

 

 
În mileniul I î.C., epica lui Alcmeonis a 

notat despre Zagreu că a fost anterior lui 
Zeus (prin faptul că “Zagreus se iubea cu 
Marea Mamă Gaia, el fiind deasupra 
tuturor zeilor”). După cum a observat şi 
savantul A/Român Gheorghe Muşu în 
1981 “Zagreus - suveranul peste ţinutul 
din adâncuri al morţilor, primul nume al 
zeului Dyonis - avea numirea înnăscută în 
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realitatea geofizică a ‘curburii’, aşa după 
cum lanţul muntos din Media spre 
Armenia era Zagros” (iar Muntenii de 
acolo - mai ales Mezii / Magii = foşti 
MasaGeţi, adică “Geţi Lunari” / “Geţi 
Selenari” sau “Geţi Mari” - au fost 
Ghergani, la poalele Caspice având şi Țara 
lor Ghergania, Mezii Ghergani din Media 
fiind “cei de la mijloc”, dintre răsăritenii 
Gherghi / din Asia Centrală şi Caucazienii 
Ghergari: Media era în colţul SV Caspic, 
între Ghergania / Hyrkania din S Caspic şi 
Ţara Ghergarilor = Albania din V Caspic, 
acum genericul fostei Media fiind Kurdi-
stan); cârmuitorii Mezilor - adică ai 
pruncilor Amazoanelor - au fost popular 
ştiuţi ca aparţinând Dinastiei Dragonului 
(în “Avesta” - Sfânta carte a Magului 
Gargo / Zoroastru - pentru “Dragoni” se 
folosea termenul “Azi”). Așadar, se pot 
zări legături între orientala zonă Zagros / 
“Zag-ros” și apuseana zonă patronată de 
Zagreus / “Zag-reus”; unii dintre primii 
Ciclopi, cu pietrele din arealul oriental au 
realizat “lucrările moşilor” - începând cu 
Siria spre miazăzi, de ordinul miilor - 
pentru vânarea gazelelor (proces de la 
care a rămas sălbatica lapidare, cu 
aplicare chiar şi oamenilor de către 
fundamentaliştii orientali, inclusiv azi). 

 

 

Zona Zagros 

În Antichitate, Diodor din Sicilia 
în “Biblioteca istorică” 3:15 a scris 
despre “ihtiofagii” - adică “mâncătorii de 
pește” - de pe coastele Oceanului 
Indian: “Unii dintre Barbarii de acolo 
trăiesc fără să aibă nici un fel de veșminte. 

Își au în devălmășie turmele; tot așa 
muierile și pruncii. Ei nu cunosc decât 
percepția fizică a plăcerii și a durerii. N-au 
nici o idee de ce este cinstea sau mișelia. 
Așezările lor se află în vecinătatea 
oceanului, pe niște țărmuri stâncoase cu 
văgăuni adânci, cu râpe povârnite, cheiuri 
și crăpături în pământ, ca un fel de 
strâmtori înguste, comunicând între ele 
prin canale șerpuitoare. Băștinașii trag 
foloase de pe urma canalelor, închizându-
le cu grămezi de bolovani și astfel ei prind 
peștele ca într-un năvod. Într-adevăr, 
când fluxul dă năvală și inundă pământul - 
ceea ce de obicei se întâmplă de 2 ori pe zi 
- oceanul acoperă stâncile de pe coastă iar 
valurile aduc cu ele o enormă cantitate de 
pește, de tot felul. Peștii rămân pe mal și, 
căutându-și hrană, se adâncesc prin 
văgăuni și prin scobiturile stâncilor. Dar 
când vine vremea refluxului și apa se 
retrage, scurgându-se încetul cu încetul 
printre bolovanii îngrămădiți și prin 
crăpăturile stâncilor, peștii rămân 
înghesuiți acolo. Atunci locuitorii se 
adună pe țărmul stâncos cu copii și cu 
neveste, ca și cum ar urma o singură 
poruncă. Apoi, împărțindu-se în mai 
multe cete, fiecare dintre cetele 
Barbarilor dă fuga spre acele locuri unde 
au mai lucrat și toți scot strigăte 
înfiorătoare (după cum fac vânătorii când, 
pe neașteptate, își zăresc prada). Femeile 
și copiii iau peștii mai mici, dintre cei 
rămași mai aproape de mal, aruncându-i 
pe nisip, pe când bărbații - mai vânjoși - 
apucă peștii cei mari ce nu se lasă prinși 
ușor și încearcă să lupte. Valurile aruncă 
pe uscat nu numai uriași scorpioni de 
mare, țipari și câini de mare, dar chiar foci 
și alte dihănii cu înfățișări și denumiri 
ciudate. Fiindcă ihtiofagii nu știu să-și 
făurească arme, ei ucid vietățile amintite 
cu ajutorul unor coarne de țap ascuțite și 
le sfârtecă în bucăți cu tăioase pietre. 
Astfel se poate vedea că Nevoia îl învață 
pe om și-i arată cum să tragă, după 
împrejurări, foloasele pe care le râvnește. 
Fiecare mănâncă atât cât îi dorește inima. 
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Doar pofta, când este îndestulată, pune 
măsura desfătării lor. Totdeauna au 
provizii la îndemână și Poseidon 
îndeplinește slujba Demetrei (având pești, 
nu grâne). Se întâmplă uneori ca oceanul 
să-și rostogolească valurile puternice pe 
maluri vreme de mai multe zile și nimeni 
să nu se mai poată apropia de locurile 
unde găseau pește. Atunci ihtiofagii, lipsiți 
de obișnuita lor hrană, se apucă să adune 
scoici. Întregul trib își caută de băut la 
izvoarele de apă dulce de la poalele 
munților, unde nomazii își adapă turmele: 
convoiul ihtiofagilor se aseamănă unei 
cirezi de boi. În loc de glasuri, se aud doar 
sunete nearticulate, ceva asemenea 
mugetelor. Se povestește că nu vorbesc 
nici o limbă și că numai prin mișcările 
mâinilor descriu fiece lucru de care au 
nevoie”. Așadar, iată că străbaterea 
mileniilor de către Graiuri = vorbiri 
articulate nu s-a petrecut în mod uniform; 
în Vechea Lume, unele constanțe s-au 
datorat conservărilor multimilenare, pe 
lângă capacitățile de exprimări prin 
cuvinte / limbaje glăsuite putându-se 
observa de pildă feluri similare de 
capturări, deopotrivă a peștilor la Oceanul 
Indian și a gazelelor la Marea Mediterană, 
locuirea după ultima glaciațiune până în 
Epoca Modernă în aceleași tipuri de 
corturi atât în N Asiei / Siberia, cât și în N 
Americii, etc. Despre Ghergarii Caucazieni 
e de ştiut că aceia existau atât înspre E, la 
Caspica (în Albania Caucaziană, 
cuprinzând actualele Azerbaijan și 
republica Daghe-stan a Federaţiei Ruse), 
cât şi înspre V, la Pont (de exemplu în 
republica Adâgă / “A-Dâgă” a Federaţiei 
Ruse) iar dincolo de Pont / adică dincolo 
de Marea Neagră - în Carpaţi - era Dacia: 

 

Este de observat că Antici sugestivi în 
N Balcanic / al acelei mari Peninsule 
Europene au fost în răsărit Trakii Edoni - 
care l-au avut ca legendar rege pe 
Lykourgos, fiul Zeului Boreas / al vântului 
Nordic, după cum a notat Diodor Sicul 
5:50 - iar în apus au fost vecinii lor Mak-
Edoni / Makedoni (adică Edoni “mari” / 
“înalţi”). Nordicul Zeu Borea / Vorea era 
respectat de credincioșii Vorei (grupați în 
așezările “var”=“uar”, de unde “oraș”); 
prin frecventa echivalare “R”/“L” - de la 
Pelasga rârâială la ulterioara lălăială - 
numele Vorea / Volea a dus la cel al 
denumirii oamenilor săi ca Valahi: iată 
încă o posibilă explicație a vechimii 
Valahe (Nordicii indigeni - care își marcau 
hotarele moșiilor și limitele așezărilor cu 
valuri de pământ - își ziceau “Jidovi”, căci 
le zideau ca valurile apelor pe ale căror 
fertile maluri trăiau). Ținând cont de 
rădăcinile multimilenare dovedite ale 
Românei, însuși termenul identitar Valah 
/ Voloh trebuie să fi avut o vechime 
apropiată, categoric mai mare ca 
vremurile Antice / Medievale de când a 
rămas scris. În trecutul îndepărtat, traiul 
colectiv era firesc iar “Sfatul Bătrânilor” / 
“Consiliul Înţelepţilor” nu era în mod 
necesar format din oameni în vârstă - 
media de viaţă în trecut fiind mult mai 
redusă decât în prezent - şi nici format 
numai din “înţelepţi” (căci doar puţini 
reuşeau să acumuleze cunoştinţe ori 
experienţe notabile), prezenţa unora fiind 
doar ca recunoaşteri ale unor poziţii 
sociale. Filozoful Elen Platon 428-347 î.C. 
(care a definit simplu omul, ca “o fiinţă cu 
2 picioare, fără pene”, discipol al 
înţeleptei Cariane Aspasia, care l-a învăţat 
filozofie atât pe el, cât şi pe profesorul său 
Socrate / ca evidenţă istorică e de ştiut că 
prima scriere filozofică Greacă a rămas de 
la Carianul Anaximandru 610-546 î.C.), în 
lucrarea “Legile”, i-a identificat pe Ciclopi 
ca primii oameni după Potop, mai 
neîndemânateci, mai puţin pricepuţi la 
toate îndeletnicirile, în special în arta 
războiului, cu totul ignoranţi în viaţa 
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politică fiind “mai simpli, mai curajoşi şi 
în acelaşi timp mai măsuraţi şi mai drepţi 
în toate”; el a conchis: “Se dă peste tot 
numele de patriarhat (‘dynasteia’) acestei 
forme de guvernământ ce subzistă încă în 
unele părţi ale Greciei şi la Barbari” (în 
vechea Greacă “Barbar” - însuşi un cuvânt 
preluat de la Barbari / Varvari - însemna 
“străin”, doar mult ulterior înţelesul 
fiindu-i pervertit). De la Ciclopii care 
săpau - după înţelesul conferit de 
exemplu de către scriitorul Roman Enniu 
în “Analele” sale - s-a ajuns la denumirea 
de “ciocli” (unealta “sapa” = “chirca” / de 
altfel, pe lângă că în mare vechime uneori 
traiul era în peşterile ce fereau de 
radiaţiile Soarelui, de ravagiile climatice 
sau de animalele sălbatice, acelea pe lângă 
oferirea câteodată de adăposturi 
conferind sentimente de protecţie Magică 
şi astfel devenind sacre din cele mai vechi 
timpuri, funcţionând ca primele locaşe de 
cult din lume - până în Epoca Modernă de 
pildă unii călugări se retrăgeau sihaştri în 
caverne / grote ca “ecouri” a aşa ceva - 
primele mine din lume apărând la Pelasgi 
iar locuinţele subterane la Troglodiţi, unii 
considerând ochiul de pe frunte al 
Ciclopilor ca simbolul mărit pentru cel de-
al treilea ochi al exploratorilor 
universului intern / tatuat sau pictat ori 
reminiscenţa lămpaşului mineresc; în 
estetica vechilor Egipteni machiajul 
ochilor se baza pe un fard de plumb ce 
estompa reflexia datorată strălucirii 
/ “stră-lucirii” Soarelui şi proteja de 
infectare, căci praful tărâmului Sf. Horus / 
Saharei devenea tot mai mult, Arabii 
având cuvântul “ayn” deopotrivă pentru 
“ochi” şi pentru “izvor”). Pe lângă Cobryzii 
şi Terizii asociaţi cu Geţii / “Oamenii 
Pământului” în secolul V î.C. de către 
Hellanicus din Mytilene, geograful 
Georgiano-Anatolian Strabon VII 5:12 a 
scris că Dobrogea era o regiune populată 
şi de Troglodiţi - literalmente “locuitori în 
găuri” pe care le săpau în ţărână / 
denumirea de “cârtiţe” fiindu-le conectată 
- ceea ce însemna că-şi realizau bordeie, 

trai prin care se apărau şi de frig (urme de 
locuire din Epoca Pietrei au fost găsite de 
arheologi în numeroasele grote / peşteri 
din carstul Dobrogei; în Evul Mediu, 
călătorul Olandez George Douza încă a 
văzut la 1599 în Dobrogea “mai multe 
sate întregi, în care oamenii trăiesc în 
grote sub pământ”): în Română, termenul 
de “glod” - însemnând “mâl” / “nămol” - a 
fost legat de ei, deoarece Troglodiţii 
mereu erau mânjiţi cu argilă (lut / 
pământ), literalmente Troglodit / “Tro-
glodit” fiind cel care “trăia în grotă” sau în 
glod, adică în noroi; Zeul-moș = Zal-moxe 
a impresionat Vechea Lume prin legătura 
sa inclusiv cu subteranul (a fost pentru 
ani într-o peșteră din Carpați). În spațiul 
Românesc, bordeiele îngropate ori semi-
îngropate au fost mai mult în exteriorul 
Carpaților, căci în interiorul Carpaților - 
după cum a reieșit inclusiv din cercetările 
arheologice - locuirea în general era la 
suprafață. În Antichitate, de pildă Eschil 
525-456 î.C. / “părintele tragediei univer-
sale” a consemnat că Pelasg era 
fiul Gaiei iar istoricul Grec Pausania 
afirma: “Pe Pelasg, asemenea zeilor, l-a 
născut Pământul negru pe coamele 
munţilor înalţi, ca să fie începătorul rasei 
muritorilor” (printre altele, e de ştiut că 
denumirea de Rumâni e Pelasgă, regă-
sindu-se European - de milenii, până azi - 
la A/Români; Anatolianul Pausania, 
istoric şi geograf cultural - “părintele 
ghidurilor de călătorie”, care prin opera 
sa de o extraordinară valoare documen-
tară a păstrat un tezaur inestimabil de 
date - se presupune că era din Alabanda 
secolului II, cel mai apropiat oraş Karian / 
Carian de Sanctuarul Gherga). 

 
Homo Sapiens 
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Cu toate că speciile în general erau 
incompatibile reproductiv, au fost găsite 
rămăşiţe mixte (hibrid Homo Sapiens cu 
trăsături comune celor 2 tipuri umane 
ştiute în timp ca Neandertal şi Cro-
Magnon, aparţinând grupului genetic 
matern N* şi spaţiului Gherga, de exemplu 
în Peştera Paglicci 41,41 lat. N, 15,35 long. 
E din Muntele Gargano / Italia) iar 
cercetările - inclusiv genetice - continuă, 
pentru documentarea impactului / 
ecourile până în Antichitate fiind foarte 
puternice despre interacţiunea oamenilor 
cu Uriaşii anteriori; e de ştiut că locuitorii 
primelor aşezări din Europa în majoritate 
aveau grupa genetică “N” (maternă şi 
paternă): ca a lui Gherga. În 2011, Dr. 
Michael Barton de la Universitatea 
Arizona / SUA a redat răspândirea 
urmelor arheologice paleolitice ale 
grupurilor de vânători-culegători, în 
timpurile preluării Europei de către 
ultima specie umană (cu roşu = 
Neandertal, cu albastru = Homo Sapiens, 
cu galben = amestecul lor): 

 

 
Cei mai vechi oameni albi din lume au 

fost Caucazienii, în cei mai înalţi Munţi ai 
Europei / la limita cu Asia; e de remarcat 
că Ţara Ghergarilor - a partenerilor 
preferaţi ai Ama-zoanelor / “zânele 
Mamei” - era ceea ce s-a numit “Albania 
Caucaziană”, aflată tocmai acolo: înţelesul 
Albaniei Caucaziene era de “Ţara 

Sfântului Suflet”, populată de albii 
Caucazieni Ghergari. În imaginea 
următoare (publicată în 2013) se poate 
observa cu nuanţa cea mai puternică 
răspândirea alelei SLC24A5 - 
responsabilă pentru pielea deschisă la 
culoare - conform geneticienilor Florin 
Mircea Iliescu / afiliat Diviziei de 
Antropologie Biologică a Universităţii 
Britanice Cambridge, Basu Mallick de la 
Universitatea Tartu din Estonia, ş.a.: 

 

 
După ce pre-diluvian aglomerarea de 

vânători-culegători ai Epocii Pietrei în E 
Europei s-a concretizat în Civilizaţia 
Atlantidei (populată - pe lângă acei 
vânători-culegători - şi de pescari, păstori 
/ păcurari, agricultori, negustori / 
comercianţi, etc.), împrejurimile Mării 
Negre inclusiv post-diluvian au constituit 
surse istorice semnificative în progresul 
omenirii, ca de pildă: leagănul 
civilizaţional al Anatoliei care a transmis 
în Bazinul Dunării elementele - inclusiv 
Atlante - ce au structurat Vechea 
Civilizaţie Europeană (dezvoltându-se 
prima scriere din lume, în spaţiul Român), 
Cultura Kurgană, răspândirea Indo-
Europenilor, apoi a nomazilor care au 
migrat în Europa, ş.a. / ca de exemplu, în 
mileniul I crucea - simbolul celei mai mari 
religii din lume - a fost introdusă de 
Armeni, etc.; e de ştiut că “arman” era 
cercul tras pe pământ cu vergeaua pentru 
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joc / numit “perghel” sau rotocolul / 
cercul de pe luciul unei ape, cu acelaşi 
termen de “arman” fiind şi locul îngrădit 
pentru cornute ori aria amenajată la 
treieratul cerealelor, astfel numindu-se şi 
conacul celui care înmagazina recolta, în 
Caucaz locuind Armeni iar în Balcani 
locuind Armâni (o rezonanţă lingvistică 
cu “Arman” / în Anatolia cuvântul 
respectiv fiind “Harman” pentru “paznicul 
hambarului”, literalmente “Har-man” 
echivalând ca “horitor” persoana horind - 
adică din horă - dans tipic Armenilor şi 
Armânilor). În 1895, Ioan Neniţescu - 
membru corespondent al Academiei 
Române - a explicat că “altoiul Roman în 
Dacia ca şi în Tracia a dat aceleaşi roade, 2 
popoare fraţi: Românii de miazănoapte de 
pe stânga Dunării şi Românii de miazăzi 
de pe dreapta Dunării sau Armânii; 
deosebirea din Graiul Românului şi 
Armânului nu se explică decât prin 
interpunerea Slavilor şi deci prin 
despicarea în 2 a poporului Românesc, 
care - fără acea interpunere - ar fi rămas 
unul” (aşa după cum pe ambele maluri ale 
marilor Râuri Române - ca de exemplu 
gemenii Mureş şi Olt - trăieşte acelaşi 
popor, tot astfel şi cândva pe ambele 
maluri ale Fluviului Dunărea trăia acelaşi 
popor). Născut din Soare / Helios, divinul 
Kerkaphos (cu fratele mai mic Phaeton 
/ “Phaet-On”, adică Făt-Frumos) l-a avut 
ca fiu cu o Amazoană Caucaziană pe “Hor-
menos” / Ormenion - sau “Or-menos” / 
Armenion - etnonimul Armenilor, ştiut ca 
Gherghin / Telkhin. Până recent în Munţi 
izolaţi, de pildă în Daghe-stan / Caucaz - 
în regiunea Gherga 42,17 lat. N, 47,33 
long. E, străbătută de Valea Gherga / 
“Pule-uvla” 42,32 lat. N, 47,29 long. E, 
a Râului Gherga 42,31 lat. N, 47,21 long. E 
- au fost zăriţi Uriaşi păroşi, cu urme de 
picior mare (de pildă, un studiu a fost 
efectuat acolo de către ofiţerul medical 
Vargen Karapetyan din armata sovietică 
în 1941); se poate vedea 
localizarea Gherga din Daghe-stan: 

 
Încă din timpurile Neandertale în 

lume era Cultul Marii Zeiţe - mama 
tuturor - apărut prima oară în lume la 
limita răsăriteană a arealului Neandertal, 
între N Indiei şi Altai, la intersecţia cu 
traseul genetic Gherga atunci (unde în 
vechea limbă - conform profesorului Oleg 
Mudrak - soţiei i se spunea Ghergai şi 
unde există Munţii cu denumirea Gherga / 
Cherga), credinţa răspândindu-se rapid şi 
puternic până la Atlantic; imediat după 
mutaţia Gherga (puțin anterioară 
Potopului Pontic), Marea Mamă a fost 
identificată sub denumiri diverse / în 
funcţie de loc, de la Gaia / Găyatri - 
adică Gaia “de 3 ori mare” - întâi iar apoi, 
după procreere, ca Ghirighe în Epoca 
Pietrei, Gherghiţia în Antichitate, până la 
Gherga în Epoca Modernă. 

 

Gaia în N Indiei 
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Investigatorul Spaniol Tomas 
Rodriguez în 2007 a observat că brusc în 
urmă cu 10 milenii a apărut Civilizaţia, 
între explicaţiile pentru aşa ceva atunci 
afirmând: “Ciclul periodic de activitate al 
Soarelui s-a intensificat în urmă cu 10 
milenii şi a dus atât la topirea gheţurilor 
de pe Pământ cât şi la afectarea stratului 
protector al planetei, permiţând 
particulelor de energie înaltă să genereze 
mutaţii genetice”. (Se ştie că Soarele 
pulsează la fiecare 11 ani, datorită 
inversării regulate a polilor săi magnetici, 
având erupţii câteodată violente, ale căror 
efecte se extind în sistemul solar - ca de 
pildă în 1859, când s-a văzut aurora 
boreală de la Ecuator - astfel că explicaţia 
este plauzibilă ştiinţific prin influenţa 
stelară locală; de fapt, traversarea 
Centurii Fotonice a Găinuşei / “Cloţei cu 
pui” sau Pleiadelor, respectiv “Gardienele 
Cerului” - de 2 ori în “Anul Mare” / după 
cum era denumit de Antici, inclusiv de 
Platon, ce durează cât precesia 
echinocţiilor, într-o perioadă fluctuantă 
de peste 25 de milenii datorită 
acceleraţiei variabile a sistemului solar - 
provoacă astfel de fenomene). 

 

 
Grupul patern N* al Gherga atunci - în 

urmă cu 10 milenii - a apărut, geneticieni 
ca Tatiana Karafet şi Michael Hammer de 
la Universitatea Arizona / SUA ori Dr. 
Ludmila Osipova de la “Institutul Genetic 
Siberian” din Novosibirsk 55,01 lat. N, 
82,56 long. E / Rusia propunând apariţia 
actualului grup Gherga tot în Epoca 
Pietrei şi tot post-diluvian însă chiar mai 
recent, între mileniile VII î.C. şi IV î.C., în 
paralel fiind şi alte influenţe genetice, 
între care extincţia Uriaşilor Cro-Magnon 
(e de remarcat că după anterioara 

traversare a Centurii Fotonice pe planetă 
au apărut albii, în timpul precedentei 
glaciaţiuni celei încheiată prin Potop, 
primii Homo Sapiens albi fiind 
contemporani cu ultimii Neandertali; 
calculele astronomilor de la sfârşitul 
mileniului II au confirmat importanţa 
Pleiadelor / numite şi “Gardienii Cerului”, 
ceea ce marele astronom Garga din 
Bazinul Ghaggar / N Indiei explicit a 
indicat cu 6 milenii înaintea acelora, 
transmiţând omenirii - conform spuselor 
sale - de fapt învăţături şi mai 
vechi). Centura Fotonică a Sistemului 
Pleiadelor - o imensă regiune din spaţiu, 
ce radiază electromagnetic intens toroidal 
/ prin benzi fotonice - este traversată de 
Pământ în “Anul Mare”, pe o rută nu 
circulară ci elipsoidală, o dată la circa 10 
milenii şi jumătate, pentru o durată de 
până la 2 milenii, variabilitatea 
datorându-se contractării şi dilatării 
Centurii, denumită şi “nebuloasa aurie” (e 
de ştiut că sistemul solar nu orbitează în 
jurul Pleiadelor - ce formează un nor în 
Constelaţia Taurului / având denumirea 
Sumeriană “Gugalanna” - ci doar le 
parcurge influenţa, fiind la distanţa 
de circa 440 de ani-lumină); efectele 
asupra vieţii sunt inclusiv de transmutaţii, 
cu transformări irevocabile pe multe 
planuri - datorită spectaculoasei activităţi 
fotonice asupra materiei - fiind 
demonstrat despre Cosmos / “Cos-mos” 
că influenţează clima, ce la rândul ei 
influenţează istoria. 

 
Parcursul spiralat al sistemului solar prin benzile fotonice 
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În prezent, drumul sistemului solar 
este spre centrul energetic galactic - al 
Căii Lactee - precedenta apropiere de 
acela determinând sfârşitul ultimei 
glaciaţiuni pe Pământ, acum 10 milenii 
(grupare vastă de stele, Calea Lactee a 
fost deseori definită de Antici drept o cale 
cerească: itinerar având aşa reper urmat 
de şamanii Siberieni, fiind şi drumul pe 
care apucau sufletele defuncţilor hinduşi, 
în Europa Sudică - îndeosebi la vechii 
Greci şi Romani - naşterea sa fiind 
atribuită ţâşnirii unui jet de lapte pe cer); 
ca exemplificare climaterică la nivel 
planetar, în 2010 NASA / Agenţia Spaţială 
Americană a întocmit harta încălzirii 
globale din primul deceniu al mileniului 
III, după cum se vede în imaginea 
următoare: 

 
Modelele bazate pe măsurătorile de la 

craterele Rio Cuarto 32,52 lat. S, 64,13 
long. V din provincia Cordoba / Argentina 
- apărute în urmă cu 10 milenii - 
sugerează că au fost create de un corp 
ceresc ce a lovit la un unghi nu mai mare 
de 15 grade faţă de orizontală, venind 
dinspre NE, cu un impact având o forţă 
explozivă de circa 10 ori mai mare decât 
cea de la Barringer / Arizona (când au 
dispărut ultimii Neandertali); conţinutul 
său a emanat mulţi monoxizi de carbon şi 
de azot, sufocând atmosfera, afectând 
evident clima globală. Căderea corpului 
ceresc în urmă cu 10 milenii în America 
de Sud s-a datorat intensificării activităţii 
solare; atunci a dispărut definitiv Cro 
Magnon, s-a încheiat Era Glaciară, 

Imperiul Atlant / Borean a ajuns la 
apogeu iar în Asia Centrală s-a petrecut 
mutaţia genetică Gherga: amplificarea 
influenţei solare - care acum 10 milenii a 
determinat mutaţia masculină genetică 
Gherga - a dus şi la cancere (oricând, 
expunerea masivă la Soare provoacă şi în 
prezent cancere). Proiectul Genografic în 
2012 - prin studiile coordonate de Clio 
Sarkissian şi Danielle Badro - a relevat că 
apoi oamenii Homo Sapiens din răsăritul 
European au ajuns să se înrudească în 
general patern cu Siberienii şi matern cu 
Africanele (ceea ce - exprimat succint - 
înseamnă că albii Asiatici s-au iubit cu 
negresele Africane în Europa, fapt 
consemnat de altfel în mileniul I î.C. de 
Herodot Karka în a doua sa carte de 
“Istorii”, referindu-se la Colchii / 
Gorghii din Caucaz, anume Georgienii de 
azi, rezultaţi din amestecarea blonzilor 
Pelasgi cu brunetele Amazoane, “fiicele 
Mamei”). 

 

 
În lucrarea “Mituri şi legende din 

întreaga lume” coordonată de Celine 
Queral şi redactată de Anne Gregoire din 
Franţa în 2009, au fost reproduse 
încercările repetate ale Marelui Spirit de 
creare a lui Homo Sapiens, sub forma 
povestirii Nord Americane Lakota 
reflectând culorile umane în ordinea justă 
neagră - albă - galbenă / arămie (ultimii 
Siberieni au trecut în Alaska la sfârşitul 
glaciaţiunii, înaintea Potopului Pontic, în 
plus Eschimoşii Siberieni - între care, 
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conform Proiectului Genografic, 55% sunt 
marcaţi genetic Gherga, de pildă în 
Peninsula Kamceatka de lângă 
Strâmtoarea Bering cu Alaska localnicii 
Koryak / având procent genetic patern 
semnificativ “N”, numiţi astfel deoarece în 
zonă renii sunt “kor” şi au termenul 
“kirkalaul” pentru şaman - afirmând că 
atunci când au apărut oameni mari, aceia 
au devenit în Sud strămoşii albilor iar 
ceilalţi au rămas printre ei, trecând în 
America): “Singur în faţa cortului său 
mare, Marele Spirit crea lumea. Stătea 
aşezat, cu picioarele încrucişate şi - senin 
- îşi contempla încetul cu încetul opera. 
Concepuse deja Cerul, vaporos şi diafan, 
aerian şi schimbător, când întunecat, când 
luminos şi mai ales, imens. Pe Cer voise să 
strălucească Soarele, atât de frumos, atât 
de cald, atât de luminos; uneori, astrul 
trebuia să se odihnească şi să se culce, ca 
să apară din nou în toată splendoarea sa: 
aşa s-a făcut ziua şi apoi noaptea. Marele 
Spirit a mai făcut şi norii, pe care i-a 
agăţat sus de tot. La asfinţit, a oferit câţiva 
pumni de stele, aruncate în treacăt ca 
pentru a însămânţa bolta cerească, atât de 
întunecată, atât de neagră. Mai târziu, a 
creat Pământul, chiar sub Cer. Şi a fost 
foarte satisfăcut. Imensele întinderi 
pământeşti erau frumoase şi variate: ici 
câmpii necuprinse, cu solul roşu, mai 
încolo piscuri înzăpezite, dincolo cursuri 
de apă purtătoare de nămol fertil, 
împrejmuite de văi înverzite. Multă, foarte 
multă vreme Marele Spirit a contemplat 
Pământul. Deseori, când ieşea din cortul 
său, privirea îi cuprindea un ţinut întins, 
un continent mărginit de mare. Acesta era 
cu siguranţă cel mai frumos: era 
continentul ce avea să fie numit cândva 
America. Plantele, florile şi fructele, 
creşteau din belşug; pădurile alcătuiau 
pete imense de un verde intens, ce se 
oglindeau în lacurile cu apă cristalină. 
Marele Spirit se simţea plin de mulţumire. 
Şi totuşi, îşi spunea el, lipsea ceva. Pentru 
cine exista atâta frumuseţe? Încântat de 
un asemenea belşug, voia să-l 

împărtăşească: de el trebuiau să profite şi 
alţii! ‘Să fie - şi-a zis el - nişte fiinţe care, 
ca şi mine, vor şti să aprecieze această 
lume!’ Marele Spirit a chibzuit îndelung. 
Vreme de mai multe zile şi mai multe 
nopţi a rămas nemişcat şi mut, pierdut în 
contemplare. Nu voia să strice ceea ce i se 
părea atât de izbutit. Atunci, după o 
meditaţie foarte lungă, s-a hotărât: avea 
să le dăruiască Pământul. Nişte făpturi 
care vor putea să se bucure de el şi să îl 
facă să rodească. Da, însă cum să le 
făurească? Din nou, a chibzuit îndelung. S-
a aplecat spre pământ şi a luat un pumn 
de lut, umed şi unsuros. Îi plăcea 
contactul cu materia pe care o concepuse 
el însuşi, senzualitatea atingerii în căuşul 
palmei sale şi moliciunea, maleabilitatea 
acelui boţ fără formă pe care degetele lui 
îl putea plămădi după pofta inimii. Încetul 
cu încetul, boţul s-a alungit, s-a turtit şi a 
semănat din ce în ce mai mult cu Marele 
Spirit însuşi. Atunci şi-a zis că alegerea lui 
era bună: omul avea să fie făcut după 
chipul său. Când argila a luat forma şi 
înfăţişarea pe care o dorea, s-a gândit că 
trebuie s-o ardă. Cu câţiva tăciuni scoşi 
din foc, îşi aprinse cuptorul, aşteptă să se 
încălzească şi - curăţindu-l de jar - a pus 
înăuntru statueta de argilă. Aceasta s-a 
uscat şi s-a întărit, apoi deodată s-a 
fisurat, s-a crăpat şi în cele din urmă s-a 
spart! Nu e chiar aşa uşor să faci un om, 
şi-a zis Marele Spirit. Întristat, s-a gândit 
că într-o bună zi pe Pământ vor fi şi 
oameni infirmi şi distruşi. Apoi, a luat-o 
de la capăt, însă de acea dată a făcut rost 
de o argilă mai curată. A frământat-o din 
nou, plămădind-o îndelung pentru a-i da o 
formă omenească. Şi-a pregătit cuptorul, a 
potrivit cu grijă aerisirea, a verificat 
foarte atent temperatura şi distribuţia 
căldurii şi delicat a pus noua statuie chiar 
în mijloc. Nemişcat, a supravegheat foarte 
atent coacerea. În ciuda acelor precauţii, a 
avut din nou o surpriză: în timp ce se 
pregătea să scoată statueta din cuptor, a 
văzut-o schimbându-şi brusc culoarea! 
Ocrul s-a transformat într-un negru 
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intens, o culoare de ars. Cuptorul era prea 
fierbinte sau masa de argilă fusese lăsată 
prea mult înăuntru. Dezamăgit, Marele 
Spirit a lăsat statueta să se răcească. 
Desigur, culoarea nu-l satisfăcea dar ceea 
ce ţinea în mâna era un om! A aruncat 
atunci acel om pe pământ: era un om 
negru, care a ajuns pe continentul African. 
Perseverent, cum se cuvine să fie orice 
creator, Marele Spirit s-a pus iarăşi pe 
treabă. Încă o dată, a ales cea mai bună 
argilă şi a pregătit-o; să fi fost obişnuinţa 
de vină? A constatat că izbutea să-i dea o 
mai mare fineţe, nişte trăsături mai 
desăvârşite. Şi-a pregătit cuptorul, având 
grijă de acea dată să nu fie prea fierbinte, 
apoi a aşezat înăuntru statueta. Fiind 
totuşi plin de nerăbdare, a stins focul prea 
devreme; scoţându-şi creaţia din cuptor, a 
descoperit o fiinţă abia colorată. 
Dezamăgit, l-a aruncat pe acel om alb spre 
pământ şi omul a ajuns în Europa. 
Încăpăţânat, Marele Spirit s-a apucat din 
nou de treabă. A petrecut şi mai mult timp 
modelând argila şi - bazându-se pe 
experienţa acumulată - a realizat o operă 
apropiată de perfecţiune. Proporţiile 
corpului erau echilibrate, membrele bine 
marcate, şoldurile şi umerii puternici, 
trăsăturile armonioase. Prudent, şi-a 
încălzit cuptorul din timp şi a pus mai 
întâi în el un bloc de argilă pentru a-i 
controla astfel temperatura. Când a văzut 
că lutul căpătase o culoare frumoasă, a 
pus statueta în cuptor şi a aşteptat, 
încrezător, concentrându-şi în inimă - şi 
în suflet - toate forţele pozitive ale puterii 
sale creatoare. Când şi-a scos opera din 
cuptor, a simţit o bucurie imensă! Reuşita 
era totală! Nici o crăpătură, nici un defect 
/ şi ce să mai spui de culoare: un minunat 
arămiu, intens, adânc, cald, exact nuanţa 
pe care şi-o imaginase. Atunci a cântat, a 
dansat - dansul e rugăciunea picioarelor - 
pentru nimeni altul decât el. Învârtindu-
se, făcând piruete, ţinea în braţe acel om 
perfect, aşa cum părinţii aveau să-şi ţină 
în curând copiii. O dată în plus, a 
contemplat America, apoi şi-a pus acolo 

cu delicateţe capodopera. Întors în 
împărăţia lui, s-a odihnit în sfârşit, 
contemplând fiinţele omeneşti care se 
înmulţeau şi populau pământul. Privirile i 
se întorceau însă mereu la oamenii cu 
pielea arămie, deoarece spre ei i se avânta 
pe vecie inima…” (După cum a consemnat 
şi savantul Benjamin Franklin 1706-1790, 
e interesant că Irokezii / Indienii Nord 
Americani afirmau că prima femeie - 
mama oamenilor - a sosit din cer; un mit 
asemănător exista în vechiul Egipt). 

 
Cercul Arctic 

Amintirile despre conflictele Uriaşilor 
chiar dinaintea Potopului - şi cu 
prezenţă cerească - au rămas tuturor 
populaţiilor din zonele de interes Gherga, 
transmise până în prezent începând mai 
ales prin unele mituri şi artefacte; după 
Potop s-a instalat la putere doar Homo 
Sapiens: omul actual. Este de ştiut că 
multe comete se rotesc în jurul Soarelui, 
cele ce ajung în apropierea sa constituind 
o imagine spectaculoasă prin capetele 
luminoase şi cozile lungi. O explicaţie 
despre Gherga din acele timpuri 
preistorice ar fi că privitorii prezenţei 
unei comete a cărei coadă foarte mare - 
datorită activităţii mărite solare, ce 
atrăgea puternic atenţia tuturor - când 
după un timp au întâlnit oameni veniţi 
dinspre direcţia ei de mişcare, coborâţi de 
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pe înalţii Munţi (evident diferiţi cultural 
ca străini dar şi genetic, afectaţi de 
mutaţia survenită din cauza solară 
deosebită) să-i asocieze pe aceia 
fenomenului solar, ca “Oamenii Cerului”; 
că bărbaţii Gherga veneau “din Cer” era 
evident pentru oricine avea de a face cu 
cei coborâţi din Văile înălţimilor 
Pamiriene, de pe malurile apelor de acolo: 
acei Gherghi dintre Munţii Gherghi ai 
Gherghi-stanului şi Munţii Cherga ai 
Altaiului i-au impresionat puternic pe cei 
locuind mai jos decât ei. 

Denumirea Gherga - şi apoi înmulţirea 
- a rezultat din împreunarea “oamenilor 
cerului” cu localnicele pământurilor unde 
s-au stabilit, Ghirghe / Kirke de exemplu 
fiind cunoscută atât ca Mama Pământului, 
cât şi ca fiica Soarelui (după cum a scris 
Homer - cel mai vechi poet Grec - 
despre Kirke). Cu numele “kyrka” / 
“kirke” a rămas ştiută structura de cult în 
N European: Biserica (iar vocabularele au 
mai reţinut derivate religioase Gherga, ca 
de exemplu “călugăr” sau “curat”, bucurat 
/ “Bu-Curat” fiind de la “Sufletul Gherga” 
iar bucuria de la “Sufletul Rheii”, “a cere” 
/ a ce-re de la Ka şi Ra, pentru personal 
/ cler, chiar pentru a “crede” ori a “ruga”, 
pentru simbolul creştin / cruce şi pentru 
islam / Coran - “Cor’An” literalmente 
însemnând “Cuvântul Domnului” - la 
musulmani robele / mantiile de lână ale 
sufiştilor fiind “hirqa” / albastre, “khirqa” 
/ negre, etc. dar şi pentru elemente 
muzicale, cum ar fi corul, coarda ori 
pentru “har”, etc). 

 

Genetica Gherga şi genealogia Gherga 
au aceleaşi acoperiri temporale şi 
geografice, aspectele concrete istorice 
ilustrând Gherga din urmă cu 10 milenii / 
din mileniul VIII î.C. - când a fost ultima 
mutaţie genetică - până în prezent (cu 
acţiuni de impact rămase în memoria 
colectivă, în locaţiile relevante traseului 
Gherga). Originea Gherga - prezentul 
material - se referă la perioada de după 
ultima mutaţie genetică / faţă de cele 3 ce 
au existat anterior pe linie de la facere, 
care este de fapt şi actualul tipar genetic 
Gherga (căci înaintea ultimei mutaţii nu 
era acelaşi tip uman cu actualul Gherga), 
ceea ce corespunde istoric perioadei post-
diluviene / după Potop, adică după 
topirea gheţurilor din ultima glaciaţiune: 
un timp documentat din mai multe 
perspective; puţini au fost constant 
prezenţi, pe sute de generaţii, în 
dezvoltarea umanităţii - cu mărturii 
ancestrale, amprente la bazele cunoscute 
ale omenirii şi contribuţii esenţiale la 
progres, etc., ca Gherga - între legendar şi 
real. (Mitul este povestea prin care un 
grup a ilustrat sensul dat valorilor sale, 
legându-le de un moment fondator, 
anume acela al originii; mitul era 
considerat a exprima adevărul absolut 
pentru că relata o întâmplare sacră, adică 
o revelaţie ce a avut loc în timpul sacru al 
începuturilor / fiind real şi sacru, mitul 
devenea exemplar, căci servea ca de 
model şi de justificare actelor umane: o 
istorie petrecută la începuturile timpului, 
ce servea de model comportamentului 
uman. Legenda grupează relatări 
tradiţionale despre o anume persoană sau 
un anume loc; iniţial, termenul se referea 
la povestirea vieţii vreunui Sfânt, căci 
legendele se aseamănă din punctul de 
vedere al conţinutului cu poveştile din 
folclor: transmise din bătrâni, sunt privite 
în popor ca fiind istorice, deşi nu sunt în 
întregime verificabile. Folclorul 
reprezintă totalitatea creaţiilor artistice 
ale culturii unei populaţii. Folclorul 
Românesc - în părţile sale cele mai vechi - 
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e precreştin şi nu susţine nicidecum 
procesul Romanizării, deoarece nu şi-a 
avut strămoşii în Peninsula Italică; un fapt 
divers despre Romanizare e că nu a avut 
loc nici măcar în Peninsula Italică - unde 
exista Roma, capitala Imperiului Roman - 
până și în prezent oamenii din regiunile 
Italiei vorbind dialectal, foarte diferit de 
la o zonă la alta). 

 

 
Specii umane: Neanderthal, Cro-Magnon, Homo Sapiens 

Fizicianul Român Florin Gheorghiţă în 
“Spirit şi destin cosmic” a scris: “O 
descriere analitică foarte complexă, cu 
semnificative deschideri către fizica 
fundamentală cât şi spre metafizică, este 
oferită de un imn antic conţinut în ‘Rig 
Veda’ - care este unul dintre cele mai 
vechi texte din India: în imnul cel mai 
cunoscut al ‘Rig Vedei’ 10:90, cosmogonia 
este prezentată ca o metafizică. ‘La 
început, tenebrele ascundeau tenebrele, 
dar căldura provocată a dat naştere 
Unului potenţial, embrionul, învăluit în 
vid’. Din acest germene (‘potenţial’) s-a 
dezvoltat Dorinţa şi aceea ‘a fost sămânţa 
dintâi a Conştiinţei’, aserţiune uimitoare 
care anticipează una din din tezele 
principale ale gândirii filozofice indiene. 
Dar ‘creaţia secundară’ - adică creaţia 
fenomenală - rămâne o enigmă; zeii s-au 
născut ‘după’, deci ei nu sunt autorii 
creaţiei lumii. Precum Puruşa din ‘Rig 
Veda’, acel ‘Unu’ a precedat Universul şi a 
creat lumea din propria sa fiinţă, prin 
emanaţie, fără a-şi pierde prin aceasta 
transcendenţa. Să reţinem această idee, 
capitală pentru concepţiile ulterioare 
indiene: Conştiinţa, ca şi Universul, 
constituie produsul Dorinţei 
procreatoare. Deci în cazul ideilor 
cosmogonice din vechea Indie regăsim 
elemente de ‘cunoaştere ştiinţifică’ în 

cadrul cărora energia căldurii şi radiaţiile 
emanate erau factori primordiali în 
apariţia Universului; evident, aceste 
elemente erau menţionate fără a fi totuşi 
înţeles substratul fenomenologic originar, 
ceea ce ar justifica într-adevăr o sursă de 
informare exterioară. În mitologia 
sumeriană, textul cel mai semnificativ 
este poemul ‘Enuma Eliş’; scrisă cu vădita 
intenţie de a-l slăvi pe zeul Marduk (Bel, 
progenitura soarelui), vechea lucrare 
redă modul simbolic în care zeul a făurit 
Cerul şi Pământul din trupul unei zeităţi 
primordiale, care crease anterior 
numeroşi demoni, dintr-un haos primitiv. 
Se relevă de fapt o concepţie 
fundamentală valabilă şi astăzi, desigur în 
alt gen de exprimare: cosmosul avea în 
conţinutul său 2 naturi - materia 
‘demonizată’ şi partea divină, care era 
opera lui Marduk / Bel. Analizând aceste 
aspecte, eruditul exeget al miturilor din 
vechime - Mircea Eliade - evidenţia 
următoarea concluzie: ‘Este poate 
formula cosmologică cea mai complexă la 
care a ajuns speculaţia mesopotamiană; în 
cele din urmă, lumea se dovedeşte a fi 
rezultatul unui amestec de 
primordialitate haotică şi demonică pe de 
o parte, şi de creativitate, prezenţă şi 
înţelepciune divină pe de altă parte’. Din 
vechiul Egipt s-au păstrat mai multe texte 
conţinând diferite mituri cosmogonice; 
cel mai important însă - sub aspect 
conceptual - este legenda ‘Facerea lumii’, 
al cărei text este datat în mileniul IV î.C. 
Conform convingerii de acum 6 milenii, 
Universul întreg - cu zeii şi oamenii, cu 
viaţa şi moartea, cu oraşele şi templele 
respective - s-a născut din ‘gândirea’ 
zeului Ptah (numele Egipt provine din 
grecizarea Ptah / în pronunţie Egipteană 
Pitah); fiind cel mai mare şi mai puternic, 
acest zeu a creat totul prin cuget şi prin 
cuvânt. La vechiul popor evreu, opera 
cosmogonică - consacrată prin Biblie - se 
datora lui Dumnezeu, creatorul 
atotputernic şi atotştiutor; este însă demn 
de relevat acest aspect similar cu 
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milenara cunoaştere egipteană, 
acordându-se gândirii şi cuvântului înalta 
putere de a crea: ‘Şi a zis Dumnezeu să fie 
lumină! Şi a fost lumină’ (‘Facerea’ 1:2). 
Aşadar, fantasticul fenomen al generării 
luminii în haosul întunecat a fost ca o 
declanşare bruscă a unor energii imense, 
la o comandă lansată în neant! Această 
viziune depăşea în mod evident 
imaginaţia unor păstori şi agricultori 
antici. Pentru spiritualiştii iniţiaţi, 
detalierea respectivă a unei faze din 
crearea Universului este rezultatul unei 
revelaţii la cel mai înalt nivel, dat fiind 
faptul că în acele momente nu exista în 
neant întrupată nici o făptură care să fi 
asistat la extraordinarul eveniment 
spaţial”. Este de observat că Homo 
Sapiens n-a fost creatorul absolut al 
Civilizaţiei, ci s-a folosit şi de cunoştinţele 
importanţilor săi predecesori: Cro-
Magnon, respectiv Neandertal (de 
exemplu, în timpul co-existenţei lor, 
singura “industrie” de unelte întâlnită 
aparţinea Neandertalilor). 

 

 
În “Era de Aur” (timpul pre-diluvian), 

Pelasgii erau mai ales preoţii pescarilor, 
păcurarilor / păstorilor, plugarilor şi altor 
populaţii paleolitice, care - prin profilul 
entuziast de propagandă al profesiei lor - 
se mutau mereu, ca păsările; Pelasgii erau 

foarte populari, bine primiţi oriunde 
datorită avantajelor avute de răspândirea 
cunoştinţelor - fiind curierii / mesagerii 
veştilor bune - cumulând dimensiuni 
religioase, culturale, ştiinţifice, etc.: 
Pelasgii s-au manifestat dinaintea 
Potopului Pontic, după încetarea luptelor 
cu Uriaşii din vechime, vestind oamenilor 
victoria, determinând şi apariţia primilor 
pelerini, care - grupaţi în procesiuni - la 
rândul lor îi vizitau pe potecile / căile 
sacre în locurile unde se stabileau, pentru 
a se bucura împreună de glorie (după 
Potopul Pontic, mişcările Pelasge au 
continuat, cauzate însă de cataclism, în 
noile condiţii). Se poate considera 
binomul Pelasg-Plugar ca acela reciproc al 
contrariilor, în care mai vechiul Pelasg = 
nomad şi mai recentul Plugar = sedentar 
(de exemplu, în Sanscrită “phala” = 
“brăzdarul” / plugul); apropierea de pildă 
la vechii Greci a înţelesului de plugar / 
agricultor cu numele Ghiorgos (Gheorghe 
în versiunea Română) a fost sugestivă: 
agricultorul / plugarul Gherga era 
fecundatorul fruntaş dintre Pelasgi. 
“Dicţionarul de simboluri” a consemnat: 
“Plugul - simbol falic - a fost şi simbol al 
fertilizării, fiind ca un organ viril 
penetrând brazda, analoagă cu organul 
sexual feminin; trecerea cu plugul prin 
pământ însemna unirea bărbatului cu 
femeia, a cerului cu pământul. Plugul 
simboliza acţiunea principiului masculin 
asupra materiei pasive, feminine”. 
Potentul Gherga aşadar a justificat 
termenul de agricultor (ocupaţie ce odată 
apărută a ajuns ca în neolitic să 
sedentarizeze nomazii Pelasgi, care în 
paleolitic doar migrau); în versiunea 
Greacă “Gheorgos” pe lângă sensul de 
“lucrătorul pământului” avea și sarcina de 
“semănător”, cu toate implicațiile sale: el 
nu doar strângea produsele pământului, 
ci era cel care le însămânța (iar rodirea 
depindea de calitatea eforturilor sale). 
Urmele Pelasge denotă că în concepţia 
străveche sufletul “Ba” / “Va” aparţinea 
Pământului feminin “Ga” şi avea dublul 
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“Ka”, fiind gazda (doar la oameni) a 
divinului spirit fecundator denumit 
corespunzător “Ke”, al Cerului masculin 
“Ra”, cu forţa “Ma”: Pelasgos / “Pe-las-
gos” acoperea “Pe-Ras-Gos”, literar 
însemnând preot “Pe” al Tatălui “Ra” şi al 
Mamei “Go” (în secolul VII î.C., 
cârmuitorul Myrsilus al Insulei Lesbos a 
afirmat că Pelasgii iniţial au fost Pelargi - 
în Greacă “Pelargoi” însemnând “berze” - 
ceea ce, prin “Pe-Largi” / “Pe-Rar-Goi”, 
reflecta rârâit atât pe Ra şi Ga, cât şi pe 
Gargi / Gargoi, tot în Greacă termenul 
“argos” fiind “alb”). Preotul (“Pe” / “Pi”) 
se ruga / “ru-ga” la “Ra” şi “Ga”; el chema 
/ “che-ma” forţa “Ma” a spiritului 
fecundator “Ke” / “Ki” şi cerea minuni, de 
fapt Magul / Ma-Gul fiind cel împuternicit 
întru incantarea onomatopeică “Ma”-“Ma” 
pentru coborârea forţei cereşti “Ma” peste 
pământeana “Ga” / Marea Mamă (e de 
observat că solarul Cult Falic, foarte 
popular în Epoca Pietrei, a dus prin 
slăvirea sacrului Ra - masculinul Soare - la 
denumirea organului sexual masculin, 
păstrată până azi în A/Română cu 
ulterioara suprapunere “L” peste “R”: “Pu-
Ra” a devenit “pu-la” = “pula” / din 
aceeaşi rădăcină mai fiind de pildă 
“ploaia”, “puiul”, “po-pular”, etc., cuvinte 
legate mai ales de fertilitate: inclusiv 
“polei”, termen ştiut deopotrivă ca stratul 
subţire de gheaţă format prin îngheţarea 
apei provenită de la ploaie, acoperirea 
pentru înfrumuseţare prin poleire a 
vreunui obiect cu un strat subţire de aur 
sau argint ori - pur şi simplu - a învălui 
ceva sau pe cineva într-o lumină aurie / 
argintie pentru strălucire = “stră-lucire”, a 
derivat din aşa ceva). În Epoca Pietrei / 
paleolitic, direcţia de răspândire a 
Pelasgilor în Europa a fost în general 
dinspre SE spre NV: era direcţia de 
retragere a calotei polare. Dr. Kyosti Julku 
din Suomi / Finlanda în 2002 a schiţat 
mişcările pre-diluviene ale oamenilor în 
Europa: 

 
Atunci când a avut loc ultima mutaţie 

genetică Gherga (la sfârşitul Erei de Aur), 
toate continentele erau deja populate de 
Homo Sapiens, inclusiv cele mai recente 
populări - ale Australiei şi Americilor - 
fiind dinaintea ultimei mutaţii genetice a 
lui Gherga / mutaţie genetică întâmplată 
ulterior, în urmă cu 10 milenii, în Asia 
Centrală): 

 

 
Armele zburătoare în cele mai recente 

continente populate de Homo Sapiens - 
Australia şi America, anume bumerangul 
şi tomahawkul - n-au apărut separat, ci îşi 
aveau sorgintea EurAsiatică 
(supercontinentul unde în paleolitic 
oamenii Homo Sapiens plecaţi din Africa 
au întâlnit Neandertalii); străvechea 
“ţurcă” ori “cerbuţul” - de care sportiv e 
legată şi hoina / oina - sunt exemple de 
jocuri implicând aruncarea, tipice 
Românilor, înrădăcinate în practicile 
paleolitice de aruncări ale toporului / 
bumerangului. Populaţia Siberiană cu cel 
mai mare procent genetic masculin 
Gherga e cea Yakută / “Ya-Kută” , a 
crescătorilor de iaci care au luat locurile 
Siberienilor plecaţi pre-diluvian în 
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America de Nord; pe Insula Olkhon 53,09 
lat. N, 107,23 long. E - cea mai mare a 
Lacului Baikal - au trăit Kurykanii, 
strămoşi ai celor denumiţi Sakha / Yakuţi: 
termenul Kurykan era înrudit cu ceea ce a 
fost ştiut drept Jurchen în răsărit / până 
în Man-Ciuria şi Coreea, respectiv drept 
Kurgan în apus / până în Europa, inclusiv 
România. 

 
Migrarea Yakută 

În “Sacrul şi profanul” din 1957, Dr. 
Mircea Eliade a explicat mitul cosmogonic 
din Asia Centrală despre crearea lumii 
după înfrângerea celor 2 puteri 
anterioare omului, una “monstruoasă” şi 
una “demonică” - simbolizând cele 2 
tipuri umane anterioare puterii unice a lui 
Homo Sapiens, adică Neandertal şi Cro 
Magnon - asemănările reprezentărilor 
Anului Vechi şi Anului Nou la Siberienii 
Yakuţi / “Ya-Kuţi” şi Canadienii Yukoni 
/ “Yuk-Oni” (ale căror contacte principale 
s-au întrerupt după ultima glaciaţiune, 
ceea ce denota vechimea lor anterioară 
ultimei mutaţii genetice Gherga / din Asia 
Centrală, printre Yukoni / “Yuk-Oni” în 
2012 “Consorțiul Genografic” împreună 
cu cercetători Canadieni - între care 
Matthew Dulik, Alestine Andre, Crystal 
Lennie, James Martin, Thomas Andrews - 
au identificat 2 profile genetice bărbătești 
“N” = tipul majoritar la Yakuţii Siberieni), 
legăturile din Asia Centrală iar apoi din 
Europa dintre timpul religios şi timpul 
istoric, respectiv dintre timpul circular şi 

timpul liniar, cu apropierea pe relaţia 
“tempus-templum” dintre numărul zilelor 
anului / 365 şi numărul gradelor cercului 
/ 360, străvechile simbolistici religioase 
ale Selenei şi Soarelui dar şi ale cununiei 
dintre Cer şi Pământ, etc.: “Ca şi spaţiul, 
timpul n-a fost, pentru omul religios, nici 
omogen, nici continuu. Există intervale de 
timp sacru, timpul sărbătorilor 
(periodice, în majoritate); există - pe de 
altă parte - timpul profan, durata 
temporală obişnuită (în care se înscriu 
actele lipsite de semnificaţie religioasă). 
Între aceste 2 feluri de timp există - 
bineînţeles - o soluţie de continuitate: 
prin intermediul riturilor, omul religios 
poate ‘trece’ - fără pericol - din durata 
temporală obişnuită în timpul sacru. Să 
remarcăm - de la început - o diferenţă 
esenţială între aceste 2 calităţi ale 
timpului: timpul sacru este - prin însăşi 
natura lui - reversibil, în sensul că, la 
drept vorbind, este un timp mitic 
primordial devenit prezent. Orice 
sărbătoare religioasă, orice timp liturgic 
constă în reactualizarea unui eveniment 
sacru ce a avut loc într-un trecut mitic, ‘la 
început’. A participa religios la o 
sărbătoare înseamnă a ieşi din durata 
temporală ‘obişnuită’ pentru a te 
reintegra în timpul mitic reactualizat de 
sărbătoarea însăşi. Timpul sacru este - 
prin urmare - recuperabil, repetabil la 
nesfârşit. Dintr-un anumit punct de 
vedere, s-ar putea spune despre el că nu 
‘curge’, că nu constituie o ‘durată’ 
ireversibilă; e un timp mereu egal cu sine 
însuşi, el nu se schimbă, nici nu se 
sfârşeşte. La fiecare sărbătoare periodică 
se regăseşte acelaşi timp sacru, identic cu 
cel manifestat la sărbătoarea ce a avut loc 
cu un an sau cu un secol în urmă: timpul 
creat şi sanctificat de zei în vremea gestei 
lor e reactualizat prin sărbătoare. Cu alte 
cuvinte, în sărbătoare se regăseşte prima 
apariţie a timpului sacru, aşa cum s-a 
produs la origine, cândva. Căci acest timp 
sacru în care se desfăşoară sărbătoarea 
nu exista înaintea gestelor divine 
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comemorate de ea. Creând diferitele 
realităţi care constituie astăzi lumea, zeii 
întemeiau totodată timpul sacru, căci 
timpul contemporan unei creaţii era - în 
mod necesar - sanctificat de prezenţa şi 
activitatea divină. Omul religios trăieşte 
astfel în 2 feluri de timp, dintre care cel 
mai important - timpul sacru - se prezintă 
sub aspectul paradoxal al unui timp 
circular, reversibil şi recuperabil, un fel 
de etern prezent mitic, în care te 
reintegrezi periodic prin intermediul 
riturilor. Acest comportament privitor la 
timp e suficient pentru a distinge omul 
religios de omul nereligios: primul refuză 
să trăiască doar în ceea ce - în termeni 
moderni - se numeşte ‘prezent istoric’; el 
se străduie să regăsească un timp sacru 
care - în anumite privinţe - poate fi 
omologat cu ‘eternitatea’. Ceea ce putem 
constata în legătură cu un om nereligios e 
faptul că şi el cunoaşte o oarecare 
discontinuitate / eterogenitate a timpului. 
Există şi pentru el, în afara timpului 
monoton al muncii, timpul răgazului şi al 
spectacolelor, ‘timpul festiv’; şi el trăieşte 
conform unor ritmuri temporale diferite 
şi cunoaşte timpuri de intensitate 
variabilă: atunci când ascultă muzica 
preferată sau - îndrăgostit - aşteaptă ori 
întâlneşte persoana iubită, el simte 
evident un alt ritm temporal decât acela 
în care munceşte sau se plictiseşte. De 
omul religios îl desparte însă o diferenţă 
esenţială: acesta cunoaşte intervale 
‘sacre’, fără legătură cu durata temporală 
care le precede şi le urmează, având o cu 
totul altă structură şi o altă ‘origine’. Este 
vorba de un timp primordial, sanctificat 
de zei şi susceptibil de a deveni prezent 
prin sărbătoare. Omului nereligios 
această calitate transumană a timpului 
liturgic îi este inaccesibilă. Pentru omul 
nereligios, timpul nu poate prezenta nici 
ruptură, nici ‘mister’: el constituie cea mai 
profundă dimensiune existenţială, e legat 
de însăşi existenţa umană, are deci un 
început şi un sfârşit (care este moartea, 
stingerea existenţei). În pofida 

multiplicităţii ritmurilor temporale pe 
care le simte şi a intensităţii lor diferite, 
omul nereligios ştie că e vorba mereu de o 
experienţă umană în care nu se poate 
insera nici o prezenţă divină. Pentru omul 
religios, durata temporală profană este - 
dimpotrivă - susceptibilă de a fi ‘oprită’ 
periodic de inserţia, prin intermediul 
riturilor, a unui timp sacru, neistoric (în 
sensul că nu aparţine prezentului istoric). 
Aşa cum o biserică constituie o ruptură de 
nivel în spaţiul profan al unui oraş 
modern, serviciul religios care se 
desfăşoară în incinta sa marchează o 
ruptură în durata temporală profană: nu 
timpul istoric actual e prezent, nu timpul 
trăit - de exemplu - pe străzile şi în casele 
vecine, ci timpul în care s-a desfăşurat 
existenţa istorică a lui Iisus, timpul 
sanctificat prin propovăduirea Sa, prin 
pătimirea Sa, prin Învierea Sa. Timpul 
sacru, reactualizat periodic în religiile 
precreştine (arhaice, mai ales), era un 
timp mitic, un timp primordial, 
neindentificabil cu trecutul istoric, un 
timp originar, în sensul că a ţâşnit ‘dintr-o 
dată’, că nu era precedat de nici un alt 
timp, pentru că nici un timp nu putea 
exista înaintea apariţiei realităţii 
povestite de mit. În mai multe limbi ale 
populaţiilor aborigene din America de 
Nord, termenul ‘Lume’ / Cosmos era 
folosit şi cu sensul ‘An’. Yakuţii spuneau 
‘lumea a trecut’ pentru a sugera că ‘s-a 
scurs un an’. Pentru Yukoni, ‘Anul’ era 
desemnat prin vocabulele ‘Pământ’ sau 
‘Lume’; ei spuneau - ca şi Yakuţii - 
‘Pământul a trecut’ atunci când s-a scurs 
un an. Vocabularul dezvăluie solidaritatea 
religioasă dintre lume şi timpul cosmic. 
Cosmosul era conceput ca o unitate vie 
care se năştea, se dezvolta şi se stingea în 
ultima zi a Anului, pentru a renaşte de 
Anul Nou. Acea renaştere era o naştere, 
Cosmosul renăscând în fiecare An, pentru 
că de fiecare An Nou, timpul o lua de la 
început. Solidaritatea cosmico-temporală 
era de natură religioasă: cosmosul era 
omologabil timpului (‘Anul’) pentru că şi 
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unul şi celălalt erau realităţi sacre, creaţii 
divine. Populaţia Dakota spunea: ‘Anul 
este un cerc în jurul lumii’, adică în jurul 
colibei sacre, care era o imagine a lumii. 
În India era un exemplu şi mai clar: 
înălţarea unui altar echivala cu repetarea 
cosmogoniei; or, textele adaugă că ‘altarul 
focului e Anul’, explicând simbolismul 
temporal: cele 360 de cărămizi 
delimitatoare corespundeau celor 360 de 
nopţi ale anului / respectiv zilelor 
(‘Satapatha Brăhmana’ 10:5). Cu alte 
cuvinte, prin construirea unui altar al 
focului nu numai că se refăcea lumea, ci 
‘se construia Anul’, se regenera timpul, 
creându-l din nou. Pe de altă parte, Anul 
era asimilat cu Zeul Cosmic; prin urmare, 
cu fiecare nou altar, Zeul Cosmic era 
reînsufleţit, adică era consolidată 
sanctitatea lumii. Nu era vorba de timpul 
profan - de simpla durată temporală - ci 
de sanctitatea timpului cosmic. Prin 
înălţarea altarului focului se urmărea 
sanctitatea lumii, deci inserarea sa într-un 
timp sacru. Se poate observa înrudirea 
etimologică dintre 2 termeni, prin 
noţiunea de interferenţă: ‘templum’ 
desemna aspectul spaţial iar ‘tempus’ 
desemna aspectul temporal al mişcării 
orizontului în spaţiu şi în timp. 
Semnificaţia profundă a tuturor acelor 
fapte pare a fi următoarea: pentru omul 
religios al culturilor arhaice lumea se 
reînnoia anual; cu alte cuvinte, el regăsea 
în fiecare An Nou ‘sfinţenia’ originală care 
era şi a lui când a ieşit din mâinile 
Creaţiei. Acel simbolism era indicat cu 
claritate de structura arhitectonică a 
sanctuarelor. Pentru că era şi locul sacru 
prin excelenţă - şi imaginea lumii - 
templul sanctifica întreg Cosmosul şi de 
asemenea, viaţa cosmică; or, acea viaţă 
cosmică era imaginată sub forma unei 
traiectorii circulare, identificându-se cu 
Anul. Anul era un cerc închis: avea un 
început şi un sfârşit dar avea şi 
particularitatea că putea să ‘renască’ sub 
forma unui Nou An. Cu fiecare An Nou 
începea să existe un timp ‘nou’, ‘pur’ şi 

‘sfânt’, pentru că nu fusese încă folosit. 
Timpul renăştea, reîncepea, deoarece cu 
fiecare An Nou, lumea era creată din nou. 
Pentru omul religios al culturilor arhaice 
orice creaţie, orice existenţă, începea în 
timp: înainte ca un lucru să existe, timpul 
lui nu putea să existe. Înainte de a fi prins 
în viaţă Cosmosul, nu exista timp cosmic. 
Din acel motiv, orice creaţie era imaginată 
ca având loc ‘la începutul timpului’, în 
principiu. Mitul cosmogonic povestea cum 
a început să existe Cosmosul. De pildă, în 
Babilon - în cursul ceremoniei Akîtu, care 
se desfăşura în ultimele zile ale anului şi 
în primele zile ale Noului An - se recita 
solemn ‘Poemul Creaţiei’ / ‘Enuma Eliş’: 
prin recitarea rituală se reactualiza lupta 
dintre Marduk şi monstrul marin - care 
avuse loc la origine şi puse capăt haosului 
prin victoria finală a zeului; Marutuk / 
Marduk crease Cosmosul din corpul 
ciopârţit al monstrului iar pe om îl crease 
din sângele demonului aliat cu monstrul. 
Din moment ce Anul Nou era o 
reactualizare a cosmogoniei, el implica 
reluarea timpului de la început, adică 
restaurarea timpului primordial, a 
timpului ‘pur’, cel care exista în momentul 
creaţiei; din acel motiv, cu ocazia Anului 
Nou, se purceda la ‘purificări’ şi la 
izgonirea păcatelor, a demonilor sau doar 
a unui ţap ispăşitor. Căci nu era vorba 
numai despre încetarea efectivă a unui 
anumit interval temporal şi de începutul 
unui alt interval (cum şi-ar imagina - de 
exemplu - un om modern), ci despre 
abolirea anului trecut şi a timpului scurs; 
acela era - de altfel - sensul purificărilor 
rituale: o ‘ardere’, o anulare a păcatelor şi 
a greşelilor persoanei ori comunităţii, nu 
doar o simplă ‘purificare’. Cu fiecare An 
Nou, omul se simţea mai liber şi mai pur, 
deoarece se eliberase de povara greşelilor 
şi a păcatelor; se reintegra în timpul 
fabulos al creaţiei, deci un timp sacru şi 
puternic: ‘sacru’ pentru că fusese 
transfigurat de prezenţa zeilor şi 
‘puternic’ pentru că era timpul propriu şi 
exclusiv al celei mai uriaşe creaţii 
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săvârşite vreodată, aceea a Universului. 
Omul redevenea - simbolic - contemporan 
cu cosmogonia, asista la crearea lumii. 
Este uşor de înţeles de ce amintirea acelui 
timp prestigios îl obseda pe omul religios, 
de ce se străduia să-l regăsească periodic: 
într-un timp imemorial, zeii se vădiseră la 
apogeul puterii lor. Cosmogonia era 
suprema manifestare divină, gestul 
exemplar de forţă, supraabundenţă şi 
creativitate. În vechime, omul religios era 
însetat de real; prin toate mijloacele sale, 
se străduia să se instaleze la izvorul 
realităţii primordiale, când apărea lumea. 
Prin repetarea anuală a cosmogoniei, 
timpul era regenerat, reîncepea ca timp 
sacru, deoarece coincidea cu momentul 
când lumea începuse pentru prima dată 
să existe; prin participarea rituală la 
‘sfârşitul lumii’ şi la ‘re-crearea’ ei, omul 
se năştea din nou, îşi începea existenţa - 
aşa cum fusese în momentul naşterii - cu 
o rezervă intactă de forţe vitale. Deoarece 
timpul sacru şi puternic era timpul 
originii, momentul prodigios în care s-a 
creat o realitate - în care ea s-a manifestat 
din plin pentru întâia oară - omul se 
străduia să regăsească periodic acel timp 
originar. Reactualizarea rituală a timpului 
primordial, a primei epifanii a unei 
realităţi, stătea la baza tuturor 
calendarelor sacre: sărbătoarea nu era 
‘comemorarea’ unui eveniment mitic (şi 
religios, prin urmare), ci ‘reactualizarea’ 
lui. Omul religios reactualiza deci 
cosmogonia, nu numai de fiecare dată 
când ‘crea’ ceva (‘lumea’ sa - teritoriul 
locuit - ori o casă, aşezare, etc.), ci şi 
atunci când voia să asigure o domnie 
fericită a unui nou suveran sau atunci 
când trebuia să poarte cu succes o luptă, 
etc.; dar - mai ales - recitarea rituală a 
mitului cosmogonic juca un rol important 
în vindecări, când se urmărea 
regenerarea fiinţei umane. O analiză 
rapidă a multiplelor valorizări religioase 
ale lunii arată ce au citit oamenii în 
ritmurile lunare: datorită fazelor lunare, 
adică datorită ‘naşterii’, ‘morţii’ şi 

‘învierii’ lunii, oamenii au devenit 
conştienţi atât de propriul mod de a fi în 
Cosmos, cât şi de şansele de supravieţuire 
sau renaştere; mulţumită simbolului 
lunar, omul religios a fost pus în situaţia 
de a apropia unele de altele vaste 
ansambluri de fapte - fără legătură 
aparentă - pentru a le integra, în cele din 
urmă, într-un singur ‘sistem’. Valorizarea 
religioasă a ritmurilor lunare a făcut 
posibile - probabil - primele mari sinteze 
antropocosmice ale primitivilor. În 
general, majoritatea ideilor de ciclu, de 
dualism, de polaritate, de opoziţie, de 
conflict dar şi de reconciliere a 
contrariilor au fost fie precizate datorită 
simbolismului lunar, fie descoperite. Se 
poate vorbi de o ‘metafizică a lunii’, în 
sensul unui sistem coerent de ‘adevăruri’ 
privitoare la modul de a fi specific 
vieţuitoarelor, tuturor elementelor care - 
în Cosmos - participă la viaţă, adică la 
devenire, la creştere şi descreştere, la 
‘moarte’ şi ‘înviere’; nu trebuie uitat că 
luna dezvăluia omului religios faptul că 
moartea nu era definitivă, că era mereu 
urmată de o nouă naştere: luna valoriza 
religios devenirea cosmică şi-l reconcilia 
pe om cu moartea. Soarele - dimpotrivă - 
a dezvăluit un alt mod de existenţă: nu 
participă la devenire; mereu în mişcare, el 
rămâne neschimbat, forma sa e mereu 
aceeaşi. Hierofaniile solare traduc valorile 
religioase ale autonomiei şi forţei, ale 
suveranităţii, ale înţelepciunii; din acel 
motiv, în anumite culturi a fost un proces 
de solarizare a fiinţelor supreme (zeii 
cereşti tinzând să dispară din actualitatea 
religioasă, în structura şi importanţa lor 
au mai supravieţuit în zei solari, mai ales 
în civilizaţiile mai elaborate): un mare 
număr de mitologii eroice au fost de 
structură solară. Eroul era asimilat 
soarelui: ca şi acela, eroul lupta împotriva 
tenebrelor, cobora în ţinutul morţii şi 
ieşea de acolo victorios (tenebrele nu mai 
erau - ca în mitologiile lunare - unul din 
modurile de a fi ale divinităţii, ci 
simbolizau tot ce zeul nu era). Epifaniile 
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luminoase ale zeilor solari au devenit - în 
anumite culturi - semnul înţelegerii: 
soarele şi înţelegerea au sfârşit prin a fi 
asimilate în asemenea măsură încât 
teologiile solare sincretiste antice s-au 
transformat în filozofii raţionaliste. 
Pentru a avea o mai vastă perspectivă 
religioasă, e mai util să ne familiarizăm cu 
folclorul popoarelor europene: în 
credinţele, obiceiurile, comportamentul 
lor în faţa vieţii şi a morţii se mai pot 
recunoaşte numeroase ‘situaţii religioase’ 
arhaice. Studiind societăţile rurale 
europene, avem şanse să înţelegem lumea 
religioasă a agricultorilor neolitici (în 
unele cazuri, obiceiurile şi credinţele 
ţăranilor europeni reprezintă un stadiu 
de cultură mai arhaic decât cel atestat de 
mitologia Greciei): e adevărat că 
majoritatea acestor populaţii rurale din 
Europa au fost creştinate de mai bine de 
un mileniu, însă ele au reuşit să integreze 
o mare parte a moştenirii religioase 
precreştine, dintr-o vechime imemorială; 
creştinându-se, agricultorii europeni au 
integrat în noua lor credinţă religia 
cosmică pe care o păstrau din preistorie. 
Îndată ce ne punem în perspectiva omului 
religios al societăţilor arhaice, constatăm 
că lumea exista pentru că a fost creată de 
zei şi că însăşi existenţa ei ‘voia să spună’ 
ceva: că lumea nu era nici mută, nici 
opacă, nu era un lucru inert, lipsit de 
noimă sau semnificaţie; pentru omul 
religios, Cosmosul ‘trăia’ şi ‘vorbea’. Viaţa 
omului era omologată cu viaţa cosmică: 
fiind o operă divină, a devenit imaginea 
exemplară a existenţei umane; 
experienţele erau trăite, nu doar 
imaginate. Viaţa cunoştea o dimensiune în 
plus: ea nu era numai umană, ci - în 
acelaşi timp - ‘cosmică’, deorece avea o 
structură transumană; am putea s-o 
numim ‘existenţă deschisă’, pentru că nu 
era strict limitată la modul de a fi al 
omului. Hindusul care, îmbrăţişându-şi 
soţia, declara că ea este Pământul şi că el 
este Cerul era deplin conştient şi de 
propria sa umanitate, şi de aceea a soţiei 

sale (‘Upanişada Brhadăranyaka’ 4:3). 
Simbolismul cosmic adăuga o nouă 
valoare unei acţiuni, fără să lezeze prin 
aceasta valorile specifice şi imediate; o 
‘existenţă deschisă’ spre lume nu era o 
existenţă inconştientă, cufundată în 
natură: ‘deschiderea’ spre lume îl făcea pe 
omul religios capabil să se cunoască 
cunoscând lumea iar acea cunoaştere era 
preţioasă pentru el, pentru că era 
‘religioasă’, pentru că se referea la fiinţă. 
Presupunerea că într-un trecut foarte 
îndepărtat toate organele şi experienţele 
fiziologice ale omului, toate gesturile sale 
aveau o semnificaţie religioasă este 
întemeiată; e şi firesc aşa, deoarece toate 
comportamentele umane au fost 
inaugurate de zeii sau eroii civilizatori 
într-un timp imemorial. Organele şi 
funcţiile pe care acestea le îndeplinesc au 
fost valorizate religios prin asimilarea lor 
cu diferite regiuni şi fenomene cosmice: 
actul sexual era asimilat cu hierogamia 
Cer-Pământ (în care femeia era asimilată 
cu glia), omologarea craniului cu luna 
plină, omologarea celor 2 ochi cu Selena şi 
Soarele - ori a unui ochi cu soarele - 
asimilarea pântecelui / uterului cu grota, 
a intestinelor cu labirinturile, a coloanei 
vertebrale / şirei spinării cu Axa Lumii, 
etc.: s-au întâlnit - la primitivi - sisteme de 
omologare antropocosmică de o 
extraordinară complexitate, demonstrând 
o capacitate inepuizabilă de speculaţie”. 
Reflexia în apele Pământului Ka a “Ochilor 
Cerului” Selena şi Soarele (noaptea Luna, 
ziua Soarele) a dus la denumirea reţelei 
acvatice ca Okean / Ocean, adică 
literalmente “Ochii lui An” (cerul fiind 
personalizat prin eternul Zeu An al 
timpului): principala apă curgătoare 
alimentând fostul Lac Pontic / acum 
Marea Neagră a patronat reţeaua Okean - 
ca “Okeanos potamos” - iar fiindcă 
autohtonii din Bazinul său o respectau pe 
Rhea / Marea Mamă, considerându-se 
oamenii ei, Fluviul a căpătat numele de 
Dună-Rhea / Dunărea = Râul Rheii (în 
Epoca Pietrei, Dunărea era uriaşă, cu 
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debit mult mai mare ca în prezent, din 
cauza topirii gheţarilor Europei); în 
teogonia orfică - a prinţului Trac Orfeu, 
cântăreţ legendar / echivalat cu Cavalerul 
Trac Perkos dinaintea Războiului Troian - 
Okean era ştiut ca Hydros, Zeu primordial 
/ “protogen”, apărut la creaţie odată cu 
glodul (nămolul / mâlul) care întărit a 
devenit Pământul Gaia. Astfel cum a 
observat și Dr. Napoleon Săvescu în 2002, 
Orfeus era considerat “Domnul Nopții, cu 
un cult civilizator, al muzicii, care 
îmblânzea nu numai oamenii, ci și 
animalele, potolind pornirile violente, 
instinctele răufăcătoare”. Pământul Ka - 
Ga / Ghea - era al Zeiţei Rhea, care în 
contrapartida diurnă / mediul favorit al 
lui Homo Sapiens (spre deosebire de 
mediul favorit nocturn al lui Neandertal) 
avea Soarele: Sf. Ra; în apusul Pontic, Ru-
mânii / Ra-mânii (oamenii Râurilor sau 
oamenii Raiului) erau atât ai Marii Zeiţe 
Rhea, cât şi ai Sacrului Ra / ai Soarelui, 
Tatăl ceresc care se reflecta în apele 
Mamei pământene. “Era de Aur” pre-
diluviană (a acelor timpuri fericite, când 
Ru-mânii se bucurau de traiul pe 
imperialul tărâm numit Rai) s-a încheiat 
la sfârşitul glaciaţiunii prin potopirea 
dulcelui Lac Pontic cu apa sărată a Mării, 
uriaşele întinderi mlăştinoase pline cu 

smârcuri din N şi V său dispărând, 
străvechea Deltă a Dunării restrângându-
se, oamenii inaugurând “Era de Argint” şi 
rămânând doar cu amintirile timpului 
deosebit avut. Literalmente - fie că 
bulversează / tulbură, fie că nu - Românii 
înseamnă “Oamenii Raiului” iar 
denumirea este mult mai veche decât a 
Țării România (sau ca a Imperiului 
Roman, etc.) ori ca Graiul străvechi 
Rumân, etc.; în fondul foarte adevărat, nu 
Țările / Imperiile fac oamenii, ci oamenii 
fac Țări / Imperii: un președinte 
American recent - al celei mai mari puteri 
din lumea actuală - a spus ”nu te întreba 
ce face țara pentru tine, ci întreabă-te ce 
faci tu pentru țară” / străvechea 
înțelepciune Românească având vorba 
“cum îți așterni, așa dormi” (oamenii - 
ajutaţi / adică inspiraţi de Zei, respectiv 
divin - au fost la baza realizărilor din 
mediul natural, căci natura i-a creat pe 
oameni iar apoi oamenii au făcut restul). 
Însă oamenii sunt în majoritate 
contemplativi şi în minoritate creativi, 
dintre cei existând, puţini remarcându-se 
cu ceva semnificativ realizat pentru 
societate, dintre cei mai mulţi numai unii 
rar reuşind depăşirea orizonturilor 
propriilor micro-universuri. 
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Bogdan MANDACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piatra filosofală 
 

 
incolo de aspectul pur material, 
alchimia prezintă un fundal 
filosofic și spiritual care vizează 

eliberarea omului de fatalitatea și 
apăsarea materialității, un fundal care îi 
menține prezența pe scena contemporană, 
chiar dacă astăzi nu sînt reunite condițiile 
istorice, culturale și spirituale care să facă 
posibilă revenirea durabilă a Artei lui 
Hermes în Occident. 

Asemenea tuturor „științelor sacre”, 
alchimia pleacă de la datele imediate care 
simbolizează realitățile de ordin divin ce 
se relevă în cursul „transmutărilor” ale 
căror etape constituie Marea Operă. Opera 
la negru (Nigredo) – putrefacția materiilor 
chimice în alambic – semnifică simbolic 
coborîrea în interiorul sinelui (interiora 
terrae), în straturile din ce în ce mai 
profunde ale psihicului. Munca de 
disoluție arată aspectele cele mai obscure 
ale eului. Opera la alb (Albedo) 
reconciliază dualitățile opuse și 
reintegrează elementele în arhetipurile 
lor. Literalmente, alchimistul procedează 
la „sublimări” ale materiei supuse unor 
focuri variabile ale athanorului și 
organizează puțin cîte puțin haosul inițial 

cu ajutorul „rectificărilor” neîncetate. 
Opera la roșu (Rubedo) corespunde 
obținerii aurului vulgar și simbolizează 
„nopțile Soarelui și ale Lunii” – sulful și 
mercurul – de unde se va naște aurul 
adevărat, Piatra filosofală, simbol al 
totalității. Alchimia este arta transformării 
interioare și a realizării unei stări 
supraumane. Marea Operă, numită și arta 
sau filosofia Focului, a dat naștere unei 
bogate literaturi în care secretul operei 
este ascuns sub formulări greu de înțeles 
celor deprinși doar cu descifrarea literei. 
Amintim cîțiva autori celebri de tratate 
alchimice: Albert cel Mare, Roger Bacon, 
Gerard Dorn, Nicolas Flamel, Michael 
Maier, Paracelsus, Basile Valentin, Arnaud 
de Villanova, Roger Bacon, Raimundus 
Lullus, Cornelius Agrippa, Heinrich 
Khunrath. Teme și subiecte alchimice 
întîlnim și în literatură: Johann Valentin 
Andreae (Nunta chimică a lui Christian 
Rosenkreutz), Goethe (Faust), Balzac 
(Elixir de viață lungă, Căutarea absolutului, 
Seraphîta), Victor Hugo (Notre-Dame de 
Paris), Gustav Meyrink (Golem, Îngerul de 
la fereastra dinspre apus), Marguerite 
Yourcenar (Opera la negru/Piatra 
filosofală), Paulo Coelho (Alchimistul).  

D 
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De cele mai multe ori asupra înțelegerii 
alchimiei a plutit o nebuloasă, alchimia 
fiind percepută mai totdeauna ca o 
neîncetată căutare a aurului, rareori 
spunîndu-se că alchimia căuta aurul pe 
care fiecare îl are în el însuși, că alchimia 
trebuie înțeleasă sub dubla ei natură, 
materială și spirituală. Europa apuseană 
păstrează urme ale trecutului alchimiei 
sub formă de simboluri, nume de străzi, 
statui, plăci memoriale. Sensul și 
conținutul practicii alchimice și-au pierdut 
înțelesul original, deși termenul este 
prezent în conversații curente, 
impunîndu-se și multiplicîndu-se fără ca 
cineva să se întrebe dacă „alchimia” din 
discuțiile de astăzi este cea din timpul lui 
Zosima sau al lui Nicolas Flamel. 
Înfloritoare în toate marile civilizații ale 
lumii vechi (mesopotamiană, egipteană, 
greacă, africană, romană, bizantină, arabo-
persană, indiană, tibetană, taoistă) și 
moderne, alchimia se regăsește sub un 
evantai de descripții care privesc diferite 
aspecte: artizanal, cosmologic, medical, de 
transmutație, hermetic, psihologic, 
spiritual. Cînd în plin secol XX alchimia 
părea definitiv uitată lumea apuseană 
asista la o renaștere originală și 
surprinzătoare deschizătoare de noi și 
neașteptate orizonturi. Herbert Silberer, 
discipol al lui Freud, a publicat în 1914 
cartea Probleme des Mystik und ihrer 
Symbolik, un studiu psihanalitic al 
esoterismului ilustrat cu texte alchimice, 
carte ce a stîrnit interesul lui C.G. Jung. 
Herbert Silberer a fost primul psihanalist 
care a descoperit firele tainice care 
pornesc de la alchimie și merg spre 
psihologia inconștientului. În 1927, Carl 
Gustav Jung citește, la îndemnul 
prietenului său Richard Wilhelm, tratatul 
alchimic chinez Secretul Florii de aur. 
Lectura va determina o schimbare în 
ordinea priorităților cercetărilor 
psihiatrului elvețian, ceea ce va prinde 
contur explicit în lucrările lui C.G. Jung: 
Psihologie și Alchimie, Mysterium 
Coniunctionis, Psihologia transferului. 

„Alchimia mi-a făcut de aceea marele și 
neprețuitul serviciu de a-mi oferi 
materialul ei, în al cărei perimetru 
experiența mea găsește suficient spațiu, și 
mi-a creat astfel posibilitatea de a descrie 
procesul de individuație în aspectele sale 
principale”, scrie C.G. Jung. 

 

 
 
Ce este acel negru despre care alchimiștii 
afirmă la unison că este de bun augur? Ce 
este acel „negru mai negru decît 
negrul”/nigrum nigrius nigro? Nigredo 
este pivotul Operei alchimice, se substituie 
unei vechi teme evanghelice („dacă 
grăuntele de grîu, cînd cade pe pămînt, nu 
va muri, rămîne singur; iar dacă va muri, 
aduce multă roadă”, Ioan 12,24), luînd 
forța simbolică din mitologia egipteană a 
morții și învierii lui Osiris. Înfigîndu-și 
rădăcinile în imaginarul colectiv, opera la 
negru exercită o netăgăduită seducție, 
după imaginea misterului care este viața 
care reapare din tenebre acolo unde 
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moartea o ținea captivă. Scriitoarea 
Marguerite Yourcenar a ales pentru unul 
dintre romanele sale titlul L’Oeuvre au 
noir, apărut la Gallimard, în 1968, tradus 
în limba română sub numele de Piatra 
filosofală, 1999. Atît titlul în franceză, cît și 
cel ales de editorul român, trimit la opera 
alchimică, la nigredo, dar, după cum 
susține Françoise Bonardel, romanul lui 
Marguerite Yourcenar pune în scenă 
istoria unui înțelept mai curînd decît a 
unui alchimist, chiar dacă adepții lui 
Nicolas Flamel au recunoscut în școlarul 
studios „semnele unor preocupări 
alchimiste”. Zénon, acesta este numele 
personajului romanului L’Oeuvre au noir, 
era plin de mîndrie la gîndul „că face parte 
din acea iscusită și neliniștită seminție a 
oamenilor ce domesticesc focul, 
transformă substanța lucrurilor și 
scrutează drumul aștrilor”. Romanul lui 
Marguerite Yourcenar este despre viața 
tumultuoasă a lui Zenon, petrecută în 
Țările de Jos ale veacului al XVI-lea, dar și 
în peregrinările sale prin Europa. În 
trăsăturile personalității și întîmplările 
vieții lui Zénon pot fi întîlnite 
particularițățile unor Paracelsus, Giordano 
Bruno, Bernard Palissy, Tycho-Brahe, 
pentru că autoarea configurează în 
paginile romanului destinul unui individ 
definitoriu Renașterii, un destin așezat sub 
semnul umanismului florentin: „Nu te-am 
zămislit nici ca pe o ființă cerească, nici 
pămîntească, nici muritoare, nici 
nemuritoare, pentru ca, prin tine însuți, în 
mod liber, ca un pictor bun sau ca un 
sculptor dibaci, să-ți desăvîrșești propria 
ta formă” (Pico de la Mirandolla). Romanul 
scriitoarei franceze face cîteva aluzii la 
alchimie, conține cîteva citate în limba 
latină, preluate din cărți scrise de Marcelin 
Berthelot, C.G. Jung și Julius Evola, dar nu 
este vorba despre o scriere în cheie 
alchimică, nici despre un erou, Zénon, 
alchimist, ci despre unul cu ușoare 
preocupări, așa cum le aveau mulți 
contemporani care practicau o alchimie 
materială, or una mistică, or una inițiatică. 

Sînt preocupări de alchimie specifice 
omului acelor timpuri, de multe ori 
alchimia fiind înțeleasă dincolo de 
aspectul său pur material. Opera la negru 
(Nigredo) – putrefacția materiilor chimice 
în alambic – semnifică simbolic coborîrea 
în interiorul sinelui (interiora terrae), în 
starturile din ce în ce mai profunde ale 
psihicului. Visita Interiora Terrae 
Rectificando Invenies Occultum Lapidem 
(Vizitează interiorul Pămîntului; prin 
rectificare vei găsi Piatra ascunsă) este 
îndemnul care definește alchimia ca artă a 
transformării interioare și a realizării unei 
stări supraumane. 

Douăzeci de ani după apariția romanului 
L’Oeuvre au noir, a apărut romanul cu un 
imens succes mondial, Alchimsitul, de 
Paolo Coelho. O suprapunere de locuri 
comune esoterice dă măsura stilului unei 
povestiri cu pretenții inițiatice, neavînd 
nici o legătură cu alchimia tradițională. 
Scriitorii au luat partea superficială a 
observației lui Carl Gustav Jung care 
vorbea despre impactul în inconștientul 
colectiv a anumitor arhetipuri care 
configurau imaginea alchimistului de 
altădată. În acest timp, erudiții continuă 
studiile istorice, filosofice, filologice, în 
vreme ce imaginarul colectiv continuă să 
se hrănească mai mult ca oricînd cu un 
„fantastic”, presupus că ar aparține 
alchimiei. În acest spațiu intermediar, 
între erudiție și imaginarul popular, se 
așteaptă o metamorfoză individuală și 
colectivă, de același ordin cu ceea ce 
alchimiștii numeau trasmutarea, adică 
ceea ce spunea Zosima: „Corpurile devin 
incorporale și incorporalele devin 
corpuri”. Sînt semne prin care alchimia ar 
putea regăsi în cultura contemporană 
locul și rolul mediatoare pe care le-a avut 
în trecut, că poate redeveni Arta lui 
Hermes.  

www.esoterica.ro, 28 iulie 2019 
 

http://www.esoterica.ro/
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                 Emilian M.DOBRESCU 
 

Ofensiva mondială și 
europeană a roboților 
  
 

nteligenţa Artificială (AI) repre-
zintă un pas evolutiv și o 
ameninţare pentru supravieţuirea 

speciei umane44. Parlamentul European ia 
deja în calcul faptul că Inteligenţa 
Artificială “va reprezenta o provocare 
pentru capacitatea Umanităţii de a-şi 
controla propria creaţie şi, în consecinţă, 
probabil şi capacitatea sa de a fi la cârma 
propriului destin şi de a-şi asigura 
supravieţuirea speciei”. În consecinţă, 
pregăteşte deja legislaţia necesară în 
favoarea Inteligenţei Artificiale. Printre 
altele, roboții vor avea dreptul să se 
angajeze; companiile de asigurare vor fi 
obligate să facă asigurări pentru 
accidentele pe care roboții le vor produce 
nevoit sau chiar voit; companiile 
producătoare de AI vor fi exonerate de 
răspundere pentru daunele produse de AI 
produsă, pentru motivul să aceasta are 
capacitatea de a învăţa singură, iar pentru 
aceasta nu trebuie să răspundă ele. 

Un fost angajat al Facebook, 
programatorul Antonio Garcia Martinez, a 
afirmat cu claritate că “Nu vă daţi seama, 
dar suntem într-o cursă între tehnologie 
şi politică, iar tehnologicienii câştigă, sunt 
cu foarte mult înainte. Vor distruge 
locurile de muncă şi vor perturba grav 
economiile ţărilor cu mult timp înainte ca 

                                                 
44

 După Corneliu Pivariu, Sfârşitul visului 

democraţiei este foarte aproape. Deja am făcut 

primii paşi, în Pulsul Geostrategic, februarie 2019, 

 

 

  

noi măcar să reacţionăm în faţa lor”. El 
este de părere că în cel mult 30 de ani, 
jumătate din omenire va rămâne fără 
slujbe, dar că începutul este foarte 
aproape: 5, cel mult 10 ani. Ca urmare, şi-
a cumpărat un teren pe o insulă în 
apropiere de Seattle, unde se pregăteşte 
pentru vremurile care vor veni. Iar el 
spune că foarte mulţi specialişti IT din 
Silicon Valley fac acelaşi lucru, dar la 
scară mare.  

Antonio Garcia Martinez este optimist, 
fiindcă AI ocupă de destul de mult timp 
ocupă locurile de muncă ale Oamenilor. 
Dacă în urmă cu 30-35 de ani sunai la o 
companie, îţi răspundea o centralistă; 
acum îţi răspunde un robot. Uşa ţi-o 
deschidea un portar, iar acum ţi-o 
deschide un robot. Până şi sondajele 
telefonice de opinie le fac roboţii. Dacă 
până acum, maşinile utilitare erau 
conduse de şoferi profesionişti, urmează 
să fie conduse de calculatoare. Asta 
înseamnă nu numai că şoferii vor dispare, 
dar că nici de poliţişti de circulaţie nu va 
mai fi nevoie. Deja controlul traficului 
auto se realizează de către calculatoare. 
Dar, tot calculatoarele fac acum 
recunoaşterea feţelor pietonilor şi le 
supraveghează astfel deplasările şi 
activităţile. Toate acestea reprezintă deja 
locuri de muncă pierdute, dar şi controlul 
populaţiilor prin şi de către AI. 

Cinci din cei opt cei mai bogaţi oameni 
ai lumii au legătură cu tehnologia 
informaţiei. Puterea lor este ilustrată şi 

I 
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din faptul că Mark Zuckerberg a refuzat în 
noiembrie 2018 să apară în faţa unui 
comitet internaţional format din 
parlamentari a 7 ţări. În luna mai 2018, 
după trei refuzuri de a apărea în faţa 
Prlamentului European, până la urmă s-a 
prezentat, dar deşi parlamentarii i-au pus 
întrebări timp de 60 de minute, 
Zuckerberg a petrecut 30 de minute 
nerăspunzând la nici una dintre ele. Cu 
această ocazie, Guy Verhofstadt, liderul 
Grupului Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa (ALDE) l-a 
întrebat: “Sunteţi de fapt un geniu care 
crează un monstru digital care ne distruge 
societăţile?”, iar Manfred Weber, liderul 
Partidului Poporul European, cel mai 
mare din Parlamentul European a afirmat 
că este Timpul să se ia în discuţie 
monopolul Facebook, pentru că “are deja 
prea multă putere”. Zuckerberg a refuzat 
de trei ori să apară şi în faţa 
Parlamentului britanic, dar s-a prezentat 
în Congresul SUA în luna aprilie 2018. 

În anii ’80 ai secolului trecut, roboţii 
erau la modă, apoi lumea a uitat de ei 
aproape total timp 35 de ani...45.  De 2-4 
ani sunt tot mai prezenţi, iar YouTube 
este plin de roboţi care ştiu să prepare 
cafea/cocteiluri la San Francisco sau să 
îngrijească bătrâni în Japonia. Un guru din 
Silicon Valley, Peter Thiel, unul din 
acţionarii de plecare ai PayPal şi 
Facebook, a spus că, după ce Omenirea a 
reuşit să avanseze aproape de limite în 
lumea digitală și a procesării informaţiei, 
acum a venit rândul lumii roboților să 
continue noua revoluţie globală.  

„Roboţii vor compensa impactul 
negativ pe care o creştere mai lentă a 
forţei de muncă l-ar avea asupra creşterii 
economice”, se arată într-un raport al 

                                                 
45

 După Sorin Pâslaru, O idee străbate astăzi 

Occidentul: venit universal pentru că roboţii vor 

mânca locurile de muncă. Utopie sau realitate?, în 

Ziarul Financiar, 27 martie 2017, p. 2    

Moody’s46. Aproximativ trei sferturi din 
vânzările totale de roboţi industriali sunt 
concentrate în cinci ţări: China, Japonia, 
SUA, Coreea de Sud şi Germania. Dintre 
acestea, cele trei ţări asiatice au 
achiziţionat aproximativ jumătate din 
roboţii industriali produși la nivel 
mondial din 2013, în frunte cu China. 

În martie 2017, existau între 1,5 şi 
1,75 milioane de roboţi industriali la nivel 
mondial, potrivit International Federation 
of Robotics (IFR). Industria auto 
utilizează aproximativ 39% din aceştia, 
urmată de industria produselor electro-
nice (19%), sectorul produselor din metal 
(9%) şi industria materialelor plastice şi 
produselor chimice (9%), potrivit 
cercetătorilor. În domeniile expuse 
roboţilor industriali între 1990 şi 2007, 
atât rata ocupării forţei de muncă, cât şi 
salariile au scăzut în mod semnificativ, 
comparativ cu alte domenii. BlackRock, 
cel mai mare manager de fonduri de 
investiții din lume, a decis să lase 
selectarea de acţiuni pe seama roboţilor, 
şapte manageri de portofolii de acţiuni 
fiind printre cei câteva zeci de angajaţi 
disponibilizaţi de BlackRock în procesul 
de eficientizare a acțiunilor sale.  

World Robotics Report 2017, 
publicat de Federația Internațională de 
Robotică (IFR), transmite semnale clare: 
cu o densitate medie a numărului de 
roboți de 74 de unități la 10.000 de 
angajați (în 2015 erau înregsitrați 66 de 
roboți la 10.000 de angajați), media la 
nivel global în industria producătoare a 
atins un nou record. Într-o comparație la 
nivel internațional, Europa deține 99 de 
roboți la 10.000 de angajați, urmată de 
America, 84 și Asia, 63. În clasamentul 
țărilor cu cel mai ridicat nivel de 
automatizare la nivel global, Germania 

                                                 
46

 Cătălina Apostoiu, Care sunt problemele marilor 

economii: Roboţii ar putea dezamorsa bomba 

demografică cu ceas din Japonia şi Germania, în 

Ziarul Financiar, 31 mai 2017 
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ocupă locul al treilea, cu 309 unități la 
10.000 de angajați, după Coreea de Sud și 
Singapore.  

Printre cele mai mari 5 pieţe la nivel 
mondial se numără Japonia, Coreea de 
Sud, SUA şi Germania. După valoare, în 
2017 piaţa roboților a ajuns deja la 16,2 
miliarde dolari, în creştere cu 21% anual 
față de 2016. “ìRoboţii industriali 
reprezintă o parte esenţială a progresului 
industriei manufacturiere”, spune Junji 
Tsuda, preşedinte al Federaţiei 
Internaţionale de Robotică. 

Pe sectoare, industria auto este cel 
mai mare utilizator de roboţi la nivel 
mondial, potrivit IFR, reprezentând 33% 
din oferta totală în 2017, în creştere 
anuală de 22% față de 2016. Acest lucru 
este relevant pentru țările din Estul și 
Centrul Europei, unde ţări ca Cehia, 
Ungaria, Polonia şi în special Slovacia au 
devenit importante centre de producţie 
auto. 

Se estimează că până în 2030 
utilizarea roboţilor, în scopuri private şi 
comerciale, va creşte cu peste 2.000%, iar 
piaţa roboților va ajunge la o valoare de 
190 miliarde de dolari. Mai mult, o echipă 
de cercetători a estimat în 2016 că în 
următorii zece ani, jumătate din locurile 
de muncă ocupate de Oameni vor fi 
preluate de roboţi.  

Livrările de roboţi industriali la nivel 
mondial au atins un maxim record în 
2017 - 381.000 de roboți diferiți, ritmul 
de creştere de pe piaţa central şi est-
europeană - Țările din Centrul și Estul 
Europei (TCEE) - fiind cel mai ridicat în 
raport cu aproape tot restul lumii din 
punctul de vedere al absorbţiei de roboţi, 
relevă date din raportul citat mai sus47. 

                                                 
47

 După Art. Cătălinei Apostoiu, preluare de pe 
site-ul https://www.zf.ro/business-
international/investitiile-masive-in-roboti-sunt-
solutia-europei-de-est-la-deficitul-de-forta-de-

Potrivit aceluiași raport, livrările către 
TCEE au crescut cu 35% comparativ cu o 
creştere de 30% la nivel mondial. 
Creşterea în TCEE s-a menţinut la un nivel 
ridicat, de 28% în 2018, comparativ cu 
numai 10% la nivel mondial. În perioada 
2019-2021, rata de creştere anuală este 
estimată la 22% în cazul TCEE, în raport 
cu o creştere de 14% la nivel global. În 
termeni absoluţi, piaţa TCEE rămâne mică 
în raport cu cea din China, unde livrările 
sunt aşteptate să atingă 290.000 de roboţi 
în 2021. 

Companiile investesc din ce în ce mai 
mult în roboţi industriali pentru a-şi 
păstra competitivitatea, o prioritate în 
regiunea din Estul și Centrul Europei. 
Roboţii reprezintă răspunsul la deficitele 
în creştere de forţă de muncă din Europa 
Centrală, deficite ce duc la majorări 
salariale şi la creşterea presiunilor 
inflaţioniste, ameninţând competitivitatea 
regiunii. Firmele din regiune întâmpină 
probleme în a găsi muncitori cu 
competenţele de care au nevoie. Chiar şi 
după atragerea de milioane de muncitori 
migranţi de peste graniţe, Europa 
Centrală nu a reuşit decât parţial să 
diminueze presiunile, iar investiţiile în 
roboţi industriali sunt aşteptate să-şi 
continue creşterea pe termen lung. 

Regiunea Europei Centrale şi de Sud-
Est găzduieşte, de asemenea, numeroşi 
furnizori de componente auto, care sunt 
aşteptaţi, la rândul lor, să-şi accelereze 
investiţiile în roboţi. Şi alte industrii, cum 
sunte cele de produse electrice/ 
electronice şi de prelucrare a metalelor 
realizează investiţii semnificative în 
roboţi. 

                                                                         
munca-17764631, postat pe 7 decembrie 2018, 
site vizitat pe 31 martie 2019, orele 7:53 

https://www.zf.ro/business-international/investitiile-masive-in-roboti-sunt-solutia-europei-de-est-la-deficitul-de-forta-de-munca-17764631
https://www.zf.ro/business-international/investitiile-masive-in-roboti-sunt-solutia-europei-de-est-la-deficitul-de-forta-de-munca-17764631
https://www.zf.ro/business-international/investitiile-masive-in-roboti-sunt-solutia-europei-de-est-la-deficitul-de-forta-de-munca-17764631
https://www.zf.ro/business-international/investitiile-masive-in-roboti-sunt-solutia-europei-de-est-la-deficitul-de-forta-de-munca-17764631
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Florentin SMARANDACHE 
 

 
 
 
 

La capătul Pământului: 
Expediție în Antarctica 

 

“Nu descoperim alte minuni ale lumii, dacă nu ne îndepărtăm de țărm”  
André Gide 

”Astăzi, Antarctica este pământul tuturor și al nimănui”  
Dr. Ricardo Capdevilla 

 

ceasta-i excursia vieții mele!48 Cea 
mai  îndrăzneață și cea mai 
costisitoare. În căutare de 

aventuri la… sfârșitul lumii!  
Când te gândești că, uitându-te pe 

glob, oamenii stau la Polul Sud… cu capu-
n jos și cu picioarele-n sus!  

 

 

                                                 
48 Fotografii, video și text de Florentin 
Smarandache din vol cu același nume apărut în 
2016 la Editură: Pons asbl, 5, Quai du Batelage, 
Bruxelles, Belgium 
 

Excursiile sunt frumoase, dar și 
obositoare, riscante, scumpe. Ele-s 
rezultatul luptei cu necunoscutul și 
curiozitatea.  

Să accesezi… inaccesibilul! 
* 

Iată ce-mi scrie o poetă din județul Olt: 
“La cât ai zburat tu, cred se pot adăuga la 
viața ta cel puțin 10 ani. Se zice că zborul 
cu avionul lungește viața. O spui de parcă 
ai merge pe Lună, deși mă pot aștepta și la 
asta. Flor, dragă, aștept timpul potrivit să 
mă anunți…” Mă face să râd! 

* 
- Mă duc în Antarctica. 
- Hai că mă lăsași paf! 

 
14.12.2015 
Astă-vară m-antrenam pentru tropice, 

să rezist la soare. Acum mă antrenez 
pentru antarctice, numai să rezist la frig. 
Mărșăluiesc prin viscolul de la canionul 
Rehoboth.  

* 

A 
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Îmi scrie Tavi Blaga: “Bănuiesc că 
sunteți încărcat înainte de plecare. Am 
niște emoții!… Eu nu aș avea curajul să 
merg.” Se pare că nici eu! 

* 
Te apucă amețeala, parcă ai fi pe altă 

planetă… când vezi ghețari cât muntele (și 

asta-i numai o treime de la suprafața 
apei!)… Îți e teamă să nu cadă pe tine!  

* 
Un adevărat palat de gheață e 

Antarctica! Sau mai mult un oraș în 
întregime de frig și viscol. Parcă ești pe 
altă lume, în alte timpuri.

 

 
⧄ Destinația: Antarctica. Pentru a ieși din Singurătate și Izolare 

* 
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Iată încă un român în Antarctica. Pe 
când și o Stație Românească de Cercetări 
Științifice în Antarctica? 

* 
Aprovizionat cu mănuși subțiri (Tool 

Handler, 19,95$ + taxe), din sectorul 
mecanic, pe care să le îmbrac sub 
perechea de mănuși groase. Deci, două 
pereche de mănuși pe mâini. Când faci 
poze, ori privești prin binoclu, le dai jos 
pe cele groase. 

* 
De la mijlocul lui noiembrie mi-am 

pregătit plecarea. Schimb de email-uri cu 
argentinianul Diego… parcă jucăm ping-
pong pe Internet! 

* 

Cumpărat încă un aparat de 
fotografiat, Nikon Coolpix, S3700, 20.1 
megapixels, lens-shift VR, 8x zoom, 4.5 - 
36.0 mm, cu baterie plată, reîncărcabilă, și 
card de 8GB. Poate face și scurte video-
uri. Am două aparate, celălalt, tot Nikon, 
dar cu baterii obișnuite AA (de 1,5 V). 

Mi s-a întâmplat ca bateria plată  să 
mă lase în pană când mi-era lumea mai 
dragă, pierzând momente unice, și-abia 
seara la hotel s-o pot încărca.  

* 
O săptămână mi-a luat să fac toate 

planurile, rezervările, hostel-uri etc. Când 
ești propriul tău agent de voiaj, e mai 
ieftin, dar… cu bătaie de cap! 

 
⧄ Privesc fotografii, citesc informații despre Tărâmul Așteptărilor 

 
Mi-am procurat un bilet de 10 zile 

(19-28 decembrie), în valoare de 7K, 20% 
plătiți înainte companiei OceanView cu 
Visa (cartea de credit) și 80% prin cec 
expediat în plic companiei Polar Cruises 
din orașul Bent, statul american Oregon.  

Destul de târziu m-am trezit cu 
rezervarea, că abia am găsit bilet. Trebuia 
pregătit cu două luni înainte!  

* 

Nici o excursie nu seamănă cu alta, 
zice un aforism. Va exista mereu ceva la 
care nu te aștepți. Surpriza e… plăcerea!  

* 
Vaccinări se cer doar pentru cei 

trecuți prin zone afectate de febra galbenă 
din America de Sud. 

* 
Îmbrăcămintea, strânsă pe piele ca un 

izolator, fără a lăsa loc la pachete de aer. 
Lână sau mătase, nu bumbac. Mai bine 
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două straturi subțiri, decât un strat gros. 
La exterior, o jachetă impermeabilă atât la 
apă, cât și la vânt. “Nu există vreme 
proastă, ci îmbrăcăminte proastă”, spune 
o maximă polară.  

* 
Am mai fost în croazieră, dar pe Nil, 

când m-am dus să vizitez piramidele din 
Egipt (2007-2008). 

* 
Binoclu de 16x32 mm, Bushnell, 

magnitudine 16 (îți apropie de 16 ori; 
dacă, însă, te uiți invers, îți îndepărtează 
de 16 ori!). 

* 
Sunt și-n perioada examenelor finale 

cu studenții. Mă grăbesc să le fac pe toate.  
 

* 
N-am găsit în Gallup pantaloni 

(trousers) ”water proof” (impermeabili).  
* 

Tot mă reped în Phoenix să-mi vizitez 
prietenii din fostul lagăr turcesc.  

* 
Mă pregătesc pentru expediția din 

Antarctica. Mi-e și teamă, văzând 
instrucțiunile: rău de mare, ger puternic 
și vânt năprasnic… 

Iar eu, sensibil la frig (iarna mereu 
răcesc), bolnăvicios. Bucuria, exaltarea de 
la început este impregnată cu sentimente 
de îndoială în fața necunoscutului care mă 
așteaptă. 

* 
Tavi Blaga m-a sfătuit să-mi iau și un 

reportofon, fiindcă n-o să pot să scriu 
oricând…   

* 
Cumpărat de la Walmart două carduri 

de memorie maximă pentru aparatele de 
fotografiat, de 64 GB, SanDisk (39,99$ + 
8,313% taxa fiecare). 

* 
În astfel de expediții cu climat aspru, 

contează să ai o atitudine flexibilă. Să te 
pregătești psihic și fizic. Ca o armată ce, 
plecând la luptă, e pe jumătate înfrântă 
dacă gândește negativ. Vremea aspră și, 
mai ales, întunericul prelungit îți 
provoacă depresii… Timpul este 
impredictibil. Așadar, trebuie să fii Nică 
Fără Frică! 

Acum, în decembrie (și până în luna 
martie), este vară pe tărâmul antarctic, cu 
temperaturi între -2° și 8°C, dar vânturile 
puternice îți dau percepția unei 
temperaturi cu cinci grade mai joasă. 

 
⧄ Despre protecția ecosistemului antarctic și restricțiile impuse turiștilor, există alte aforisme polare: “Să nu iei nimic, decât memorii!”, “Să nu lași nimic, decât 

urmele pașilor!” 
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* 
În anul 1959 s-a semnat Tratatul 

Antarctic, prin care continentul Antarctica 
s-a stabilit a fi o zonă de pace și cercetare 
științifică.  

 

 
 

Apoi, în 1981 și 1994, s-au adoptat 
protocoale pentru protejarea mediului 
înconjurător, și anume: 
 Nu te apropia de păsări și animale 

(păstrează cel puțin 5 m distanță); 
 Nu fă zgomot care să disturbe păsările 

și animalele; 
 Nu înconjura și nu tăia calea 

animalelor; 
 Nu le hrăni și nu le atinge; 
 Nu distruge plantele; 
 Nu aduce plante și animale 

neantarctice în această zonă; 
 Nu arunca gunoaie; 
 Nu polua izvoarele și lacurile; 
 Nu colecta fosile, roci, coji de ouă etc.; 
 Nu grava nume sau graffitti pe stânci. 

Stațiunile științifice se vizitează numai 
cu permisiuni obținute anterior. Evident, 
echipamentul lor nu trebuie perturbat.  

Cele 12 țări care au semnat pe 1 
decembrie 1959 Tratatul Antarctic  au 
fost: Statele Unite,  URSS, Marea Britanie, 
Africa de Sud, Japonia, Belgia, Franța, 
Norvegia, Australia, Noua Zeelandă, 
Argentina și Chile. Tratatul a intrat în 
funcții depline pe 23 iunie 1961.  

Până în decembrie 2014, numărul 
țărilor care au aderat la acest tratat s-a 
ridicat la 50, printre care și România (în 
anul 1971), Bulgaria, Grecia etc. 

 
⧄ Ca în Teoria Haosului din știință, mici schimbări ale mediului 

înconjurător pot determina consecințe dezastruoase pentru ecosistemul 
antarctic, care este foarte fragil 

* 

Din cauza vânătorilor excesive de foci 
cu blană și balene, precum și prinderea 
masivă a peștilor-cu-dinți, s-au impus 
restricții la vânat și pescuit.  

Până în prezent au fost vânate peste 
10.000 de balene  și au fost ucise peste 
100.000 de păsări în Antarctica. 

* 
Sunt obligat să cumpăr asigurare 

medicală (37$) pentru cele zece zile în 
Antarctica, prin compania Travelex, altfel 
nu-mi eliberează documentele de 
croazieră pe vaporul Plancius. 
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⧄ Mediul antarctic este cel mai impredictibil, neospitalier și cel mai riscant  

de pe glob. Trebuie să ne ajutăm noi înșine (prin pregătire psihică, fizică  
și prin echipament adecvat) 

Asigurarea (100.000$/persoană) în 
caz de urgență medicală. Am luat 
minimum, dar în asigurarea totală figura 
și… aducerea cadavrului tău (dacă mori 
prin Antarctica!) în țara de origine… 
Sinistru… 

* 
Am fost cu mașina câteva zile prin 

Arizona să-mi văd prietenii și rudele din 
Phoenix, Tucson, apoi la magazinele Big 5 
Sporting Goods și Summit Hut, unde am 
găsit, în fine, ce căutam pentru Antarctica: 
water-proof trousers (pantaloni 
impermeabili, precum cei bufanți, cu 
căptușeală), water-proof jackett (analog, 
jachetă impermeabilă cu căptușeală), 
indispensabili și cămășuță pentru 
dedesubt (strânse pe piele, așa se 

recomandă). Total: 189,14$. Alți bani, altă 
distracție!  

Nu am găsit rucsac water-proof. O să-
mi caut în Ushuaia. 

* 
Ziua dinaintea plecării e cea mai grea, 

cea mai plină de emoții. Am alergat astăzi 
să plătesc utilitățile înainte de termen (ca 
să nu mă penalizeze, când mă voi întoarce 
peste o lună): electricitatea (21,18$), gazul 
(50,76$), celularul (pre-plată on-line, 20$), 
iar la Comcast (TV + Internet, 119,65$), am 
timp când mă voi întoarce. Plus chiria pe 
ianuarie viitor (530$).  

Apoi, durerea de cap cu bagajul – pe 
care mereu mi-e lehamite să-l fac. Migălos, 
calculat, cu teama de a nu uita ceva… 

 

 

Expoziția Antarctica 
 

Primul care atinge Polul Sud a fost 
norvegianul Roald Amundsen, la 14 
noiembrie 1911, împreună cu membrii 
expediției sale: Andreas Beck, Olav 
Olavson Bjaaland, Fredrick Gjertsen, 
Ludvig Hansen, Helmer Hanssen, Sverre 
Hassel, Hjalmar Johansen, Kristensen, 

Alexander Kutchin, Adolf Henrick 
Lindstrøm, Thorvald Nilsen, Jacob 
Nödtvedt, Karinius Olsen, Kristian 
Prestrude, Martin Rønne, Jorgen 
Stubberud, Knut Sundbeck, și Oskar 
Wisting, având 5 sănii și 13 câini. 
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⧄ Prima navigare în Antarctica Amundsen a avut-o în 1898 la bordul vasului “Belgica” 

 
Dar la 14 ianuarie 1911, cu vasul 

“Fram”, el și echipajul său au intrat în 
Golful Balenelor din Marea Ross și s-a 
pregătit pentru iarna arctică.  
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Vânau foci și balene pentru hrana 

lor și a câinilor. Iar doi câini răniți i-au 
sacrificat drept hrană pentru câinii 
sănătoși. 

După ce-au înfipt steagul 
norvegian la Polul Sud, s-au retras 
imediat la campusul lor de iarnă, format 
din corturi, înconjurate cu ziduri de 
gheață pentru adăpost. 

* 
Amundsen a ajuns înaintea 

căpitanului Robert Falcon Scott (1868, 
Devenport – 1912, Antarctica), care a 
avut două expediții în Antarctica (între 
anii 1900-1904, la bordul vasului 
“Discovery” și respectiv între 1910-1912, 
la bordul vasului “Terra Nova”). 

Scott și cei patru membri ai 
expediției sale au ajuns la Polul Sud pe 
17 ianuarie 1912, dar au pierit toți la 
întoarcere din cauza unei furtuni. 
Jurnalul și cadavrul său au fost găsite pe 
12 noiembrie 1912. 

Expediția lui Scott a fost criticată 
pentru că a folosit ponei siberieni și nu 
câini, n-au utilizat haine adecvate 
precum cele ale Inuiților, nu aveau 
experiență în schiat și-n conducerea 
săniilor și nu și-au regăsit depozitele de 
mâncare. 

* 
O altă expediție în Antarctica, 

intitulată “Pourquoi Pas?” [De ce nu?], a 
fost efectuată de Dr. Jean Baptiste 
Charcot, în scop pur științific. 
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Țări cu baze de cercetare în Antarctica: 

SUA, URSS (Rusia), Argentina, Anglia, 
Franța, Japonia, Italia, Africa de Sud, Chile, 
Germania, India, Suedia, Australia, Noua 
Zeelandă, Uruguay, Brazilia, Polonia, 
China, Coreea de Sud. 

* 
Harpoane pentru baleniere antarctice.  
În muzeu sunt prezentate sculpturi din 

oase de balenă (zaruri, lingurițe, obiecte 
de artă).  

* 

Ia uite ce surpriză plăcută în expoziția 
antarctică din Ushuaia! O placă 
comemorativă To The Romanian Explorer 
Emil Racoviță (1868-1947) in memoriam, 
referitoare la expediția cosmopolită 
“Belgica” în Antarctica: 9 belgieni, 6 
norvegieni, 2 polonezi, 1 american și 1 
român (printre care celebrii Roald 
Amundsen, care a ajuns la Polul Sud în 
1911, și doctorul Cook, care a ajuns la 
Polul Nord în 1908).  

 
Emil Racoviță (1868 – 1947) este 

considerat fondatorul biospeologiei 
(studiul habitatului peșterilor, a faunei din 
subteran și pânze freatice de apă). 
Președinte al Academiei Române între 
1926 – 1929. 

 

 
Lt. Adrien de Gerlache, din Marina 

Belgiană, a organizat și dirijat expediția 
“Belgica” din Antarctica, între 1897-1899, 

studiind hidrografia, meteorologia, 
glaciologia, fauna, flora, magnetismul, 
sunetele etc. 
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* 
O scurtă expoziție (numai în spaniolă) despre conflictul Insulelor Malvine 

(Faulkner) din 1982, între Marea Britanie și Argentina. Au fost uciși vreo 600 de 
argentinieni și 300 de britanici.  

Pe hărți, în Argentina, este tipărit că Insulele Malvine (Faulkner), Georgia de Sud, 
Sandwich și un sector din Antarctica aparțin Argentinei. 

 
 

  

  



 

Vara 2020  | Contact international 681 

 

Din istoria Țării de Foc 
 

 
⧄ Descoperită de europeni de doar cinci secole, Țara de Foc  
are o istorie de peste 10.000 de ani, confirmată arheologic 

* 
Primul european care descoperă 

Țara de Foc este Ferdinand Magellan 
(Fernão de Magalhães, c. 1480 – 1521), în 
1520. A trecut prin strâmtoarea care azi îi 
poartă numele.  

Navigatorul Johannes Schöner, aka 
Johann Schönner, Johann Schoener, Jean 
Schönner, Joan Schoenerus (1477 –1547), 
în 1515, și harta desenată de Loop Home 
arătau posibilitatea unei conecții între 
Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. 
Corabia lui s-a numit Trinidad.  

* 
Au trecut ulterior prin Strâmtoarea 

Magellan alți navigatori: Francis Drake, 
pirat, în 1576; Olivier Van Noort, olandez, 
în 1598; Pedro Sarmiento de Gamboa, 
spaniol, în 1584; Joris van Spilbergen, 
olandez, în 1614; Thomas Cavendish, 
englez, în 1786. 

* 
Turul Țării de Foc, pe apă, este 

efectuat de Willem Cornelisz Schouten și 
Jacob le Maire, în 1616, cu nava maritimă 
“Eendracht”, care descoperă Peninsula 
Mitre, Isla d'Estados și renumitul Hoom 
Caap (Cap Horn). 

Furtunile pe mare, gheața și 
terenul ostil, frigul excesiv sunt obstacole 
de care se izbesc navigatorii. 

Frații Nodal navighează cu două 
caravele (caravel), în anul 1618. 

Jacques l'Hermite (c. 1582 – 1624), 
cunoscut și ca Jacques le Clerq, un 
comerciant olandez, se încumetă și el în 
areal, în anul 1624. În Golful Nassau, 14 
dintre mateloții săi sunt uciși de 
aborigenii Yámana. 

Îl va urma alt olandez, Hendrik 
Broer, în anul 1642. 
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Alte expediții în Țara de Foc sunt 

întreprinse de Beauchesne (1698), G. 
Anson (1740), J. Byron (1764) și James 
Cook (1769). 

Alexandro (Alessandro) Malaspina, un 
italian în slujba forțelor navale spaniole, 
navighează cu două corvete “Descubierta” 
și “Atrevida”, în scopul de a executa hărți 
maritime. 

* 
Luis Piedrabuena (1833 – 1883) a 

consolidat suveranitatea Argentinei 
asupra sudului, atunci cvasi-nelocuit și 
neprotejat de stat. 

* 
În 1884, canoniera ”Parana”, din 

cadrul Diviziei Expediționare a 
Atlanticului de Sud, sosește în Golful 
Ushuaia, unde întâlnește pe Thomas 
Bridge și pe misionarii săi anglicani. 

Ultimul pirat din Canalul Beagle, 
Pasculin Rispoli, a ajutat câțiva pușcăriași 
de la închisoarea Ushuaia să evadeze , 
printre care pe anarhistul Simón 
Radowitzky (n. Szymon Radowicki, în 
Ucrania, 1891, mort în México în 1956). 

Goeleta “Maria Auxiliadora”, 
aparținând congregației anglicane 
(începând cu anul 1892) naufragiază în 
anul 1898.  

* 
Alte nave maritime care s-au 

aventurat în Țara Focului: “Duchess of 
Albany” (1893); “1 Mai” (1886), “Allen 
Gardiner” I, II și III (1854, 1874, 1885), 
“Romanche”; vasele familiei Beban și 
Cutter-ul “Garibaldi” (1896), goeletele 
“Negra” (1911), “Tomasito! (1913) și 
“Blanca” (1916). 

 
(continuare în ediția următoare)



 

Vara 2020  | Contact international 683 

 

  

  

  



684 vol.30,  194-196| iulie-august-septembrie, 2020 

 

Anca SÎRGHIE 
 

Un sfert de secol  
în lumina spiritului 
      

cum când am în mână primele 
două numere ale revistei „Lumină 
Lină, Gracious Light” de la New 

York în an aniversar, mă întreb cu emoție 
cum ar fi fost comunitatea românilor din 
metropola lumii fără această emblematică 
prezență publicistică. Titlul atât de 
inspirat al revistei ne poartă cu gândul 
spre imaginea “lumină lină a sfintei slave 
a Tatălui Ceresc” pe care, dacă îmi 
amintesc bine, monahul Nicolae 
Steinhardt o socotea cel mai frumos vers 
românesc când formula interogația 
admirativă “Lumină lină a sfintei slave: 
mai e alt vers deopotrivă acestuia în limba 
română?” În greacă,  adjectivul din 
expresia “foos hilaron” înseamnă “veselă, 
jucăușă”, iar traducerea în limba română 
cu epitetul “lină” îi conferă o mai 
profundă sugestie semantică și lirică. 
Ieromonahul  de la Cernica, devenit 
cunoscutul poet Tudor Arghezi, s-a 
inspirat din același simbol bogat al 
harului divin, (cel ce coboară de Paști la 
Ierusalim din ceruri), dând expresiei 
religioase desigur o altă semnificație în 
poezia sa Lumină lină, studiată și de noi în 
școală.  
    Lumina binecuvântată a acestei 
publicații românești newyorkeze radiază 
din metropola lumii până spre marginile 
Terrei, ea fiind expediată spre America, 
Europa, Australia, ajungând până în 
Orientul Mijlociu la porțile Ierusalimului 
din Israel. Desigur că s-ar putea zice că 
tehnica modernă a comunicațiilor rezolvă 
acum foarte ușor o asemenea circulație în 
rețea online, devenită o practică frecventă 
în lumea publicisticii. În schimb, eu nu 

cunosc nicio altă revistă românească să 
fie purtată de la New York, ca aceasta, 
prin cele mai importante centre ale 
României într-un colind dedicat 
dialogului cu scriitorii țării. Este un 
pelerinaj cultural singular, numit „Zilele  
Lumină Lină” și desfășurat în peste 20 de 
ediții anuale. Pretutindeni unde a făcut un 
asemenea popas, directorul revistei 
Theodor Damian a oferit gratuit sute de 
exemplare celor interesați să citească 
textele frumoase și interesante pe care le-
a publicat. La fiecare  eveniment literar 
astfel organizat, unii scriitori s-au arătat 
interesați să fie publicați în revista de 
spiritualitate și literatură de la New York. 
Participând la edițiile de la Constanța, 
București, Bistrița și organizând pe cea de 
la Sibiu în 2011, am realizat că aceasta 
este una dintre cele mai eficiente forme 
de zidire culturală ce apropie diaspora 
americană de țara-mamă.    
   În America de-a lungul timpului s-au 
scos multe publicații bisericești, așa cum 
apare din 1936 și până în prezent “Solia”, 
„foaia de zidire sufletească” a Episcopiei 
Ortodoxe Române din America. Însă 
targetul și structura revistei „Lumină 
Lină”, patronată de The Romanian 
Institute of Orthodox Theology and 
Spirituality din New York, SUA, sunt cu 
totul diferite, ca o publicație în care 
filosofia creștină și literatura se 
îngemănează. De aici și o anume elită 
intelectuală căreia i se adresează, 
publicul-țintă diferind de cititorii 
calendarelor și ziarelor românești 
americane, încărcate cu reclame și 

A 
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anunțuri publicitare, desigur, necesare și 
acelea.  
    Directorul  acestei reviste unice în 
diaspora conaționalilor noștri din 
America, poetul Th. Damian, valorifică 
dubla sa competență profesională, adică 
pe cea de preot, care și în prezent 
păstorește “familia de duminică” de la 
Capela Sf. Apostoli Petru și Pavel din 
Astoria, și nu mai puțin calitatea de filosof 
de rang universitar la un Colegiu din 
Manhattanul newyorkez, unde mai scoate 
alte două reviste științifice, dar acelea în 
limba engleză.  
   De un sfert de secol deja, Domnia Sa 
susține neprecupețit cea mai importantă 
rubrică a publicației, cea de “Teologie”, 
unde eseurile sale se așază pe linia de 
cumpănă dintre predica liturgică și cursul 
universitar, totdeauna atent să se 
conecteze la evenimentele imediate ale 
vieții Bisericii ortodoxe. Tocmai datorită 
nivelului  asigurat comentariului eseistic, 
rubrica sa este un popas mereu spornic 
pentru cititorii revistei. În prag de praznic 
pascal, prin eseul Învierea Domnului-
restaurarea omului autorul punctează 
importanța evenimentului major al 
creștinătății afirmând: „După aducerea 
omului dintru neființă la ființă și 
înzestrarea sa cu chipul lui Dumnezeu, 
Învierea lui Hristos este cel mai mare dar 
făcut de Dumnezeu omenirii. Atât de mare 
încât, copleșiți, ne întrebăm cu psalmistul: 
„Ce este omul că-ți amintești de el, sau fiul 
omului că-l cercetezi?” (Ps. 8. 4) Periplul 
pe care autorul îl propune cititorilor prin 
interpretarea zicerilor unor înțelepți 
conduce în final spre concluzia, demnă de 
reținut:”Învierea Domnului conferă o 
nouă dimensiune existenței umane, ea 
echivalând cu o nouă creaţie și generând 
un nou mod de a concepe lumea și viața, 
un nou mod de a fi.” Menite să atenueze 
nota savantă a discursului, lucrarea 
sculptoriței Viorica Colpacci Mormântul 
gol ca și psalmii lui Horia Ion Groza, 
(întocmai celor semnați de pr. Marcel 
Miron în nr. 1, precedent, al revistei) dau 

răgazul meditației asupra ideilor din eseul 
tocmai citit. 
     Rubrica „Studii” aduce rodul unor 
cercetări de istoria bisericii, de obicei 
foarte bine ancorate științific, cum 
dovedesc și notele bibliografice temeinic 
înserate în josul paginilor, suplimentând 
informația cu date privitoare la sursele 
documentare folosite. Sub titlul Adevărul 
suprem dumnezeiesc: Taina Sfintei Treimi, 
pr. dr. Nicolae Nicolescu propune  
cititorilor reflecțiile  preotului martir  
Pavel Florenski. Într-un eseu dens, în care 
periplul autorului cuprinde popasuri la 
cugetările unor sfinți părinți ca Vasile cel 
Mare și Fericitul Augustin, se subliniază 
importanța gândirii martirului Pavel 
Florenski, care afirmă “în cuvinte 
remarcabile inexprimabila profunzime a 
Tainei Sfintei Treimi”. Ideile sunt 
susținute de nu mai puțin de 47 note 
bibliografice, dovedind că preotul martir 
cu ajutorul matematicii și fizicii moderne 
“salvează gândirea creștină de la 
scepticism, psihologism și agnosticism.” 
Dezbaterea pe care această temă esențială 
a perpetuat-o de-a lungul timpului, 
conduce spre nuanțările realizate de 
contemporanii noștri români:”Părintele 
profesor Ioan Ică senior, într-un studiu 
privind doctrina Fericitului Augustin 
despre Sfânta Treime, elaborat după 
tratatul De Trinitate, relevă câteva aspecte 
doctrinare importante legate de taina 
treimică, precum: conceperea unităţii 
fiinţei divine ca o unitate numeric una şi 
nu ca o unitate generică; elucidarea 
problemei trimiterilor divine şi a 
teofaniilor vechi-testamentare. Prin 
aceasta „se dădeau ultimele lovituri de 
graţie arianismului”, în ciuda accentului 
pus mai mult pe unitatea fiinţei decât pe 
trinitate, nepierzându-se însă din vedere 
„distincţia şi realitatea Persoanelor 
Treimice”. 
    Fie că se încadrează în rubrica intitulată 
„Eminesciana” sau este vorba de un 
studiu, număr de număr exegeza poetului 
nostru național se completează în mod 
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interesant și consistent. Valentin 
Coșereanu, printr-o „detectivistică 
literară” curajoasă, izbutește să editeze 
Opere. Poezii de Eminescu în vol. I (1866-
1876) și vol. II  (1877-1883) pornind de 
la valorificarea spațiului ipoteștean.  După 
o riguroasă documentare făcută la 
Arhivele Statului din capitală, corelând 
date găsite la Botoșani, unde același 
sculptor I. Georgescu a finisat un bust 
dedicat “poetului nepereche”, Tanța 
Tănăsescu punctează colaborarea 
artistului român cu parizianul Louis 
Martin la ambele lucrări. Astfel, 
cercetătoarea oferă cititorilor revistei 
newyorkeze Date inedite despre 
basorelieful lui Eminescu de la Cimitirul 
Bellu din București. Investigația merge 
până la descoperirea matriței de ghips a 
efigiei funerare, pe care a aflat-o în 
colecția particulară donată Muzeului de 
Artă Plastică din Câmpulung- Muscel de 
scriitorul  Mihai Tican Rumano, a cărui 
faimă de călător prin țări exotice merită 
interesul unor cercetări viitoare. Socotim 
astfel, pentru că lucrările sale de 
memorialistică sunt prea puțin cunoscute 
până în prezent.   
    Tot literaturii  îi sunt consacrate 
paginile bogate de poezie, dacă am selecta 
fie și doar numele Mihaela Albu, de proză 
în ilustrația  Flaviei Topan sau teatru, 
exemplificat de Dan Ciupitu cu Suita  Nr.1 
în G. major pentru violoncel de J.S.Bach), 
alături de rubricile „Documente și 
mărturii”,  „Cărțile în agora”, „Recenzii”, 
„Reportaje”, devenite de mult timp 
tradiționale în structura revistei.  Ca 
totdeauna, recenzii precum cea a Milenei 
Lițoiu  intitulată Dumitru Ichim-inovator 
al limbii și simțirii poetice sau cea semnată 
de Ada Stuparu Considerații lirice-despre 
poezia lui Dumitru Cristănuș punctează 
apariții recente în România ca și în 
Canada ori SUA. Remarcabilă este 
recenzia Mihaelei Albu la cartea lui 
Constantin Eritescu Jurnalul de veghe, 
ajunsă la vol. 4 (2011-2018),  “o frescă a 
lumii contemporane de dincolo și de 

dincoace de ocean, o lume în care un 
intelectual român trăiește, dar o și 
analizează cu luciditate.” Protagonistul 
este un perfecționist  ce trăiește drama 
desțărării, după care Țara făgăduinței îl 
supune la o suferință “a inadecvării”. Între 
volumele rubricii Cărți în agora, 
semnalăm Fastuosul album cartografic 
dedicat Transilvaniei, realizat de Stoica 
Lascu.  
    Redactorul –șef SUA, nu altul decât 
cunoscutul critic literar  M.N.Rusu,  
asigură o mobilitate a rubricaturii, mereu 
mulată pe conținutul materialelor, 
selectate de obicei cu mult discernământ. 
Excepții există, totuși, ca oriunde în presă. 
În cazul lui  Marian Vișescu strădania 
surclasează fantezia și imaginile nu mai 
pot emoționa, ci dimpotrivă, ca în 
versurile:” Azi, lumea flămândă îmi prinde 
lacrimile-n lanțuri, /trupul mi-e cuprins 
de groază,/ iar plânsul întemnițat într-un 
regat/ zugrăvit cu spaimă.” 
   În sumar este prezentă uneori și rubrica 
„Istorie”, care găzduiește  în nr.1 al anului 
XXV, studiul prof. univ. Th Damian 
Mărturii ale implicării Bisericii Ortodoxe 
Române în evenimentele legate de Unirea 
Principatelor. O tradiție remarcabilă a 
revistei este să aducă prin rubrica 
“Universalia” în fața cititorilor poeți 
reprezentativi ai altor culturi, prin 
traducerile lui K.V.Twain (Diana 
Cârligeanu) care a  transpus în engleză 
poezii eminesciene sau Muguraș Maria 
Vnuck, care a tradus în engleză versuri de 
Menachem M. Faleh, lor adăugându-li-se 
ca bun traducător și Ioan Ioniță din 
Ilinois, SUA.   
Punctual prezentate sunt personalitățile 
din rubrica „Portret”, tot astfel cum Ioan 
Haineș  scrie despre Grupul Literar 
„Catacomba”: Ioan N. Roșca.  Salutăm 
inspirata prezență a poetei Mihaela Malea 
Stroe în mai noua rubrică “Punctul pe I”, 
unde spiritul ironic din titlul Degeaba? Da, 
degeaba!, pornind de la mesajul 
concertului cu care colindase țara Tudor 
Gheorghe,  susține diatriba împotriva 
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celor ce nu înțeleg spectrul problemelor 
cu care se confruntă România  postrevo-
luționară, autoarea îndemnând ultimativ 
la responsabilizarea conaționalilor ei.  
    Totdeauna bogat, „Fotoalbumul” cu 
ilustrarea evenimentelor “familiei de 
duminică” din parohia ortodoxă de la 
Capela Sf. Apostroli Petru și Pavel, este 
una dintre atracțiile tuturor cititorilor, ca 
o punere la curent cu evenimentele 
desfășurate acolo. Semnalăm „In 
memoriam”, rubrica ce vădește respectul 
pentru cei plecați dintre cei vii, ideea fiind 
pe cât de legitimă, pe atât de generoasă în 
sine. Poeta Dana Opriță sub titlul Am făcut 
teatru din dragoste, nu din frică a publicat 
amintirile care o leagă de Ducu Darie ( 
1959-2019), regizorul  înzestrat cu un 
„uriaș talent” și cu o fire prietenoasă, 
niciodată dezisă. Surpriza mea a fost să-i 
descopăr pe amândoi liceeni la Colegiul 
național “Sf.Sava”, unde și eu am fost 
profesor titular de literatura română în 
anii mei bucureșteni, drept care am 
resimțit o discretă emoție rememorativă, 
citind admirabila evocare. Poate că la 
rubrica “Aniversări” din nr.1 al anului 
2020 personalitatea uriașă a poetului 
Nichita Stănescu merita mai mult decât 
cele două poze oferite de criticul literar 
M.N. Rusu din colecția proprie, chiar dacă 
acelea sunt de o reală valoare.  

     Nu avem pretenția de a epuiza toate 
rubricile acestor numere ale primei părți 
de an 2020. Nici nu ne-am propus o 
asemenea exhaustivitate pornind de la 
faptul că revista nu are o structură rigidă, 
absolut constantă, ci rubricatura  ei 
fluctuează în funcție de factura textelor 
selectate de Th. Damian și M.N. Rusu spre 
publicare.   Pentru aspectul îngrijit al 
numerelor 1 și 2 din anul aniversar 2020, 
remarcabile prin corectitudinea formei 
textelor, ca și pentru modul cum au fost 
introduse ilustrațiile în pagini, mulțumiri i 
se cuvin aduse în primul rând secretarului 
de redacție, Claudia Damian.  
    Ajunsă la redutabila vârstă a sfertului 
de veac,  „Lumină lină”de la New York se 
impune în peisajul revuistic românesc ca 
un caleidoscop unde trecutul se întâlnește 
cu prezentul în cercetări de spiritualitate 
și de literatură. În an aniversar, ea 
continuă să fie o publicație elegantă, în 
paginile căreia se întâlnesc ambele maluri 
ale Atlanticului de nord, rezonând în 
ritmul celei mai autentice armonii.  

Dialogul diasporei cu țara prin cultură 
națională, temeinic înțeleasă și promo-
vată, poate oricând să certifice identitatea 
poporului nostru în spectacolul  
globalizant al lumii contemporane.  
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