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Arcane și 

statusul oniric  
Magicianul II 

 
 

“Je crois à  l’inconnu que Dieu personnifie, 
Prouvé par l’être même et par l’immensité, 

Idéal SURHUMAIN de la philosophie, 
Parfaite Intelligence et Suprême Bonté.” 1 

Éliphas Lévi 
 

 
umnezeu, Omul și Universul sunt 
cele trei înțelesuri ale acestei 
prime cărți din Arcanele Majore. 

Existența celor patru simboluri pe masa 
de altar din fața Magicianului îmi 
sugerează o întreagă poveste în care 
omenirea este implicată. Dar nu știu, dacă 
mă credeți, e pentru mine un vis, pentru 
voi o poveste, viziuni, halucinații ori 
succesiuni de coduri ce deschid aleatoriu 
legături gliale și neuroni, falii de memorie 
noetică, din trecut ori viitor. Jorge Luis 
Borges2 descrie cum își dirijează acțiunea 
în interiorul unui vis lucid, dar fără a reuși 

                                                 
1 „Cred în necunoscutul pe care Dumnezeu îl 
personifică,/ Dovadă prin ființă și imensitate, / 
Idealul supraomenesc al filozofiei,/ Inteligență 
perfectă și bunătate supremă."(t.n.) 
2 În Dreamtigers,  

să fie stăpânul absolut al conținutului 
acestuia. „En la infancia yo ejercí con 
fervor la adoración del tigre. ... Pasó la 
infancia, caducaron los tigres y su pasión, 
pero todavía están en mis sueños. En esa 
napa sumergida o caótica siguen 
prevaleciendo y así: dormido, me distrae 
un sueño cualquiera y de pronto sé que es 
un sueño. Suelo pensar entonces: éste es 
un sueño, una pura invención de mi 
voluntad, y ya que tengo un ilimitado 
poder, voy a causar un tigre. ¡Oh, 
incompetencia! Nunca mis sueños saben 
engendrar la apetecida fiera. Aparece el 
tigre, eso sí, pero disecado o endeble, o 
con impuras variaciones de forma, o de 
un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o 
tirando a perro o a pájaro.3” Deci, în vis, 

                                                 
3 În copilărie, eram un admirator zelos al tigrului... 
Copilăria a trecut, tigrii și pasiunea mea pentru ei 
au îmbătrânit, dar ei rezistă în visele mele. În 
dimensiunea scufundată, la acel nivel al haoticului, 
persistă. Deci, în timp ce dorm, un vis mă distrage și 
știu deodată că este un vis. Cred: Acesta este un vis, 
o pură diversiune a voinței mele și acum, când 

D 
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elemente reale din viașă, memorie, 
gânduri, percepții și emoții, toate combină 
o atmosferă, integrându-se cu dorințele și 
realizările celui care doarme o stare 
hibridă; așa încât visul și veghea nu sunt 
incompatibile. Și, dacă ar fi să mă iau după 
scrierile lui Aristotel în De somniis, 
„adesea, când cineva doarme, există un 
ceva în conștiință care îi mărturisește că 
ceea ce i se prezintă nu’i altceva decât un 
vis”.  
 

 
 

Dar elementele așezate pe altar 
reprezintă imboldul de a accepta omul în 
raport cu Creatorul său, dar și cu 
frământările și temerile sale ca beneficiar 
și ființă în transformare. Acest demers se 

                                                                         
puterea mea este nelimitată, voi provoca un tigru. 
O, incompetență! Niciodată visele mele nu dau 
naștere fiarei sălbatice la care tânjesc. Un tigru 
apare într’adevăr, dar ciopârțit sau fragil, sau cu 
variații impure de formă, sau de o dimensiune 
implauzibilă, sau mult prea trecătoare, sau cu ceva 
dintr’o pasăre sau dintr’un câine. 

poate extrapola asupra următoarelor cărți 
și chiar pe câte șapte cărți în totalul celor 
douăzeci și una. Mai mult, fiecare dintre 
aceste elemente este conținută în celelalte 
două în toate ungherele manifestărilor 
lor. Revin și sunt absorbit de acest sacru 
obiect care face legătura dintotdeauna 
între divinitate și om, altarul care 
definește sfârșitul fondării lumii drept un 
arhetip celest. Oare, degeaba el susținea 
în tabernacol Arca ce conținea Tablele 
Legii, Toiagul lui Aaron și mană cerească? 
Și’n suflet revăd hieruvimii manifestând 
prezența divină a eternului feminin, 
Shekinah ... pe altarul lui Moise, Jacob, 
Abraham, Melchisedek, piatra unghiulară, 
centrul spiritual invizibil, imaginea 
Ierusalimului celest, templul lui Cristos. 

Și cărțile îmi alunecă printre degete. 
Ochii strecoară imagini după imagini. 
Remarc în viteza amețitoare, doar că 
fiecare carte din Tarot are aceeași 
frecvență, cu un număr și o literă din 
alfabetul ebraic pe capul personajului, 
dedesubt numele acordat arcanei, în 
dreapta semnificațiile celor trei lumi: 
divin, uman și natural, iar sub ele cheia 
absolută a fiecăreia, conform evoluțiilor 
cuvântului Yod-he-vau-he....Iar mai 
departe: chiar dacă îmi amintesc nu mai 
știu. Fără nicio afinitate Omul din Aleph 
se supune Kabbalistic lui Kether și cheia 
sa e creatorul divin, Tatăl, iar restul a 
rămas în lumea nenumită.  

Prima treaptă în cunoașterea visului 
este recunoașterea unei stări de vis. A 
doua este cea prin care transformi starea 
visului prin folosirea imaginației pentru 
a’l manipula, explorând plasticitatea 
acestuia înțelegându’i construcția 
mentală, producția de imagini. Oare pot să 
inversez influența cauzală a spiritului 
coborând psihologicul în biologic, acesta 
în adâncul elementelor chimice și 
subatomice? Cum să încetinesc furtuna 
gândurilor fulgerând în vise un creier 
adormit? De fapt ce’i visul, extaz și coșmar 
în același timp, venit de nicăieri în timp ce 
ne odihnim și ne separăm de lumea reală?  
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Iar eu acum trăiesc un episod 
halucinatoriu, dar nu știu dacă dorm sau 
sunt treaz. Deși ceea ce văd observ 
involuntar și ce’mi imaginez e doar ceea 
ce e absent acum și aici, deci a visa, cum 
spune și Shakespeare în Macbeth, e o 
halucinație, obiect și acțiune fără o 
percepție sensitivo-senzorială, deși 
încurcăm o lume creată din percepții 
exterioare cu cea în care ființăm. Cărțile 
de Tarot sunt adevărate opere de artă, un 
tip de artă intuitivă care cuprinde un mix 
de stiluri, a căror temă comună este o 
tendință naturalistă vizibilă în tipul de 
forme și culori folosite. Am mereu 
senzația că întâlnesc pe lângă abstracția 
organică, mult suprarealism, o formă de 
expresionism abstract, unde procesul de 
realizare a imaginii devine mai important 
decât de obicei, evocând tot felul de 
senzații, greșit spus doar pentru ochii 
minții, dar și pentru celelate sisteme 
senzoriale. În mine se dezvoltă într’o 

manieră eclectică fascinația mișcării 
multidimensionale, o veritabilă artă 
abstractă cu calități ritmice, pulsante. 

Obsedant revăd mai multe pachete cu 
cărți de Tarot, dar îmi apare predominant 
Magicianul cu aura sa regală, supraomul, 
inițiatul, ocultistul, înalta conștiință, 
Logosul uman. Și îmi apare în față un 
manuscris. Dar încercând să’l citesc aud. 
Mi’l dictează o voce parcă înregistrată pe 
un disc de patefon, iar eu îmi imaginez: 
 

 
 

„Am văzut Omul. Statura lui ajunsese 
de la pământ până la cer și era îmbrăcat 
într’o mantie violet. Stătea adâncit între 
frunze și flori, iar capul său de inițiat, 
părea să dispară misterios în infinit. 
Înaintea lui, pe un altar în formă de cub, 
erau patru simboluri ale magiei - sceptrul, 
cupa, sabia și pentagrama. Mâna dreaptă 
arăta spre cer, stânga spre pământ. Sub 
mantie purta o tunică albă, cu un șarpe 
care’și înghițea coada. Fața lui era 
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luminoasă și senină și, când ochii i-au 
întâlnit pe ai mei, am simțit că vede cele 
mai intime adâncimi ale sufletului meu. 
M’am văzut reflectat în el ca într’o oglindă 
și în ochii lui păream să mă privesc. Am 
auzit o voce care spunea: 

- ”Uite, acesta este Marele Magician! 
Cu mâinile sale unește cerul și pământul, 
iar cele patru elemente care formează 
lumea sunt controlate de el. Cele patru 
simboluri dinaintea lui sunt cele patru 
litere ale numelui lui Dumnezeu, semnele 
celor patru elemente, foc, apă, aer, 
pământ. " 

 
Am tremurat înaintea adâncului 

misterelor sale. A atins ... Cuvintele pe 
care le-am auzit păreau a fi limitate chiar 
de el, și parcă ar fi vorbit în mine. Eram 
într’o adâncă frământare și pentru 
moment am simțit că nu există nimic 
înaintea mea, cu excepția cerului albastru; 
dar în inlăuntrul meu s’a deschis o 
fereastră prin care puteam vedea lucruri 
nemaivăzute și auzi cuvinte nemai-
auzite”.4 

 
Deci nu numai eu am simțit cum 

pătrund în imaginea arcanei, sau eu să fi 
fost într’o altă viață?; de fapt Magicianul 
reprezintă unirea și echilibrul puterilor 
elementare controlate de minte. Mintea 
mea, mintea lui sau a Celui-de-Sus? 
Adeptul care se dedică minorei taine 
despre instrumentele aflate pe Altar. 
Calea Beth și Mercur leagă Kether de 
Coroană prin Binah, fiind Aimah Elohim5. 
Prin urmare, Magicianul este reflectat în 
totalitatea minții care stochează și adună 
cunoașterea și o revarsă în Casa Vieții, 
Binah. Numărul acestei Căi e 12 și doar ea 
sugerează sinteza Zodiacului cosmic, 
întrucât Mercur este alchimic sinteza 
planetelor. Culorile galben, violet, gri și 

                                                 
4 P. D. Ouspensky, The Symbolism of the Tarot, 
1913 
5 Aimah Elohim (numele feminin plural al 
divinității), Gaia, Anima Mundi, sau Sufletul lumii, 
care unește toate contrariile. 

indigo indică lumina misterioasă astrală 
care înconjoară marele Adept. Este o carte 
legată cu numele lui Thoth și Hermes așa 
cum cea a Nebunului este cu Krishna și 
Harparkrat sau Dionysos.  

Abracadabra!6 
 

 
 

Opresc aici visul. Știu tot ce surprind 
printre imagini, sunete și atingeri pline de 
izuri și gusturi ciudate. Știu tot, dar nu’mi 
cereți să tălmăcesc codul îngerilor!  

De fapt căile, fulgerele, lămpile sau 
ochii sunt atribute ale divinității în 
doctrina sephirothică și numărul lor e 

                                                 
6  este un cuvânt magic utilizat ca talisman în 
dispunere triunghiulară pentru a feri purtătorul 
prin vrajă de boli, încă din secolul al II-lea î.C., 
scris de învățatul roman Quintus Sammonicus 
Serenus  în De Medicina Praecepta Saluberrima, cu 
tehnici de vindecare preluate de la Pliniu cel 
Bătrân; cuvântul ar proveni din ebraicul abreg ad 
hābra, care înseamnă trimite trăsnetul tău până la 
moarte. 
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zece – trei superioare și șapte inferioare. 
Șapte, Doamne șapte ceruri pe muntele 
Tabor unde se arată Isus, șapte 
candelabre ale menorei, șapte planete 
(săptămâna) cu soarele în mijloc, soare al 
justiției fiind Cristos. Șapte e semnul 
relațiilor divine cu Creația (trei în lumea 
divină și patru ale lumii create. În 
apocalips mielul are șapte ochi, simbol al 
celor șapte spirite gravate pe piatra 
misterioasă drept precepte ale Duhului 
Sfânt, Verbul Divin. Căile se încolăcesc în 
mintea mea așezându-mă în final între cei 
șapte sephirothi inferiori și simt armonia 
lumii. O clipă alunec în sus pe Muntele 
sacru, buricul pământului, unde este 
altarul, loul unde se înalță copacul vieții 
ce’și revarsă umbra peste fântâna din care 
pornesc patru râuri îmbrăcând Edenul. 
Încerc să mă tezesc. Unde mă aflu? Pe 
muntele indian Meru, în grădina 
plăcerilor sub un măr, pe muntele chinez 
Giada cu piersici înfloriți, pe muntele arab 
Qaf unde zmaraldul înconjură pământul 
sau pe Ararat, de unde Noe naufragiat a 
recreat lumea după potop? Străbat ca un 
fulger Sinai al întâlnirilor lui Moise, 
Carmel unde Ilie s’a îtâlnit cu eternitatea, 
Garizim – locul sacru al samaritenilor 
unde Iacob a construit altarul și Avram 
întâlnindu’l pe Melchisedek înțelege 
prefigurarea euharistiei prin sacrificiul 
pâinii și vinului, pentru ca în final în Sion 
pe muntele Moria să observ cum Solomon 
ridică Templul... 

 
Abia acum remarc că precum fantezia, 

visele sunt utile numai când sunt 
remanente în conștiință, chiar și atunci 
când  asupra lor și a viziunilor intervine 
ego-ul controlându-le.  

 
Imaginația? Ce poate fi ea, dacă n’ai 

lemne cu care să faci focul? Un mare artist 
afirma că imaginația este facultatea de a 
deforma imaginile oferite de percepție , 
adică a tuturor experimentelor noastre 
din vis. Și atunci nu trăim, oare, în lumea 
altuia și, de fapt, altcineva trăiește într’ a 

mea? Ce amestec, Doamne, se petrece 
între revelația zeilor „de sus”, și din 
interiorul psihicului însuși, realizată 
transcendental? Kabir Helminski7 spune 
în „Lost of the Soul and the Soul Creation”: 
„Ne-am pierdut capacitatea de a percepe 
prin imaginația activă care operează 
într’o lume intermediară, o inter-lume 
între simțuri și lumea ideilor. . . . Această 
imaginație nu construiește ceva ireal, 
dezvăluie realitatea ascunsă. Ea ajută la 
întoarcerea faptelor acestei lumi la 
semnificația lor spirituală, pentru a vedea 
dincolo de aparent și pentru a manifesta 
ascunsul.” Întreaga lume pe care o străbat 
acum și pe care o cred creația mea e 
fprmată din simboluri. Sunt convins că 
totul e o decodare ăn forme și culori al 
unui mesaj din universul noetic, din 
marea rețea de memorie a lumii. Dar cum 
decodăm? De ce. La rându-ne ne aruncăm 
în tălmăcirea codurilor pe care le 
transmitem ca răspuns? Un simbol poate 
servi pentru a transfera intuițiile noastre 
și pentru a sugera altele noi atât timp cât 
sensul său nu este definit. Simbolurile 
reale sunt permanent în proces de 
creație; dar când primesc o semnificație 
certă devin hieroglife și în final un simplu 
alfabet. De aceea, ele exprimă concepte 
simple obișnuite, încetează să mai fie un 
limbaj al zeilor sau al inițiatilor și devin o 
limbă a oamenilor pe care toată lumea o 
poate învăța. În mod corect, un simbol în 
ocultism înseamnă același lucru ca în artă. 
Dacă un artist folosește simboluri gata 
făcute, opera sa nu va fi adevărată artă, ci 
doar pseudo-artă. Dacă un ocultist începe 
să folosească simboluri gata făcute, opera 
sa nu va fi cu adevărat ocultă, deoarece nu 
va conține esoterism, nici misticism, ci 
doar pseudo-ocultism, pseudo-ezoterism, 
pseudo-misticism. Simbolismul în care 
simbolurile au semnificații definite este 
pseudo-simbolismul. Și uit tot ce visez... 

                                                 
7 Kabir Helminski este un șah al Ordinului Sufis 
Mevlevi, care își trage inspirația către Jelaluddin 
Rumi. 
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„Last night/ I dreamed/ that I 
dreamed/ that I awoke/ a sleepless man/ 
postimg/ on what I dreamed/last night”8 
- așa pricep eu diferența dintre vis și 
veghe, asemenea celei dintre viașă și 
moarte. Toate căile sunt înșelătoare, 
deoarece niciuna nu te conduce fără 
multe obstacole, pentru că nu există o cale 
directă. Singurul lucru greșit este că 
simțim nevoia să fim însoțiți în căutarea 
noastră, a lânii de aur, sau ca Parsifal a 
Graalului. Calea e numai a ta, existând un 
adevăr numai al tău. Duhul trăiește în tine 
ca tine. Există două păsări într’un copac. 
Una mănâncă din fructul pomului. 
Cealaltă pierde Timpul. După cum scria 
William Irwin Thompson9: „Misticii știu 
că există o parte a ființei noastre care este 
proiectată în timp sub forma unui ego 
care va muri, dar există o altă parte a 
ființei noastre care nu se încarnează 
niciodată. Heraclit a scris: Cu ochii 
deschiși, împărtășim aceeași lume, dar cu 
ochii închiși, fiecare dintre noi intră în 
propria’i  lume. " deci lumea este 
realitatea spiritului în stare de transă. Și 
oricât ne-am strădui în ignoranța noastră 
lumea va fi întotdeauna ca umbra 
luminoasă a lui Dumnezeu, iar tot ceea ce 
vedem este o umbră a ceea ce nu vedem.  

 
Revăd cartea Magicianului care își 

desfășoară culorile ca o iluzie ce 
îndepărtează parcă restul vieții iar în 
spatele imaginii simt combinându-se 
arhetipurile veșnice ale inconștientului 
colectiv cu arhetipul Sinelui, deghizat 
dincolo și aici prin toate imaginile din 
vise. E un daimon așa cum îl denumește 
Socrate, fiind o alteritate prezentă în 
gândire drept o reprezentare a relației 
dintre Dumnezeu, Om și Univers sau 
relația dintre lumea ideilor, conștiința 
omului și lumea fizică. Urmărind acest vis, 

                                                 
8 Sukasah Syadan, Dream, poet indonezian citat de 
Roger Nolan pe Meditation Dreams(Dharma Talk) 
9 William Irwin Thompson este cunoscut ca filosof, 
critic și poet ce a primit în 1986 premiul 
Festivalului Oslo International Poetry. 

obosesc și vreau să mă trezesc. Forme 
abstracte relevă acțiune pornind de pe 
altar înspre un mine translucid și abia 
conturat. Triunghiul este Dumnezeu 
(Trinitatea) sau lumea ideilor sau lumea 
numenală. Punctul îmi este sufletul. 
Pătratul este lumea vizibilă, fizică sau 
fenomenală așa încât punctul este egal cu 
pătratul, ceea ce înseamnă că toată lumea 
vizibilă este conținută în conștiința mea, 
este creată în sufletul meu. Și sufletul în 
sine este un punct care nu are nicio 
dimensiune în lumea spiritului, simbolizat 
prin triunghi. E clar că Tarotul acesta mă 
zăpăcește și nici nu pot să scap din 
ghearele lui. 

 

 
 

Dintr’un colț al camerei mele (camera 
mea?), se ivește în pași ușori ca într’un 
zbor o figură neclară ca un fum. E 
Paracelsus, îmi spun, deși nu’i văd 
trăsăturile. Îl aud, deși nu rostește nimic. 
Gura rămâne inertă între perii lungi ai 
mustății și bărbii: „Pentru a face 
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cunoștință cu Tarotul, trebuie să înțelegi 
Kabbala și Alchimia, el fiind  un rezumat 
al științelor ermetice - Kabbala, Alchimia, 
Astrologia și Magia, atribuite lui Hermes 
Trismegistus; ele reprezintă un sistem al 
unei investigații psihologice foarte largi și 
profunde despre natura omului în relația 
sa cu lumea spiritului și cu lumea vizibilă. 
Literele alfabetului ebraic și diferitele 
alegorii ale Kabbalei, numele metalelor, 
acizilor și sărurilor din alchimie; de 
planete și constelații în astrologie; 
spiritele bune și rele, în magie, nu sunt 
decât mijloace de a ascunde adevărul 
profanilor”. Abia acum văd cel pe care îl 
numisem Paracelsus. E imaginea Tatălui 
ceresc, așa cum și’l imaginau oamenii din 
vechime. Cuvinte se bulucesc în mintea 
mea și ca o cascadă nu se mai opresc: 
„Când alchimistul pornește în obținerea  
aurului, se referă la aurul din sufletul 
omului. Și numește aur ceea ce în Noul 
Testament definește Împărăția Cerurilor, 
iar în budism, Nirvana. Când astrologul 
studiază constelațiile și planetele, se 
referă la constelațiile și planetele din 
sufletul omului, adică despre calitățile 
acestuia și relațiile lui cu Dumnezeu și cu 
lumea înconjurătoare. Când kabbalistul se 
referă la Numele lui Dumnezeu, el a căutat 
acest nume în sufletul omului și în natură, 
nu în cărțile moarte, nici în textele biblice. 
Kabbala, Alchimia, Astrologia, Magia sunt 
sisteme simbolice paralele ale psihologiei 
și metafizicii.  

 
Orice propoziție alchimică poate fi 

citită într-un mod kabalistic sau 
astrologic, dar sensul va fi întotdeauna 
psihologic și metafizic. Suntem 
înconjurați de ziduri construite din 
concepțiile noastre despre lume și nu 
suntem în stare să le privim în lumea 
reală. Kabbala prezintă efortul inițiaților 
de a sparge aceste ziduri pentru a vedea 
lumea așa cum este ea, lumea în sine”. 

 
Abracadabra, îmi vine să strig, 

apărându’mi înscrisul ca o pîlnie prin care 

se scurge lumina dătătoare de viață și 
înțelepciune: 

 

A - B - R - A - C - A - D - A - B - R - A 
A - B - R - A - C - A - D - A - B - R 

A - B - R - A - C - A - D - A - B 
A - B - R - A - C - A - D - A 

A - B - R - A - C - A - D 
A - B - R - A - C - A 

A - B - R - A - C 
A - B - R - A 

A - B - R 
A - B 

A 

 

Amestecându-mă’ntre literele magice 
mă scurg și eu între liniile de forță ale 
unui vârtej care mă aruncă în alte 
universuri, sau alte dimensiuni. Și tot ce 
era rău dispare din lumea ce’mi fusese 
hărăzită, fiind atrase în abisul de unde 
nimic nu se mai întoarce. Dar eu? Toți 
vom muri într’o zi. Când și unde, nu știu, 
dar faptul că acest lucru se va întâmpla, e 
sigur. Câți n’au încercat să ne lămurească 
că moartea e extincția conștiinței e 
anihilarea totală a omului... de ce vechile 
religii cunosc concret despre 
tranformarea conștiinșei în procesul 
morții, iar meditația conlucrează ca un 
ajutor acesteia să se pregătească de 
Marea Trecere. Budiști, hinduși, jainiști, 
rosicrucieni sau adepți ai spiritualității 
New Age apelează la cosmologia 
reîncarnării sau renașterii explicând 
posibilitatea memoriei vieților trecute, 
inclusiv a amintirii morții și renașterii. 
Doamne!, îmi spun. Visez sau doar aiuresc 
între veghe și somn, dar toată filosofia 
mea, a arcurilor reflexe este 
demonstrată... sau eu am preluat-o, 
precum tabelul elementelor chimice, 
dintr’un vis? Cine implementează lumina, 
Cuvântul, informația în rețeaua mnemică 
a creierului, prin viziuni și vise, știu. Deci 
Sinele și statusul mental (ego-ul) sunt cu 
totul altceva decât corpul. Această idee 
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este perfect clară, pentru că numele lui 
Dumnezeu este cu adevărat în toate 
(Dumnezeu este pretutindeni și în noi), 
toate sunt analoge între ele - cea mai mică 
particulă analogă cu întregul, pârghia de 
praf analog universului, și toate analog cu 
Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, 
Cuvântul sau Logosul este originea lumii. 
Logos înseamnă și Rațiune; Cuvântul este 
Logosul, Motivul tuturor, Lumina de 
început. 

 

 
 

Mă liniștesc. 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 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 ei. 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... 
Parcă am mai văzut filmul acesta! Chiar și 
duhul pe care’l intuiesc a fi Paracelsus și 
care îmi spune să transmit vorbele lui 
oricui ar dori să mă asculte l’am mai 
simțit pe undeva: „Oricine este interesat 
de acest puzzle filozofic numit Tarot să 
știe că el nu e doar un alfabet prin care se 
poate construi chiar un univers nou. 
Nedeterminare, complexitate în limitarea 
minții noastre tridimensionale, și totuși o 
prezență în conștiința noastră, care te 
poate conduce într’o corespondență 
completă între Kabbala, Alchimie și 
Magie. În Alchimie, cele patru elemente 
care constituie lumea reală se numesc foc, 
apă, aer și pământ; acestea corespund pe 
deplin în semnificație cu cele patru litere 
kabbalistice. În magie, ele sunt exprimate 
ca cele patru clase de spirite: elfi (sau 
salamandre), ondine, silfide și gnomi”. 
Eterul, a cincia esență! Unde e eterul?  

 
Iar eu mă trezesc cu o carte de Tarot 

în mână – e Magicianul. Silueta lui arată 
precum litera Aleph și remanentă’n minte 
revine o filacteră cu înscrisul în triunghi. 
Sau un pentaclu. 

●
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HERMES TRISMEGISTUS  
 

Cele 7 principii  
hermetice  
 
1. Principiul mentalismului: 
Totul este minte; Universul este mental. 
 

2. Principiul corespondenței: 
Ca este sus, la fel și jos; ce este jos, este și sus. Ce este înăuntru, este și 
înafără; ce este afără, este și înlăuntru. 
 

3. Principiul vibrațiilor: 
Nimic nu se inert; Totul se mișcă; Totul vibrează. 
 

4. Principiul polarității: 
Totul este dual; Totul are stâlpi; Totul are perechea sa opozabilă; Parcă 
și spre deosebire sunt la fel; Opozițiile sunt de natură identică, dar diferă 
în grad; Extremele se întâlnesc; Toate adevărurile nu sunt decât jumătăți 
de adevăr; Toate paradoxurile pot fi reconciliate. 
 

5. Principiul ritmului: 
Totul curge, înafară și înlăuntru; Totul are valurile sale; Toate lucrurile 
se ridică și cad; Leagănul pendulului se manifestă în orice; Măsura 
balansării spre dreapta este măsura balansării spre stânga; Ritmul 
compensează. 
 

6. Principiul cauzei și efectului: 
Fiecare cauză își are efectul; Fiecare efect are cauza lui; Totul se întâmplă 
conform legii „Șansa nu este decât un nume pentru o lege necunoscută” 
Există multe planuri de cauzalitate, dar nimic nu scapă de lege. 
 

7. Principiul de gen: 
Genul este în orice; Totul are principiile sale masculine și feminine; 
Genul se manifestă pe toate planurile. 
 

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

 
 

Intelletto d’amor, visione 
delle non-parole 
NICHITA STĂNESCU  
(1933 – 1983) 

 
a madre del futuro poeta, Tatiana, fu 
una sovietica originaria di Voronež, 
figlia di un generale e al tempo 

stesso, notevole fisico. Nichita studiò 
letteratura e lingua romena all’Università di 
Bucarest. Si laureò nel 1957.  Fu sposato tre 
volte tra gli anni cinquanta e ottanta. 
Debuttò come poeta  nel 1960  con la 
raccolta Sensul iubirii (Il senso dell’amore), 
che segnò il recupero delle facoltà creative 
di un io affrancato, libero di immaginare 
senza impedimento alcuno tramite il 
linguaggio, di approfittare del suo dono di 
poeta per rinnovare il mondo, malgrado un 
regime ideologico al quale non erano graditi 
troppo i diritti individuali  e la libertà.Il 
volume d’esordio fu seguito da parecchi 
volumi tra i quali ricordiamo O viziune a 
sentimentelor (Una visione dei sentimenti), 
Dreptul la timp (Il diritto al tempo), 11 
Elegii Ultima cină (11 Elegie, Il  cenacolo), 
Roşu vertical (Rosso verticale), Oul şi sfera 
(L’uovo e la sfera), Laus Ptolemaei (libro 
che richiama le due modalità dantesche di 
concepire l’esistenza e di avvicinarsi a Dio: 
la vita attiva e la vita contemplativa), 
Necuvintele (Le non - parole) În dulcele stil 
clasic (Nel dolce stil classico), Măreţia 
frigului (La grandezza del freddo), Epica 
magna, Operele imperfecte (Opere 
imperfette). Il suo ultimo libro, Noduri şi 
semne (Nodi e segni) dedicato al padre è del 
1982, un anno prima della propria morte in 
un ospedale di Bucarest, stroncato da una 
cirrosi.  

Ha vinto molti premi nazionali e 
internazionali tra i quali ricordiamo “Serile 

de la Struga” (le Sere di Struga), “Herder 
Prize”. È stato candidato al Nobel. Fu 
nominato socio post-mortem 
dell’Accademia Romena. Edizioni postume 
della sua opera appaiono nel 1985, Ordinea 
cuvintelor vol. I-II (L’ordine delle parole, 
voll.I-II), 1988, Poezii (Poesie), nel 1990, 
Fisiologia poeziei – proză şi versuri 1975-
1983 (Fisiologia della poesia – prosa e versi 
1975 -1983). Innovatore riconosciuto della 
poesia romena che stava attraversando un 
periodo d’involuzione estetica dovuta ai 
dogmi ideologici imposti dal realismo 
socialista (retorica e propaganda tipo 
prolettkult), Nichita Stanescu è creatore di 
universi immaginari dove l’astratto convive 
con il concreto sensibile, il sentimento con 
la visione, in una simbiosi linguistica, 
feconda e coinvolgente. La sintesi stilistica 
ed estetica  significano così la sua 
prospettiva unica, inedita e insolita del 
mondo. Solo scarcerando le parole dal loro 
significato convenzionale per proporre alla 
storia della poesia romena moderna le non-
parole, si può accedere alla realtà 
simultanea, occulta. Il linguaggio poetico di 
Nichita Stanescu abbandona talvolta gli 
schemi della grammatica tradizionale, allo 
scopo di allargare l’ambito delle proprie 
ricerche espressive, così da farci assistere a 
un vero e proprio trasformismo linguistico 
che costituisce il fascino testuale, visionario 
e al tempo stesso ludico delle sue poesie. 
Immagini, simboli, miti, concetti 
matematico-fisici – assurti ad archetipi 
della psiche  - vengono rielaborati e 
convogliati nelle strutture liriche affinché 

L 
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l’Io poetico pervenga a una vera e propria 
sostituzione e trasformazione della propria 
esistenza nella parola « organo collettivo 
dell’umanità» e possibiltà di eterna 
redenzione. 

Ci imbattiamo in frequenti passaggi da 
una classe morfologica a un’altra, in 
stupende invenzioni lessicali, nell’uso 
frequente di gerundi oppure di pronomi alla 
terza persona maschile, una sorta di 
ritornello per poter captare echi e immagini 
di quella ambita realtà parallela che sfugge a 
noi, comuni mortali. Spesse volte la 
geometria poetica stanesciana non ci pare 
affatto estranea ai punti, alle linee e ai 
cerchi di Kandinsky. L’astrazione coesiste 
con il concreto e si ciba di esso, l’intelletto 
d’amor con la visione in una coordinazione 
linguistica destinata a scombussolare e a 
commuovere allo stesso tempo tramite la 
prospettiva rovesciata del mondo: “Io altro 
non sono che/ una macchia di sangue/ che 
parla”.  

Le 11 elegie, titolate poi “Il Cenacolo” ci 
fanno pensare alla simbiosi cristiana e 
soprattutto al sacramento dell’eucaristia. 
Per il nostro poeta, che pagò la sua parabola 
lirica con la propria vita, la poesia è il luogo 
di celebrazione del mistero e della 

trasfigurazione per il tramite del vino e del 
pane, della parola che immortala la 
presenza reale del poeta e rinnova il 
sacrificio di colui che si è sacrificato sulla 
croce del simbolo. Le elegie sono infatti 12 e 
ciascuna di esse rappresenta un apostolo, la 
dodicesima essendo un anti-elegia, come la 
chiama il poeta stesso, allude a Giuda.  Le 
tematiche del tempo, della luce, dell’assenza 
e della parola costituiscono le linee di forza 
che animano l’icasticità dei  labirinti mentali 
di una seconda rivoluzione, dopo quella di 
Mihai Eminescu, del linguaggio poetico 
romeno.  

Il lettore viene spinto a partecipare 
all’epica avventura nella ricerca di un 
linguaggio poetico che si propone di « 
inventare un fiore/  cui noi siamo/ il 
profumo». Con la sua poesia sintonizzata a 
quella europea, il divario venutosi a creare 
fra Oriente e Occidente può trovare un 
ideale ravvicinamento grazie alla capacità 
della sua opera di sottrarre l’individuo alla 
materialità della contingenza, per trasferirlo 
in sfere più alte, di una memorabile bellezza 
spirituale e talvolta addirittura metafisica.  
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Nichita STĂNESCU  
  

       

 

 Autoportret 
 

Eu nu sunt altceva decât 
o pată de sânge 
care vorbeşte 

 
                 

                           

Către Galateea 
 

Iţi ştiu toate timpurile, toate mişcările, toate parfumurile 
şi umbra ta, şi tăcerile tale, şi sânul tău 
ce cutremur au şi ce culoare anume, 
şi mersul tău, şi melancolia ta, şi sprâncenele tale, 
şi bluza ta, şi inelul tău, şi secunda 
şi nu mai am rabdare şi genunchiul mi-l pun in pietre 
şi mă rog de tine, 
naşte-mă. 
Ştiu tot ce e mai departe de tine, 
atât de departe, încât nu mai există aproape - 
după-amiaza, după-orizontul, dincolo-de-marea... 
şi tot ce e dincolo de ele, 
şi atât de departe, încât nu mai are nici nume. 
De aceea-mi îndoi genunchiul şi-l pun 
pe genunchiul pietrelor, care-l îngână. 
Si mă rog de tine, 
naşte-mă. 
Ştiu tot ceea ce tu nu ştii niciodata, din tine. 
Bătaia inimii care urmeaza bătăii ce-o auzi, 
sfârşitul cuvântului a cărui primă silabă tocmai o spui, 
copacii - umbre de lemn ale vinelor tale, 
râurile - mişcătoare umbre ale sângelui tău, 
şi pietrele, pietrele - umbre de piatră ale genunchiului meu, 
pe care mi-l plec în faţa ta si mă rog de tine, 
naşte-mă. Naşte-mă. 
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 Autoritratto 
 

Io altro non sono che 
una macchia di sangue 
che parla. 

 
 
 
 

A Galatea 
 
 

Conosco tutti i tuoi tempi, tute le tue mosse, tutte le tue 
fragranze, 

e la tua ombra, e i tuoi silenzi, e il tuo seno 
che fremito hanno e che colore preciso, 
e il tuo incedere, e il tuo anelito, e le tue sopracciglia, 
e la tua camicetta, e il tuo anello, e l’attimo 
e non ho più pazienza e metto il mio ginocchio sulle pietre 
e ti prego, 
fammi nascere. 
Conosco tutto che è più lontano da te, 
tanto lontano che più non esiste vicino – 
dopo mezzogiorno, dopo l’orizzonte, di là dal mare... 
e tutto ciò che è al di là di questo, 
e tanto lontano, che non ha più neppure nome. 
Ecco perché piego il ginocchio e lo metto 
sul ginocchio delle pietre, che lo asseconda. 
E ti prego, 
fammi nascere. 
Conosco tutto ciò che tu non sai mai di te. 
Il battito del cuore che segue il battito che senti, 
la fine della parola di cui stai dicendo la prima sillaba, 
gli alberi – ombre di legno delle tue vene, 
i fiumi – fluttuanti ombre del tuo sangue, 
e le pietre, le pietre – ombre di pietra 
del mio ginocchio, 
che piego di fronte a te e ti prego, 
fammi nascere. Fammi nascere. 
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Poezia 
 

 
Poezia este ochiul care plânge. 
Ea este umărul care plânge, 
ochiul umărului care plânge. 
Ea este mâna care plânge, 
ochiul mâinii care plânge. 
Ea este talpa care plânge, 
ochiul călcâiului care plânge. 
O voi, prieteni, 
poezia nu este lacrimă 
ea este însusi plânsul, 
plânsul unui ochi neinventat, 
lacrima ochiului 
celui care trebuie să fie frumos, 
lacrima celui care trebuie să fie fericit. 
 

 
            

Pean 
 
 

Nu trebuie înţelese sentimentele, - 
ele trebuie să fie trăite. 
Nu trebuie înţeleşi porcii, - 
ei trebuie să fie mâncaţi. 
Nu trebuie înţelese florile, - 
ele trebuie să fie mirosite. 
Nu trebuie să fie înţeleasă pasărea, - 
lăsaţi-o pe ea singură; 
nu-i faceţi ramură 
din inima voastră,  
nu-i beţi cu respirarea voastră aerul,  
aerul de sub aripă… 
Nu trebuie mai ales să înţelegem, - 
trebuie mai ales să fim; 
dar mai ales trebuie să fi fost,  
într-adevar mai ales să fi fost 
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 Poesia 
 
 

La poesia è l’occhio che piange. 
È la spalla che piange, 
l’occhio della spalla che piange. 
È la mano che piange, 
l’occhio della mano che piange. 
È il piede che piange, 
l’occhio del calcagno che piange. 
O voi amici, 
la poesia non è lacrima 
è il pianto stesso, 
è il pianto di un occhio non immaginario, 
la lacrima dell’occhio 
di colui che dev’essere bello, 
la lacrima di colui che dev’essere beato            

 
 
                    

Peana 
 
 

I sentimenti non devono essere capiti, - 
devono essere vissuti. 
I porci non devono essere capiti, - 
devono essere mangiati. 
I fiori non devono essere capiti, - 
devono essere odorati. 
L’uccello non dev’essere capito, - 
lasciatelo solo; 
Non gli fate del vostro cuore un ramo, 
Non bevete con il vostro respiro la sua aria, 
L’aria al di sotto dell’ala... 
Non dobbiamo soprattutto capire, - 
dobbiamo soprattutto essere; 
ma soprattutto dobbiamo essere stati 
in verità soprattutto essere stati.  
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 Schimbarea la faţă 
 

 
Am schimbat naşterea pe moarte. 
În rest am rămas de tot sărac. 
M-a izbit cu aripa un înger 
şi am devenit rege,  
pe un tron în prăbuşire. 
Nu ştiu ce înseamnă cinci,  
nu ştiu ce înseamnă patru 
în genere nu ştiu nimic,  
dar mărturisesc că mi-e strâmtă coroana,  
prieteni, ca un orizont îmi sunt tâmplele,  
ca o stea sau ca un glonţ îmi este coroana,  
de-a dreptul în frunte. 

 
 
 
 

Ausweis 
 
 

Scot sângele ştampilat la vedere. 
Mi se dă drumul. 
Scot osul sculptat la vedere. 
Întârzii o secundă, dar mi se dă drumul. 
 
Scot îndurătoarea limbă vorbită, la vedere. 
Dicţionarele sunt pregătite, aşa că mi se dă drumul. 
 
De ce vrei să treci, m-a întrebat moartea. 
Sunt liber, i-am răspuns,  
aşa că nu am chef să-ţi răspund. 
Ea a stat un timp descumpănită,  
apoi, mi-a dat drumul. 
 
Am pe mine toate ştampilele. 
Dacă vreţi să ştiţi 
eu, unul, sunt în ordine,  
mie mi se dă drumul.                    
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 Trasfigurazione 
 
 

Ho scambiato la nascita con la morte. 
Per altro sono rimasto povero in canna. 
Mi colpì con l’ala un angelo 
e sono diventato re, 
su un trono che sta crollando. 
Non so cosa sia cinque, 
non so cosa sia quattro 
infatti non so nulla, 
ma confesso che la corona mi stringe, 
amici, come  un orizzonte sono le mie tempie, 
la corona per me  astro o  pallottola, 
dritta in fronte.                      

 

 
 

Ausweis 
 
 

Faccio vedere il sangue timbrato. 
Mi lasciano passare. 
Faccio vedere l’osso scolpito. 
Esito un secondo, ma mi lasciano passare. 
 
Faccio vedere la pietosa lingua parlata. 
I dizionari sono pronti, cosicché mi lasciano passare. 
 
Perché vuoi passare, mi chiese la morte. 
Sono libero, le risposi,  
onde non ho voglia di risponderti. 
Lei rimase un istante sconvolta, 
 
poi, mi lasciò passare. 
 
Ho su di me tutti i tmbri. 
Se volete proprio saperlo 
in ciò che mi riguarda sono a posto, 
a me mi lasciano passare.     
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 Elegia întâia 
 Închinată lui Dedal, întemeietorul  
                   vestitului neam de artişti, 
                                            al dedalizilor 

 I                                                                                                                                                                                    
El începe cu sine şi sfârşeşte 
cu sine. 
Nu-l vesteşte nici o aură, nu-l 
urmează nici o coadă de cometă. 

Din el nu străbate-n afară 
nimic; de aceea nu are chip 
şi nici formă. Ar semăna întrucâtva 
cu sfera, 
care are cel mai mult trup 
învelit cu cea mai strâmtă piele 
cu putinţă. Dar el nu are nici măcar 
atâta piele cât sfera. 

El este înlăuntrul – desăvârşit, 
şi, 
deşi fără margini, e profund 
limitat. 
Dar de văzut nu se vede. 

Nu-l urmează istoria 
propriilor lui mişcări, aşa 
cum semnul potcoavei urmează 
cu credinţă 
caii… 

 

II 
Nu are nici măcar prezent, 
deşi e greu de închipuit 
cum anume nu-l are. 

El este înlăuntrul desăvârşit, 
interiorul punctului, mai înghesuit 
în sine decât însuşi punctul. 
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Elegia prima 
  Dedicata a Dedalo, il fondatore 
       della famosa stirpe di artisti, 
                                              i dedalidi 
 

I 
Egli inizia con sé e termina 
con sé. 
Non lo predice nessun’aura, non lo 
segue nessuna coda di cometa. 
 
Da lui non sprigiona 
nulla; ecco perché non ha un viso 
né una forma. Potrebbe somiglare in qualche modo 
ad una sfera, 
che ha il più grosso corpo 
ricoperto della più stretta pelle 
possibile. Ma egli non ha neppure 
tanta pelle quanto la sfera. 
 
Egli è il dentro – compiuto, 
e, benchè senza margini, è profondamente 
limitato. 
 
Però, a vederlo non si vede. 
 
Non lo segue la storia 
dei propri movimenti, così 
come l’impronta del ferro da cavallo 
segue fedele 
i cavalli... 
 

 

II 
Egli non ha neppure presente, 
benché sia difficile immaginare 
il modo di averselo negato. 
 
È il dento compiuto, 
l’interno del punto, più pigiato 
in sé del punto stesso. 
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III 
El nu se loveşte de nimeni 
şi de nimic, pentru că 
n-are nimic dăruit în afară 
prin care s-ar putea lovi. 

 

IV 
Aici dorm eu, înconjurat de el. 
Totul este inversul totului. 
Dar nu i se opune, şi 
cu atât mai puţin îl neagă: 
 
Spune Nu doar acela 
care-l ştie pe Da. 
Însă el, care ştie totul, 
la Nu şi la Da are foile rupte. 

Şi nu dorm numai eu aici, 
ci şi întregul şir de bărbaţi 
al căror nume-l port. 

Şirul de bărbaţi îmi populează 
un umăr. Şirul de femei 
alt umăr. 

Şi nici n-au loc. Ei sunt 
penele care nu se văd. 
 
Bat din aripi şi dorm – 
aici, 
înlăuntrul desăvârşit, 
care începe cu sine 
şi se sfârşeşte cu sine, 
nevestit de nici o aură, 
neurmat de nici o coadă 
de cometă. 
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III 
Egli non urta contro nessuno 
e niente, perché 
non ha nulla che sporga fuori di sé 
attraverso cui potrebbe urtarsi. 
 
 
 
IV 
Qui dormo io, attorniato da lui. 
Tutto è l’opposto di tutto. 
Ma non gli si oppone, e 
tanto meno lo nega: 
 
Dice No soltanto colui 
che conosce il Sì. 
Però egli, che conosce tutto, 
ha i fogli strappati al No e al Sì. 
 
E qui non dormo solo io, 
ma anche l’intera teoria d’uomini 
di cui porto il nome. 
 
La teoria d’uomini colonizza 
una mia spalla. La teoria di donne 
l’altra spalla. 
 
E non hanno neanche luogo. Loro sono 
le penne che non si fanno vedere. 
 
Batto le ali e dormo – 
qui, 
il dentro compiuto, 
che inizia con sé 
e termina con sé, 
non lo predice nessun’aura, 
non lo segue nessuna coda 
di cometa. 
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Elegia a doua, getica 
Lui Vasile Pârvan 

 

 

În fiecare scorbură era aşezat un zeu. 

Dacă se crăpa o piatră, repede era adus 
şi pus acolo un zeu. 

Era de ajuns să se rupă un pod, 
ca să se aşeze în locul gol un zeu, 

ori, pe şosele, s-apară în asfalt o groapă 
ca să se aşeze în ea un zeu. 

O, nu te tăia la mână sau la picior, 
din greşeală sau dinadins. 

De îndată vor pune în rană un zeu, 
ca peste tot, ca pretutindeni, 
vor aşeza acolo un zeu 
ca să ne-nchinăm lui, pentru că el 
apără tot ceea ca se desparte de sine. 

Ai grijă, luptătorule, nu-ţi pierde 
ochiul, 
pentru că vor aduce şi-ţi vor aşeza 
în orbită un zeu 
şi el va sta acolo, împietrit, iar noi 
ne vom mişca sufletele slăvindu-l… 
Şi chiar şi tu îţi vei urni sufletul 
slăvindu-l ca pe străini. 
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Elegia seconda, getica 
A Vasile Pârvan* 

 

In ogni incavo veniva collocato un dio. 

Se si fendeva una pietra, subito vi era recato 
e messo un dio, 
 
bastava che si rompesse un ponte, 
perché si collocasse nel posto vuoto un dio, 
 
ovverro, sulle strade, che apparisse una fossa nell’asfalto, 
perché vi si collocasse un dio. 
 
Oh,  non ferirti alla mano o al piede, 
per sbaglio o di proposito. 
 
Subito metteranno nella ferita un dio, 
come dappertutto, come dovunque, 
vi collocheranno un dio 
per inchinarci a lui, perché lui 
difende tutto ciò che si separa da se stesso. 
 
Fai attenzione, lottatore, non smarrire il tuo 
occhio, 
perché recheranno e ti colocheranno 
nell’orbita un dio, 
ed egli starà lì, pietrificato, mentre noi, 
le  anime turbate, lo staremo magnificando... 
E perfino tu ti commuoverai 
magnificandolo come se fosse un estraneo 
 
 

__________ 
* Vasile Pârvan (1882-1927), storico dell’antichità e archeologo; il suo capolavoro, “Getica”, tratta della protostoria del 
popolo romeno. Nichita lo considera nel suo libro Antimetafisica “un modello esistenziale” che rappresenta una natura 
“sacerdotale di poeta vates”. 
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A cincea elegie 

                   Tentaţia realului 
 
 

N-am fost supărat niciodată pe mere 
că sunt mere, pe frunze că sunt frunze, 
pe umbră că e umbră, pe păsări că sunt păsări. 
Dar merele, frunzele, umbrele, păsările 
s-au supărat deodată pe mine. 
Iată-mă dus la tribunalul frunzelor, 
la tribunalul umbrelor, merelor, păsărilor, 
tribunale rotunde, tribunale aeriene, 
tribunale subţiri, răcoroase. 
Iată-mă condamnat pentru neştiinţă, 
pentru plictiseală, pentru nelinişte, 
pentru nemişcare. 
Sentinţe scrise în limba sâmburilor. 
Acte de acuzare parafate 
cu măruntaie de pasăre, 
răcoroase penitenţe gri, hotărâte mie. 
Stau în picioare, cu capul descoperit, 
încerc să descifrez ceea ce mi se cuvine 
pentru ignoranţă… 
şi nu pot, nu pot să descifrez 
nimic, 
şi-această stare de spirit, ea însăşi, 
se supără pe mine 
şi mă condamnă, indescifrabil, 
la o perpetuă aşteptare, 
la o încordare a înţelesurilor în ele însele 
până iau forma merelor, frunzelor, 
umbrelor, 
păsărilor. 
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Quinta elegia 

             La tentazione del reale 
 
 
 

Non sono mai stato adirato con le mele 
perché sono mele, con le foglie perché sono foglie, 
con l’ombra perché è ombra, con gli uccelli perché sono uccelli. 
Ma le mele, le foglie, le ombre, gli uccelli 
si sono improvvisamente adirati con me. 
Eccomi portato al tribunale delle foglie, 
al tribunale delle ombre, delle mele, degli uccelli, 
tribunali sferici, tribunali aerei,  
tribunali tenui, freschi. 
Eccomi condannato per ignoranza, 
per tedio, per irrequietezza, 
per inerzia, 
Sentenze scritte nell’idioma dei noccioli. 
Atti di accusa timbrati 
con viscere di uccello, 
fresche contrizioni grigie, apposta per me. 
Sto in piedi, la testa scoperta, 
tento di decifrare ciò che mi spetta 
per ignoranza, 
e non posso, non posso decifrare 
nulla, 
e questo stato d’animo, esso stesso, 
si adira con me, 
e mi condanna, indecifrabile, 
ad una perpetua attesa, 
ad una tensione dei significati in se stessi, 
fino a buscarsi la forma delle mele, delle foglie, 
delle ombre, 
degli uccelli. 
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 A şaptea elegie 
                   Opţiunea la real 

 

Trăiesc în numele frunzelor, am nervuri, 
schimb verdele pe galben şi 
mă las pierit de toamnă. 
În numele pietrelor trăiesc şi mă las 
cubic bătut în drumuri 
cutreierate de repezi maşini. 
Trăiesc în numele merelor şi am 
şase sâmburi scuipaţi printre dinţii 
tinerei fete dusă cu gândul tot 
după leneşe dansuri de ebonită. 
În numele cărămizilor trăiesc, 
cu brăţări de mortar înţepenite 
la fiecare mână, în timp ce îmbrăţişez 
un posibil gălbenuş al existenţelor. 
Niciodată n-am să fiu sacru. Mult, 
prea mult am imaginaţia 
celorlalte forme concrete. 
Şi nici n-am vreme din pricina asta 
să mă gândesc 
la propria mea viaţă. 
Iată-mă. Trăiesc în numele cailor. 
Nechez. Sar peste copaci retezaţi. 
Trăiesc în numele păsărilor, 
dar mai ales în numele zborului, 

Cred că am aripi, dar ele 
nu se văd. Totul pentru zbor. 
Totul, 
pentru a rezema ceea ce se află 
de ceea ce va fi. 

Întind o mână, care-n loc de degete 
are cinci mâini, 
care-n loc de degete 
au cinci mâini, care 
în loc de degete 
au cinci mâini. 
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Settima elegia 
               L’opzione per il reale 
 
 
 

Vivo nel nome delle foglie, ho nervature, 
cambio il verde con il giallo e  
mi lascio scomparire in autunno. 
Nel nome delle pietre vivo e mi lascio 
battere a mo di pietra cubica sulle vie, 
attraversate da macchine veloci. 
Vivo nel nome delle mele ed ho 
sei noccioli sputati fra i denti 
della  ragazza persa del tutto  col pensiero 
dietro tardi balli d’ebanite. 

Vivo nel nome dei mattoni, 
con bracciali di calcina impietriti 
ad ogni mano, mentre abbraccio 
un possibile tuorlo delle esistenze. 
Non sarò mai sacro. Molto, 
troppo ho l’immaginazione 
delle altre forme concrete. 
E per questo motivo non ho almeno il tempo 
di pensare 
alla propria vita. 
Eccomi. Vivo nel nome dei cavalli. 
Nitrisco. Salto sopra alberi recisi. 
Vivo nel nome degli uccelli, 
ma soprattutto nel nome del volo. 
 
Credo di avere le ali, ma  
sono invisibili. Tutto per il volo. 
Tutto, 
per appoggiare ciò che esiste 
a ciò che sarà. 
 
Sporgo una mano, che al posto delle dita 
ha cinque mani, che 
al posto delle cinque dita, 
hanno cinque mani. 
 
 
 



720 vol.30,  197-199| septembrie-octombrie-decembrie, 2020 

 

 
 
Totul pentru a îmbrăţişa, 
amănunţit, totul, 
pentru a pipăi nenăscutele privelişti 
şi a le zgâria 
până la sânge 
cu o prezenţă. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Toamrna 2020  | Contact international 721 

 

 
 
Tutto per abbracciare, 
dettagliatamente, tutto, 
per palpare i non nati paesaggi 
e graffiarli 
a sangue 
con una figura. 
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Elegia oului, a noua 
Într-un ou negru mă las încălzit 
de aşteptarea zborului locuind în mine; 
stă unul lângă altul, nedezlipit, 
sinele lângă sine. 
Sentimentul unei aripi îmi curge-n spinare, 
senzaţia de ochi îşi caută o orbită. 
O, tu, întuneric mare, 
tu, dezgustată naştere încremenită. 
S-a aşezat pe mine o idee 
şi mă cloceşte maternă. 
Acum, tot ceea ce este e 
rotundă căldură şi fermă. 
Sare din mine un fel de plisc 
în toate părţile şi deodată. 
Refuză să fie un obelisc 
şira intimă, curbată. 
Sparg coaja pielii mele, arsă, 
lipită de-a dreptul pe suflet, 
ca să-mi rămână ne-ntoarsă 
întâia încercare de umblet. 
Sar cojile negre! 
Mai mare mă aflu şi nezburat, 
lipit de acel încotro, 
cu o boltă de jur împrejur adăugat. 
Scot ochi cu priviri nereale 
la dreapta, la stânga, în sus şi-n jos, 
născând şir de regi-animale, 
care ştiu cum se moare frumos. 
Întind şi o pană de os irizată 
atinge negrul concav. 
Sar cojile negre deodată 
şi iată-mă, iarăşi, suav, 
închis într-un ou mult mai mare, 
clocit de-o idee mai mare, 
gălbenuş jumătate, pasăre jumătate, 
într-un joc cu paşi pe furate. 
Ou mare! Silabă răcnită 
într-o perpetuă creştere smulsă 
fără tavan stalactită 
sedusă. 
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L’elegia dell’uovo, la nona 
Mi lasciò riscaldare in un uovo nero 
dall’attesa del volo che vive in me; 
l’uno sta insieme all’altro, non staccati, 
il sé insieme al sé. 
Il sentimento di un’ala mi attraversa la schiena, 
la sensazione di occhio si cerca un’orbita. 
Oh, tu buio pesto, 
tu, nauseata nascita irrigidita. 
Su di me si è adagiata un’idea 
e mi cova materna. 
Ora, tutto ciò che c’è è 
rotondo calore deciso. 
Salta da me una sorta di becco 
da tutte le parti e simultaneamente. 
Rifiuta di essere un obelisco 
la spina dorsale intima, curvata. 
Rompo il guscio della mia pelle, bruciato, 
attaccato direttamente all’anima, 
perché rimanga irremovibile 
il mio primo tentativo d’andare. 
Saltano i gusci neri, oho! 
Mi trovo più grande e non volato, 
attaccato a quel dove 
con una volta tutt’intorno aggiunto. 
Sgrano occhi con sguardi irreali 
a destra, a sinistra, in alto e in basso, 
partorienti teorie di re-animali, 
che sanno come si muore in bellezza. 
Porgo anche una piuma ossea, iridescente 
tocca il nero incavo. 
Saltano i gusci neri d’un tratto 
ed eccomi, di nuovo, tenero, 
chiuso in un uovo molto più grande, 
covato da un’idea ancora più grande, 
metà tuorlo, metà uccello, 
in un gioco di passi furtivi. 
Uovo grande! Parola sbraitata 
in una perpetua crescita strappata 
stalattite senza soffitto 
sedotta. 
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Ouă concentrice, negre, sparte 
fiecare pe rând şi în parte. 
Pui de pasăre respins de zbor, 
străbătând ou după ou, 
din miezul pământului până la Alcor, 
într-un ritmic, dilatat ecou. 
„Sinele” încearcă din „sine” să iasă, 
ochiul din ochi, şi mereu 
însuşi pe însuşi se lasă 
ca o neagră ninsoare, de greu. 
Dintr-un ou într-unul mai mare 
la nesfârşit te naşti, nezburată 
aripă. Numai din somn 
se poate trezi fiecare, - 
din coaja vieţii nici unul, 
niciodată. 

 

 

Ars poetica 
 

O, muzică, tu vibraţie 
cea mai rară 
pentru că niciodată nu vom 
sări deasupra urechii noastre. 
 
O, voi mirosuri, minunatelor 
pentru că inima călătoreşte 
uneori spre copilărie 
prin tunelul vostru. 
O, voi culorilor, făţărnicie  
a luminii,  
 
O, voi cuvintelor, cuvintelor 
pe care le desfăşor mereu 
în urmă, ca o locomotivă 
sufletul ei negru... 
 
Orice corn poate să vă străpungă 
cuvintelor, cuvintelor 
şi orice dorinţă de corn 
cuvintelor, necuvintelor. 
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Uova concentriche, nere, rotte 
a turno, uno dopo l’altro. 
Uccellino rigettato dal volo, 
percorrendo uovo dopo uovo, 
dal centro della terra fino ad Alcor, 
in una ritmica, dilatata eco. 
“Il sé” tenta d’uscire dal “sé”, 
l’occhio dall’occhio, e sempre 
se stesso su se stesso s’adagia 
come una nera nevicata, greve. 
Da un uovo ad un altro più grande 
all’infinito nasci, non volata 
ala. Solo dal sonno 
può svegliarsi ciascuno,- 
dal guscio della vita nessuno, 
mai. 
 

 

Ars poetica 
 
O, musica, tu vibrazione 
la  più rara  
perché non sbalzeremo 
mai sopra le nostre orecchie. 
 
O, voi, odori, meravigliosi 
perché il cuore naviga 
talvolta verso l’infanzia 
attraversando il vostro tunnel 
O voi colori, simulazione 
della luce. 
 
O, voi, parole, parole  
che sciorino sempre 
dietro di me, come una locomotiva 
la sua anima nera... 
 
Ogni corno può trafiggervi 
parole, parole, 
anche ogni desiderio di corno 
parole, non-parole... 
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Silvia CINCA 
 
 
 
 
 
 

Green Memory  
fragment  
  

ext, the darkest night in the 
country. It was a night similar 
to accepting death. With 

radical measures, with laws to impose 
obedience, with people whose minds 
were struggling between commands from 
the east and their will to rise! A society 
against man was built through blood and 
horrors. In the cry of helplessness, the 
man, powerless and kneeling before the 
lie, he was no more, he was someone else, 
within whom everything would be blind 
obedience, execution without hesitation, 
social structures that had nothing to do 
with the will or the past of normal minds. 
A COMMUNIST SOCIETY was established 
in a country sold to the Russians. Political 
structures were changing, the intelligence 
agencies made police their subordinate, 
setting up a new superpower with 
infinitely greater force over the people. 
Furthermore, there was no possibility of 
expressing other opinions, there was only 
one power and this was the communist 
party. Unknowingly born, children were 
forced to walk the path of red ties, singing 
the glorification of the socialist, then 
communist, system.  

And the tear coming to the surface, 
amazed at what it saw, grew petrified 
with fear and helplessness and pain.  

Definitely refusing any kind of 
collaboration, some people did not want 
to give up their beliefs and freedom, they 
gathered from the beginning into large 
and small groups, acknowledged their 
risks and they went to the forests in the 
mountains, others were caught and taken 
directly to prisons, whereas the fiercest 
freedom fighters were shot.  

It was a custom in the early days of 
communism for newspapers to write 
about those who escaped, giving details of 
horror that would frighten those who 
thought of such a thing.  

"A block of flats collapsed entrapping 
sentinel nearby, who was killed. The four 
detainees fled immediately, disappearing 
into the forest. However, as the escape 
from Cavnic had taken place on the same 
night, the measures taken to catch the 
fugitives were extensive. They used 
patrols, stakes, ambushes and 
investigative actions everywhere. The 
four had the misfortune to enter an 
enclosure, a sector completely closed by 
the Intelligence. The harsh, sad stories 
also tell us about the crime-hungry people 
in the intelligence sectors who caught the 
fugitives, who were then in a shepherd's 
hut in the morning. There followed a false 
investigation that brought suffering not 
only to the four escapees, but also to 

N 
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many other detainees, who were beaten 
and tortured, as they were believed to 
have had connections with the escapees. "  

The peasants opposed collectivization. 
Isolated from the outside world, hidden 
among the trees of the forests in places 
where many people did not dare set foot, 
they hid, thus showing their disagreement 
towards the communist rules. Most were 
well informed about the communist 
dictatorship and saw the implementation 
of communist laws as an unbearable 
future. It was a terrible time of fear, 
terror, and famine. Then, in isolated 
places in the mountains fleeing the 
communist world outside, many of those 
whom the intelligence of the time 
considered to be bandits or terrorists, 
were trying to survive. A large number of 
thousands and tens of thousands of 
honest people who opposed the laws of 
communist dictatorship with their lives. 
There were rumors about the monk 
Ilarion Argatu who lived for a long time in 
a barrel.  

Prisons and forced labor were full of 
detainees from forests, due to betrayals ... 
The withdrawal of anti-communist 
fighters in the country's forests was a 
conscious, determined action of those 
who opposed the transformation of man 
into a submissive machine which did not 
understand the truth and the history of 
the country. A system based on 
obedience, silence, glorification, all these 
being far from the human being, from 
their own judgments, from the detached 
and logical understanding of things. 
Machines of oppression found with the 
help of those who wanted to register as 
traitors, in exchange for all kinds of 
advantages. I saw such a document many 
years later, after the revolution. It was an 
official deed following a trial, someone 
showed it to me.  

I saw such a document for the first 
time, in fact it had been a trial and I was 
wondering how many of my colleagues 
had made a deal with the intelligence, 

how many were spying on me ... I had 
learned to keep quiet. When I had such a 
document in front of my eyes, during one 
of my visits here from America, a 
document that bore a name known to me, 
and another conspiratorial name, and 
when I understood what was the "duty" of 
that person, then I remembered the 
stories of some personalities from 
America that I knew, other Romanian 
refugees, who fled the communists with 
difficulty, after years of imprisonment 
were allowed to leave the country. One of 
the priests, as we called him Father 
Gheorghe Calciu, was the priest of the 
Orthodox ritual church in Alexandria. I 
only went there a few times, as the church 
was too far away from where I lived. But 
Father Calciu had his house nearby and 
we had a good relationship. I was curious 
about his stories of detainees. Later I saw 
the movie The Pain Memorial a few times. 
For me, it is impossible to see the torture 
of an animal or the death of a bird. The 
stories of the priest terrified me just like 
that movie. I just don't understand 
people's cruelty. And the communists 
were beyond any comprehension. And 
can cruelty be understood? I piously talk 
about their quality as martyrs. My mind is 
still far from understanding the 
deterioration of the human being to such 
a degree.  

Leaving this "NEW" world, a 
resistance movement that was gaining 
strength, and among them, the most 
direct opposition was of those who were 
and had already entered the forests of the 
mountains.  

The songs of the mountains folded in 
people's tears, carrying the hopes of 
many, spoke extensively and more clearly 
about the love for their country, about the 
ideal of the pure, but also about the 
unfortunate influence of those in the east, 
the successors of Trotskyist and later 
Leninist struggles.  

There, in the forests of the homeland, 
among the tall trees that seemed to bring 
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from their tops the light of heaven, many 
young people of our land and others 
older, had sat down with the desire to 
thank heaven and ask the Lord for help. A 
prayer at the beginning, covering the soul 
beyond the pain, enveloping it in living 
warmth, in which the voice of Eternity 
seemed to speak to each. And beyond, 
next to their song murmured in prayer, 
the song of the forest could be heard, 
revived more in the movement of leaves.  

The number of those who continued 
the anti-communist struggle was 
considerable. Many names, many souls, 
many clear beliefs in one direction! The 
armed opposition was also one of the 
most organized forms of resistance.  

The Carpathian Mountains, the 
Făgărași Mountains, the Banat Mountains, 
the Western Mountains, Dobrogea, 
thousands and thousands of names and as 
many sacrifices, against a society ready to 
crush basic human rights and with them 
the essence of freedom, by applying 
methods to empower the population by 
training the communist man, the man 
deprived of the right to his own thought, 
who has become the supporting machine 
of the lies and decisions of some lesser 
men, supported by Russia, having 
supreme right against any citizen.  

The stories of these people who 
sacrificed in the name of human freedom, 
yes, also included us, the children, those 
who represented future generations. In 
the love of freedom and a just society, or 
possibly able to meet the demands of the 
people, their sacrifice was still difficult to 
appreciate.  

They had gathered around the idea of 
an active protest against the new regime 
that was to be installed. They hoped for 
the active help of strong forces from 
abroad, to lead them to an open struggle. 
But the voice of your friend or of those 
who sacrifice themselves for you, melts in 
everyday moments and not once does the 
man, whoever he is, overlook the essence.  

Refugees in 1946, choose to resist 
oppression or submit to heavy prison 
sentences for the guilt of opposing 
communism.  

Some or many of those who had taken 
refuge in the woods knew Marxist 
theories, or at least had discussed 
sometime with someone about the huge 
loss of the human mind, which a socialist 
or communist society would use in the 
system after the functional settlement of 
this type of social understanding. Many 
knew the savage way in which the 
Communists had taken power in Russia. 
From there came the troubles of those 
times. Physical and moral violence, the act 
of violence in whatever form, was the 
only way preached for victory. But the 
laws that governed violence were harsh, 
inhuman, oppressive.  

And during this time there were along 
the Carpathians, armed groups in the so-
called Carpathian Fagaras. There were 
200 anti-communist groups. The groups 
named Alba, Crișul, Cluj, Sibiu, Hunedoara 
Banat, Craiova, Brasov, Dobrogea, 
Vrancea, Covasna, Suceava, Bucovina ... 
were in Maramures, Arad and in Apuseni 
mountains.  

The solidarity of the army with the 
resistance fighters, upon entry of Soviet 
troops in Romania, in the autumn and 
winter of 1944 was impressive. As a 
result, Petru Groza immediately 
institutionalized terror.  

A reorganization of anti-communist 
resistance groups involves senior officers 
on the move. A little later, anti-communist 
forces such as the National-Peasant Party, 
the National Liberal Party, the Legionary 
Movement, groups from the Romanian 
army, students, even pupils, organized 
themselves, as well as other forces. Many 
were arrested.  

The forests received them, and even if 
they could not enjoy human instincts and 
feelings, they brought their protective 
peace, covering the possible danger 
coming from inside and especially from 
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outside, with the feeling of fear that they 
triggered in the minds of the pursuers. 
With words unspoken, the trees asked the 
wind to bend their branches for the 
strength to protect their good thoughts. In 
the song taken from the sonata of the 
moon, every night the trees addressed the 
souls, sending their love to the people 
who took refuge next to their body. Then 
they made the steady connection between 
the night sky and the light filtered 
through the branches of the trees 
carrying astral music on the notes of the 
sonata. Silence brought to the eyes the 
light of thoughts, reviving moments of 
creation. For those who had come to take 
shelter in the mountains knew well that 
what the enemy wanted to bring, among 
other things, to the new communist 
society, was the struggle against God. The 
seemingly stupid replacement of heavenly 
power with communist power. And in this 
sense, they defied the laws of life and 
death, death being a prerogative of the 
people holding the power.  

Secret notes from foreign spies in the 
1950s recounted how the authorities 
dealt with some anti-communist 
resistance groups seeking shelter in the 
mountains. At that time, the authorities of 
the time were inventing stories attributed 
to anti-communist groups. Here is a well-
known one: “I found out from reliable 
sources that, in the spring of 1953, 
partisans from the Hunedoara mountains 
surrounded a sheepfold and locked 20 
people in a dairy room in an alpine area 
and they forced people to sing Long live 
the king. They took cheese and flour and 
slaughtered pigs. "  

The day after the partisans left, the 
militia was informed. In the following 
nights, several groups of soldiers 
remained stationed in the area, and 
during the days, they searched the 
surroundings. No partisans were caught. 
The lieutenant in charge of the soldiers 
saw them, but pretended not to see them, 

probably because he thought it was not 
worth risking his life by capturing some 
of the partisans. I learned from a source 
that the government hired many people 
to fight the partisans. Soldiers were 
constantly found dead at the foot of the 
mountains. For this reason, the military, 
even those who are convinced commu-
nists, are afraid to shoot the partisans. "  

Living with forest creatures seemed to 
be beneficial or dangerous. Of course, 
they could ultimately use weapons, but 
these people with a special understanding 
of living with animals would not want to 
start a conflict. They sought to share with 
the animals some of the food received 
from the villagers. Sometimes the animals 
avoided them, looked at them only, hiding 
behind bushes, or retreated. It was more 
dangerous when bears or wolves had 
cubs. Especially in spring.  

"The will of the Carpatin-Făgărăşan 
Group, led by Ion Gavrilă Ogoranu.  

On the mountain paths, this group of 
young people did not only carry weapons. 
Along with the honor, pride, and 
conscience of our nation's freedom, along 
with the pain of the present hour, in our 
hearts and brains, we have borne as a 
precious burden: dreams, longings, and 
thoughts for the times to come. Dreams, 
longings and thoughts, springing and 
hardened in love for our nation. 
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Mary Jane OLIVIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Summer 
Day 
 
 

Who made the WORLD ? 
Who made the swan and the black bear ? 
Who made the grasshopper ? 
This grasshopper, I mean- the One who has flung herself out of the  
                                                                                                               grass 
the One who is eating sugar out of my hand 
Who is moving her jaws back and forth 
instead of up and down 
Who is gazing around with her enormous and complicate eyes 
Now she lifts her pale  forearms 
and thoroughly washes her face 
Now she snaps her wings open 
and floats away 
I don’t know exactly what a prayer is 
I do know how to pay attention how to fall down into the grass, 
how to kneel down  in the grass 
how to be idle and blessed , how to scroll through the fields 
which is what I have been doing all day 
Tell me , what else should I have done 
Doesn’t everything die  at last and too soon 
Tell me, what is it you plan to do 
with One wild and precious life ? 
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Ziua de vară 
 

Cine a facut lumea ? 
Cine a facut lebada si cine a facut ursul brun ? 
Cine a facut lacusta ? 
Aceasta lacusta , va spun 
Cea care s-a extras singura din iarba 
Cea care mananca zahar din palma mea 
Cea care isi  misca falcile  inainte si inapoi in loc sa si le miste in 
sus si in jos 
Cea care se mira de ce-i in jurul cu ochii mari si complicati 
  
Acum isi ridica membrele decolorate isi curate temeinic fata 
Acum isi despica larg aripile si se ridica  
Nu stiu précis ce esti  o rugaciune 
Dar stiu cum sa fiu atenta si cum sa ma cobor in iarba , cu sa 
ingenunchez in iarba 
Cum sa fiu nepasatoare si binecuvantata cum sa cutreier 
campurile  
Este ceea ce am facut mereu 
Spune-mi ce altceva as fi putut face 
Oare nu toate dispar intr-un final si prea curand    
spune-mi ce planuri ai  
Cu o viata plina de salbaticie si nepretuita? 

 
 

Mary Jane Olivier (1935 -2019 ) a fost o poeta americană care a câștigat premiul național al cărții si premiul 

Pulitzer .In 2007  The New York Times  a descris-o ca ‘’fiind de departe cel mai bine vândut poet al acestei tari 

.’’ 

Traducere : Carmen CRACEA  
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Cleopatra LORINȚIU 

 

Nopţi tăcute 
 

Vine o vreme când prietenii 
Nu te mai sună la trei. Nu-ţi mai povestesc 
La telefon, grave, iremediabile întâmplări, 
Păcate de dragoste, revelaţii. Vine o vreme 
 Când nu te mai sună nopţile, nimeni. 
           E vremea-mpăcării, 
 Când furtunile sunt numai pe mări interioare 
 Când observi crizantemele fanate. 
 Când ceva tragic e ceva indecent. Când 
        Nimeni nu e de vină. 
Încet , încet te ocupă timpul galactic. 
 Un bolid depărtându-se de neliniştea 
 Pe care ar putea s-o explice. Vine o vreme 
 Când îţi poţi aminti 
                   Lacrimile fierbinţi. 
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Ploi de mai 
 
 

Vremea noastră acuma se stinge. 
O topesc ploile, nesfârşitele ploi de mai. Singuri 
în casele noastre atât de nefireşti  şi tot 
cu gândul la noi. Nimic din vasta durere nu-şi găseşte leac 
şi nici măcar tânguire. 
                                       Miezul nopţii. 
Dar ce stranie noapte. Cine să-i poată respira 
aerul otrăvit? 
                    Vina mea e că m-am născut . 
Vina mea e că l-am născut. 
Vina mea e vina sălbăticiunii luată drept pradă uşoară 
în pădurile Măgurii Mari. 
 
 
 Vremea noastră acuma se stinge 
sub nesfârşitele ploi de mai. 
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Rugină   
 
 

am început să trăiesc ca o bătrână. 
mereu în trecut. dimineaţa păstrez pe buze 
până târziu, gustul acelui timp. memoria (atât de vie!) 
 desenează exact zilele. 
                   ele nu sunt nici măcar 
 neobişnuite şi uneori le retrăiesc vorbind uşor 
 de una singură . la un moment dat apare un prag. 
 într-o clipă  totul devine 
 insuportabil, 
 greu de-nchipuit. 
            rugina vieţii departe de tine 
             mi s-a depus 
             pe artere. 
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Scene de foc 
 

bărbaţii odinioară iubiţi, transformaţi 
în imagini însorite, cuvinte sacralizate 
scene de foc din care mai rămâne 
cărbune pentru crochiu. 
un straniu efect de simplificare, culori 
estompate şi ce te-aştepţi mai puţin 
îţi sare deodată în ochi, năvăleşte 
pe uşa larg deschisă a odăii în care 
        totul e vraişte. bărbaţii 
odinioară iubiţi  / adoraţi / inventaţi /bărbaţii imaginari 
 plutind după graţia inimii 
 pe deasupra celor adevăraţi, întinzând 
 plictisit o mână spre realitate. bărbaţii 
 pe care îi crezi brusc. 
 
mi-e frică de mine. 
explozii solare îşi lasă pe noi 
nespusă, nestatornica oră. din trecutul  aproape grăbit 
nimic nu încheagă sângele artificial, amintirea 
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Ceaiul iernilor viitoare 
 
 

Lasă-mă să caut în inima mea 
un rest de putere cât praful de pe pian 
Să te strâng cu o suflare   
ultimă şi aproape perfectă 
  
 şi-n acest strigăt să nu fie 
 nici disperare şi nici curaj. 
 Nici măcar fiorul patetic al unei iubiri 
care nu ştie să-nceapă. 
                                Flori de tei 
Uscate, pe bibliotecă 
 pentru ceaiul iernilor viitoare. Şi eu, 
 o Rostovă la fel de fremătătoare, dezacordată 
în acest decor cu fotografiile copiilor mei. 
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Punct de răscruce 
 

Cînd memoria scrisă o să dispară 
Cînd vom comunica telepatic 
Cînd totul va fi altfel,altcumva, altceva 
Aceste file stoarse din viaţă şi sânge 
       Vor mai conta? 
Cînd ,,viaţă,, şi ,,sînge,,n-o să însemne nimic 
Iar ,,nimic,, n-o să mai aibe sens. 
 

   Generaţie frîntă 
   Tu nici nu eşti! 
   Încăpăţînîndu-te să ai sens 
   Sub ampla domnie-a non-sensului. 
 

Am să scriu pentru morţi, pentru trecut 
Pentru trecerea lor spre alte regnuri 
Am să arunc totul îndărăt 
Şi prin schimbarea acestui sens 
Am să lunec  spre   viaţa din moarte 
Mai posibilă decît un viitor mut. 
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Ultima oară 
 

   Toamna răvăşeşte 
 frunzele pentru mine, răstoarnă  dorul de tine 
                        peste toate . 
                  Şi cântă. Cântă 
                   Ultima oară. 
                     Lasă-mă să rămân aşa ! 
 Să trec spre ce spui 
 cu gândul la tine 
 cu puţinul mister îmbătat 
 aşternut printre frunzele foşnitoare 
                                               ale arţarilor 
                   lumea se termină, lumea arde-n război, 
                    lumea, iluzia că mai suntem. 
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Anii scurţi 
 
Anii scurţi, iată, au şi venit. 
Înşirate, doar pentru ele, vechile înţelesuri. 
 
 Câtă tărie în van. 
       Sensul pe care-l pierdusem 
 Sensul fals, rătăcit 
Sufletul vlăguit. 
Realitatea, ce stranie. 
Frigul compact. 
 
Si memoria , fâşii, fâşii. 
Pene zboară dintr-o pernă -nvechită. 
 
Faci un pas şi te izbeşti 
De zidul cel nevăzut. 
 
Intinzi mâna şi o retragi însângerată. 
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Hanevim 
 

 
   Cum îi cheamă pe arborii de pe strada Chen ? 
Nu ştiu, de-aceea le dau eu nume. 
Fiecare din ei e altfel /contorsionat /împletit 
 cu trunchiuri ciudate din vrejuri 
 şi coroană înaltă. 
 
     Cum îi cheamă pe cei de pe strada tuturor profeţilor ? 
Umbra lor alintătoare 
în vipia cotidiană. Cum îi cheamă 
pe cei căzuţi dispăruţi/ cum îi cheamă pe nenumiţii, cei mulţi... 
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Străbăteam  deșertul Negev 
                                                      
                                                      lui A.S. 
 
 
Ceva ce s-a dus, ce e de neregăsit, 
                senzația lui ”niciodată.” 
 
Iarba-i departe 
        la fel, îmbrățișarea. 
 
Iarba va mai veni,  tu reziști numai în amintire. 
    și ieri, în curtea casei poetului Bialik, 
între tufișuri și paharele răsturnate 
    dintr-o amintire, 
aceea, stropită cu mici dureri și mici mărturisiri... 
   a izbucnit. 
 
Nu dori să se şteargă această mică durere 
această savoare acrişoară sărată a despărţirii. 
Nu lăsa să fugă secunda asta. 
E din cele puţine pe care le-ai transforma în preţioase. 
 
Și cum lumea întreagă veselă şi-nfoiată în jur 
se bucură de veselie şi de iubire 
ţine şi tu undeva pitit în melancolie 
ziua de traversare prin deșertul Negev 
pâlcurile de măslini şi vocea susurătoare 
                                     incomparabila voce 
trimisă de undeva ca să te vrajească 
şi să transforme totul... 
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Traducere în ebraică de Menachem M. FALEK 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatuajul 
 
 

oaptea a coborât peste mine 
fără de veste. Somnul 
așișderea. 

– Cei pentru  biserică să se adune în 
curtea interioară! tună glasul gardianului 
şef de-a  lungul coridorului. 

Uşile celulelor erau acum deschise. 
Puteam să ies, dacă voiam să merg la 
biserică. M-am decis. Încolonaţi doi câte 
doi, ne-am dus adunat vreo duzină de 
puşcăriaşi, târâindu-ne picioarele sub 
privirile plictisite ale copoilor înrăiţi de 
stagiu şi amorţiţi de rutină. 

– La drum! zise şeful patrulei, 
îndemnându-ne spre duba metalică, 
împuţită, a penitenciarului. Pereții de 
metal aveau vopseaua plină de zgârieturi 
adânci provocate de cătușele deținuților. 
Culoarea kaki, se învinețise sub razele 
soarelui ce-o decolorase odată cu trecerea 
anilor. 

Păcănind năduşit, duba ne duse până 
la marginea oraşului. Clopotnița ca un 
gogoșar din tablă zincată abia de se zărea 
din coronamentul brazilor. O alee din 
beton pleca din centrul porții înalte și se 
oprea în fața pridvorului scund, deasupra 
căruia o pisanie cu litere chirilice săpate 

în piatră deslușea câte ceva din trecutul 
lăcașului. 

Când am  intrat în biserică, lumea s-a 
ferit de noi ca de leproşi. Preotul îşi ridică 
privirile pentru câteva clipe. În hainele 
noastre vărgate, arătam ca nişte ciudaţi. 
Vrând, nevrând  mi-am plecat privirile. 
Capul îmi atârna spre piept gol, fără 
conţinut. Treptat gândurile se aruncară 
asupra mea răvăşindu-mă. Glasurile 
slujbaşilor bisericii dispăreau pe măsură 
ce mă cuprindeau gândurile . 

M-am revăzut în barul  întunecat şi 
jilav din Calea Moşilor, cu gulerul 
trenciului ridicat, cu părul răvăşit şi ud de 
ploaia rece de toamnă. Trăgeam din 
paharul de votcă plictisit, cu cerul gurii 
tăbăcit de încă o ţigară. Nici nu 
observasem când cei doi  apăruseră-n 
taverna  sordidă. Ea, blondă, cu ochii 
nefiresc de mari îşi etala picioarele prin 
tăietura rochiei de lamé, c-o voluptate 
anormală. El, şters ca un şobolan, cu şapca 
slinoasă şi udă, se uita plictisit la trupul ei, 
nevenindu-i a crede că se afla în preajma 
coapselor păgâne. 

N 
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– Salut! am zis eu într-un târziu, când 
am crezut că ne privisem sufocant de mult 
pentru a intra în vorbă. 

Ea îmi zâmbi apoi îşi culese paharul c-
o mână, în vreme ce cu cealaltă îşi sprijini 
clătinarea trupului în drum către mine. El 
rămase pe scaunul scufundat în 
penumbră. 

– Bei votcă? mă întrebă ea cu ochii 
sclipind nefiresc, aşezându-se lângă mine. 

– Simt uneori nevoia! am răspuns 
nervos, fără niciun sentiment de jenă. 

– Vreau şi eu! mi-a zis ea. 
A înghiţit jumătate din conţinut, dintr-

o singură sorbitură. Apoi, fără niciun 
cuvânt, mi-a apucat mâna stângă şi mi-a 
privit în palmă, spunând: 

– Vei trăi şi vei suferi mult, vei deveni 
un om important şi vei ucide. 

Am râs. Un râs spart, fără viaţă, 
absent. Cu coada ochiului, am văzut 
însoţitorul femeii, ridicându-se de la 
masă, fără a putea ghici dacă vine la mine 
sau  aiurea. N-a venit, a ieşit pe uşă ca un 
somnambul dispărând în ploaie. Ea a 
izbucnit în  râs. 

– Cu bine, fraierule! a strigat în urma 
lui. 

Femeia a terminat restul de votcă, s-a 
ridicat şi m-a înşfăcat de mână, zicând: 

– Să mergem! 
Am urmat-o fără a spune nimic. În faţa 

hotelului, o maşină ce părea să-i aparţină, 
ne aştepta. 

– Poţi să conduci? am întrebat-o cu 
indignare. 

– Ha, ha, ha! a fost răspunsul ei. 
A demarat scurt, sfâşiind întunericul 

străzilor cu lumina farurilor. Am zărit în 
fugă reclama companiei aviatice 
„Interflug”. Apoi şoferiţa coti pe o 
străduţă pietruită, unde ne-am oprit în 
faţa unei porţi din fier forjat. Râzând în 
hohote, femeia îşi scoase din poşetă un 
obiect nichelat, cu ajutorul căruia 
deschise porţile de la distanţă, fără a mai 
coborî din maşină. Demară zgomotos, 
acceleră, apoi ca o săgeată  se opri cu farul 
stâng în trunchiul unui arbore. Frânele 

scrâşniră prea târziu. Eram deja cu capul 
în parbriz. Am coborât ameţit, bucurându-
mă de răcoarea stropilor de ploaie. Am 
rămas uşor năucit s-o văd coborând. 
Şedea pe scările de la intrare, fluturându-
şi pletele blonde cu obrăznicia unui copil 
zănatic. Mă aştepta râzând.  Îmi făcu semn 
s-o urmez.  Am păşit într-un hol lung, 
iluminat puternic de un şir de aplice 
laterale îngropate într-un tapet din stofă 
ripsată. Câteva uşi întredeschise lăsau să 
irumpă un zgomot de petrecere. La 
capătul lui, o scară în spirală urca undeva  
deasupra hărmălăii neobosite. Am urmat-
o într-una din încăperile de la capătul 
coridorului şi m-am trezit în faţa unui 
grup mai mult decât zgomotos: 

– În sfârşit, bine c-aţi mai venit şi voi! 
– Unde l-ai găsit  şi  unde-i John? 
– Hai Ursula, spune ce-ai făcut cu el? 
Ceata  de cheflii se întărâta vizibil la 

vederea femeii ce mă ademenise  acolo, 
iar muzica megafonului părea să întreţină 
o atmosferă de isterie ciudată. 

– Ce bei? mă întrebă ea brusc. 
– Acelaşi lucru! 
Îmi turnă mie şi ei câte un pahar de 

votcă. L-am luat în mână, bucurându-mă 
de răcoarea ce-mi liniştea palmele 
înfierbântate. 

– Copii, el este El. Habar n-am cum îl 
cheamă, dar în democraţie totul este 
posibil! 

– Trăiască Ursula, trăiască 
democraţia! izbucniră ei în urale. 

– Vino! îmi spuse apoi, trăgându-mă 
de mână pe treptele în spirală. 

Mă simţeam ca o păpuşă dezarticulată. 
Mi-am sorbit votca din mers, lăsând 
paharul pe una din etajerele ieşite în cale. 
Am urmat-o cu paşi împleticiţi până într-
una din camerele de la etaj, trântindu-mă  
pe patul larg, desfăcut ce-mi aştepta parcă 
sosirea. 

Mi-am aruncat  cămaşa, pantalonii, 
mirându-mă de brusca liniştire a femeii. 

– Ce-i? Nu te dezbraci? 
Ea nu-mi răspunse. Un tremur abia 

perceptibil i se instala treptat pe faţa 
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transpirată şi îmbujorată. M-am apropiat 
de ea şi-am tras-o  spre patul din cameră. 

– Lasă-mă! îmi zise ea, smulgându-se 
brusc din strânsoarea mâinii  mele. 

Am rămas pentru o clipă buimăcit. 
– Bine, dar atunci pentru ce? 
– Pentru ce, pentru ce…? Habar n-am. 

Aşa mi-a venit. 
– Şi acum nu-ţi mai vine? 
– Da, adică nu! 
– Adică? 
– Nu-mi mai vine! 
– Asta s-o crezi tu! am zis cu violenţă, 

apucându-i mijlocul cu furia masculului 
umilit şi dezlănţuit. 

– Mă doare! scânci ea neconvingător. 
– Lasă gura! i-am spus lovind-o 

nesigur cu dosul palmei. 
S-a ghemuit brusc, într-o mişcare 

ciudată. 
– Dezbracă-te! am insistat, lovind-o 

din nou. 
Impactul a făcut-o să se destindă 

brusc, ţâşnind fără veste pe lângă mine, 
pe uşă, spre scările pe care de-abia 
urcasem. 

– ….Mă-tii tăi de curvă! am mai apucat 
să rostesc înainte de a mă repezi după ea. 

– Săriţi! Mă omoară! strigă ea în 
vacarmul general.  

Doi hăndrălăi încercară să se 
interpună. Se clătinau mai mult decât 
mine, fapt ce mI-a uşurat mult dorința de 
a-i doborî. Nici  n-am văzut când al treilea 
s-a apropiat din spatele meu şi m-a lovit 
cu  ceva atât de puternic, încât am căzut. 
Am auzit ca prin ceaţă vocea ei: 

– Bravo Micuţule! Acum vom avea cu 
ce ne distra! 

Mi-au dat pantalonii jos iar haina au 
ridicat-o până-n dreptul coastelor, 
legându-mă de-o scândură. Cineva a 
aruncat cu apă peste faţa mea. 

– Ce vreţi, ce? Ce s-a întâmplat? am 
bâiguit nesigur, încercând să ies din 
situaţia jalnică în care mă aflam. 

Degeaba. Hohote de râs, vorbe pline 
de ocară mă înconjurară din toate părţile. 
Ea râdea cu ochii sticlind nefiresc. Se 

aplecă deasupra mea, mă sărută prelung, 
plimbându-şi mâinile de-a lungul trupului 
meu imobilizat, până când îmi apucă sexul 
cu furie. M-a durut, dar n-am urlat de 
durere. 

– E vrednic amicul! zise ea săltându-
mi în podul palmelor testiculele . 

Ceilalţi se apropiaseră şi mai mult. Cu 
privirile înceţoşate şi gurile întredeschise, 
aşteptau urmarea unui joc ce părea a  le fi 
cunoscut dinainte. 

– Deci suntem bărbat! zise ea rânjind 
sălbatic spre petrecăreții ce se grupaseră 
roată în jurul scândurii de care fusesem 
legat. 

– Bateţi-vă joc de mine şi veţi vedea 
voi! 

O palmă rece şi grea mi-a curmat 
rostirea. Mă lovise tot ea. Dur pentru  o 
femeie. 

– Asta pentru  ca să nu uiţi  unde te 
afli! îmi spuse,  masându-şi degetele 
mâinii cu care mă lovise.  Aşa, deci… alege 
armăsarule. Ori ne slujeşti cu credinţă, ori 
îţi legăm fuduliile în jurul gâtului! mai zise 
ea, îndreptându-şi trupul. 

N-am zis nimic. Unul dintre bărbaţi îi 
întinse o pereche de  mănuşi chirurgicale. 
Şi le trase cu dexteritate pe mâini, după 
care îşi ridică mâinile deasupra capului, 
asemenea unui Buddha păgân şi sălbatic. 

– Nu ne răspunzi, puişor? continuă ea 
zeflemitor, apucând un bisturiu din tăviţa 
nichelată pe care unul i-o puse cu  
promptitudine la îndemână. 

M-am zvârcolit înspăimântat. Ştiam  
sau bănuiam ce mă aşteaptă. Nebuna 
putea să mă scopească, numai  aşa ca să 
se distreze. 

–  Stai liniştit. S-ar putea să-ţi tai 
podoaba fără de voie şi să mori ca un 
necioplit. Nu ştii să te comporţi civilizat? 
mă ironiză ea, în vreme ce grupul hohoti 
îndelung. Lama bisturiului sticlea  în 
penumbra încăperii. Fiori de groază mă 
străbătură din creştet şi până-n tălpi. 
Părea că o nebunie generală îi cuprinsese 
pe toţi,  iar  victima urma să fiu eu. 
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– Opriţi! am strigat mai mult decât mi-
aş fi putut închipui c-aş putea s-o fac 
vreodată. 

Strigătul meu îi descumpăni. Rămasă 
cu bisturiul în aer,  Ursula îşi reveni cu 
iuţeală din stupoare. 

– Aşa, deci s-a dus  bărbăţia, dar vrei 
să rămâi cu podoabele. 

Uşa de la intrare se trânti cu putere. 
Cu trenciul ud, John se năpusti ca turbat. 

– Ajunge, ajunge! zise el oţărât. 
Ursula se întoarse, îl privi, apoi 

surâzând cu şiretenie, spuse: 
– Prea bine amice, prea bine! Îl vom 

opri spre folosul nostru. Oricum, tu nu 
mai faci prea multe parale. Aşa-i fetelor? 

– Ai dreptate Ursula! Botezul, botezul! 
scandau femeile cuprinse brusc de-o nouă 
frenezie. 

Habar n-aveam despre ce fel de botez 
putea fi vorba. 

– Îl botezăm, John? se întoarse ea 
brusc spre bărbatul pe care-l dezmierdase 
atâta în bar. 

– La naiba, cu tot rahatul vostru! zise 
acesta, întorcându-se spre ieşire. Trânti 
uşa la fel de tare aşa cum făcuse şi când 
intrase. 

Ceilalţi se priviră în tăcere. 
– Hai, că nu mai are niciun haz! zise 

Ursula lepădând bisturiul pe una dintre 
măsuţele apropiate. 

Ceilalţi îşi întoarseră privirile către 
mine. Ciudat, în loc să citesc ură, vedeam 
un licăr ce tindea să se transforme într-o 
atmosferă amuzantă. Şi-ntr-adevăr, 
izbucniră într-un râs nefiresc, ciudat. 
Apoi, ca şi cum ar fi făcut parte dintr-un 
ritual îndeobşte cunoscut, îşi goliră 
paharele cu votcă peste mine. 

– L-am botezat  Ursula, l-am botezat! 
ziseră ei, care mai de care, continuând  să 
mă ude râzând. 

– Da-ţi-l pe mâna doctorului! zise ea 
părăsind încăperea. 

Râsetele celorlalţi se topiră pe măsură 
ce-şi umplură iarăşi paharele cu băutura 
preferată. Din încăperea alăturată îşi făcu 
apariţia un personaj pe care nu-l mai 

văzusem până atunci. Era un pitic ce nu se 
zărea dindărătul măsuţei nichelate pe 
care o împingea înăuntru. Pe etajera de 
sticlă erau înşirate tot felul de 
instrumente mai mult sau mai puţin 
chirurgicale. Dintr-o sticluţă turnă în 
pahar un lichid albicios. 

– Bea, puişorule!, îmi zise el chicotind. 
Avea o mânuţă de copil ce se străduia să-
mi ajungă până la bărbie. Ţineam  gura 
încleştată. Mă  uitam de-a lungul trupului 
meu, aşa dezgolit, şi nu-mi puteam da 
seama de intenţiile piticului. Citeam pe 
faţa celorlalţi înflorind curiozitatea alături 
de-o inexplicabilă surescitare. 

– Hai bea! mă îndemnau ei. 
N-aveam chef de aşa ceva. Continuam 

să-mi ţin gura încleştată, bucurându-mă 
în sinea mea de neputinţa piticului. 
Deodată o durere cumplită mă făcu să 
scot un răcnet de furie. Piticul îmi 
înfipsese cu cealaltă mână un ac în 
muşchii coapsei. În aceeaşi clipă lichidul 
îmi inundă cavitatea bucală, strecurându-
mi-se pe gâtlej. M-am înecat. Am scuipat, 
m-am zbătut, încercând să-mi rup 
legăturile. Lichidul  intrase deja,  şi-l 
simţeam arzându-mi măruntaiele. Părea 
să fie un alcool amestecat cu ceva 
necunoscut. Ceilalţi scoaseră diverse 
sunete admirând dibăcia piticului. 
Treptat, simţeam cum trupul mi se înfiora 
într-un mod deosebit, cum nu mai 
simţisem vreodată. Chipurile celor din jur  
se estompau. Eram mai puţin conştient de 
existenţa trupului meu. Simţurile mi se 
învolburau, învăluindu-mi gândurile. 

O beatitudine îmi cuprinse făptura. 
Sângele îmi pulsa în vene tot mai 
puternic. Tâmplele îmi zvâcneau, iar  
muşchii îmi vibrau sub piele . Nu mă mai 
puteam stăpâni. 

– Creşte, creşte! ziseră cei din jurul 
meu. 

Nu mi-am dat seama  despre ce  se 
întâmpla. Abia când am urmărit privirile 
lor, am înţeles. Fără voia mea, sexul mi se 
întărise ca atunci când m-aş fi aflat  în 
braţele unei femei. N-am vrut asta, nu 
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voiam aşa ceva. Dar totuşi, asta mi se 
întâmpla. 

– Hi, hi,hi, hi! chicoti piticul, ridicând la 
lumina becurilor, rând pe rând, 
instrumentele nichelate şi ascuţite. 

– Hai, începe, începe odată! îl 
îndemnau ceilalţi. 

– Aşaaa, aşaaa! Pare suficient de  bine! 
zise  piticul apropiindu-se de mine. 

Imediat am simţit  cum ceva răcoros 
îmi  învăluia sexul, pentru ca în câteva 
clipe să se transforme într-o căldură  
plăcută. Mi-am îndreptat privirile într-
acolo şi-am rămas încremenit. Îmi aşezase 
un fel de plasture albicios, extrem de fin, 
ce avea imprimat secera şi ciocanul. 

– Secera ca secera, dar ciocanul! zise 
cu subînţeles un ochelarist înalt şi deşirat, 
clătinându-se. 

– Uite cine vorbeşte, s-a auzit iar 
glasul Ursulei, ivită pe neaşteptate în 
pragul uşii. 

Ceilalţi nu o luară în seamă. Aşteptau, 
holbându-se la mâinile piticului ce se 
mişcau cu o dexteritate extraordinară 
aranjând pe măsuţă instrumente, pense şi 
sticluţe într-o ordine ciudată. Apoi, cu un 
băţ colorat se apropie şi badijonă 
plasturele. Căldura fu ceva mai puternică. 
Bănuiam acum ce mi se întâmplă: mă 
tatuau. Dar de ce tocmai însemnele 
comuniste? Ursula mă privea amuzată. 
Apoi când totul se termină şi mă 
dezlegară, în uralele celorlalţi, îmi spuse: 

– Acum eşti unu de-al nostru! 
– De-al vostru? nu mi-am putut 

stăpâni nedumerirea. 
– Aşa mi se pare. Sau tu nu ţi-ai ars 

carnetul de partid? 
– Nici n-am avut! 
– Cu atât mai mult! Ai intrat ca mulţi 

alţii în ilegalitate. Tot n-am fost noi mai de 
soi. Am  năpârlit  milioane de membrii 
peste noapte şi am devenit, vezi Doamne, 
mari opozanţi! mai zise Ursula. 

N-am zis nimic. Eram furios. Mi-am 
tras fermoarul şi mi-am aşezat hainele 
răvăşite. 

– Haide, bea! mă îndemnă ea. Iar dacă 
mă mai vrei, n-ai decât. Acum eşti de-al 
nostru şi te poţi bucura de mine, mă 
încurajă ea de-a dreptul. 

Trupul încă mai era sub influenţa 
lichidului pe care, fără voia mea, îl 
înghiţisem. Însă, experimentul prin care 
trecusem, mă făcu să fiu prudent. N-am 
zis nici da, nici nu. 

– Aşa deci, a dispărut dorinţa? Păcat, 
mai spuse ea, ieşind din încăpere. 

O somnolenţă începu să mă învăluie. 
Şi, cu cât beam mai mult, cu atât 
moleşeala devenea mai puternică. 

– Vreau să dorm! am bolborosit, 
aşezându-mă pe o canapea. Am adormit. 

Ploaia încetase demult. Cerul se 
luminase, iar lumina pătrundea prin 
ferestrele larg deschise. Eram  singur. În 
încăperea luminată, mobilierul era în 
dezordine, semn că cheful avusese totuşi 
loc. M-am descheiat la pantaloni. Aveam 
tatuajul. Secera şi ciocanul se contura 
vizibil, fără nicio urmă de îndoială. Mi-am 
refăcut ţinuta răvăşită, am ieşit în hol şi 
mi-am aruncat privirile pe scările ce 
duceau la etaj. Am început să urc anevoie. 
Mă durea capul. Când am ajuns în capul 
scărilor, eram deja obosit. Am deschis 
prima uşă şi am rămas uluit. Era goală. 
Pereţii erau vopsiţi în negru şi nu era 
nicio fereastră. Era, de parcă aş fi intrat 
într-o gaură neagră. Am bâjbâit după un 
întrerupător. N-am dat peste niciunul. Am 
lăsat uşa deschisă şi am privit înăuntru. 
Cu lumina din spate, păşind pe 
duşumeaua neagră, simţeam cum mi se 
strânge trupul de spaimă. Ce rost o fi avut 
o asemenea încăpere? La ce-ar fi putut 
folosi? Erau întrebări la care mintea mea 
refuza să găsească răspuns. Am auzit 
zgomot  de paşi. Am rămas nemişcat în 
întunericul încăperii, întorcându-mi 
privirile spre uşa deschisă. Era Ursula. 
Îmbrăcată într-o spumă de voal 
transparent, trecea ca o somnambulă prin 
dreptul uşii deschise. Am vrut s-o strig, 
dar ciudăţeniile prin care trecusem, mă 
făcură să fiu mai precaut. Am rămas 
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nemişcat, urmărind din dreptul uşii 
mişcările trupului ei. Era nefirească şi atât 
de ciudată, încât n-am mai aşteptat s-o 
văd liniştindu-se. Am ieşit şi am strigat: 

– Ursula! 
Îşi urmă drumul implacabilă, de parcă 

nici n-aş fi existat. M-am repezit după ea 
şi-am ajuns-o în momentul când a deschis 
uşa unei altei încăperi, pe care n-o 
văzusem încă. Am cuprins-o pe după 
umeri şi i-am spus: 

– Ursula, mă auzi? 
S-a întors brusc, cu gesturi feline și m-

a privit întrebător. 
– M-ai botezat. Nu-ţi mai aduci 

aminte? am încercat eu să-i reamintesc  
cele întâmplate. 

– A, tu erai? îmi spuse ea absentă, 
arătându-mi cu un gest un fotoliu. 

M-am aşezat. Nu mai ştiam ce  să cred. 
Mi-a întins o cupă de şampanie. Am luat-o 
fără să mă grăbesc şi am aşezat-o pe 
braţul fotoliului. Aşteptam ceva ce nici eu  
nu ştiam. Totul fusese atât  de ciudat. 

– Bea! mă îndemnă ea, turnându-şi în 
altă cupă. 

– Pentru ce bem? 
– Pentru noi, pentru partidul nostru, 

nu-i aşa? mă ispiti ea zâmbind. 
Am băut. Nici eu nu ştiam de ce am 

făcut-o, dar am băut. Lichidul acidulat mă 
învioră. Treptat mă simţeam tot mai bine. 
Mi-a turnat din nou şi am băut, fără a mai 
aştepta vreun îndemn. 

– Mă placi, nu-i aşa? zise ea pe 
neaşteptate. 

– Da! am bâiguit eu surprins. 
Mai întâlnisem eu asemenea făpturi, 

dar niciuna  nu mă luase aşa de direct. Era 
ca un  atac neprevăzut, menit să  te 
înverşuneze. De aceea mi-am propus să 
fiu mai atent. 

– Atunci… iată-mă! spuse, lăsând să-i 
cadă vestmântul vaporos c-o singură 
mişcare, ce putea să însemne  şi abandon 
şi provocare. 

M-am ridicat, de parcă-aş fi vrut să-i  
opresc căderea vestmântului. Braţele mi 
s-au oprit, din avânt, pe umerii ei. Un 

parfum ciudat mă învălui ameţitor. Pielea 
îi era catifelată şi fierbinte. Parcă aveam 
jeratic în podul palmelor. M-am  gândit 
pentru o clipă la tatuaj. „Dacă  o să mă 
doară…”.  Dar gândul a trecut ca un fulger. 
Simţurile îmi erau răscolite şi o beţie pe 
care n-o mai cunoscusem, mă cuprindea 
din ce  în ce mai mult. I-am simţit privirile 
dogorindu-mă. Era mai scundă decât 
mine. Gura îi era învăluită într-un zâmbet 
senzual, provocator. Faţa îi era luminată 
din plin, iar nările  îi fremătau 
imperceptibil. Le simţeam vibraţia. Mi-a 
luat mâna de pe umăr în mâna ei. Cealaltă 
mi s-a încolăcit în jurul  taliei. Când 
trupurile noastre  s-au apropiat, n-am mai 
simţit nimic. Îi simţeam răsuflarea 
invadându-mă. Ochi nu mai aveam. Eram 
o epidermă imensă, îmbătată de fericire, 
încât n-am mai simţit lacrimile ce mi se 
prelingeau pe obraz. Ea nu mai exista. Era 
cealaltă parte din mine.  Iar atunci când 
am devenit un întreg, am explodat. Mi se 
făcuse rău, apoi iarăşi bine, iarăşi rău. 
Ţipătul a izbucnit fără  voie… 

Eram de-a dreptul extenuat. Mi-am 
revenit într-un târziu. Lângă mine, 
ghemuită cu spatele, era Ursula. Doream 
s-o mai ating, să mă conving că totul era 
aievea. Dar n-a mai fost timp. Izbind uşa, 
mai să sară din ţâţâni, în cameră intră 
John. 

– I-ai dat tu numele meu, dar să ajungă 
şi-n patul meu, asta e prea de tot. 

Am sărit de cealaltă parte a patului. 
Eram încordat ca un arc gata să 
plesnească. 

– Ha, ha, ha! izbucni ea în râs de sub 
cearceaful ce-i mai acoperea coapsele! 

Nemulţumit de postura ingrată în care 
mă aflam, m-am îmbrăcat în silă. Mi-am 
tras pantalonii şi am ţâşnit în picioare cu 
bustul dezgolit, repezindu-mă ca turbat 
asupra individului. 

– Uşurel, băiatule! mai apucă el să 
rostească, înainte de a-i închide gura cu 
dosul mâinii. 
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A căzut. Din colţul gurii o pată 
sângerie se lăţea tot mai mult.  Refuză să 
se ridice. 

– Nenorocitule, crezi că tatuajul îţi dă 
drepturi suplimentare? bolborosi el cu  
greutate, ameţit. 

Eram gata să-l sfâşii. 
– Potoliţi-vă nătărăilor! zise Ursula 

ridicându-se în capul oaselor, apoi 
ridicându-se trecu pe lângă mine, 
târându-se peste cel căzut. 

Eram ridicol. John se ridică în silă, 
scuipă şi plecă ostenit. Depărtându-se, 
părea că ia ceva cu el, ceva de care 
simţeam că voi avea nevoie. Apoi am 
coborât treptele simţind la fiecare pas o 
intensă durere musculară. Când am ajuns 
jos, Ursula mă întâmpină cu un pahar plin. 

– Ia! mi-a zis, întorcându-mi brusc 
spatele. 

Gustul alcoolului m-a făcut să tresar. 
Părea că înlăuntrul meu se instalase o 
nedumerire pe care numai alcoolul o mai 
putea risipi. Am golit paharul cu lăcomie 
şi m-am îndreptat spre lucrurile răvăşite 
să mi le strâng. Ea s-a întors şi a zâmbit. 

– Exact ca celălalt. Cum primiţi botezul 
patului meu, cum vă apucaţi de băutură. 
De parcă n-aţi mai fi masculii provocatori 
cum vă credeaţi la început. Mai mare 
ruşinea! zise ea, mângâindu-mă pe 
creştet. 

Eram de-a dreptul uimit  dar şi extrem 
de epuizat. 

– Ce mi-ai dat să beau înainte? 
– Când înainte? 
– Înainte de a se întâmpla povestea 

din pat! 
– Un tonic, meritai să te ajut după 

proba crucificării! 
– Eşti nebună? Ce-a  fost mascarada 

asta, tatuajul, orgia, crucificarea… Nimic 
n-a avut nici un sens…  

– Dar ce mai are vreun sens acum, în 
democraţie, dragule? Descătuşează-te 
moral, pentru cătuşele iubirii. 

– Aşa?! 
– Dar cum, ştii tu vreo altă metodă? Ia-

o drept un viol, sau drept răzbunare 

pentru miile de femei  siluite şi violate.  
Îmi pot permite să dau astfel de lecţii! 

– Tu, cum poţi să-ţi permiţi, cine să-ţi 
permită? am izbucnit. 

– Asta o spui pentru că sunt femeie. În 
realitate, voi bărbaţii o faceţi ori de câte 
ori aveţi chef. Ei, uite, eu femeia îmi 
permit să fiu ca voi pentru că am puterea, 
fiindcă-mi dă mâna! 

Simţeam că mă sufoc. 
– Îmi vine să-ţi dau palme! am rostit 

gata s-o şi fac. 
– Ha, ha, ha! Iată bruta! Iată animalul 

care nu acceptă altă putere decât pe-a sa. 
N-ai decât s-o faci, dar nu  vei  mai fi 
fericit. Te vei căi. Mai bine iubeşte-mă 
dacă mai eşti în stare.  O luăm de la 
început. 

Greaţa a pus brusc stăpânire pe mine. 
Eram ca un leş în mişcare. Capul mă 
durea, de parc-ar fi fost burduşit cu 
pumni, iar trupul schingiuit tânjea  după 
un strop de apă. Mâinile mi se întindeau 
instinctiv spre râsetele ce păreau 
cufundate în ceaţă. Degetele mi se 
chirciseră instinctiv, în  contact neplăcut 
cu ceva lipicios şi întunecat. Am căscat 
ochii mai bine şi-am văzut roşu. Dâre de 
sânge se prelinseseră de pe etajera de 
porţelan  peste chiuvetă. Râsetele 
așijderea. Părul mi se zbârlise pe şira 
spinării mai ales când am descoperit 
bucata de nas răsturnată lângă paharul cu 
perii de dinţi. L-am luat, l-am pipăit. Era 
rece şi vineţiu. L-am mirosit. Avea un iz de 
tutun prost. Cutremurat, l-am scăpat  în 
chiuvetă. Mâinile-mi erau pline de sânge.  
Cu  mişcări dezordonate, am reuşit să 
deschid robinetul cu apă rece.  Pe celălalt 
n-avea niciun rost să încerc să-l deschid. 
Precis  că nu era  apă caldă. Apoi am 
încercat să frec dârele, lăsând restul de 
nas plutind în apa roşiatică. „Al cui  ar 
putea să fie”? m-am întrebat în timp ce mă 
priveam în oglindă, cu ochii limpeziţi de 
apa rece cu care-mi răcoream faţa. Aveam 
faţa întreagă. Iar nasul înroşit de-atâta 
frecat cu apă rece şi cu prosop. „Bine, dar 
atunci al cui era? Şi cum de ajunsese în 
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fața mea?”. Tot mai nedumerit, m-am 
îndreptat spre şifonier. Trebuia să mă 
îmbrac definitiv cu ceva şi să ies. Mă irita 
acel cartilaj lăsat în cuva chiuvetei. 
Telefon n-aveam, ca toată lumea de altfel 
şi eram nevoit să anunţ proaspăt botezata 
poliţie despre ciudata descoperire. Am 
tras de uşă şi m-am trezit în faţă cu un zid 
proaspăt tencuit. Din spatele lui izbucniră 
hohote  sinistre de râs. 

– Încetaţi, încetaţi! am început să strig, 
sprijinindu-mi cu putere umărul în zidul 
nedorit. 

Din ce în ce mai uluit, m-am ridicat şi 
am încercat să-mi curăţ hainele. Mâinile- 
mi alunecau peste revere şi pantaloni, de 
parcă un mecanism dereglat le dirija 
mişcările. Într-un târziu, m-am liniştit. Am 
îndepărtat o parte din cărămizi cu 
picioarele, eliberându-mi un fel de potecă, 
îndeajuns cât să mă lase să mă întorc spre 
uşa întredeschisă. Am revenit înăuntru, 
m-am dus din nou în baie şi m-am privit 
în oglindă. Simţeam nevoia să fac un duş, 
sau o baie, să-mi curăţ trupul de mizeria 
întâmplărilor prin care trecusem.  Apa 
caldă curgea. Suspicios, m-am uitat cu 
atenţie în toate părţile, aşteptându-mă la 
o altă glumă sinistră şi prostească. Nimic  
altceva decât urmele legăturilor de pe  
corpul meu cu care fusesem ţintuit şi 
tatuajul cu secera şi ciocanul. În rest, 
puteam respira lejer, nu mă stânjenea 
nimic. În cadă, apa curgea peste mine 
împroşcând faianţa, iar aburul care se 
ridica înecăcios din baie acoperea pereţii 
şi oglinda. Brusc, apa începu să miroase a 
praf iar trupul prinse o năclăială cenuşie 
care se scurgea lăsând în urmă dungi 
verticale. Ce dracu mai e şi asta…? mi-am 
spus încercând să închid robinetul. Am  
reuşit să-l închid, însă apa continua să 
curgă din ce în ce mai murdară şi mai 
fierbinte. Aburi se ridicau în nor dens, 
acoperindu-mi trupul. Pe dibuite, 
ţinându-mi respiraţia caut  clanţa uşii, 
deschizând-o  fără niciun efort. M-am 
prăvălit afară şi cu ochii închişi m-am 
îndreptat spre dulap unde erau 

prosoapele. Iau unul la întâmplare şi 
încep să-mi şterg corpul de murdăria 
depusă. Eram tot roşu asemănător 
sângelui. Scârbit, încep să mă îmbrac. Mă 
îndrept spre hol să-mi încalţ pantofii, 
când observ o apă roşie ce curgea pe sub 
uşa băii. Aud bătăi puternice în uşă şi o 
deschid  furios, hotărât  să alung pe 
oricine. Furia mi se schimbă brusc în 
uimire când în faţa uşii văd doi poliţişti, 
însoţiţi de-o gardă alcătuită din vecini 
curioşi. 

– Ce se întâmplă aici? mă asaltează 
scurt şi grav unul din poliţişti. 

– Ce să se întâmple! răspund. Şi eu 
vreau să ştiu! 

Unul din poliţişti mă împinge cu 
violenţă, făcându-şi loc să intre în casă. 

– Ce-ai făcut mă aici, ce-i cu apa asta 
care tot curge? 

Mă tot împingeau şi mă loveau scurt, 
apa aflată pe podea împroşcându-ne pe 
toţi. Apoi, încătuşat fiind, încadrat de ei, 
mă duseră la poliţie. Unul dintre ei a 
învelit nasul într-o batistă nespălată, 
nămolită de praf și de urme ciudate. De 
parcă batista îi fusese rezervată.  

– Te-am mai întrebat ce s-a întâmplat 
acolo? Își reluă polițistul întrebarea. Nu 
știam ce să-i răspund. Am dus mâinile 
spre fermoarul de la prohab, vrând să-i 
arăt și să-mi arăt ce se întâmplase. Mă lovi 
scurt, cu pulanul, peste degete. Am strigat 
de durere. A  rânjit. 

– Voiam să vă arăt ce-am pățit, am 
rostit eu printre gemete de durere.  

Polițaiul îmi făcu semn să continui. M-
am descheiat la pantaloni, căznindu-mă să 
privesc în jos, spre organul sexual, ca să 
văd dacă se mai vedea ceva din tatuaj. 
Nemaifiind în erecție, nu se mai zărea 
mare lucru. 

– Ce vrei să-mi arăți? Zise el mijindu-și 
ochii la prohabul meu. 

– Aveam o seceră ș-un ciocan tatuat…. 
– Cee? Cine să-ți facă așa ceva? Ce, nu 

mai ești stăpân pe tine? 
Nu i-am răspuns. Nu se mai vedea 

nimic. Niciun tatuaj. Mi-am tras fermoarul 
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nedumerit și rușinat. Probabil că totul 
fusese doar în mintea mea, din cauza 
băuturii. 

– Dar nasul? m-am trezit întrebând. 
Polițistul mi-l trânti pe masă. Era din 

plastic. Un plastic rigid și plin de o culoare 
roșie, care se spălase parțial în chiuveta 
de unde fusese aruncat.  

Nu înțeleg nimic și asta-mi dă o stare 
de agitație. Încerc să mă controlez, să nu-i 
dau polițistului motive în plus de cine știe 
ce bănuieli. Îmi păstrez cu greu echilibrul, 
de parcă stau în picioare pe un morman 

de vată. Și vederea mi se tulbură, ca 
suprafața unei ape încrețită de vânt. Mă 
frec la ochi apăsat, cu mâinile făcute 
pumn. Steluțe colorate, roșii, alunecă 
rapid în toate direcțiile, lăsând în urma 
lor săgeți luminoase. Am pleoapele grele 
ca niște obloane metalice. Când reușesc să 
le deschid, lumina violentă mă orbește 
câteva clipe. Soarele, ridicat mult de la 
orizont, bate oblic, prin geamul ferestrei, 
direct în capul meu. 

●
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 

 
 

Nașterea 
 

erul era cenușiu gălbui, sub cerul 
ca un ecran fumuriu, mai dens pe 
alocuri, cu zone destrămându-se 

în mișcare, asemenea nisipului ud sub 
retragerea valului. Mașina de culoarea 
untului rânced mergea greu prin zăpada 
apoasă, frământată de roțile altor mașini. 
Începu să năvălească ceața în valuri, iar 
motorul părea s-o înghită făcând mersul 
păstos, ca al unui avion ce traversează o 
zonă întinsă de turbulență. Jeepul de 
culoare neagră din față a virat la dreapta, 
ieșind din carosabil și a oprit brusc, foarte 
aproape de povârnișul adânc de câțiva 
metri, care se termina în marginea râului 
înghețat și acoperit cu zăpadă. Roata 
dreaptă din față avea jumătatea 
exterioară suspendată în aer. Am pus 
instinctiv mâna pe bord, împingându-mă 
înapoi, când Filip a frânat la fel de brusc, 
după ce s-a apropiat de mașina din față 
până ce tabla caroseriilor s-a atins cu un 
pocnet scurt.. L-am privit, așteptând un 
comentariu, sau o reacție de furie. Cu 
mâinile încă încleștate pe volan, Filip 
privea în gol. I-am atins brațul și foșnetul 
hainei mi-a părut uscat, sfărâmicios. 

– Nu știu ce-a pățit Marius, dar nu 
înțeleg tu ce-ai căutat după el! Aș fi vrut 
să strig cuvintele, dar le-am șoptit doar, 
parcă cerându-mi iertare. Cu doar câteva 
momente în urmă voiam să-i spun că sunt 
însărcinată și, știam bine că nu-și dorea 

copiii, cel puțin nu acum. Mă temeam de 
reproșuri când m-am trezit în situația de 
a sta într-o mașină staționată periculos, 
pe buza unui povârniș. Răul de înălțime 
pornise să urce în cohorte de furnici prin 
mușchii picioarelor, strecurându-se ca o 
vietate lunecoasă în stomac. L-am văzut 
pe Marius cum cobora încet din mașină și, 
ținând portiera dinspre șosea cu putere o 
îndemna pe Marta să se strecoare cu 
prudență pe sub volan, spre ieșire, fără 
mișcări bruște. S-au aplecat apoi amândoi, 
privind la ceva aflat sub capota mașinii. 

– Coboară și ajută-mă, am spus, cred 
că mi se face rău! Mi-am auzit glasul șters, 
uniform, parcă mă temeam să nu facă 
valuri. Trecuseră doar câteva secunde, 
dar mi se părea că stăm acolo 
dintotdeauna, încremeniți într-un coșmar. 
Filip nu vorbea și asta sporea nefirescul 
situației. Apoi, repetând gesturile lui 
Marius, mi-a Înlesnit coborârea din 
mașină. Lumina gălbuie de afară mă apăsa 
ca aerul dintr-o încăpere plină de praf. 
Sub capota Jeepului, o vidră palpita 
ghemuită, derutată, neștiind încotro s-o 
apuce. Ochii i se rostogoleau, privind pe 
rând oamenii aplecați, care-o priveau nu 
mai puțin surprinși. Țâșni apoi, 
aruncându-se pe povârniș spre apa în 
care dispăru, trecând prin stratul de 
gheată, ca și cum nici n-ar fi existat. Am 

A 
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văzut atunci Jeepul cum se înclina, gata să 
alunece pe urma vidrei 

– Cade! am strigat. Strigătul mi-a 
explodat în plămâni ca o sticlă din care 
săreau țăndări, rănindu-mi gâtul, 
repetându-se ca un ecou, cade, cade 
strigam, până când bărbații au început să 
coboare panta și să împingă mașina, 
încercând s-o pună la loc, pe teren sigur. 
Picioarele le alunecau, mașina se balansa 
periculos. N-am putut să mai privesc 
grozăvia, vedeam doar cum aveau să se 
rostogolească până jos oameni și mașină 
împreună. M-am întors cu spatele și m-am 
îndepărtat câțiva pași pe sosea, cu gând să 
opresc ajutoare. Nu mai trecea nicio 
mașină, iar în ceață șoseaua parcă făcea 
valuri-aveam nicio putere și eram prea 
înspăimântată să gândesc limpede. 
Singurul lucru care mi-a venit în minte a 
fost să caut un loc pe unde să cobor în 
râpă, crezând că acolo va fi mai multă 
nevoie de ajutor. Când am ajuns jos mai 
mult târâș, bărbații erau tot acolo, 
patinând și încercând să împingă mașina. 
Aici, jos însă, se întâmpla ceva curios. Prin 
stratul de gheață acoperit cu zăpadă de la 
mal, se ițea din loc în loc capul câte unei 
vidre. Apărea întâi botul, ridicat în sus ca 
un sfredel, apoi capul întreg trecea prin 
ochiul spart rotindu-se rapid în toate 
direcțiile și retrăgându-se la fel de rapid 
la loc. Pe o întindere de câțiva metri se 
petrecea dansul acesta al capetelor, ca o 
joacă dirijată de un dresor. Am vrut atunci 
să văd cât de groasă e gheața prin care 
vidrele treceau ca printr-un perete 
invizibil, încercând-o întâi cu vârful 
piciorului, apoi lăsându-mi greutatea pe 
talpa întreagă. Un fir de luciditate se 
destrăma din toată această nebunie. Avea 
dreptate Filip când mă acuza că mă 
preocupă prea mult fleacurile. Gheața mă 
ținea, doar că fremăta pe dedesubt. 
Aveam senzația stranie ca eram susținută 
nu de tăria gheții, ci de spinările 
animalelor în continuă rotire. Și, privind 
în sus, n-am mai văzut nici bărbații, nici 
mașina. Au reușit așadar, mi-am spus, 

trebuie să urc înapoi repede, nu cred că 
vor aprecia intențiile mele salvatoare. 
Urcușul era imposibil, alunecam mai mult 
decât reușeam să înaintez. Am dat de o 
scară metalică ce cobora din capătul unui 
pod retezat. Teama mea violentă de 
înălțime mi-a zvârcolit stomacul. În timp 
ce vomitam –doar eram însărcinată-, mă 
gândeam că visez. N-am cum să urc, mai 
bine mă trezesc M-am frecat la ochi cu 
putere. Nu s-a întâmpla nimic, așa că i-am 
închis și am început să urc orbește, cu 
mușuroiul fricii în coșul pieptului. 

Pe șosea nu mai era nicio mașină. Mi-
am strâns în copci haina de blană și mi-
am băgat mâinile în buzunarele goale. 
Geanta mea era în mașină, cu telefonul în 
ea. Or fi plecat să mă caute, negăsindu-mă. 
Dar unde ?Pe șosea treceau rar mașini. 
Nici măcar nu știam cât e ceasul. Lumina 
gălbuie de afară bătea în cenușiul 
înserării. Stăteam de mult cu mâna 
dreaptă întinsă în față, n-o coboram de 
teama că n-am să mai am curajul s-o ridic 
iar, când o mașină a oprit lângă mine. 
Băiatul de la volan a coborât portiera și 
asculta neîncrezător, împreună cu fata de 
lângă el, explicațiile mele precipitate și 
stângace. Nici nu le-am spus tot, ce-ar fi 
fost să le vorbesc de vidre, de poduri 
rupte, de plecarea fără explicație a 
însoțitorilor mei… M-am rătăcit de un 
grup spuneam, deși era greu de crezut că 
te poți rătăci pe o șosea goală. M-au luat 
în mașina lor cu geamuri fumurii. Erau 
tăcuși și triști. Când au oprit, era 
întuneric. Am coborât într-o piață 
centrală slab luminată, nu mai mare decât 
un sens giratoriu. Binefăcătorii mei nu s-
au întors și nici n-au vorbit cu mine, doar 
au închis portiera și au plecat. Un grup de 
muzicanți ambulanți cântau o muzică 
lentă, în timp ce dansau dezlânat, parcă 
erau păpuși trase de sfoară. Eram 
singurul lor spectator și asta m-a făcut să 
mă simt prima dată de la accident foarte 
singură. Eram parcă în alt timp, din care 
nu mai aveam cum să ies. Îmi era sete. 
Poate și foame, dar setea era mai 
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puternică. M-am gândit să cerșesc, dar nu 
aveam de la cine, iar cântăreții ambulanți 
nu conteneau cu dansul lor anacronic. 

Cineva claxona în neștire, continuu. 
Vaietul prelung și tăios se amplifica 
lovindu-se de ziduri, până s-a oprit în 
scrâșnet de roți frânate brusc, lângă mine. 
Întunericul total a căzut dintr-o dată, 
împreună cu ultima gură de aer care mi-a 

traversat aspru gâtul spre plămâni. 
Copilul s-a născut prematur, plăpând, cu 
un abur de viață palpitând sub pielea 
zbârcită de sub care primul scâncet a 
spart ghemul morții, împrăștiindu-l în 
lumină 

● 
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Philippe DELAVEAU  

(Franţa) 

 
Poet, traducător, eseist, profesor cu o 
strălucită carieră universitară, s-a născut în 
1950 şi este socotit unul din cei mai 
importanţi reprezentanţi ai poeziei franceze 
de astăzi. Laureat al premiilor Apollinaire şi 
Max Jacob, Philippe Delaveau a primit în anul 
2000 Marele Premiu pentru Poezie al 
Academiei Franceze pentru ansamblul operei 
din care amintesc doar cîteva volume apărute 
la editura pariziană Gallimard : EUCHARIS 
(1989), LE VEILLEUR AMOUREUX (1993), 
LABEUR DU TEMPS (1995), PETITES 
GLOIRES ORDINAIRES (1999), INFINIS 
BREFS AVEC LEURS OMBRES (2001), INSTANTS D’ETERNITE FAILLIBLE (2004).  
Scriitorul este membru al Academiei Mallarmé și membru al juriilor Premiului Apollinaire și al Marelui 
Premiu Național de Poezie. În mai 2018, a participat la cea de a V-a ediție a Festivalului Internațional 
„Poezia la Iași”. 

Prezentare și traducere de Mariana și Valeriu STANCU 
 

 

Regele bălţii 
 

Sunt ca un rege în mijlocul urzicilor,  
un rege căzut de pe tron sau de pe cal. 
Poate beat, poate împovărat de aventuri, 
Bucurie, tristeţe. Şi cu osînză pe obraji:  
un rege ale cărui unghii murdărite de noroi 
caută pure bijuterii printre frunze şi excremente.  
  
Mi-am pierdut drumul, cîntul mă părăseşte cu notele sale  
ca vînturile nu mai am regat, 
nici coroană, nici blazon, 
iar vocea răguşită în adîncul meu se frînge. 
   
Nimic nu mai ştiu să numesc, atît de cenuşie-i durerea mea. 
Uneori, rîd ca un cocoşat: 
nu mai ştiu foarte bine ceea ce am ştiut 
din vremea unei foste domnii pe care credeam că o ştiu.  
 
Nu mai ştiu să vorbesc. Soarele nu mai vrea  
să înţeleagă melodii, cuvinte subtile sau grimase. 
Fără un cuvînt corect mi se pare că sunt gol. 
Limba mi-e uscată, mîinile-mi sunt obosite. 
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Oh, curtea mea de animale, caii mei de bazalt  
trimiteţi-mi cuvinte cu un elastic. 
Cuvinte spălate, cuvinte la repezeală. 
Cuvinte, cuvinte. Mereu şi mereu cuvinte. 
 
 
Straie înmuiate de ploaie, de iarbă, de pămînt. 
Cine mă va ridica? Ce trecător vătămător  
refuzînd să asculte sordide capricii 
se va apleca spre mine înşelat de maliţiozitate 
oh, mituri de odinioară, împărăţiile voastre dăunătoare! 
 
Cui îi sunt tată şi al cui fiu sunt? 
Mă împleticesc de beţie ca un Titus amar  
după ce abia o părăsise pe Berenice  
pe corabia ce bîntuie învolburările mării. 
 
Ca Tristan privat de frumoasa lui Isoldă blondă  
deznădăjduit că trăieşte încă după voia lumii. 
Și ca Pythia, clarvăzătoarea și prezicătoarea,  
fără să mai vadă nici să simtă, bucuria mea se preschimbă în  
   nefericire. 
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Un desen de frumuseţe 
 

În penumbră răsună orele,  
argint pur din talerul cerşetoriei, un orologiu, orele ; 
departe, în altă viaţă, acolo jos, fără un vas din argint,  
fără un cazan mutat pe piatra chiuvetei,  
bucătăriile arzătoare. 
 
Servitoarea deasupra vasului alege merele,  
apucă legumele frumoase cu o mînă fermă, 
bucătăreasa 
mormăie în preajma focului, prepeliţă prăjită, fazan 
îmbrăcat în pene, cu coada brună în afara farfuriei. 
Ochi dilataţi în adîncuri, pe argintul întunecat,  
peştele mare veghează noaptea, flancuri de mercur. 
 
Perdelele lente îi spun focului chinuit  
noutăţile serii, ziua care va reveni, Nordul 
marilor lenjerii reîmpăturite, liniştirea apei  
în canalul pe care nici o frunză 
nici măcar în numele toamnei 
nu îndrăzneşte niciodată să o cureţe de nelinişte 
nici un zgomot 
decît această voce fără voce în foc, fără străluciri, 
fără cuvinte. Gînduri în sfîrşit calme 
în noaptea înţelepciunii şi acesta priveşte. Reverii deşarte, 
fantasme fug departe de ea. 
 
Frumoasa operă adaugă lumii un desen de frumuseţe revelînd 
ochilor noştri strălucirile misterului 
pe care le transmit fără zgomot pe ziduri  
 paşii luminii. 
 
În penumbră orele răsună,  
 nu răsună 
argint pur din talerul cerşetoriei la care privesc un orologiu, 
noaptea, liniştea orelor, apoi ziua 
marea Zi a luminii se apropie.  
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Lăstuni 
 

În frumosul cer schimbător vezi  
rîndunelele ca pe semnele 
dintr-o indescifrabilă casetă cu litere rare 
vînînd în aerul îngheţat secretul, cu sabia scoasă. 
 
Dincolo, pe făgaşul vîntului,  
vizibili invizibili 
taie cu o lamă ascuţită  
clipele vieţii care se scurge. 
 
Fii mereu gata, de veghe, în zori  
aşezat în faţa paginilor care aşteaptă 
în dimineaţa întunecată la fereastră, 
în amiaza unui cer alb, 
cînd care în sfîrşit seara cum îi plăcea lui Claude 
o seară de aramă caldă, galben pal, 
cu porţelanuri albastre, limpezi 
ale cerului liniştit peste mare 
 
Gravitate a acestei cerneli în care pana a scotocit  
ca o lebădă cu gîtul alb care se ridică şi se scufundă, 
apa Istoriei şi pustiirea lumii. 
 
Atunci, în cerul strălucind de o bucurie a luminii, misterul 
întrevăzut, - apoi din nou ascuns 
în inima ta, vegheată în tăcere. 
 
 

 

Trandafir 
 

Trandafir pe care l-am schilodit cu un foarfece,  
trandafir cocoşat, trandafir inform, 
ciot roşu sub lemnul mort. 
Cu acest mugure,  
tu reîncepi, eu mor 
 iartă-mi iubirea. 
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Aştept de la tine exaltarea cerului, un dar de albină,  
în desfacerea solemnă a obrajilor tăi, 
şi a multiplelor limbi plăcute, 
 petale, frunze, spini puternici –  
în tine totul strigă sînge şi suferinţă. 
 
Dar sîngele nu are acest parfum  
viaţa nu cunoaşte pe pămînt 
 o asemenea vigoare pe obrajii săi: 
voi răni mîna care sacrifică; 
nepăsător, un parfum greu mă obsedează. 
 
Cerul varsă ploaia pe oracolul tău  
alintîndu-te fără să te atingă. 
 
Frumuseţe nobilă, învăţ  
din alb, din rozul izbucnit din liniştea ta 
umilul acces la acest mister mai înălţător 
prezenţa ta înseamnă Prezenţă 
 
 

 

Nuca 
 

I 
 

Privesc nuca pe farfurie, o barcă  
sau semn de corabie şi de abandon 
de echipaj şi de caii deosebiţi  
ai mării. Goală şi întunecată. Avînd  
ca nişte bănci sau nişte pereţi despărţitori. 
Şi alte nuci pe margine, resturi şi firimituri. Iată,  
îmi spun, ceea ce rămîne din călătorie. 
Sau din creierul meu  
după ce a visat pe rîuri de armonie. 

 
 

II 
 

O spargi între mîini cu cleştele. Atunci,  
gîndesc la bărcile pescarilor de pe ţărm, 
la branhiile lor de lemn cu vopseaua scorojită. 
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La acele carcase pătrăţoase din iarba mlaştinilor, oferindu-şi 
coastele slabe. Dîre de umbră  
pe nisip şi noi de asemenea printre umbrele  
nerăbdătoare, răbdătoare printre arborii care tresar, 
suferă cu scoarţa în vînt. Gîndesc la far 
la fraza identică, la silabele sonore, la lumina 
care ţîşneşte dintr-o dată în pustiul orizontului. 
La cochiliile  
care, asemenea nouă, ascultă gemînd marea 
şi vocea sa ne cheamă şi bărcile distruse 
şi tainica perlă sub boltă, luciu neînsemnat, 
pandantiv secret cu umbra limpede. 

 
 

III 
 

În toate lucrurile aici o oarecare lumină, o muzică  
în care ne naştem cu vocea care are ritmul oceanului 
fugind mereu 
şi revenind mereu, fugind încă, 
şi lepădînd 
pe nisip cuvintele rupte de secretul lor, 
tenebrosul limbaj deschis şi care se încăpăţînează. 
 
Şi acest limbaj dovedeşte sensul arătat de la început:  
orice lucru în armonia sa îngînă nişte semnale 
iar noaptea nu seacă niciodată speranţa frumuseţii. 
O gramatică sălăsluieşte în univers.    

 
  

 
 

Libelulă 
 

Atunci vîntul zburleşte suprafaţa rîului. 
De ce această salcie ca un pescar? 
Îşi menţine ţinuta deasupra apei. 
Acolo jos, bărcile negre sunt instalate. 
Către orizont  
frumoşii, albii, domolii nori. 
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Umbra se ascunde în găurile  
frunzişului, în umflăturile 
colinei, în sfîrşit iulie – timp solemn 
în care aerul suspină albastru, adevărul. 
Deodată, pe oglinda  
tremurîndă formată de zi şi de apă, 
silabă liberă frumoasă, 
libelula într-un singur cuvînt falnic 
să vibreze de aur, se estompează, străluceşte 
de solzi transparenţi, aerul 
pe care-l tremură împrejur şi încreţeşte apa.  
 
 
Castă şi albastră ca din vitraliu, broşă rătăcitoare  
şi arde împrejur noaptea de stele: 
fără zgomot universul neclintit 
noapte şi zi pentru ea logodeşte, 
ca în adîncul secret al poemului 
umbra şi sensul, în mister înflăcărat. 
Frumuseţe fără cuvinte, prag al tăcerii. 

 
 
 
 

Toamnă 
 
 

Cu un cer palid toamna loveşte copacii 
aruncă pe trotuare frunzele galbene ale teilor 
cocoţate încă între absolutul clar al altitudinii 
şi înclinaţia privirilor noastre pe pagini. 
 
Privesc strada şi maşinile în cele două sensuri. 
La ce folosesc aceste cuvinte care-şi caută ordinea în   
   mijlocul dezordinii,  
prin atîtea locuri mîzgălite cu ramuri, cu ştergeri, 
şi noi, încercînd să găsim atît în adîncuri cît şi în afară 
înţelesul final. Fuge, se apropie, 
se opreşte pe trecerea pentru pietoni, o apucă pe bulevard. 
Un semafor opreşte circulaţia, altul o împrăştie. 
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Tare au mai rîs de noi cei care depăşesc măsura 
şi care pretind că nimic nu reprezintă cărţile. 
Ca pe boabele negre de muscat pe care le sugem, 
am savurat cuvintele unite între ele, mustul suprem, 
căci numai aşa culesul strugurilor anunţă vinul 
celor care se întorc, cu picioarele înnoroiate dar cuprinşi de  
                                                                                  fericire, 
împovăraţi cu un coş încărcat pe umeri  
 

 
 
 

Marmaduke* în iarnă 
 

Fără zgomot pisica alunecă pe scară 
Aproape confundîndu-se cu noaptea pereţilor, 
Scuarul îşi şterge unul cîte unul zgomotele 
Deja noaptea acoperă oraşul la ora patru. 
 
Cînd se stinge pînă la ultimul etaj 
Lumina speriată a senzorului, 
Fără un geamăt atunci pisica se îndepărtează, 
Abandonînd pe trepte două diamante verzi. 
 
Oare nu-i decît o pisică sub o ondulare 
Neagră, electrică şi mişcătoare, o blană 
Umplută cu gesturi suple ca marea 
Şi cu blînde mieunaturi printre dinţii săi cruzi? 
 
Sau naşte uneori în taina nopţilor, 
Alţi pisoi blînzi şi puternici ce seamănă 
Cu acest motan familiar moleşit pe treptele noastre, 
Lingîndu-şi cu demnitate laba întoarsă? 
 
Aşezat pe scară, nu se îngrijorează 
Că-şi pierde în noapte această dublură care o şterge 
Din trei salturi singulare pe covoare ciudate 
În timp ce noi căutăm o cheie pentru ce va să vină.  

Londres, 1987 – Paris, 2017 
_________ 
* Motanul care rătăcea pe scările imobilului nostru din Londra 
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Sebastian KAVI 
(India) 

 

 

 

 

 

Born in Kodungallur, Kerala Son of Kalathil 
Devassy and Kunjamma. He was a child when he 
started writing poems. Out of 17 books of poetry 
10 were published by D. C. books and 4 by 
Mathrubhumi. He was honored with 12 State 
awards which includes the precious P. Smaraka 
trust award and Vykom Muhammad Basheer 
Smaraka trust award. Mathrubhumi published a 
collection of letters written to him by renowned 
poet A. Ayyappan. He edited 6 books and published 
a collection of memories. He also wrote a 
biography of Guru Gopalakrishnan, a great classical 
dancer. His poems are translated to Hindi, English, 
Kannada, Tamil and Telugu. 5 universities in 
Kerala has prescribed his poems in their syllabus. 

Prezentare și traducere de Liviu PENDEFUNDA 

Real estate 
 

Clear limpid stream 
waveless, 
clear cloudless sky- 
in perfect harmony. 
No time to waste 
Before the river 
swells with waves, 
let’s lift it, 
gently, no jerking , 
no spilling. 
Before the clouds 
fill the sky 
let’s lower it, softly 
no part falling off, 
or, slipping off our hands. 
At some point in the vast void 
let’s put them one on top of the other 
and glue them hard 
that they don’t part again. 

 

O, men of trade, 
buying and selling 
you have eaten up the earth. 
Listen to my humble plea: 
don’t cast your covetous eyes  
                              on this. 
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Real estate 
 

 

 

Îngrijește curentul limpede 

fără valuri, 

Îngrijește cerul senin 

în perfectă armonie. 

Fara timp de pierdut 

Înainte ca râul 

Să se umfle cu valuri, 

să'l ridicăm, 

cu blândețe, fără bruscare, 

fără să se reverse. 

Înainte ca norii 

Să umple cerul 

hai să'l coborâm încet 

fără ca vreo parte să cadă, 

sau, să ne alunece din mâini. 

La un moment dat în vastul gol 

să le punem una peste alta 

și să le lipim atât de tare 

âncît să nu se mai poată desprinde. 

 

O, oameni de afaceri 

cumpărând și vânzând 

voi ați mâncat pământul. 

Ascultați umila mea pledoarie: 

nu vă aruncați hrăpărețile voastre priviri 

                     și asupra acestora. 
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Wringing out darkness 
 

 
 
I worked away 

The whole night 

soaking up darkness 

in old waste clothes 

and wringing it out 

into the tank behind the house. 

It was a very tiring work. 

Slowly, the earth and the sky 

began to gleam white. 

Rising unwillingly, 

the sun threw me a long face 

through the chinks in the foliage. 

I stood in raptures, 

watching the earth glistening white 

I was oblivious of everything, 

noon giving way slowly to dusk, 

the darkness kept 

tightly covered in the tank 

leaking out and spreading around. 

Into my eyes 

it crept stealthily. 

And I fumbled around 

searching for the old clothes. 
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Înlăturarea întunericului 
 

 

Am lucrat departe 

Toata noaptea 

îmbătând întunericul 

în haine vechi de deșeuri 

și zdrobind-o 

în rezervorul din spatele casei. 

A fost o lucrare foarte obositoare. 

Încet, pământul și cerul 

a început să strălucească alb. 

Creștere fără voie, 

soarele mi-a aruncat o față lungă 

prin ciocurile din frunze. 

Am stat în răpire, 

privind pământul strălucind alb 

Eram ignorat de toate, 

amiaza care dă drumul încet spre amurg, 

întunericul păstrat 

bine acoperit în rezervor 

scurgând și răspândindu-se. 

În ochii mei 

s-a strecurat pe furiș. 

Și am bâjbâit 

căutând hainele vechi. 
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Asha PONNACHAN 

 
 
 
 
Asha Ponnachan is a writer, actor, theatre artiste, 
dancer and lover of all things art. With a successful 
career in Marketing and Communications, she 
incorporates creative writing in her work giving them 
a unique flair. Many of her literary works have been 
published in Canada. Recently, she played the lead 
role in the short film, 'The Layoff' which has been 
accepted into the 9th Annual Workers Unite 
Film Festival 2020. She has also acted in several 
theatre productions. She volunteers her time to raise 
awareness about mental and emotional health. Asha 
is also an anti-human trafficking activist. In her own 
words, "she walks in faith, talks in sarcasm and 
dreams in flavours". 

    Prezentare și traducere de Liviu PENDEFUNDA 

 

 

  

The Burning Leaf 

 
 

The burning leaf, like  
The burning question  
Begs attention 
Almost demanding.  
Once bright & loud  
Fallen to the ground  
Without a sound  
Softly landing. 
Slowly burning 
A hole in the mind  
Here you will find  
Her ranting. 
Words and leaves 
Blowing in the wind 
An aimless stint 
At understanding.  

 

Still and unmoving  
Partially drowned  
Not lost not found Rot 
withstanding.  
Winter sets in 
With time and age 
Seasons engage 
Nature’s handling 
Of mind and matter 
The leaf dissolved 
The question unsolved 
Now undemanding. 
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Frunza arzândă 
 

Frunza arzândă, ca 
o'ntrebare chinuitoare 
atrage atenția 
aproape insistent. 
Odată strălucitoare și puternică 
cade la pământ 
fără un sunet 
aterizând ușor. 
Arzând încet 
o gaură în minte 
aici vei găsi 
răspândirea ei. 
Frunze și Cuvinte 
suflare în vânt 
un preget fără scop 
pentru a'nțelege. 
Deși nemișcată 
parțial înecată 
nu s'a pierdut, nu s'a găsit  
rezistenta'i rădăcină. 
Iarna începe 
cu timpul și vârsta 
anotimpurile pornesc 
manipularea naturii 
în minte și materie 
dizolvând frunza  
nerezolvând întrebarea 
fără'nsemnătate de-acum. 
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The Snow, The Sand and 
The Soul 
 

Soft flakes forming heavy sheets on earth  
Snow arrives in varied styles of entry  
From gentle flurries dancing with mirth  
Around bare branches and full pine trees  
To screeching storms and bitter fury. 

 
Mysterious and misunderstood  
Snow, at once is loved & hated  
Destined to meet, they would;  
Drawn by this one trait they shared 
Snow and Soul, now together, elated. 

 
Enthralled by the pure white glow 
Soul failed to see what’s plain 
The sunny reflections would soon go  
Leaving tire-tainted slush behind.  
That soiled Snow, winter’s bane. 

 
Undeceived, Soul wanders in the cold,  
Seeking respite from the glaring white.  
This season’s unkind mysteries unfold;  
Bitter winds mock with unyielding pride,  
Soul’s disillusioned plight. 
 
Memories of a distant land,  
Pleasantly press upon Soul. 
A forgotten affair with the Arabian Sand;  
Purges frigid feelings so foul, 
And bestows a wanderlust of old. 

 
Imbued with warmth in every grain 
Sand lazes in dreamy siestas 
Sunny reflections once more feign 
Victory over logic’s impasse. 
Soul is lost in Sand’s glowing vistas. 

 



Toamrna 2020  | Contact international 771 

 

Zăpada, nisipul  
și sufletul 
 
 

Fulgi moi formează pături grele pe pământ 
Zăpada ajunge să vină în feluri diferite 
De la blânde sclipiri care dansează cu voioșie 
În jurul ramurilor goale și a'ncărcaților pini 
La furtuni stridente și-amară 'neverșunare. 
 
Misterios și neînțeleasă 
Neaua, dintr-o dată este iubită și urâtă 
Afecțiuni destinate totodată să se întâlnească; 
Zugrăvită de aceaste trăsături pe care să le împărtășească 
Zăpada și Sufletul, acum împreună, încântă. 
 
Îngrădit de strălucirea albă și pură 
Sufletul nu reușește să vadă ce'i clar 
Reflecțiile însorite vor dispare'n curând 
Lăsând în urmă zloata de pneuri lăsată. 
Acel omăt murdar, al iernii dezastru. 
 
Necunoscut, Sufletul rătăcește în frig, 
Căutând răgaz din albul strălucitor. 
Acest dezvăluit straniu mister de anotimp; 
Vânturile amare se bat cu-o neclintită mândrie, 
Obligație a unui Suflet deziluzionat. 
 
Amintiri ale unei țări din depărtare, 
Apasă plăcut asupra Sufletului. 
O aventură uitată cu Nisipul Arabiei; 
Purifică sentimentele frigide atât de murdare, 
Și păstrează un dor vechi de rătăcire. 
 
Impresionat de căldură în fiecare fir 
Nisipurile lenevesc în siestele de vis 
Reflecții însorite născocesc din nou 
Victorie peste impasul logicii. Sufletul  
se pierde în privirile strălucitoare de Nisip. 
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When suddenly a storm rises  
All pretense of serenity lost  
Sand appears in beastly guises 
Blurring everything from city to coast 
Demanding breath at a grainy cost. 

 
Ever to seek, never to find 
A season that does not falter;  
Soul struggles with a fate unkind.  
No more passions to surrender  
Soul waits at mercy’s altar. 

 
Copyright @Asha Ponnachan, 2019 
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Când deodată apare o furtună 
Toată pretenția de liniște'i pierdută 
Nisipul apare într'o manieră bestială 
Estompând totul de la oraș la țărm 
Solicitând din greu respirația unui om. 
 
Vrei să cauți, și nu găsești niciodată 
Un anotimp mai puțin șovăitor; 
Sufletul se luptă cu-o nelegiuită soartă. 
Fără pasiuni care să cedeze 
Sufletul așteaptă la al milosteniei altar. 
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Dilip MEWADA/              

 

 

 

 

 
 
1 
 

ग़ज़   
 
  
 

           न    इध       न उध       
 

              स          उ        
 
  
 

        न                  स            
 

                           न       
 
  
 

ए      इ                    स      
 

स        स  स            स          
 
  
 

  स                   ई          
 

      -ए-                न  घ        
 
  
 

                     ई ग़ज़          
 

                          ए               
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I have no desire to look anywhere apart from at you, 
 
Resting my head in your lap, I wish to look at you till the end of time. 
 
  
 
How do your arrow-shooting eyes converse, 
 
Let's see this skill of your eyes too, today. 
 
  
 
Since long a wave of love is calling, 
 
Let's take a glimpse of the sea from the shore itself. 
 
  
 
A desire of mine has been fulfilled today which was pending for years, 
 
The desire to see my home in the city of your heart. 
 
  
 
Looking at you is like looking at a fragrant Ghazal, 
 
Now for what more these eyes watch the carved stones! 
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2 
 

ग़ज़   
  
 

            ई  उ                  क़स   स  
 

                  उन               क़स  स  
 
  
 

 ए          स     ध       उन              
 

  -  -ए-नज़   स                   क़स  स  
 
  
 

                      न        स        -ओ-ग़  
 

उन          न        न          क़स  स  
 
  
 

                                         उ     
 

             न  स  स ध          क़स  स  
 
  
 

     -ओ-          ग़ज़                  न  
 

 स         उन                  क़स  स  
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      -  
 
 
  
 
I feel jealous when someone looks at her, by God, 
 
She doesn’t know that I die for her, by God. 
 
  
 
Since I have fallen in love blindly with her,   
 
I find her everywhere till my sight reaches, by God. 
 
  
 
I forget all the sorrows and plights of the world,   
 
When I read my name in her eyes, by God. 
 
  
 
I send her flowers keeping inside the books, 
 
I’m afraid of telling heart’s secrets directly, by God.     
 
  
 
Buds and flowers of my Ghazals start imparting scent,     
 
Whenever I compose her thoughts, by God. 
 
  
 
 
 

English translation: GHAZAL  
 
 
 
 
 



778 vol.30,  197-199| septembrie-octombrie-decembrie, 2020 

 

 
My first love  

 
  
 
My  first  love   was   so   cute  and  so   lovely, 
It   has   left  a   significant  impact  on  me.   
 
  
 
She   used   to   smile  at   me   very   innocently,  
I  couldn’t  help  staring  at  her  face  directly.  
 
  
 
There was something about her glittering eyes, 
When they looked at me I felt as if I got a prize. 
 
  
 
I  spoke  to  her  in  an  embarrassing  stutter, 
My heart skipped beats when I wrote her a letter.  
 
  
 
I  had  flushed  face  and  abnormal  heart  beats, 
When I saw her or passed through her streets.    
 
  
 
For many weeks I couldn’t sleep even for a single night, 
When she offered me chocolate after taking a bite.  
 
  
 
It felt very thrilling and scary at the same time, 
There was a unique pleasure in the cute crime.     
 
  
 
I  didn’t  know  what  love  was  in  those  days, 
Really; for me ‘I Love You’ was just a phrase.   
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Amore mio  
 
  
 
Once my Italian friend called me “Amore Mio” 
I told her “you’re my Juliet, I’m your Romeo”. 
 
  
 
When she gazed at me with downward tilted chin, 
I understood that romance was about to begin. 
 
  
 
My naughty eyes proposed to her in Indian style, 
She turned her face and gave me lip bite smile. 
 
  
 
The smell of her tresses lingered with the breeze, 
Her mischievous smile stole my heart’s ease. 
 
  
 
She is still close to my heart, though far apart, 
Her foot prints are on the shore of my heart. 
 
  
  
_____________________________ 
Dilip Kumar Mewada is born on7the September in Gujarat, India 
Education: B.Sc. (Physics) from Gujarat University, Gujarat State, India 
Published Poems: Gardish-e-Dauran (Hindi/Urdu)  & Rang-e-Hayaat (Urdu 
poems in Roman script with English translation) 
 
Anthologies and certificates:  
Guldasta-e-Ghazal, Karwan-e-Ghazal, Khushboo-e-Ghazal, Kavya Kalash, 
Rooh Ki Aawaz, Khanak Aakhar Ki, Kashti Mein Chand, Alfaaz Ke Gunche, 
Antologia mundial (La papa, seguridad alimentaria, Bolivia) Spanish 
anthology in which my Hindi poem is included along with its Spanish 
translation.  Certificate of achievement from Munir Mezyed Foundation 
(Craiova, Romania) 
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Petru DAMIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viziunile erotice ale lui Damir 
 

 lumină țipătoare și forme stranii 
acoperă simezele unei expoziții 
semnate de doctorul Petru 

Damir. Nu te poți sătura privind la 
lucrările expuse, surprins de imaginația 
debordantă, aparent erotică dar plină de 
timiditate spirituală. Puternice în culoare 
și perpetuă mișcare, tablourile încântă 
ochii și hrănesc mintea vizitatorului, 
indiferent de formația culturală a 
acestuia. 

Petru Damir s'a născut pe 16 martie 
1949 în comuna Rediu, sat Horlești-
Zahorna, județul Iași. A urmat Liceul de 
Arte plastice '' Octav Bancilă'' din Iași, 
promoția 1968, apoi Facultatea de 
Medicină, secția Pediatrie la IMF 
"Gr.T.Popa"Iași, devenind medic primar 
pediatru și activând la Institutului de 
Ocrotire a Mamei si Copilului ''Profesor A. 
Rusescu'' București. Este membru al 
U.A.P. din 1986. A lucrat pictură 
monumentală, frescă în Iasi, Elveția și 
capela Spitalului de Urgență București. Se 
poate lăuda cu numeroase expoziții 
personale, lucrări în colecții particulare în 
întreaga lume. Este membru al Cenaclului 

de Arte Plastice al Medicilor ''Ion 
Țuculescu'' din 1993. În timpul studenției 
erau trei pictori cu expoziții și apreciați 
de colegi: Petru Damir, Romeo 
Dumitrescu și Liviu Pendefunda, se ajutau 
și se întreceau în prezențe culturale. 

Revenind după această scurtă 
biografie, lapidară și ușor sentimentală la 
expozițiile care au marcat trecerea a 
paisprezece luștri de viață, remarcăm o 
personalitate artistică de excepție. 
Impresionante sunt portretele, 
completate de o suită narcisistă de 
autoportrete în diferite ipostaze, dar și 
jocul de curcubeu al florilor ori din 
peisaje. Ceea ce domină însă cu ardentă 
obsesie este Lady in Red, un fantastic 
model, balerină, escortă, acrobată într'un 
areal de circ imaginar, copilăroasă și 
femeie fatală dar totodată domestică, 
însoțind doctorul și pictorul în expozeele 
sale. Compozițiile - tocmai acest lucru îl 
evedențiază: e un vis pe care autorul și 
jumătatea sa feminină și'l doresc realizat 
măcar pe simeze.  

Și visele se împlinesc plenar sub 
penelul măiastru al lui Petru Damir. 

O 
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Cătălin RĂDULESCU 

 
 

Firma de apoi 
a unchiului 
 
 

 
oo, asta e sigur, lucrurile nu 
mai pot continua multă vreme 
aşa!... – Se vede cu ochiul liber 

că vânturile încep să bată altfel nu numai 
în Europa, ci şi în întraga lume. S i g u r  
ăştia doi nu apucă Revelionul 1991!... 

Prin ceaţa densă a fumului de ţigară 
convivii tăceau, înclinând doar uşor din 
frunţi a încuviinţare. 

 - Ce părere ai, dragă Nikituş, de 
întâlnirea Celor Doi Mari de la Malta, de 
acum o lună?... 

- Dacă i-am pune un „Y” în loc de „M”, 
ai zice că istoria de acum 50 de ani se 
repetă..., răspunse cel interpelat. 

Exact, dragul meu Nikituş, exact – dar 
într-un aproximativ sens invers!... – Şi 
este imposibil ca acest „sens invers”, 
acum, să ne fie prielnic şi nouă!... Tot 
nouă! 

  - Prin producerea de efecte imediate 
şi multiplicate cum ar fi căderea Zidului 
Berlinului, aşa se pare, dragă Siminică... 
dar să nu anticipăm..., răspunse Nikituş 
prudent. 

  - Aaaa – uite cine şi-a făcut apariţia!... 
Cicillica, scumpulica lu’ mama!, se 
entuziasmă o tanti de la masă la apariţia 
puştoaicei de şase ani a gazdelor, un 
adevărat bulgăre blond. – Ce faci, tu, 
mamă?... 

          Fetiţa era încă somnoroasă, după 
somnul de după-amiază, sfârşit acum, în 
prag de seară. Nu se ştia dacă o să mai 
doarmă şi la noapte. 

  - Mai face fetiţa pipi-n pat?, întrebă 
aproape retoric entuziasmata. 

 - Nu, doamnă Atena, acum suntem 
fetiţă în toată firea!, răspunse lalistic cea 
care era de presupus că era mama copilei. 

 - Ptiu, bat-o-ar norocu’ s-o bată – că 
frumoasă o să mai fie! O să aveţi plin de 
pretendenţi la uşă!... Mai ales că unchiu’ o 
să fie – nu-i aşa – patron, iar fratele lui, 
tăticu’, asociat!... – Ptiu, ptiu!... – Ia arată-
ne cum o să lucrezi tu la firma unchiului 
când o să fii mare!... 

 - Mai ales că până atunci, în 10 – 15 
ani, firma o să fie dezvoltată şi cu mulţi 
angajaţi!, zise visător viitorul patron, 
continuând cu un fum prelung tras din 
ţigară. 

Dacă nu ar fi fost atât de încărcată de 
ceaţa înecăcioasă şi cenuşie, atmosfera 
din acea încăpere ar fi putut să treacă 
drept plăcută. De pe bufet, casetofonul 
lăsa să se audă efluviile unei muzici 
plăcute şi selectate, caseta aceea tocindu-
şi de mai multe ori cele două părţi a câte 
jumătate de oră, deşi în coşul cu casete ar 
mai fi fost destule. Aceea se părea însă că 
era banda cu suma de melodii plăcute de 
media convivilor. – De dincolo, din 
dormitor, se auzea vag iuitul caracteristic 
al postului de radio din München care 
auzit de mai nimeni, îşi urma emisia. 

 - Ia dă-te mai aşa, să vadă unchiu’ ce a 
mai construit nepoţica!, zise deodată 

N  
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viitorul patron, între două pauze de supt 
din ţigară. – Ia!... 

Copila se ridică în picioare, cu faţa 
spre asistenţă, dezvăluind micul şantier 
din piese Lego, flancat de macaraua de 
tinichea şi câteva basculante minuscule 
din plastic. 

 - Vaai, ce frumos!, exclamă cineva de 
la masă. – arhitectă o să ajungi!... 

 - Ce arhitectă, că o face unchiu’ de-a 
dreptu’ ingineră!, se entuziasmă acela în 
faţa priveliştii. 

 - Deci, s-a bătut: în epoca de după – 
patron la o firmă de construcţii scrie pe 
tine!, zise gros, mai în glumă mai în serios 
stăpânul casei. – Ia să vedem Nikituş, ce 
mai ştii tu în materie de table?... 

  - Bagă de seamă, mult iubite şi 
stimate Siminică – aseară am exersat cu 
tablagiul cartierului!... 

  -  Serios? Ia, ia să vedem!... 
 ... –  Da, doamnă, da – astă toamnă am 

fost la Călimăneşti!... Ce să vă spun, la 
hotel deservirea a fost cum a mai fost, dar 
dacă ieşeai să te plimbi în oraş, abia dacă 
găseai să bei un Cico... în ultima seară ne 
plimbam tot grupul de prieteni, am vrut 
să mâncăm nişte mici şi să bem câte o 
bere dar ce – am găsit?... – Se poate, 
doamnă, era ultima seară, să nu găseşti să 
bagi ceva în gură?... 

- Da, domnule Midy, aşa e, îşi bat joc 
de noi iar noi – nimic!... – Parcă nu ne-a 
mai rămas altceva de făcut decât să ne 
întindem pe jos şi să murim... 

   - Şase-şase – poartă-n casă!... Da’ n-ai 
cum să ieşi!... Gheaţă la mal!... Astea şade! 
– Să-ţi dau ziaru’ să nu te plictiseşti?..., se 
auzi dinspre canapeaua unde se juca o 
încinsă partidă de table. 

 - Da’ o poezie nu ştii? – Ia să vedem 
dacă eşti bună şi la Citire!..., îşi continua 
chestionarea cineva şugubăţ de la masă. 

 Copila îşi îndreptă statura şi ridică 
bărbia, ca pentru a începe o 
declamaţiune: 

 - Partidului, îşi începu emoţionată 
tirada, anunţând firescul titlu. 

 - Nu, lasă, altă dată..., conchise 
altcineva dezabuzat de la masă. 

  - ...începe dansul săbiilor!, se auzi 
dinspre apriga partidă de table de pe 
canapea, unde sorţii se întorseseră. Te-ai 
spart la popo’ cu poarta-n casă şi acum 
vrei să fugi?... – Aha, domnu’ Nikituş, na, 
doi-unu – zar de fugă!... 

     Afară vremea continua să fie 
mohorâtă, dar caldă. Crăcile copacului de 
vizavi ce se agitau în vântul molcom şi 
relativ călduţ ce anunţau mai degrabă un 
debut de primăvară sau mijloc de toamnă 
– necum jumătatea lunii decembrie. 

- La Timişoara lumea a ieşit în stradă!, 
năvăli în sufragerie cineva care ascultase 
buletinul de ştiri al radioului din 
dormitor. – Oamenii       s-au strâns în 
jurul casei pastorului reformat şi cântă 
„Deşteaptă-te, române!” ! 

Cei doi participanţi la palpitanta 
partidă de table smuciră de pe canapea, 
luând instantaneu poziţia drepţi, cu faţa 
unul la altul. 

  - Trecem imediat la acţiune, tovarăşe 
căpitan Nikita! 

   - Grabnic, tovarăşe maior Simion! 
- Conform procedurii, tovarăşul 

locotenent Midy va da telefon acum 
centralistului de serviciu, ordonându-i să 
înceapă Convocarea Generală! – Să-i 
scoată pe toţi de unde o ştii, din concediu, 
din crâşmă, din patul amantei, de sub 
făcăleţul nevestei!... – Termen – două ore! 
– Distribuirea armamentului şi a muniţiei 
se va face conform planului adoptat, 
personalul va pleca de îndată echipat de 
luptă pe traseele stabilite! Ne-am înţeles, 
tovarăşe locotenent? 

   - Am înţeles! 
 - Părăsim prezenta locaţie în cinci 

minute! – Executarea!  
 Şi chiar aşa se întâmplă după ce 

tovaraşul locotenent Midy efectuă apelul 
telefonic ordonat: după exact cinci 
minute. 

●
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Călin  COCORA 
 
 

 
 
El hombre supeditado a los errores 
siendo no práctico 
La alquimia inversada 
Que toca el oro y lo transforma 
Irreversiblemente en plomo 
 
 

 
 
Señores de babilonia 
Camaradas de copas una tras otra 
Todos comeís por adentro 
El col florecido y florecientes por fuera 
Como no se abre la estación a los profetas 
Como os decía en otra oportunidad 
Podría hacer una apología de la degustación del café 
Más no es éste mi objetivo... 
Estoy de acuerdo el café  se  
Puede tomar en dos formas 
Apurado y sin pretensiones 
(sobre todo el de la mañana) 
o en plena tranquilidad 
(momento de placer) 
de todas formas como tomáramos el café 
no olvidemos ca aqui hay un lugar pacífico 
dejando de lado el cuento de la lluvia 
una de las manifestaciones femeninas de la divinidad 
prpondría discutir 
sobre el gran cuento 
de la vida y de la muerte 
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estoy frente a mi rostro 
o lo que me ha quedado de él 
y grito ante vosotros 
frente a la tela hay un mundo 
del cual veo que  
teneis ganas de acostaros en una 
cama procustiana del amor 
de dimensiones dudosas 
pantanosa pero en el fondo 
bastante cómoda 
irresistiblemente 
bailan los capilares 
los huesos de sangre goagulado fuertemente 
los vinos de los hilos los pudores como una 
catedral de proporciones gigantescas 
una imágen llena de desprecio 
rodeada de candelas 
hombres viejos y tristes 
bajo las cejas las miradas 
que han palpado 
el polvo grueso y el humo 
levantándose hacia la ventana como 
incienso de un sacrificio fracasado 
y he visto  
y he conocido 
 
 
una línea iniciada en los ojos 
al cual nu podeís adivinarle su fin 
como no nos perdemos totalmente en el tráfico 
 
 
vuestros pensamientos pintados 
los manchan las moscas 
los descolora la luz 
haceis conmigo un castillo 
bajo la arena a la escuela aquella viva 
del padecimiento diario 
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Mas si todo no es más que una 
culturalización 
Del para sí 
 

 
no se ven los ojos ni el paraíso 
no se ven frivolidades 
no se ven las profundidades 
pero siempre hay viento 
y trae el rumor de homres con corazón y todo 
 cambian los tiempos 
 cambia la importancia de las cosas 
las prioridades el gusto la amistad 
todos nos exidamos con los años nos queda solo  
la nostalgia 
como una forma de equilibrio 
 
 
 

Digamos cualquier cosa para 
después 
 pedir perdon 
 
 

rodeados de candelas 
hombres viejos y tristes 
sofocada se imagina 
un abismo derrumbado 
con sus manos juntas besa  
al hombre frente al espejo 
estaba de rodillas con la mirada llena 
de lágrimas alzadas hacia al cielo 
murmura palabras que incluso a ellos les parecian bizarras 
“señor ... ten piedad ... ésta soy yo adelina 
o soy todas ellas 
... nunca seré como ellas ...” 
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tengo añoranza de la mano extendida sobre las hayas  
eco en el que tu quedas despeñada 
 
sobre ausencias toda 
el decir de palabras sin sombra 

 
 
 
 

Vereis que no soy  
ni siquiera sombra 
 

 
ultrajado de quien sabe que humillación mezquina 
de versos temblorosos 
de la confrontación inevitable del destino 
cuando ya nada es concreto 
en un sollozo de orgullo 
incluyo  alquimia astrologia gnosticismo 
mágia misticismo rosacrucismo 
sociedades secretas kama-sutra 
escritas en cifras seguidas del signo de la multiplicación 
tengo también la necesidad de momentos en que puedo vivir con  
tensiones 
que leen mensualmente las cuentas 
 

 
 

Un capuccino con vainilla por favor 
que blanqueen en un  
vuelo total las alas “del ángel negro” 
 

y hoy parpadeo mucho y acompasado que nos vienen 
los rumanos 
a la casa pero soy un impostor en éste campo  
mucho mejor 
que hoy día es igual con la noche 
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corespondiente motivo para pesar 
a los dos en la romana 
y las estrellas y sorii y he leído también que tenemos 
problemas reales con la natalidad y por tanto 
sin pensarlo me voy para ganar un pedazo de  
pan el cual he decidido merecermelo para 
el hambre de mañana 

 
 
 
 

Paseo por el barrio 
 
 

este atarceder el cual vosotros no veis 
se parece al cuarto donde yo duermo 
y sueño que leo los libros 
más interesantes en que me visto 
y lucho 
solo me lo  he empapeladocon el cielo 
de éste atardecer más arrodillado  
en el cual acomodas tu cuerpo 
con hojas 
como una iglesia con los parpados abiertos 

 
 
 
 

Adelina 
 

 
le pedí al otoño palabras para testimoniarte en  
un poema pero él me dió hojas y me dijo 
hay más vida en las hojas que en las palabras y me  
dijo ámala no la describas en palabras 

 
 

traducere în castiliană de Mario CASTRO NAVARETTE 
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Liliana POPA 
 
 
 
 
 
 
 

 
George Banu 

”Sa te asumi ca fiind contemporanul unei epoci si,  
totodata, depozitarul unor dorinte impartasite singur” 

 
 

Liliana Popa:  Și înainte de 1989 și azi,  ca 
reporter la RADIODIFUZIUNEA ROMÂNĂ, 
mă întrebam care este condiția actorului, 
scriitorului, artistului, muzicianului în 
Români. Am văzut majoritatea 
spectacolelor de-a lungul timpului, 
spectacolele de teatru, de operă, de balet, 
concertele de pe scena Ateneului din 1978 
și până azi.  De aceea este și nu numai 
pentru mine, o bucurie când reveniți la 
București....cînd vorbiți despre starea 
generală a teatrului românesc şi a celui 
francez, dar şi despre condiţia artistului 
într-o lume culturală în continuă mişcare, 
în care ideile circulă cu rapiditate de la un 
capăt al continentului european la celălalt. 
George Banu : Situația omului de teatru 
depinde de contextul general, dar si de 
biografia personala. Ele se asociaza, caci 
nimeni nu scapa nici impactului pe care il 
exercita istoria asupra lui, nici 
determinarilor datorate propriului 
parcurs uman, intelectual, artistic. Chiar 
daca lumea e aceeasi pentru toti, fiecare o 
resimte nu doar colectiv, ci si individual 
sau generational. Este ceea ce obsev azi si 

sunt convins ca acesta-i cel mai lucid 
context de creatie : sa te asumi ca fiind 
contemporanul unei epoci si, totodata, 
depozitarul unor dorinte impartasite 
singur sau cu colegi de o virsta comuna. 
Liliana Popa:  Domnule Banu, să începem 
cu o radiografie de ansamblu. Care sunt 
diferenţele dintre teatrul românesc şi cel 
din Franţa, cum vedeți -  simțiți teatrul 
american ? 
George Banu : Diferențele nu sunt 
substanțiale, ca altă dată, căci societățile 
româna și franceză se aseamănă. Fără 
îndoială, structurile diferă, deoarece, în 
țară, relația între teatrele de stat și cele 
independente nu s-a extins ca în Franța. 
Dar, nici aici, nici acolo nu există structuri 
pure, sterile, totul depinde de oameni 
într-un context precis, artisti confruntati 
cu diferite condiții de lucru si de 
exploatare a spectacolelor. Să nu credem 
doar în puterea obiectivă a socialului, să 
avem încredere și să solicităm intervenția 
originală a individualului ! (nu văd 
legatura cu teatrul american pe care de 
altfel îl ignor !)  
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Liliana Popa: Teatrul românesc deja 
freamătă, adună alte genuri, demult s-a 
spart cortina aceea de sticlă și avem acum 
spectacole ...ca afară ! Unele apreciate, mai 
ales de către tineri, dar am văzut și 
spectatori dezamăgiți plecînd de la un Lear 
pus în scenă la București,  spunînd că  a 
fost un De - lear..... E vorba de percepția 
unora, de inteigența artistică a făecăruia, e 
din nou...difernța dintre generații ? 
George Banu : Din fericire, apar forme și 
personalități inedite. Ei se impun sau 
decepționează, în funcție de operele 
propuse dar și de adeziunea biografică a 
unui spectator. El poate fi în acord cu o 
anumita viziune actuala a teatrului sau 
prizonier al alteia mai vechi, filozofic și 
intelectual diferită. E ceea ce resimt când 

văd la Paris spectacole bazate doar pe 
deriziune și pe « cancerul ironiei », cum 
spunea Nichita Stanescu. Publicul tânăr 
râde, eu ma întristez și acest dezacord mi 
se pare indispensabil să-l admit, caăci 
putem  face elogiul unui teatru « 
generalist » indiferent de timp și vârste. 
Când eram tânăr, apăram spectacolele lui 
Manea sau Serban, pe care critici pe care-i 
consideram vasali ai regimului le detestau 
și atacau. Azi mă întreb dacă era vorba 
doar de o servitude politică și nu și de un 
impact sincer al timpului asupra relației 
lor cu scena. Ambele, fără îndoială !  
Să nu iubești totul, să alegi și să aperi 
pornind de la relația cu tine și arta, 
acesta-i sfatul ce mi-l dau și pe care încerc 
să-l respect.  

  
  
  
 

Matei Vișniec  

scriitor, regizor, traducător 
  
Liliana Popa: Mă bucur tare mult că a 
aparut in cadrul Festivalul Național de 
Teatru acest volum, în care se îmbinț patru 
piese: Ioana și focul, Șobolanul rege, 
Reverii pe eșafod, Cuvintele lui Iov. Aveti o 
introducere unde spuneți că aceste piese de 
teatru se simt bine împreuna. Personajele 
sunt luate din mitologie, istorie sau din 
viața actuală ? 
  
Matei Visniec: Aceste piese au ceva in 
comun, pentru ca sunt parabole filozofice, 
avand un destin comun de viata teatrala. 
Ele au fost scrise in urma unor comenzi 
pe care le-am primit de la trupe de teatru 
din Franta si Japonia. Este intotdeauna 
interesant sa scrii pentru oamenii vii, 
pentru actori si regizori pecare ii cunosti 
si care iti vor monta piesele peste cateva 
luni. Toate aceste personaje,  incarcate de 
istorie, sunt de esenta baroca, care te duc 
in alta lume. De pilda, in „Reverii pe 

esafod” este vorba de lumea bufonilor 
regali, unde aceștia erau singurii care 
puteau spune adevărul în fața regelui. In 
acest moment, bufonii au luat puterea. 
Altadata, regii erau regii, iar bufonii erau 
bufoni, dar acum cei din urma conduc 
societatea contemporană. Chiar și 
democrația se poate transforma în 
mascaradă. Pentru mine, a fost o mare 
bucurie să le scriu, inițial în franceză și 
apoi în română, pentru ca ulterior să le 
reunesc în volumul de la editura Tracus 
Arte. 
  
Liliana Popa: Sunteți un scriitor complet: 
aăi scris poezie (considerata regina 
genurilor literare), suneți un prozator și 
dramaturg foarte bun, dar și jurnalist la 
Radio France International. De ce ați 
rămas dedicat, totuși, dramaturgiei? 
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Matei Visniec: Eu sunt îndrăgostit de 
cuvânt, am avut încredere n limbaj și astfel 
am trecut, cu usurință, de la un gen la 
altul. Nu am practicat alte meserii legate 
de limbaj – regizor, sociolog sau chiar om 
politic. Cuvântul, sub forma literară sau 
jurnalistică, a fost materia mea de lucru. 
Prin trecerea de la un gen la altul, am 
încercat să spun una în poezie, altceva în 
teatru sau în roman. Fiecare subiect 
presupune un schimb, un nou gen literar, 
dar și o influenta continua intre ele, de 
pilda simtul teatral se regaseste in poemele 
mele. Eu sunt umilul lor servitor, 
continuând să scriu în două limbi, ceea ce 
mi-a dat o mai mare distanță față de limba 
maternă. Am învățat să apreciez mai mult 
limba română prin această distanțare. 
Izvorul hranei mele spirituale este 
literatura română și literatura universală 
tradusă în limba română, din anii când 
eram elev. Nu știu dacă astăzi se mai 
citește atâta literatură universală de 
calitate cât am citit în anii formațiie mele, 
în anii 60-70. 
  
Liliana Popa: Personajele dumneavoastră  
devin, pe masura vizionarii piesei, 
adevărate tipologii, datorită scriiturii, 
jocului actorilor și regiei. O piesa bună de 
teatru este ca o carte pe care o recitești de 
mai multe ori. 
  
Matei Visniec: Sigur că la noi există acest 
drum de la teatru spre lectură. Oamenii 
care au văzut spectacole după piese de 
Beckett, Pirandello, Shakespeare se duc, 
probabil, și la textul original, deși 
majoritatea celor care se duc la teatru nu 
citesc textul înainte. Eu am pledat pentru 
textul de teatru ca text literar la bază. Eu 
mi-am scris textele de teatru și ca texte 
literare importante, interesante, incitante 
la lectură. Le-am recomandat cititorilor 
mei, inclusiv tinerilor: „nu vă fie frică de o 
piesa de teatru, mergeți la teatru și veți 
avea mari satisfacții, veți vedea cum o 

piesă de teatru va provoaca imaginația, să 
imaginați situații, chipuri, persoanje, 
obiecte, scenografii, miscari !” Piesa de 
teatru, ca și romanul, te incită să o 
montezi. Tu poți fi în același timp lector, 
regizor și interpret. Este interesant să 
citești o piesă de teatru, dar și un poem, 
cu voce tare, deoarece te auzi si afli multe 
lucruri despre tine insuâi. 
  
Liliana Popa: In spectacolul "Buzunarul 
cu paine" dezvoltați tematic o situaţie 
dramatică, autentică și  biografică din jud. 
Calarași, despre cum se poate salva un biet 
câine căzut într-un puț. Ați realizat ca dvs. 
sunteți acel câine sau chiar România. 
Acum, unde este România, a ramăs acolo? 
  
Matei Visniec: Pornind la această situație 
dramatică, m-am recunoscut în neputința 
mea de a salva acel câine. Ulterior acestei 
întamplări din 1985, mi-am zis că toată 
România era cazută într-o fântană. Acum, 
totuși, Romșnia nu mai este acolo, ea face 
parte din UE si din Alianța transatlantică, 
din familia statelor europene, având toate 
ferestrele deschise. In schimb, România 
își ănchide ușile, din cauza corupțieiți 
scandalurilor politice, dar mai ales din 
cauza capacitîții clasei politice  de a vida 
democrația de propriul sens și continut. 
România nu a reușit să transforme timpul 
în civilizație în ritmul în care au sperat 
Uniunea Europeana și Occidentul. 
  
Liliana Popa: Ce ați face pentru scriitori 
daca ați fi numit  mâine ministrul Culturii 
în România ? 
  
Matei Visniec: Aș încerca să conving 
Ministerul de Externe să trimită mai mulți 
scriitori ca miniștrii plenipotențiari în 
posturi diplomatice. Există în acest 
moment în diplomația românească un loc 
pentru oameni de înaltă spiritualitate 
care ar putea să îndeplinească, cu mare 
succes, misiuni diplomatice. 
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Ion Bogdan Ștefănescu 
„Talentul e un dar primit de la Dumnezeu prin părinți.” 

 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Trebuie să 
recunosc că e măgulitor să afli că se 
vorbește astfel despre tine. Talentul îl 
primești la naștere, apoi este datoria ta 
să-l șlefuiești pe parcursul vieții. Aura, 
însă, ți-o așează, pe creștet, publicul, iar 
acest lucru te diferențiază de alți 
interpreți, într-advăr. Este premiul 
suprem. Interpreții trăiesc doar prin 
recunoșterea și ovațiile de necontestat ale 
publicului avizat. Mă simt însă nevoit să 
fac o precizare: pot fi unul dintre elevii 
preferați ai idolului meu, Sir. James 
Galway. Din 2003, când am reușit 
performanța de a obține Premiul pentrul 
cea mai bună interpretare din cadrul 
cursurilor de vară de la Reggio Emilia, am 
ținut o corespondență cumpătată, nu-mi 
place să invadez vița privată a maestrului: 
i-am trimis CD-urile pe care le-am tot 
realizat. Consider că Sir. Galway mi-a 
acordat o atenție fantastică din 1995 până 
astăzi: m-a invitat de două ori, acoperind 
toate costurile, la cursurile domniei sale. 
În plus, când am avut nevoie, mi-a trimis 
cele mai grozave scrisori de recomandare. 
Chiar m-a sunat, la un moment dat, să mă 
întrebe dacă au avut vreun rezultat. A râs, 
cu râsul său inconfundabil de irlandez 
bonom când a aflat că, pentru rectorul 
Universității de Muzică din București, 
acele recomandări nu au însemnat nimic, 
atunci când am vrut să mă înscriu la 
concursul pentru postul de profesor. Mi-a 
spus: ”Habar nu au ce pierd, mergi mai 
departe. Te vor chema ei”. Câtă dreptate a 
avut. Am așteptat 10 ani, cei drept, și am 
ajuns profesor. Și da, este adevărat că am 
intrat în clubul exclusivist al posesorilor 
de Muramatsu din aur de 18k, un 
instrument la care am visat de când am 
ales să studiez flautul. Bineînțeles, pentru 
că Sir. James Galway cânta numai pe 
Muramatsu. Grație soției mele, Anca 

Vidaeff-Ștefănescu, am ajuns să-mi văd 
visul cu ochii. Ea mi l-a făcut cadou de 
ziua mea, când am împlinit 43 ani. 
Desigur, și firma Muramatsu a contribuit 
la realizarea acestui vis. De obicei se 
așteptă până la trei ani, după ce ai plătit, 
ca să ți se trimită instrumentul. Eu l-am 
avut în opt luni, realizat chiar de Hiroshi 
Aoki, cel mai mare constructor de flaute 
din ultimii 50 ani. (în timp am devenit 
foarte buni prieteni; l-am cunoscut prin 
Sir. James Galway). Dar nu multă lume a 
știut la ce bijuterie cânt până nu am 
pornit turneele naționale organizate de 
Radio România Cultural – ”Flautul de aur” 
și Flautul fermecat”. Așa cum nimeni n-ar 
fi aflat de viorile Stradivarius sau 
Guarnieri pe care cântă violoniștii români. 
Cu alte cuvinte, misterul care învăluie 
acest instrument este inoculat de media, 
dar sunetul e creat de mine, așa că aura 
de care vorbeați în întrebare îmi aparține 
fiindcă, la Filarmonica ”George Enescu”, 
spre exemplu, cânt pe o ”tablă”, asta oferă 
instituția, o tablă pe care o fac să sune ca 
aurul. O adevărată alchimie între mine, 
instrument și public.  
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Liliana Popa:Care au fost primii profesori, 
pasiunile din liceu, cum ați ales flautul 
fermecat ?   La vechii greci a cînta la dublu 
flaut era o parte a educației obligatorii.... 
Poate că nu întâmplător Socrate a ales 
flautul, instrumentul dăruit de zei 
oamenilor pentru a păstra o legătură 
continuă între cele două lumi. Este un 
instrument de sorginte divină, sufiții îl 
considerau o prelungire a sufletului. Prin 
acest instrument și prin sunetul său 
desăvârșit, cel mai apropiat de vocea 
umană, poți intra în lumea de dincolo cu 
sufletul curat,....Cum ați ajuns la...flaut ? 
 
Cînd ați debutat ? De multe ori ascultăndu-
vă am avut impresia unei...demonstrații 
extrem de subtilă si de sagace.  Și totuși 
experimentele solitare se înscriu într-o 
narație unică, spectaculoasă si de o mare 
complexitate  
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Aveți un stil 
vulcanic de abordare. Întrebările curg ca o 
lavă. Ați citat din volumul meu, ”Vârstele 
flautului”, publicat la ed. Libra, în 2005, 
lucru care mă măgulește. Cu mențiunea că 
acel flaut dublu de care faceți vorbire se 
numește aulos și este, mai de grabă, 
strămoșul oboiului de astăzi. L-am 
pomenit în cartea mea pentru că era 
singura mărturie palpabilă a unui 
instrument de suflat din Grecia antică. 
Dar, fresce și basoreliefuri din acea vreme 
și multe legende cu zeițăți precum Atena, 
Artemis, Apollo și Marsyas sau Pan stau 
mărturie că flaute drepte și transversale 
au existat din timpuri străvechi. 
 Am intrat la Liceul de Muzică ”George 
Enescu” încă din clasa I, pentru a studia 
pianul. Apoi, când am trecut în clasa a V-a, 
am avut opțiunea de a alege un alt 
instrument. Mi-aș fi droit tare mult să 
cânt la trompetă sau tobe. Erau preferințe 
fixate de ceea ce ascultam cu precădere, 
adică multă muzică de jazz. Mama mea 
însă a ales pentru mine. Și-a droit ca eu să 
fac flaut din două motive: primul, pentru 
că flautul este un instrument solistic prin 

excelență, atât prin strălucirea tonului, cât 
și prin luxurianța repertoriului, alături de 
pian, vioară sau violoncel; al doilea, 
fiindcă este confecționat din metale 
prețioase ceea ce conferă intepretului o 
anume eleganță și prețiozitate. Uite că a 
avut dreptate. Am reușit să impun flautul 
ca instrument solistic în stagiunile 
românești. E chiar o realizare, ținând cont 
de cutumele pe care le-au stabilit 
secretarii muzicali din filarmonicile 
noastre și, implicit, de reflexele publicului 
de a asculta, cu precădere, doar pian, 
vioară și violoncel. 
La școală am sudiat cu Virgil Oprițoiu, un 
professor care mi-a insuflat foarte multă 
încredere în mine. Apoi, nivelul superior 
de cântat l-am aprofundat cu un mare 
flautist al României, Virgil Frâncu. Am 
avut șansa să studiez cu el încă din clasa a 
opta până când am terminat 
Conservatorul. Șansele uriașe au venit 
însă odată cu anul 1990. Am plecat la 
Nissa unde am studiat cu Alain Marion, un 
flautist francez fantastic, șeful catedrei de 
flaut de la Conservatorul din Paris. Am 
studiat la Darmstadt limbaje 
contemporane, cu Pierre-Yves Artaud, 
apoi, la München, cu Wolfgang Schultz, cel 
mai important flautist vienez. În sfârșit, 
am ajuns în America, la Urbana-
Champaign University, unde am obținut 
diploma de Master of Music, sub 
îndrumarea lui Alexander Murray. Un 
flautist britanic splendid. - Am fost primul 
musician întors în România cu o Diplomă 
de Master, în 1995 -. La acea Universitate 
au predat, pe vremuri, George Enescu și 
Mircea Eliade. O mândrie pentru mine. 
Tot acolo am fost remarcat de Sir. James 
Galway și cursul vieții mele flautistice s-a 
schimbat radical datorită lui. Mi-am 
schimbat complet stilul de cântat și am 
devenit ceea ce sunt astăzi. Parctic, sunt 
un om care și-a văzut visurile cu ochii, 
adică am studiat chiar cu idolul meu și 
cânt pe un flaut de aur. Nu e ușor să faci 
față unor astfel de minuni. Sir. Galway mi-
a spus, după ce am terminat ultimul curs: 
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”de azi înainte reprezinți numele meu în 
tot ceea ce faci, în fiecare apariție 
scenică”. O resposabilitate enormă pe 
umerii mei. Mă străduiesc să păstrez acel 
nivel de excelență pe care maestrul îl 
pretinde. 
 
Liliana Popa:Sînteți apreciat ca fiind un 
pedagog cu vocație, cu talent, și studenții 
vă privesc cu drag. Vin la concertele dvs. la 
Ateneu, sub semnul prețuirii dar și al 
magiei ..... 
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Consider că, 
întotdeauna, profesorul trebuie să fie un 
model pentru discipoli pentru ca 
învățătura să se transmită în mod natural 
fiecăruia în parte. Studenții sunt diferiți, 
iar rolul meu este să descopăr și să 
modelez ce au mai bun. Le formez criterii 
și judecăți de valoare valabile pentru 
concepția artistică pe care apoi le fixez pe 
calapodul artistic și tehnic ținând cont de 
diferențele de personalitate. De aceea, 
studenții mei devin surprinzători în ceea 
ce fac. Cu alte cuvinte, le speculez talentul 
în mod diferit, dar fără ca ei să realizeze 
lucrul acesta. În plus, cursurile mele nu 
sunt individuale, ci colective, tocmai 
pentru ca ei să se asculte între ei, să aibă 
respect unul pentru munca celuilalt, să se 
obișnuiască cu audiență, să prindă curaj 
să se exprime muzical și verbal în fața 
colegilor. Numai așa devin foarte buni 
prieteni, se sprijine unul pe celălalt și, în 
plus, capătă cunoștințe despre un 
repertoriu cât mai vast, un deziderat greu 
de realizat printr-un curs izolat. De 
asemenea, îi sfătuiesc să citească 
literatură, poezie, să meargă la muzee, să 
asculte multă muzică în funcție de 
repertoriul pe care îl au de studiat. Au 
înțeles că multiralitatea informației 
despre un anumit curent artistic duce la o 
interpretare foarte bună.  
Clasa mea de la Universitatea de Muzică 
din București este una de elită. Nu 
primesc mai mult de 10 studenți, pe care 
îi aleg, la admitere, cu parcimonie. E mult 

și așa, dar aceasta este norma stabilită 
pentru un profesor. Să conduci bine 10 
destine, nu e ușor deloc.  
Împreună cu minunații mei studenți, am 
reușit să încheg un ansamblu unic în 
România: se numește Flaut Power și toți 
cei 10 studenți cântă la toate mărimile de 
flaut, de la bas la piculină. Cu alte cuvinte, 
este un ansamblu care sună ca o ”orgă 
vie”, spectaculos de-a dreptul. Sunt foarte 
mândru de ei fiindcă am realizat 
performanțe demne de invidiat care au 
impulsionat compozitorii români să scrie 
pentru formație. Am participat până acum 
de două ori consecutiv la festivalul 
Săptămâna Internațională a Muzicii Noi 
unde am realizat 7 prime audiții absolute. 
Avem deja un repertoriu cu muzică de 
show cu care participăm la diverse 
evenimente prestigioase. Cel mai recent 
este cel de la Academia Română, când a 
fost sărbătorit academicianul Eugen 
Simion. A fost un success fulminat. Să nu 
mai vorbesc de spectacolul de la Ateneul 
Român în care l-am aniversat pe Grigore 
Leșe, unde Flaut Power a rupt inimile 
publicului. 
De asemenea, studenților mei le organizez 
minimum 3-4 recitaluri anual: la Muzeul 
Suțu, la Cercul Militar Național, la Muzeul 
Enescu și la Ateneul Român. Numai așa 
pot ajunge flautiști profesioniști, cântând 
mult în public, nu doar studiind între 
patru pereți timp de șase ani cât durează 
un ciclu complet de studii la Universitate. 
Fac foarte mult pentru studenți, dar și 
satisfacțiile sunt pe măsură. 
 
Liliana Popa:De-a lungul atâtor ani în 
care ați cântat, ați întreprins turnee, aveți 
vreo întâmplare deosebită legată de flautul 
dumneavoastră fermecat? 
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Sigur că am, Și 
încă una care s-a tot repetat, cu obstinație, 
și care a respectat întocmai același 
scenariu: mai întâi dezastrul, apoi 
sfârșitul fericit. Încă din primul an de 
flaut, adică pe la sfârșitul clasei a V-a, 
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mama mi-a cumpărat un instrument 
japonez, Yamaha. Era, la acea vreme, 
unicul din țară. Elevii cântau, în general, 
pe flaute chinezești care erau o mizerie. Ei 
bine, în prima zi când m-am dus cu flautul 
la școală, îmbătat de atâta admirație a 
celor din jur, de parcă eu îl construisem, l-
am uitat în tramvaiul cu care mă 
întorceam acasă. Pur și simplu visam cu 
ochii deschiși când am coborât și am pus 
mâna doar pe ghiozdan, așa cum eram 
obișnuit. Până atunci, flautul chinezesc 
stătea într-o cutie răpcigoasă pe care o 
ascundeam în ghiozdan. Acum însă, cel 
japonez avea și o mândrie de husă din 
piele bleumarin, așa că merita să fie văzut. 
Când am ajuns acasă, m-a întrebat bunica 
imediat cum au reacționat profesorii și 
colegii când au văzut minunea. Am 
început să turui vrute și nevrute și bunica, 
entuziasmată, mi-a cerut să i-l mai arăt și 
ei o dată, moment în care am realizat 
dezastrul. Ne-a stat inima amândurora. 
Nocorc că la acea vreme oamenii erau 
mult mai cinstiți sau poate mai speriați. 
Am găsit flautul la depoul de tramvaie. 
Exista un birou cu obiecte pierdute. Îl 
verificaseră deja, arăta ca o pușcă, ce-i 
drept, dar când și-au dat seama că e un 
instrument au fost siguri că va apărea 
vreun amețit de copil bine urecheat de 
părinți. Apoi, mult mai târziu, când deja 
aveam un flaut Muramatsu, de argint, 
țineam niște cursuri de vară la Breaza. 
Eram cu fiica mea într-o cofetărie când 
am primit un telefon de la Tudor Chirilă 
care venea de la Sinaia spre București. Am 
plătit, am luat copilul de mână și am iești 
să-l întâmpin pe Tudor care nu putea 
ghici, din mers, cofetăria unde ne aflam. 
Am sărit în mașina lui și duși am fost spre 
pensiunea unde stăteam eu. Numai când 
am intrat în curte mi-am dat seama că o 
ținusem pe Maria de mânuță și flautul 
rămăsese pe un scaun, în cofetărie. Ne-am 
întors în mare viteza, dar deja dezastrul 
se produsese. Vreo trei tineri intraseră 
după noi. Au cerut prăjituri și sucuri și 
până a venit chelnărița să le aducă, ei deja 

o întinseseră cu flautul meu. Probabil, au 
crezut că e o camera de luat vederi. Am 
plecat ca doi nebuni, eu și cu Tudor, pe 
stradă, să-i dibuim. Am rugat un polițist 
să ne ajute. La un moment dat, Tudor 
zărește trei tineri care mergeau cam 
strâns, unul lângă altul. Aveau fețe de 
îngerași. Eu i-am crezut când au început 
să vorbeaască cu voce speriată. După ce 
polițistul i-a lăsat să plece, Tudor s-a dus 
după ei și le-a mai zis câteva vorbe. S-a 
întors și mi-a spus: hai la hotel să bem. 
Până mâine sigur apare flautul. Băieții ăia 
l-au luat sigur și habar nu au ce au furat. 
Le-am explicate eu ce o să li se întâmple 
dacă nu-l aduc. Am băut de necaz o bună 
perioadă din noapte, dar dimineața, am 
primit telefon de la Primărie cum că 
flautul meu fusese găsit de un măturător 
pe o bancă în parc. De fapt, unul dintre 
acei băieți era fiul secretarei de la 
primărie. A primit chelfăneala cuvenită și 
au găsit această modalitate de a-mi 
înapoia instrumentul. Așadar, îi sunt 
dator lui Tudor Chirilă până peste cap. 
Același flaut, după încă un an, a dispărut 
iarăși: mă întorceam de la repetiție, 
luasem copilul de da școală și am încercat 
să încui mașina cu ghiozdanul în mână și 
încă 5 flaute, de diferite mărimi. În plus, 
mă aflam după o insomnia de 3 zile. Eram 
complet năuc. Am intrat în casă, am lâsat 
flautele în hol, am dus ghiozdanul în 
camera copilului, m-am așezat răpus pe 
canapea și dus am fost. M-a trezit însă un 
vis: lăsasem flautul pe marginea cuierului 
și femeia care făcea curat l-a impins fără 
să vrea și praf s-a făcut. Buimac m-au dus 
să verific, dar nici urmă de flaut. După ce 
l-am căutat prin toată casa, m-am dus la 
mașină, apoi la Poliție. Am dat declarație 
și polițaiul cu o voce mitocănească mi-a 
zis: ”da’de unde știu eu, bă, că e flautul 
tău”? A trebuit să le scriu celor de la 
Muramatsu ca să-mi trimită un act 
doveditor. Când Hirosfi Aoki a aflat ce am 
pățit, a convocat consiliul lor și, pentru 
prima oară în istoria firmei Muramatsu, 
au aprobat să-mi trimită un flaut în loc. 
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Nu mi-a venit să cred. Ei bine, după 
aproximativ trei ani, am cunoscut-o pe 
actuala mea soție, Anca. Ea a avut ideea să 
dea un anunț că vrea să cumpere un flaut. 
A apărut un flautist, culmea îmi fusese 
student, care vindea chiar flautul meu. Îl 
cumpărase de la magazinul d-lui 
Bărbulescu, lângă hotelul Sheraton. 
Atunci am realizat ce se întâmplase de 
fapt: aveam în casă o tigancă care făcea 
curat; era extraordinar de eficiantă. O 
ajutam tot timpul cu bani. Jumătate din 
casă și-o făcuse cu banii mei. Sunt sigur că 
mi-a luat flautul când l-a văzut în hol și 
dusă a fost. De altfel, nu a mai venit de 
atunci. A dispărut brusc, dar l-am crezut 
pe bărbatul său care mi-a spus că nu o 
mai lasă, fiindcă are treabă multă la casa 
ei. Ce m-a deranjat și mai tare a fost acel 
fost student, Grațian Papară, care era deja 
angajat la Orchestra Națională Radio, prin 
recomandarea mea, și care a cumpărat 
flautul și nu a venit să-mi spună imediat. 
Nu exista nimeni cu un flaut Muramatsu 
ca al meu, în România. În plus îl văzuse, că 
doar studiase cu mine. Eu, prost, i-am dat 
și banii pe care mi-a spus că i-a plătit la 
magazin și am plecat, chiar a doua zi, la 
Tokio, la firma Muramatsu. Așa s-a 
întâmplat ca soția mea să găsească flautul 
și eu să plec în Japonia pentru două 
concerte. L-am înapoiat firmei care mă 
susținuse prin acel gest extraordinar. În 
orice caz, pe Grațian îl consider la fel de 
vinovat ca pe țigancă. Și, în sfârșit, 
întâmplarea cu flautul de aur s-a petrecut 
după un recital din cadrul turneului 
”Flautul fermecat”, la Brașov. Am intrat 
împreună cu Anca într-un restaurant cu 
lumină obscură, dar cu o mâncare de 
senzație. Chelnerul ne-a devenit imediat 
prieten, ba chiar am schimbat și numerele 
de telefon, pentru viitoarele rezervări. Am 
plătit și am dat să plecăm. Lăsasem geanta 
cu flautul pe un scaun, lângă mine. 
Chelnerul a venit să ne aducă pachetul 
pentru acasă: niște coaste de porc și 
salată de varză acră. Am luat punga și am 
lăsat geanta. Când am ajuns în dreptul 

Bisericii Negre, mă sună chelnerul. Îmi 
imaginez că deja i s-a făcut dor de noi. El 
însă suna fiindcă îmi găsise geanta. Eu tot 
încercam să-l conving că nu e a mea până 
am realizat ce țin  de fapt în mână. Exact 
în clipa aceea a apărut și el, roșu în obraji 
și fericit că m-a putut ajuta. Uite cum era 
să dau un flaut de aur pe niște coaste și 
varză murată. 
 
Liliana Popa:Sînteți autorul unor rafinate 
poezii, o conștiință a vieții culturale și 
sociale de azi. Ați publicat ...8 volume de 
versuri. Asta înseamnă o judecată sac.,  
inteligență artistică, trăirea unui artist. 
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Într-adevăr, 
cel mai recent a apărut la Tracus Arte, în 
luna mai, 2018 – ”Semne-atingeri”. Mă 
mândresc cu faptul că am fost acceptat în 
Uniunea Scriitorilor din România, în 
2012, și că Filiala de poezie București, mi-
a acordat Premiul pentru cea mai bună 
carte de poezia a anului 2016 – ”Un vers 
care lasă moartea cu gura căscată”, volum 
publicat tot la Tracus Arte. Am debutat în 
2006, cu volumul ”Despre pietre și 
păsări”. Apoi au urmat ”Cușca fără gratii”, 
”Cuvântul de trecere”, ”Glasul sângelui”, 
”Lui” și ”Strigăt înâuntru”. Am mai 
publicat și un volum de scenarii – ”Șase 
scenarii în căutarea unui regizor”- (film, 
TV și librete de opera) și două cărți de 
specialitate – ”Joc de oglinzi” și ”Vârstele 
flautului”, la editura Libra. Pe lânga toate 
acestea, am avut și pagină în revista 
Cultura, unde am publicat 64 de articole și 
interviuri cu marii noștri compozitori.  
La un moment dat, prea-plinul muzicii a 
dus la exprimarea prin cuvânt. Este un 
exercițiu care mă atrage din ce în ce mai 
mult și mă obligă. Nu pot trăi fără muzică, 
dar nici fără poezie, iar sunetul cuvântului 
care bate aerul este fermecător. În 2019 
va apărea volumul ”Zâmbet cusut”, la 
editura Tracus Arte, cu grafica genialului 
artist Mircia Dumitrescu. Ce noroc pe 
mine să mă bucur de prietenia unui astfel 
de artist. Pur și simplu, îl ador. 
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Liliana Popa: Cu talentul ați venit de-
acasă, sau l-ați primit de la Sir James 
Galway, odată cu Diploma de absolvire a 
cursurilor sale de măiestrie ? 
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Talentul e un 
dar primit de la Dumnezeu prin părinți. 
Sunt fiul actorului Eusebiu Ștefănescu. 
Mama mea, Liliana Pleșa –Iacob este un 
om de litere, un traducător de limbă 
spaniolă excepțional. Așadar, am avut ce 
moșteni și, foarte important, am avut 
parte de o familie care m-a educat 
continuu. Este condiția esențială pentru 
ca telentul de orice tip să înflorească, să 
devină perceptibil și, mai apoi, apreciat de 
comunitate. Șlefuirea contiună, 
curiozitatea, stabilirea unor ștachete și 
idealuri artistice sunt esențiale în 
dezvoltarea unei personalități culturale. 
Sir James Galway a fost un șlefuitor ideal, 
dar și tatăl meu prin viața artistică pe care 
a dus-o și în care m-a inclus încă din 
adolescență. Am avut parte de întâlniri 
esențiale cu mari oameni de cultură ai 
acestei țări, cu actori și regizori 
fenomenali. Cu mulți dintre ei am urcat pe 
scenă, am colaborat. De la 14 ani încoace 
mi s-au arătat oportunități artistice 
fantastice. Cu tatăl meu am realizat foarte 
multe spectacole de muzică și poezie. A 
fost o altfel de școală, plină de farmec și 
de joc intelectual. 
 
Liliana Popa: V-am văzut la Ateneu, era în 
program și muzică românească 
contemporană. A fost ceva incredibil. Ați 
cântat la flaut, ați cântat din gură, ați 
dansat, ați recitat, ați dirijat. Artist 
complet.. 
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Am mărturisit 
mai înainte cum m-am format. Este 
motivul complexității personalității mele. 
Pare că le fac pe toate cu ușurință și 
dezinvoltură, dar pentru a da această 
senzație, muncesc enorm. Practic, mă aflu 
într-o continua stare de veghe, de 
observație, de șlefuire, de studiu. Îmi 

doresc ca aparițiile mele să fie 
întotdeauna măcar bune, să aibă un 
anumit impact. Este condiția esențială 
pentru a rămâne în vizorul publicului. Un 
singur eșec te poate scoate din circuit. 
Gândesc întotdeauna programe atractive 
pentru public și caut titluri cu clenci, spre 
exemplu: ”Barock, ba clasic”, ”All that 
jazz”, ”Strigăt de ferire: Glossa”,” Recital 
de bisuri”, Transparentele aripi”, 
”Căutarea tonului”, ”Românesc 100%”, 
Casic V.I.P., ”Forever BMV”, ”Flautul de 
aur”, ”Flautul fermecat”, ”Twenty Shades 
of Music” etc.. Mă asociez întotdeauna cu 
artiști foarte buni, o condiție esențială 
pentru ca rezultatul artistic să fie ținut 
minte.  
Muzica românească nu lipsește niciodată 
din programele mele pentru că ador 
compozitorii români. Avem printre cei 
mai spectaculoși creatori din lume, care 
au marcat istoria muzicii prin lucrările lor 
artistice și teoretice. Mă consider un 
fericit al sorții fiindcă am cunoscut foarte 
bine ”generația de aur”, adică pe Anatol 
Vieru, Ștefan Niculescu, Tiberiu Olah și 
Aurel Stroe cu care am fost foarte 
apropiat. Le-am cântat lucrările și am 
lucrat cu ei. Am avut șansa unor întâlniri 
memorabile și cu Theodor Grigoriu, 
Dumitru Capoianu sau Radu Paladi, 
compozitori solizi, cu operă importantă. 
Cât despre compozitorii în viață, cred că i-
am cântat pe toți, lucru cu care chiar mă 
mândresc. Anul trecut, spre exemplu, am 
primit un cadou extraordinar: Adrian 
Iorgulescu mi-a dedicat un concert de-o 
forță copleșitoare, pe care l-am cântat la 
Chișinău, București și Timișoara. Se 
preconizează și Festivalul ”George 
Enescu”, în 2019. În cei 35 de ani de când 
tot cânt am realizat sute de prime audiții 
absolute și mulți dintre compozitori mi-
au dedicate piese. Sunt și protagonistul 
unor portrete componistice pe CD-uri 
pentru Carmen Petra Basacopol, Dan 
Voiculescu, Octavian Nemescu, Doina 
Rotaru, Dan Dediu și Violeta Dinescu. O 
șansă uriașă să ai parte, ca interpret, de 
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asemenea creatori. Un program național 
care să pună în lumină creația 
românească este imperios necesar. Mare 
păcat că nu ne mândrim, în general, cu 
compozitorii, artiștii plastici, poeții și 
scriitorii, deopotrivă cu cercetătorii, 
medicii și matematicienii noștri. Am fi o 
țară de invidiat. 
 
Liliana Popa: Societatea a evoluat, avem 
infractori în fruntea parlamentului și 
guvernului. Cum e acum, lumea academică 
a ținut pasul, a coborât și ea ștacheta?  
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Lumea 
academică nu are nicio legătură cu 
infracționalitatea celor care au fost 
desemnați să conducă țara. Păcătuiesc cu 
bună știință și vor răspunde cândva. 
Există însă un anumit tip de păcat 
academic, bunăoară atunci când se 
conferă un titlu de Doctor, pentru o lucare 
în care s-a plagiat sau care nu are un 
suport teoretic serios. Uscături există în 
orice domeniu. Dacă sistemul ar fi unul 
viguros, așezat pe baze trainice, atunci 
oportuniștii și doctorii de mucava ar 
dispărea din peisajul academic. Niciun 
student nu-și dorește dascăli anoști, slab 
pregătiți. În străinătate, profesorii care nu 
au cereri pentru clasa lor sunt eliminați, la 
orice vârstă. La noi, rămân orice ar fi. Se 

perpetuează astfel o anumită 
mediocritate, lucru care ar putea fi 
considerat chiar o infracține, dacă, ani la 
rândul, rezultatele lasă de dorit și se 
distrug generații întregi de tineri.  
 
Liliana Popa:Ce e muzica, domnule Ionuț  
Bogdan Ștefănescu?  
 
Ionuț Bogdan Ștefănescu: Muzica este 
arta fără de care nimeni nu poate trăi. 
Imaginați-vă o singură zi în care nu 
ascultați muzică. Este imposibil. Muzica 
ne însoțește peste tot, fără să ne dăm 
seama: în mașina personală, în mijloacele 
de transport în comun, în holurile 
hotelurilor, chiar și în lifturi, în magazine 
și restaurant, acasă, la nunți și 
înmormântări. Telefoanele mobile devin 
atractive și prin varietatea soneriilor. 
Așadar, poate nu realizăm că ascultăm 
muzică în mod involuntar, dar dacă am 
trăi o perioadă scurtă fără sunete 
muzicale, ne-am isteriza complet, ne-am 
dezumaniza, ne-am stinge, pur și simplu. 
Însă, nu contenesc să spun, de câte ori mi 
se pune această întrebare, că definiția 
ideală a fost data de poetul nostru 
”nepereche”, Nichita Stănescu: ”Muzica 
este răspunsul căruia nu i s-a pus nicio 
întrebare mai ‘nainte”. 

 
 

Marian Moiceanu 
„Gesturile noastre artistice ar trebui să poarte obligatoriu și o dimensiune identitară” 

 
Liliana Popa: După un bogat parcurs 
universitar ațifost ales Rector al 
Universității de Arhitectură și Urbanism 
Ion Mincu. Ce înseamnă acest lucru și de ce 
merită? 
 
Marian MOICEANU: Înainte de a deveni 
rector am parcurs pas cu pas treptele 
carierei universitare. Aceasta a început în 
anul 1990 când, prin concurs, am devenit 

asistent universitar. La 20 de ani după 
acest moment am adăugat la activitatea 
didactică și pe cea de conducere ca 
prodecan și apoi, timp de 4 ani, ca Decan 
al Facultatii de Arhitectură din cadru 
Universității Ion Mincu. În 2016,am fost 
ales rector al universității. Consider că 
decanatul și rectoratul sunt pozițiile de 
conducere cele mai importante, dar și cele 
mai solicitante în cadrul unei universități. 
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Liliana Popa: Ce înseamnă să fii rector ?  
 
Marian MOICEANU: Cred că înseamnă în 
primul rând o recunoaștere, venită din 
partea celorlalți, a unor performanțe pe 
care le-ai dovedit în timp. Funcția de 
rector este una de reprezentare. ceea ce 
spune și face rectorul în spațiul public 
implică, nu doar propria-i persoană, în 
primul rând angajează universitatea. De 
aceea el trebuie să realizeze și să accepte, 
cu luciditate și curaj, o libertate restrânsă 
în exprimare și acțiune. Mai ales azi, când 
totul este răstălmăcit și interpretat. La 
rându-mi sunt atent la aceste lucruri, dar 
nu întotdeauna ce-mi propun îmi și 
reușește. Cred că de vină este și spiritul 
liber al artiștilor arhitecți. Ne manifestăm 
dezinvolt, indiferent de poziția pe care o 
ocupăm în societate...  
Dar mai mult decât atât, pentru mine să fii 
rector înseamnă o angajare responsabilă 
în a face lucruri. Problemele și 
provocările zilnice într-o universitate 
sunt multiple și complexe. Privind cu 
respect la cei care au condus în timp 
această școală, nu poți să nu fi 
impresionat. Nume ca: Grigore Ionescu, 
Ascanio Damian, Cezar Lăzărescu, Emil 
Barbu Popescu, Ștefan Scafa Udriște și 
mulți alții, sunt și pentru mine repere. 
Aceste personalități au contribuit 
substanțial la consolidarea prestigiului 
școlii, atât de specială în peisajul 
universitar românesc și internațional. De 
aceea, ca rector, sunt motivat în a 
continua tradiția și a îmbogății prestigiul 
universității. 
 
Liliana Popa: Oare merită să fii rector ?  
 
Marian MOICEANU: Dacă ar fi să răspund 
repede, uitându-mă cât de mult am albit, 
sau măsurând timpul dedicat 
administrării universității, în detrimentul 
activității de predare, răspunsul ar fi că 
nu merită. Zona universitară 
administrativă este complicată, uneori 
ciudat reglementată, iar problemele cu 

care te confrunți sunt complexe și 
delicate. Dar, asumându-ți cu 
responsabilitate decizii importante, poți 
construi ceva concret în domeniul 
educației. Iar atunci când reușești încerci 
o mare satisfacție. Mă refer la realizările 
 pe care, împreună cu echipa de 
conducere, le-am gândit și implementat, 
consolidând astfel școala pe care cu toții o 
iubim. Chiar și atunci când fiecare dintre 
noi înțelegem să o facem în feluri 
diferite… 
 

 
 
Recunosc că poziția de rector este una 
privilegiată. Poți cunoaște și comunica 
mult mai bine cu membrii comunității 
universitare. O facem cu bună credință și 
bunăvoință, chiar dacă uneori părerile ne 
sunt contradictorii. Ascult, încerc să 
înțeleg, îmi fac planuri și acționez așa cum 
cred că este bine, legal și în interesul 
universității. Iar atunci când așteptările și 
solicitările colegilor dascăli, studenților și 
angajaților sunt satisfăcute, înseamnă, 
pentru mine și pentru echipă, că am făcut 
ceea ce trebuie. Iar pentru aceste eforturi 
nu așteptăm recunoaștere. Satisfacția 
proprie și rezultatele efective trebuie să 
ne fie de ajuns. Am învățat acest adevăr 
simplu, în timp, conducând oameni, 
proiecte și bugete…  
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Liliana Popa: Reguli, legi se schimbă atât 
de des în mediul universitar, din patru în 
patru ani, în funcție de ministru sau de 
vederile... în spațiu ale celor de la 
guvernare. Cum priviți mediul universitar 
din România ? Facultatea de Arhitectură 
rămâne la standardele cunoscute 
indiferent de schimbările impuse ? 
 
Marian MOICEANU: Spuneți frumos 
vederile… în spațiu ale celor de la 
guvernare. Să vezi în spațiu nu este puțin 
lucru. Este o calitate pe care nu toți o au. 
Iar cei înzestrați cu aceasta nu o 
experimentează întotdeauna în folosul 
semenilor. Un guvernant cu vedere în 
spațiu și timp, cu viziune, poate face 
analize și strategii pe termen mediu și 
lung. Dumneavoastră spuneți pentru o 
perioadă de patru ani ? Da, pentru un 
mandat de rector sau decan aceasta este 
perioada. Putem vorbi aici de o stabilitate 
destul de mare. Dar dacă discutăm de 
frecvența cu care sunt schimbați 
guvernanții/miniștrii la noi, vedem că 
acest interval de timp nu se respectă. Din 
păcate,  în domeniul politicilor 
educaționale, este greu să vorbești în 
Romania despre viziune și strategie. 
Proiectul de țară, unitar și predictibil pe 
termen mediu și lung în domeniul 
educație, a rămas un deziderat neatins, la 
fel și asigurarea unui buget de 6% din PIB 
pentru educație. Fenomenul de 
volatilitate mare a celor ce au fost aleși să 
conducă destinele educației în Romania a 
făcut ca instabilitatea și lipsa de 
previziune să anihileze voința sinceră și 
capacitatea managerială incontestabilă a 
multor miniștrii care s-au perindat în ani 
la conducerea Ministerului Educației 
Naționale. Ce politici vizionare poți să 
aștepți de la un ministru, responsabil și 
bun manager, atunci când acesta va fi 
schimbat la scurt timp de la numire? De 
asemenea consider că nevoia de 
continuitate este esențială, deoarece 
aceasta asigură întotdeauna coerența 
politicilor educaționale. Și înca ceva, 

atenția acordată performanței academice, 
de catre cei ce conduc la un moment dat 
destinele educației, trebuie să fie o 
preocupare permanentă. Corect este să 
subliniem faptul că azi, în educație, în 
comparație cu  perioada ce a urmat 
evenimentelor din 1989, s-au făcut 
progrese reale. Imediat după Decembrie 
1989, lipsa de viziune și de asumare a 
unor politici educaționale coerente a fost 
evidentă, iar consecințele acelor poticniri 
și ezitări le resimțim și azi. 
La întrebarea dacă Facultatea de 
Arhitectură rămâne la standardele 
cunoscute indiferent de schimbările 
impuse? vă răspund cu maximă 
sinceritate. Cred că fiecare facultate, de 
oriunde, are ceva valoros care poate fi 
evocat și promovat. La fel de adevărat 
este și faptul că unele facultăți sunt, mai 
altfel, mai performante, mai atrăgătoare, 
sau mai prestigioase. Cred că această 
realitate trebuie acceptată de către cei 
care conduc: facultăți, universități, sau 
ministerul educației. Referitor la 
universitatea Ion Mincu, pentru cei care 
nu știu, precizez că este o universitate 
care armonizează trei facultăți: 
Arhitectură, Urbanism și Arhitectură de 
Interior, fiecare cu programe de studii 
specifice. Întrebarea dumneavoastră se 
referea, nu întâmplător, la Facultatea de 
Arhitectură. Aceasta este cea mai veche 
facultate din cadrul universității noastre. 
Anul trecut am sărbătorit-o pentru o 
istorie de 125 de ani. Este facultatea cea 
mai cunoscută și recunoscută național și 
internațional. Permiteți-mi ca în câteva 
cuvinte să probez această afirmație: 
-  este o facultate de prestigiu și tradiție în 
Romania, recunoscută și la nivel 
internațional prin validarea periodică a 
performanțelor de către prestigiosul for 
Royal Institute of British Architects; 
-   pregătește studenții timp de 6 ani 
(licență și masterat integrat) pentru o 
meserie reglementată la nivel european; 
-  este o facultate frumoasă, dar în același 
timp grea și costisitoare. Aceste atribute 
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sunt reclamate de complexitatea 
meseriei; 
- competențele studenților sunt multiple 
și sunt dobândite prin: proiecte, machete, 
 cursuri, practica de specialitate, excursii 
de studii etc.; 
-  facultatea atrage dintotdeauna 
studenții, la fel și azi când numărul celor 
care promovează examenul de 
bacalaureat este, an de an, mai mic. 
Candidații sunt selectați în urma 
examenului tradițional de admitere. 
Întotdeauna Facultatea de Arhitectură își 
ocupă toate locurile la buget și taxă 
alocate; 
- după 6 ani de studii promovate integral 
studenții susțin în fața unor jurii 
internaționale: disertația, prediploma și 
diploma; 
-  diploma facultății de Arhitectură este 
recunoscută în toată lumea; 
Toate acestea au făcut ca în timp să se 
afirme un spirit aparte al școlii de 
arhitectură. De aceea studenții și 
profesorii de aici se simt mândri că 
aparțin marii comunități a Arhitecturii. 
Dar nu suntem ipocriți, știm că nu suntem 
perfecți… suntem prea orgolioși, 
încăpățânați și ne credem uneori buricul 
pământului... Dar suntem pasionați și 
încercăm să compensăm prin creativitate 
și competitivitate. 
 
Liliana Popa: Ca rector, puteți influența 
direcția în care evoluează UAUIM? Este 
UAUIM o școală bună ? 
 
Marian MOICEANU: Vă spuneam că am 
fost timp de patru ani decan al Facultății 
de Arhitectură. Încă de la începutul 
mandatului mi-am propus un lucru 
simplu: să fac astfel încât, atunci când voi 
părăsi onoranta funcție, să nu îmi fie 
rușine de acțiunile și deciziile mele. Căci 
pentru oricine este important ce lasă în 
urmă. Experiența decanatului mi-a folosit 
enorm și în poziția de rector. La fel și 
activitatea managerială din domeniul 
privat în care activez de aproape 30 de 

ani. De aici și atenția pe care o acord 
modului în care servesc această școală pe 
care am iubit-o ca student, și pe care o 
respect ca dascăl și conducător. Iar acest 
respect îl arăt oamenilor, cultivând 
prestigiul, tradițiile și spiritul acestui loc 
minunat. Am declarat încă de la începutul 
mandatului că nu vreau doar să fiu rector 
și că din această poziție de conducător 
doresc să fac lucruri bune pentru școală.  
Referindu-mă la întrebare și la direcția în 
care evoluează U.AU.I.M. vă răspund 
simplu: școala acționează continuând 
tradiția și ținând cont la direcțiile in care 
evoluează arhitectura, urbanismul și 
designul de bună calitate. Iar aceste 
domenii artistice ajung acolo unde 
profesioniștii de pretutindeni îndrăznesc. 
Argumentând cele spuse vă enumer 
câteva preocupări ale actualei conduceri: 
- asigurarea continuității aspirațiilor 
înaintașilor care au generat: tradiție, 
excelență și prestigiu; 
- acțiuni bazate pe analiză, viziune și 
strategie; 
- asigurarea unui echilibru instituțional; 
- construirea unei instituții cu o mare 
capacitate de adaptabilitate și reacție 
rapidă la provocările multiple din 
domeniul educației, al artei edificării, al 
pieții proiectării și construcțiilor. 
Sunt câteva direcții și preocupări care 
încearcă să vă explice cum înțelegem să 
continuăm și să dezvoltăm o școală bună 
de arhitectură. În acest efort am alături 
echipa de colegi: directorii de 
departamente, prodecanii, decanii și 
prorectorii. 
Permiteți-mi ca în cuvinte simple să 
răspund la a doua întrebare, încercând 
mai întâi să explic ce înseamnă pentru noi 
o școală bună de arhitectură. Se 
argumentează în multe feluri atunci când 
se discută despre acest subiect. Se spune 
adesea că o școală trebuie să fie o 
instituție care formează caractere. Că 
aceasta trebuie să antreneze și să 
transmită studenților competențele 
necesare înțelegerii și practicării 
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meseriilor, sau că este un loc în care, 
împreună, profesorii și studenții 
descoperă cum să trăiască, înțelegând, 
creând și inovând… Toate acestea sunt 
adevărate. Sunt exigențe pe care orice 
școală și le propune și le aplică.   
Dar cu siguranță este mai mult decât atât. 
O școală bună este capabilă să sădească în 
sufletele studenților și dascălilor săi 
tentația și pasiunea de a explora, de a 
pune întrebări și de a căuta răspunsuri. Îi 
face pe aceștia să cultive idealuri și să-și 
dorească să le realizeze. Iar experiența 
începută în școală nu se termină odată cu 
absolvirea și obținerea diplomei. Această 
căutare continuă permanent. Asta cred eu 
că este esențialul într-o școală bună de 
arhitectură. 
Ca aceste lucruri să se întâmple este cu 
siguranță nevoie de oameni potriviți. 
Dascălii și studenții, administratorii, au 
toți rolul lor. Iar conducătorii școlii sunt 
cei care dau direcția. Ei sunt primii 
responsabili de ceea ce se întâmplă, de 
direcția în care evoluează școala. Omul 
sfințește locul, rămâne un adevăr simplu, 
prezent și valabil oriunde și oricând ! 
Și acum răspund fără echivoc la 
întrebarea dumneavoastră: Școala Ion 
Mincu este una bună. Cea mai puternică 
dovadă este că o recunosc și alții. Acest 
fapt nu se datorează doar nouă, care i-am 
fost studenți și care trăim acum, aici. 
Recunoașterea acestui prestigiu se 
datorează în primul rând celor care și-au 
dedicat viața creării unui loc cu un climat 
aparte, benefic manifestării aspirațiilor 
unor studenți și profesori speciali.  
 
Liliana Popa: Dar cultura arhitecturală 
locală? În ce direcție evoluează arhitectura 
românească sub presiunea timpului, 
globalizării şi a schimbărilor economice? 
Se poate vorbi azi de modele și repere în 
arhitectura contemporană românească ? 
 
Marian MOICEANU: Permiteți-mi o mică 
incursiune în trecut. Când eram student, 
în perioada 1979-1985, profesorii și 

studenții de la Arhitectură vorbeau 
românește (eram foarte atenți la ce 
spuneam), dar visau și gândeau în diverse 
alte limbi. Erau limbile țărilor în care 
creațiile de arhitectură erau, sau 
deveneau, repere autentice 
internaționale. Într-o Românie izolată, 
aspirațiile de libertate erau legitime. 
Sursele de inspirație ale arhitecților erau 
reprezentate de creațiile occidentale. 
Arhitectura funcționalistă care se preda în 
școală și realizările arhitectonice ale 
Realismului Socialist, unele fiind reale 
exemple valoroase, nu ne mai erau 
suficiente. De aceea era normal ca 
proiectele noastre să fie puternic 
inspirate din creațiile moderne ale 
arhitecților străini. Iar atracția, uneori 
obsesia, studenților și arhitecților de la 
noi față de arhitectura promovată în 
străinătate poate fi interpretată nu doar 
ca dorința de a fi în pas cu moda, dar mai 
ales ca refuz sau protest la standardizarea 
și prefabricarea impuse în acele vremuri. 
Prin anii '80 au ajuns și la noi ideile 
curentului Postmodern, la care, cu elan și 
încredere au aderat imediat arhitecții 
români. Proiectele inițiale ale: Casei 
Poporului, Bibliotecii Naționale și 
Muzeului National, au fost experimente 
gândite în acest spirit. Dar experimențele 
au eșuat, iar deciziile conducătorului iubit 
au făcut ca proiectele inițiale să fie 
abandonate. De asemenea demolările 
masive și iresponsabile din acele vremuri 
au fost lovituri grele date patrimoniului 
național.  
După '90, imensa deschidere a făcut ca în 
primii ani să existe o perioadă de trezire, 
de căutări, dar și de rătăciri. După o lungă 
perioadă de abstinență artistică, dorința 
de exprimare a arhitecților a fost imensă. 
Conectarea la internațional a fost dificilă, 
destul de lungă, dar s-a înfăptuit pe mai 
multe planuri: legislație, reglementări, 
tehnologie, materiale. Acest lucru a făcut 
ca aspirațiile arhitecților români să poată 
fi satisfăcute. Dar lipsa de experiență, 
lipsa practicii efective și alte neajunsuri, 
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au făcut ca rezultatele de început să nu 
devină toate repere și exemple de bună 
practică. Nu trebuie deci să ne mire faptul 
că au existat și există exemple de non-
arhitectură în care rafinamentul, 
expresivitatea, simțul artistic și bunul 
gust lipsesc.  
Dar firesc, în timp numărul realizărilor 
valoroase în arhitectură a crescut. Autorii 
arhitecți au început să fie cunoscuți și să 
fie căutați de diverși beneficiari 
particulari pentru a le încredința lucrări. 
Majoritatea acestor arhitecți provine din 
Ion Mincu. Însa pentru sectorul de stat, 
comanda socială privind edificarea de 
mari proiecte, nu a funcționat la fel de 
bine. Lipsa concursului public a făcut ca 
proiectele să fie atribuite, de cele mai 
multe ori, unor firme de proiectare lipsite 
de palmares, fără prea multă experiență.  
Nici azi acea fascinație a arhitecturii de 
dincolo, nu a dispărut. Este firesc să te 
raportezi și să te compari cu exemple de 
arhitectură valoroasă. Iar globalizarea și 
internaționalizarea au făcut ca acest lucru 
să fie acceptat ca un lucru firesc. 
Cum se împacă, însă, acestă realitate 
globalizată cu specificul național, cu 
tradițiile și spiritul românesc ? Este 
evident pericolul ca aceste valori 
naționale, care conferă identitate și 
particularitate, să fie alterate. Pentru ca 
acest lucru să nu se întâmple, cu toții 
trebuie să acționăm în consecință.  Iar noi, 
arhitecții, trebuie să gândim răspunsuri 
potrivite la aceste provocări. De aceea 
consider că gesturile noastre artistice ar 
trebui să poarte obligatoriu și o 
dimensiune identitară. 
Despre modele în general și, în 
arhitectură, în particular, pot face câteva 
aprecieri. Este indiscutabil că orice 
societate are nevoie de modele. Acestea 
devin în timp parte a patrimoniului 
național, repere care ajută orientarea și 
devenirea unei societăți. Dar ce observăm 
azi în domeniul arhitecturii și nu numai ? 
Eu disting cel puțin trei ipostaze 

importante prezente azi în societatea 
contemporană românească, și nu numai. 
 În numele egalității prost înțelese, 

cultivarea modelelor naționale 
tradiționale consacrate devine încet, 
dar sigur, un subiect abandonat de 
către școală, politică și mass media. Nu 
trebuie să fii foarte atent ca să observi 
o denigrare sistematică a modelelor 
naționale consacrate. Acest proces 
este continuu și pare să fie uneori 
dirijat. Din păcate și arhitecturii i se 
instituie acest tratament.  

 De asemenea, trăim într-o lume în 
care promovarea cu obstinație a non-
valorilor, a scandalului, obscenului și 
grotescului devin subiecte care ne 
sunt servite cu prioritate, ne otrăvesc 
viața. Pentru că acestea sunt la modă, 
sunt cool. Pericolul ca această realitate 
să creeze false modele și false repere 
este imens. Iar cei tineri sunt primii 
contaminați.  

 Se observă azi o generală lipsă de 
interes pentru descoperirea, 
promovarea și cultivarea de exemple 
contemporane autentice: arhitecți-
autori și realizări arhitecturale și 
urbanistice valoroase. Sunt desigur și 
excepții prin care excelența în 
arhitectură este celebrată, cum ar fi: 
Anuala de arhitectura OAR, Bienala de 
Arhitectura UAR, Romanian Building 
Awards, Trienala Arhitext, etc. Acestea 
 sunt, din păcate ca orice excepții, prea 
puține pentru a contracara fenomenul 
de relativizare și contaminare 
continuă a valorilor autentice.  

Din păcate, rezultatele nefaste ale lipsei 
modelelor se văd pretutindeni. Ignorarea 
valorilor a făcut loc, pe ușa din față și în 
orice domeniu, a imposturii, tupeului și 
prostului gust… 
 
Liliana Popa: Arhitectura orașului 
românesc se raportează la contextul 
internațional ? Au apărut atâtea zgîrie 
nori, fără nici o legătură cu locul, înălțimea 
clădirilor din piață, locul unde au fost 
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construite. Financial Bank - Calea Victoriei, 
celelalte două din Piața Victoriei, 
tomberonul - așa i se spune din cauza 
formei - de sticlă din Piața Charles de 
Gaulle.... 
 
Marian MOICEANU: Putem dezbate mult 
pe aceste subiecte și exemple. Și eu 
consider că este bine să fim critici, dar 
atunci când o facem, este corect ca 
judecata noastră să fie făcută în deplină 
cunoștință de cauză. Să nu facem acest 
lucru doar din plăcerea și vanitatea de a 
critica, pentru că este de bonton, sau 
pentru că așa am citit în ziare și am văzut 
la televizor. Producția de arhitectură 
românească este rezultatul complex al 
unor determinări, acțiuni și eforturi 
conjugate, în care: legislația/lipsa 
acesteia, autoritatea locală, beneficiarul, 
proiectantul și constructorul, joacă fiecare 
un rol important. La noi s-a construit 
mult, uneori haotic. Trebuie să 
recunoaștem că nu toate rezultatele sunt 
exemple de bună practică în arhitectură și 
urbanism. Iar noi, arhitecții și urbaniștii, 
avem partea noastră de vină. Dar simpla 
recunoaștere nu este suficientă pentru a 
schimba lucrurile în bine. Asumarea 
acestei realități triste presupune acțiuni 
concrete de reconsiderare a legislației, 
respectarea codurilor deontologice ale 
breslei, asigurarea unei corecte selecții a 
ofertei artistice, etc. 
Nu tot ce se critică azi, de către oricine, pe 
principiu că este prea înalt, prea vitrat, 
sau în contrast cu contextul, este din 
punctul meu de vedere, argumentat și 
adevărat. Cu siguranță că și caracterul 
abstract al arhitecturii face ca nu toți să o 
perceapă și să o înțeleagă corect. Căci 
receptarea arhitecturii reclamă o 
înțelegere mai profundă a acesteia. 
Dovadă a ceea ce spun este că majorității, 
deși nu recunoaște întotdeauna, îi place 
mai degrabă pictura lui Michelangelo și 
 lui Louis David, decât cea a lui Picasso, 
sau Paul Klee. Gândiți-vă că patrimoniul 
românesc, fără întrerupere va adăuga la 

zestrea sa exemple de arhitectură pentru 
care timpul va da girul recunoașterii. Și să 
nu ne mire dacă unele din exemplele pe 
care azi le criticăm cu vehemență, cei mai 
critici fiind persoane fără expertiză în 
domeniul arhitecturii și urbanismului, vor 
deveni în timp repere arhitecturale 
românești, distincte pentru această 
perioadă a mileniului trei. Iar dacă cei ce 
criticăm azi aproape orice clădire nouă 
apărută în România, vom lua în 
considerare aceste lucruri, poate că nu ne 
vom schimba atitudinea critică, dar măcar 
vom cugeta mai mult înainte să emitem 
judecăți de valoare și verdicte.  
 
Liliana Popa: Ce îi lipsește arhitecturii 
românești în momentul de față? Pentru 
orice creație de arhitectură este 
obligatoriu ca actorii implicați în actul 
tectonic să colaboreze în armonie. La 
început de secol XX au apărut clădirile de 
pe bd. Magheru, unic în lume.... Exista 
atunci o bună înțelegere, un echilibru între 
beneficiar, arhitect, constructor, 
respectând reglementările și legile ! Azi ? 
 
Marian MOICEANU: Că bine ziceți ! Este 
un adevăr valabil și azi. Pentru ca să 
vorbim de o zămislire arhitecturală 
reușită trebuie să existe o echipă 
valoroasă și armonioasă: beneficiar 
deschis la minte, arhitect talentat și 
inginer proiectant cunoscător, un project 
manager onest și un constructor meseriaș. 
Nu întâmplător am subliniat atributele 
esențiale acestor cinci actori. Adăugați vă 
rog la aceste calități și altele pe care le 
considerați ca fiind obligatorii. Nu este 
simplu să asiguri toate aceste competențe 
laolaltă. Când o verigă lipsește sau 
scârțâie, atunci munca întregii echipe este 
alterată, poate chiar compromisă. Iar 
rezultatul final este că acea casă suferă... 
De aceea, când vorbim de autentice creații 
de arhitectură, atunci cu siguranță au fost 
întrunite anumite condiții: 
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 Educația înaltă în domeniul 
arhitecturii, construcțiilor și 
managementului; 

 Gradul ridicat de cultură a celor care 
solicită serviciile unui arhitect. Acesta 
face ca un client să fie mai mult 
deschis spre inovație, creație și nou; 

 Legislație coerentă în domeniul 
arhitecturii și urbanismului. Aceasta 
face ca producția de arhitectură să fie 
controlată prin reglementare, 
eliminându-se interpretările, 
derapajele și excesele.  

 Politici inteligente de promovare în 
domeniul construcțiilor; 

 Promovarea pe scară largă a 
competiției publice. Asigurarea 
acestui aspect face ca cel mai bun să 
câștige, iar alegerea unui proiect - a 
unui birou de arhitectură să fie 
rezultatul unei analize obiective în 
care experiența, palmaresul și 
inovația să fie principalele criterii de 
selecție; 

 Accesul la o tehnologie înaltă, la 
materiale și tehnici noi. 

Dacă toate acestea vor fi asigurate în 
Romania atunci numărul creațiilor 
valoroase în arhitectură va fi în continuă 
creștere. 
Liliana Popa: Dacă ar fi să spuneți 
povestea unei case ce ați considera că este 
important să semnalați ? 
 
Marian MOICEANU: Și noi, arhitecții, 
spunem povești. O facem în felul nostru, 
cu mai mult sau mai puțin talent. Pentru 
mine,Povestea unei CASE a fost 
întotdeauna simplă și foarte frumoasă. 
Așa cum este și gestul celor care, laolaltă, 
săvârșesc cu generozitate edificarea. 
Povestea am învățat-o de la alții, iar la 
rându-mi o spun studenților mei, în 
diverse forme, ori de câte ori am ocazia. 
Încerc să v-o transmit și Dumneavoastră, 
concentrat doar în câteva cuvinte, 
celebrând actul cultural, etic și estetic. 
Undeva, cândva, un om mândru își dorește 
OCASĂ. În timp acesta a văzut și a înțeles 

multe. De aceea vrea ca această casă să fie 
altfel. Să fie doar CASA lui, pentru 
pomenire. Omul mândru știe cum vrea să-
i fie casa, dar nu știe cum s-o facă. De 
aceea, caută și alege un maestru arhitect. 
Are încredere că acesta îl va înțelege.  
Arhitectul maestru îl ascultă. Amândoi se 
sfătuiesc. Vorbesc despre odăi, despre uși, 
ferestre, culori și mai ales despre umbră și 
lumină. Visează împreună la cum va fi. 
Visul arhitectului începe încet, încet, să 
prindă contur. Mintea și mâna lui visează 
și lucrează. Iar schițele sale încep să 
întrezărească volumele, încăperile, 
materialele și culorile. Pasionați 
deopotrivă, arhitectul maestru și omul 
mândru gândesc împreună la atmosferă, 
expresivitate și semnificații. Iar o parte din 
sufletul lor se mută acolo, în casa de pe 
hârtie. Uneori se sfădesc, se împacă, cugetă 
și apoi înțelegându-se merg mai departe. 
Arhitectul visează și desenează cu ardoare. 
Iar desenul lui se transformă în timp în 
proiectul casei albe, cu odăi, uși și ferestre, 
pe un alb de hârtie. 
Ca să-i dea viață, aleg un meșter ziditor. 
Este cel ce  poate transforma visul, 
dorințele și proiectul lor în realitate. 
Ziditorul, la rându-i, este nerăbdător, 
orgolios și dornic să arate că ceea ce poate 
clădi el nu mai poate face nimeni. Așa că 
toți trei, se sfătuiesc și se înțeleg. Zi și 
noapte cei trei trudesc și încet, încet, CASA 
devine obsesia lor. Se roagă fiecare în felul 
său să reușească în dificila încercare. Cu 
toții sacrifică sudoare, suflet și sentimente. 
Sunt atât de implicați în trăire și zidire 
încât fiecare simte  casa ca pe un lucru de 
preț care îi aparține. Zi și noapte. Și după 
toată acestă zbatere, într-o sfântă zi de 
lumină, din orgolii, visare și sacrificii, 
atunci și acolo, se naște o mândră casă 
albă, CASA lor. Spre fericirea lor și a 
urmașilor !  
Dar povestea casei este una fără de sfârșit. 
Căci visul omului mândru, al maestrului 
arhitect și al meșterului ziditor, continuă, 
pentru O NOUĂ CASĂ, altundeva, 
altcândva… 
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Liliana Popa: Ați fost în juriul mai multor 
concursuri de arhitectură. Care sunt 
principalele valori și calități pe care le 
apreciați la proiectele participante și ce v-
ar plăcea să regăsiți la tinerii arhitecți ? 
 
Marian MOICEANU: Am avut ocazia și 
onoarea să jurizez alături de personalități 
ale breslei în diverse competiții: Best 
Diploma Project, Trienala de Arhitectură, 
Romanian Building Awards, Anuala OAR, 
Premiile Alexandrion etc. 
Întotdeauna în evaluarea mai multor 
proiecte aflate în competiție și stabilirea 
unei ierarhii, este implicită comparația 
între acestea. Dar dacă ar fi să enumer 
câteva dintre criteriile cu care eu măsor 
fiecare proiect aflat într-o competiție, aș 
reține: 
 intenția de a rezolva prin proiect 

probleme contemporane în folosul 
oamenilor; 

 inovația, creativitatea și îndrăzneala 
conceptului și a gestului artistic; 

 sensibilitatea soluției propuse care se 
traduce și în sensibilitatea prezentării 
proiectului; 

 claritatea, simplitatea și expresivitatea 
ideilor, soluției și rezolvărilor; 

 sunt atent și onorez de asemenea 
ideea/conceptul inițial al proiectului. 
Căci consider important să fie 
premiată o idee generoasă, care se 
poate dezvolta în multe variante 
plecând de la conceptul inițial al 
proiectului. 

 nu în ultimul rând, apreciez pe lângă 
rezultatul final prezentat într-un 
proiect și complexitatea parcursului și 
profunzimea ideilor.  

Ce mi-ar plăcea să descopăr la tinerii 
studenți sau arhitecți ?  
Sunt dascăl de aproape 30 de ani în 
această școală. Viața din Arhitectură, 
spiritul acestui lacaș unic, m-au fascinat 
înca de când eram student. Ulterior, ca 

profesor, am avut ocazia să cunosc 
studenți și… studenți. Mă bucura 
întotdeauna să-i descopăr și să-i înțeleg. 
Sunt oameni diferiți, interesanți cu 
caractere și trăiri altfel. Învățăm unii de la 
alții. De aceea sunt bucuros că sunt aici. Și 
pentru asta sunt recunoscător destinului 
și celor care m-au format. Sunt cu 
adevărat fericit atunci când descopăr că 
un student are pasiune, își pune întrebări 
și caută răspunsuri. Pasiunea cunoașterii 
este indispensabilă pentru un arhitect. 
Sunt încântat când văd un student care 
are ambiția și orgoliul de a-și transforma 
visul 3D într-o realitate sensibilă care să-i 
bucure și pe ceilalți. Fără acest fel de 
trăire și generozitate edificarea nu se 
poate ridica la nivelul artei. Poate și de 
aceea studenții noștri sunt pentru noi, 
dascălii, surse de imense satisfacții. Iar 
noi, simțim și înțelegem la rândul nostru 
să fim recunoscători ! Pentru aceasta 
ocroti m pe cei care visează frumos și 
sensibil la O CASĂ ALBĂ, undeva, 
cândva...  
 

● 
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Cleopatra LORINȚIU  
 

”Oraș greu e Ierusalimul”:  
lumea poeziei lui Menachem M.Falek  
 

oezia lui Menachem M.Falek a 
fost pentru mine, o revelație: 
când l-am întâlnit întâia oară, la 

Tel Aviv, și a înșirat pe masă o sumedenie 
de plachete în ivrit și printre ele una, 
rătăcită, în românește, publicată la Casa 
Cărții de Știință,(!) sincer nu aveam nici o 
presimțire despre ce pepită se ascunde 
acolo. A trecut ceva vreme și am deschis 
cărțulia. Voci din camera răcoroasă. Am 
citit o poezie. Apoi am mai citit una. Am 
terminat cartea lăsând la o parte tot ce aș 
fi avut de făcut. Funcționara banală și 
deseori frustrată care eram, lăsa loc 
poetei din mine care se bucura de 
descoperire. Căci poezia ” se simte ”!  

Într-o foarte frumos închegată și 
argumentată prefață, Mihai Barbu ni-l 
descrie pe autor, traseul lui de copil evreu 
bistrițean care face Alia împreună cu 
părinții lui pe când avea vreo unsprezece 
ani. Cum ajunge el la Ierusalim, face școli 
și se înamorează de orașul-cetate de 
piatră alburie, orașul-centru al lumii și 
frământării... de când lumea. Cum se 
îndrăgostește el pe viață de acest oraș și 
cum devine Ierusalimul fundalul lumii 
sale poetice. Orașul ”cu fața bătrână, cu 
riduri peste riduri, cu cărări și case care au 
încărunțit.”  

Adevărul este că M.M Falek are 
capacitatea de a ne arăta o lume a lui, o 
lume poetică .Nu prea e nimic ”în plus” în 
ceea ce scrie.Convinge fără risipă de 
mijloace dar convinge imediat :”Zilele 
nevinovăției/Fug una după alta/Copilărie 
solară/Pe care nu știi să o prețuiești./Și în 
zilele cărunte/Pline de amintiri/Vrei 
numai să revii/ În trecut./Dar picioarele 
refuză/Să mai fugi/Înainte./Nu ai altă 

alegere,/Și poate bucuria/Va fi la 
următoarea ta întâlnire cu un doctor/Ce-ți 
va elibera rețeta cea nouă./Îngrijorarea că 
ai o durere.” ( etc..) E o poezie a unui timp 
al vieții, a unei vârste conștientizate, fapt 
de natură să transforme în semn și sens 
de preț, orice amănunt, orice imagine, 
totul. Există o pudoare a tragismului 
existențial ( în fapt, traklian) în aceste 
versuri și cred că tocmai asta ”răpune” 
emoțional cititorul. Firescul comunicării. 
Unele poeme par a fi jurnal ( jurnal de 
spital),de alfel abundă imaginile, reperele 
medicale, săli de operație, 
anestezii,cauterizări dar totul se salvează 
în puritate lirică atunci când cade câte o 
întrebare ca un semnal muzical ”Oare 
venit-a ora?//Poate în teritoriul 
înzăpezit/Il va lăsa pe cel/Ce nu mai poate 
ajuta tribul /Drumul spre zero absolut/Și 
chiar sub el.”  

Aprehensiunea persecutoare cum 
poate ar fi spus Maurice Blanchot, e 
prezentă, e obsesivă. Dar cu câtă eleganță 
și pudoare!”În cărțile vechi /Mai sunt 
versete ce spun/”nu uita de bătrâni”./Dar 
am uitat de mult unde se află/Acele 
versete.”  

Într-adevăr autenticitatea e calitatea 
dintâi a acestei poezii despre viața de 
toate zilele, ritualurile ei, despre familie și 
copii, despre amintiri.”Să vorbească cu 
morții știa./Fiecare adresă, fiecare 
nume./Pași în crescendo./Se apropia de 
lespedea din marmură sa gri/ Și fața i se 
lumina/ să vorbească cu morții lui îi 
plăcea.” Cred că poetul ar fi surprins să 
afle câte afinități există între lumea 
poeziei lui și a unor poeți de seamă din 
România precum Florin Mugur, Adrian 

P 
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Popescu sau Ileana Mălăncioiu! ”Acolo,în 
ulițele strâmte/La trecerea încurcată 
dintre casa unuia și a altuia/Reușea să 
treacă repede./Știa să îndepărteze frunzele 
veștede/Cu o creangă adunată de pe 
pământ.La casele celor iubiți,ultima lor 
casă/Ultima privire./Și la sfârșit 
despărțirea/Pe încă nu știu câte zile./Până 
când va ajunge în oraș,în cartierul fără 
vise./Până la monologul viitor.”  

Menachem Falek scrie în ebraică și în 
română, ceva din modul sentențios al 
scrierii într-o limbă sintetică cum este 
ebraica se transmite în caracterul 
sentențios al unor spuneri.”Pe străzile 
negre/Se învârt caractere întunecate.” 
scrie el într-un poem amplu Tranziții, un 
poem social-politic-istoric cum vreți să-i 
spunem, un poem despre țara în care 
trăiește și furtunile ei.”Împotriva tăcerii ” 
este un alt poem din această zonă a 
responsabilizării ca cetățea. Faptul că 
poetul trăiește în filozofie și adesea în 
existențialism, nu înseamnă că nu e atent 

și prezent. Așa cum își iubește cu 
disperare locul în care trăiește:”Asta-i 
partea de pământ/Pe care o sfințești/În 
amintirea liniștii/Predării/Ca să mai 
viețuiască/Incă vreo câțiva ani de 
minute/Și când vor ajunge/La porțile 
cerului/Vor privi cu ochii aburiți pentru 
/că nu vor înțelege întrebările 
/Îngerilor/Pentru că au uitat înțelesul 
cuvintelor/al virgulelor /și al 
punctelor.”Felul său de a fi, autentic și 
lipsit de morgă, a fost convingător și 
atunci când l-am invitat la o întâlnire la 
ICR Tel Aviv căci el povestește cu 
naturalețe și nu se împăunează cu merite, 
cu funcții literaro-poetice ( cu toate că a 
avut și mai are, succese și merite sociale) 
pentru că el știe că numai ea, poezia, 
contează cu adevărat și nu laurii trecători 
sau intrigile inutile și distructive. El este 
cum se autocaracterizeaza într-o 
poemă:”Da, un poet care-și pune, 
câteodată, inima lui la încercare.” 

Tel Aviv, 21 martie 2020 

 
 

Liviu PENDEFUNDA 
 

Sub aripa Îngerului Păzitor 
 

emarcăm la poesia lui Cristinel 
Popa o evoluție majoră, volumul 
de față, împlinind, după trepte 

inițiatice complexe, perfecțiunea filonului 
liric. Ce vreau să subliniez? Cunoașterea 
formei în care harul poetului să se poată 
scălda plenar pentru a satisface plăcerea 
cititorului este parte din esența unui 
poem. 

După multiple realizări în exprimarea 
artistică a ideilor, artistul revine cu un 
grupaj genial (nu exagerez!) ce respectă 
creația literară. Prologul și epilogul, 
argumentate de conținut sunt adevărate 
și firești șocuri fantasmagorice pentru un 
iubitor al poesiei. Pămant și durere…/ Un 

iepure și-un fluture/ și-o pasăre/ Mi-au 
croit cărări de vis/Dar drumurile, 
drumurile, doar EA mi le-a deschis! 
(Nirvana). Premiul pentru debut al 
Editurii Contact international (2000) a 
deschis apetitul poetului pentru a urca 
Parnasul și chiar a'l depăși înspre zări 
galactice. Exemplul său fiind O pasăre 
rară, etern curgătoare, /Se desparte de cer 
și lunecă lin, pătrunde în gânduri, 
/Zvâcnește în trupuri... A curs vreme de 
sute de ani /Până-ntr-o zi, când a zburat 
senină în afara Căii Lactee (Pasărea 
curgătoare), în care întrevăd 
personalitatea sinelui său liric.  

R 
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Nu mi-am propus să elogiez poetul, 
dar obținerea rețetei alchimice a acestei 
arte și realizarea marii opere în athanorul 
său virtual nu este atât lectura marilor 
poeți ai lumii și ai timpurilor românești ce 
par a influența gândirea autorului cât 
reușita sublimării esenței cuvântului în 
forme din geometria sacră. Întrevăd 
printre versuri o legătură spirituală cu 
Lucian Blaga, A.E.Baconski, Nichita 
Stănescu și Ion Alexandru Angheluș. Fiind 
format în spiritul marelui său dascăl, 
Angheluș, ne introduce în imaginația sa 
debordantă: Umbrele cailor de lut sunt 
falnice, maiestuoase/ Te strivesc. (Urmele 
cailor de lut) și în tonul valențelor 
blagiene a emigrat pe tărâmuri fără 
umbre, în tăcere. E în buzunarul celor ce se 
duc de pe astă lume… Nefericit nu 
înseamnă de fapt fericit? Ca poet, mă 
refer…. (Nu pot să scriu cuvântul 
fericire). În același timp tributar 
generației îl ascultăm pe Cristinel Popa 
afirmând nichitastănescian că în loc de 
om, aș fi vrut să fiu/ Plânset (În loc de) și 
chiar să găsească oportunitatea: Dar aș 
putea să mă strecor printre noduri și 
semne (Să-mi spuneți), urmată de poemul 
Ce bine că suntem. Asemenea discursului 
liric baconkian poetul se identifică cu un 
pustnic modern: Sunt pustnicul modern,/ 
Mă ascund nu pe muchii de munte, ci-ntre 
oameni. Își recunoaște apartenența la 
societatea contemporană: Lucrez în port, / 
Chiar dacă Iașiul, se știe, nu are flotă 
maritimă/ Nici bărci pentru promenade, / 
Bahluiul a secat,/ însă eu descarc zi de zi 
saci întregi, cu sărăcie și patimă, / Sunt 
hamal în portul bunei cuviințe (Sunt 
hamal), se integrează în atmosfera 
orașului în care trăiește, deși este 
melancolic după Hușii copilăriei: Azi am 
muncit iar pe brânci în port, / Viața de 
hamal e o imensă corvoadă, / Muncesc și 
beau cu camarazii mei în cârciume arse/ 
Sub straturi de fum/ Pe sub arcadele 
cerului/ Plouați de fulgerul boemiei/ Atinși 
de vântul nebuniei. (Prietenilor mei de 
grajd) și remarcă viața care se desfășoară 

în jurul său cu un ochi atent și perfor-
mând metamorfozele mitologiei fantasti-
ce: Când bărbații de pe tabla de șah se 
ridică și îți spun încotro să te duci./ și 
tocmai ai consumat un fel de ciupercă,/ și 
mintea se târâie pe jos/ du-te și întreab-o 
pe Alisa/ cred că ea va ști. (Iepurele alb). 

Temele propuse elogiază dragostea 
(Iubita mea), citadinul (Recviem pentru 
regii Iașilor),  zidirea universului 
manolesc interior (A murit bătrânul 
zidar), filosofia existenței transcedentale 
și efuziunii solare franciscane (Soare, 
bună dimineața). Sunt plăcut 
impresionat de stilul propriu, 
inconfundabil al poetului care ne uimește 
cu implicarea psiho-filosofică: 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! (Eu nu sunt cel ce îl vedeți 
acum!) și care permanent obsedat de 
interferențele cu inteligența artificială știe 
că prietenia pe facebook e o floare rară/ 
Un fruct amar, un pericol ascuns/ O 
prietenie între doi și mai multi ce se văd, 
unii / Doar pe gaura cheii / Internetului… 
(Prietenia pe internet); deci are o 
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! 

Un poem de largă respirație și 
profunzime spirituală este Morișca – ar 
merita citat în întregime, dar las 
cititorului această provocare și ispită. Nu 
pot încheia recomandarea lecturii acestui 
volum liric de excepție fără a mă referi la 
taina tâlcului  hermeutic pe care o oferă 
Cristinel Popa spre a fi decodată în 
accepțiunea fiecăruia dintre noi, cea care 
o întâlnim în poemul care dă numele 
întregului. 
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 

Truth and Grace 
 

Nu se poate ca, vorbind de dubla ipostază 
a medicului savant și poetului elevat Liviu 
Pendefunda, să nu te oprești (domnia-sa 
însuși a făcut-o în câteva rânduri) la 
inerentele interferențe și dezbinări de 
destin ce i-au marcat plenar existența. 
Împreună, și medicul, și poetul, sunt 
chemați să participe la nobila misiune de 
reparare a stricăciunilor lumii, prin 
seringă și bisturiu, unul, prin simbol și 
metaforă celălalt, prin scădere de rău, 
unul, prin adaos de frumusețe, celălalt. 
Dincolo de imersiuni și investigații 
dirijate statornic, cu program (dur și 
constrângător adeseori), în „corola de 
minuni”, văzută și nevăzută, a lumii, o 
prezență de har divin și inefabilă 
vrăjitorie încape aici. „Un magician 
oscilând între fizică și metafizică” se 
autodefinește Liviu Pendefunda undeva. 
Un solomonar, îndrăznesc a zice, apelând 
la inventarul mitologic autohton, 
mișcîndu-se cu abilitate între Tărâmuri. 
Imanență și transcendență, așadar. 
Constantin Ciopraga ne propunea și el o 
dicotomie: astre și neuroni. S-au adunat, 
din ambele direcții, numeroase contribuții 
(răspunzând provocării unui 
intervievator, autorul și-a luat răgazul și a 
numărat, cu ceva timp în urmă, peste 100 
de titluri) ce i-au adus recunoașteri și 
recompense la înalt nivel științifico-
academic și literar-artistic. Nu sunt 
tocmai comod de citit cărțile domniei-
sale, care te împovărează sever, nu doar 
cu număr cumulativ de pagini (unele 
ajung singure la 700), dar și cu bogăție de 
idei și cu generoasă încărcătură 
expresivă. Autorul nostru e un 
renascentist rătăcit în vremea de acum, 
cam meschin-superficială, cam frivol-
risipitoare. Cred că i-ar fi plăcut să 

trăiască în epoca lui Pericle, frecventând 
grădina lui Akademos de lângă Atena, 
alături de Socrate, Platon, Aristotel, 
admirându-l pe Fidias, vizionându-l pe 
Euripide, ori, peste două milenii, la 
Florența,  „conversând lejer cu Pico de la 
Mirandola şi cu Lorenzo de Medici în 
grădinile de la Castello”, cum și-l 
imaginează criticul de artă Valentin Ciucă. 
Un confrate poet, Daniel Corbu, îl vede ca 
pe un demn ucenic al divinului Leonardo. 
Nu i-ar sta rău, zice Ioan Holban, nici 
printre romantici, și pe acestă sugestie mi-
l închipui și eu aflat în bună tovărășie la 
curtea lui Goethe de la Weimar. O 
publicație construită pe un model 
renascentist cu inserții romantice 
ambiționează să fie îmbelșugat elaborata 
revistă „Contact internațional”, adunând  
într-un veritabil Sympósion, exigent elitist, 
creatori de ținută de la noi și de pe alte 
meridiane ale lumii, în care literatura 
(poezia, proza, critica literară, eseul) intră 
în dialog armonios și fertil cu filosofia și 
știința, cu muzica și artele vizuale. O 
frumoasă carte de vizită a inițiatorului ei. 

Despre volumele de poezie ale lui Liviu 
Pendefunda, de la cele de început, cu 
titluri care-i conturează profilul artistic, cu 
teme predilecte, metafore obsedante, 
strategii ritualice (neobișnuite în peisajul 
liric optzecist), Sideralia, 1979, Farmacii 
astrale, 1981, și până la mai recent 
intitulatul Din adâncul meu, s-au scris 
pagini de excepțională magnitudine, 
comprehensiune și prețuire, semnate de 
istorici și critici literari de prestigiu, de 
parteneri de idei ori tovarăși de breaslă. 
Printre mulți alții, Constantin Ciopraga, 
Ioan Holban, Emanuela Ilie, Constantin 
Pricop, Liviu Ioan Stoiciu, Mihai Cimpoi, 
Cornel Ungureanu, Constantin Trandafir, 



Toamrna 2020  | Contact international 817 

 

Theodor Codreanu, Calistrat Costin, Ion 
Hurjui, Valentin Ciucă, Daniel Corbu, Geo 
Vasile, Lucian Alecsa... Ele ar putea face 
obiectul unui bogat volum omagial, cu 
care confreria critică ieșeană ne rămâne 
încă datoare, reiterând imaginea familiară 
și totuși, pe destule paliere,  enigmatică, a 
„Călătorului astral”, cum îi place să se 
recomande poetul, navigând printre 
întrebări, certitudini, îndoieli, către 
limanul de lumină al Adevărului absolut. 
Dacă nu încă atins, el pare întrevăzut, 
precum Tărâmul Făgăduinței de către 
biblicul Moise odinioară, rămas la porțile 
sale prin voință divină.  

Poarta este un topos recurent în 
recentul volum pe care Liviu Pendefunda 
ni-l propune acum, Adevăr și har, în 
fulgurațiile de gând ce-i însoțesc versurile, 
desprinse din jurnalul său de „profet 
călător”: „Umil, grav și solemn e ritualul 
trecerii prin poarta basilicii, întâmpinați 
fiind de sfinți, dragoni, sfincși, lei - 
păzitori ai pragului în ambientul sacru din 
lumea profană”; „Simbol al porților cerești 
e trecerea spre peștera cosmică a 
chaosului tălmăcit din Cuvânt și nimeni 
nu'l poate ști în întregul lui”; „Poarta: alții 
n'o văd, dar tu, de ce mi-o arăți mereu? Și 
ea'i singura cale pe care o credeam ca un 
har doar în vis”. Trecerea între interstiții 
(Faliile revin obsesiv în titluri de carte) 
are loc în ambele sensuri. Noul volum ne 
sugerează o întoarcere acasă a acestui 
Ulysse al cerului cu umerii poleiți de  
nectarul cu greu adunat al înaltelor 
Adevăruri. Poetul nostru este – îl 
deconspiră tovarășa sa de viață, poeta și 
eseista Carmen Julieta – „unul dintre 
puținii inițiați care au primit dreptul să 
ocupe unul dintre cele 25 de fotolii ale 
Înțelepților Lumii”. Dar, dincolo de 
sentimentul împlinirii,  se degajă din 
paginile cărții recente și  o abia 
perceptibilă oboseală, un aer de blândă 
tristețe pe care i le detectam și într-uu 
interviu acordat unui prieten la 
împlinirea vârstei de 65 de ani: „Poate că 
și suntem într’un asfințit pe care dorim 

să’l perpetuăm cât mai mult și să adunăm 
ca într’un bilanț, ceea ce spui tu, roadele 
toamnei în perspectiva sclipirilor 
datorate reflectărilor de lumină și 
sacralitate ale iernii”. După lungul 
travaliu, cu confortabile victorii, în 
fascinantul și veșnic mișcătorul orizont al 
Cunoașterii, Liviu Pendefunta își poate 
revendica dreptul la îndoială, eroare, eșec, 
cum vedem în același interviu luat de Vlad 
Scutelnicu în martie 2017, în care-și sună, 
scuturându-le, și ca pe un memento, și ca 
pe un avertisment, lanțurile tragicei 
condiții umane: „Unde sunt eu? Care mi-e 
personalitatea? Unde e omul care doream 
să fiu – animalul primitiv, gânditorul, 
magicianul sau înțeleptul profet în direct 
contact cu divinitatea? Sau nimic din toate 
acestea? Să fi ajuns un amalgam de stâncă 
zdrobită într’o mocirlă în care sfârâie 
gheața în lavă și fum? Acum când 
cuvintele mele se repetă fără să 
definească un suflet curat, liber și sunt tot 
mai greu înțelese – îmi par uneori 
artificiale, fără legătură cu sufletul. Pentru 
că omul e plin de iubire, cum spui tu, 
trupul și sufletul îl conduc, dar dacă le 
părăsește, spiritul nu’l mai poate defini ca 
om, ca parte a lumii în care trăiește”. Nu 
mulți dintre noi au tăria unui astfel de 
sever și demn demers introspectiv. 
Confruntarea cu Timpul, marele „monstru 
orb”, cum îl numeau romanticii, face parte 
din efortul  poetului de înțelegere a 
propriului destin, evident în paginile 
volumului Adevăr și har:   „M'am înțelenit 
în timpul fără tăgadă de zare aprinsă în 
necazuri și jale. Am scris mereu în 
paginile minții și frică îmi este încă să 
redau amintirea lor”. În acest context, 
sentimentul tragic al Limitei, e prezent 
mai pregnant în secvența pe care aș numi-
o „Poemele Miroslavei” (Miroslava 
ieșeană, în traducerea latină a autorului, 
Gloria Pacem). Nemurire se intitulează 
unul dintre acestea, datat 16 ianuarie 
2020: „Nu pot să cred c'ai fi putut/  să mă 
condamni la nemurire/ dar nici în vis n'aș 
fi crezut/ că mă voi stinge în murire/  de 
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simplu om,/ un animal din stele aprinse 
decăzut.// În mine azi nu mai apar/ nici 
aripi în plutire,/ nici stins din vechi 
amnar,/ și totuși mă înalț/ un simplu 
animal/ ca spirit în divina nemurire”. Iată, 
peste o lună, și difuza astenie de toamnă 
târzie despre care am vorbit mai înainte: 
„Sublimă’i valea din vârful unui munte/ 
simțintită’n adâncimi de foc;/ e legănarea 
minții, valoarea unui joc/ ce nu mă mai 
atrage/ sub pletele’mi cărunte”. Să mai 
amintim, din același ciclu „al Miroslavei”, 
și un, ca să spunem așa, „triptic al 
pandemiei”, tribut de neevitat al 
prezentului, compus în luna martie a 
aceluiași an, cu imaginile ei de coșmar: 
„Iar porțile noii cetăți pustii/ mi se păreau 
coloanele de templu mort;/ doar gemete 
fără speranță’n cort/ erau dovezi că încă 
mai sunt vii”(Mormânt coroniform); „Sunt 
azi pânze de păianjeni în uzină/ și’n 
locu’n care fosta-ai trează,/ tu, viață’n 
cerul sacru răstignit” (Alienare globală ); 
„Nu sunt pastile, gelule/ să mă ferească/ 
de lumea ce n’o știm,/ pe care însă prin 
ochelari și mască/ în teroare ne-o 
închipuim” (Cubul alchimic). 

 Dar, să nu ne înșelăm, structura de 
esență a lui Liviu Pendefunda nu este a 
unui defetist, ci aceea a unui mereu la 
post Mușchetar al Cuvântului. Conștient 
de sacrala sa menire, nu în depărtatele 
ceruri, ci aici, pe pământ. Iată, în paginile 
noului său volum, cu accente evident 
biblice, în versiune proprie, o dârză, 
lucidă, orgolios-umană luptă cu îngerul: 
„Sărmane Om, strigase îngerul/ pregătit 
să încovoaie-un trup bătrân,/ ... mi's 
aripile încă/ puternice și'ți spun:/ nu am 
venit să sting un cuget/ nici s'adun/ 
oasele tale sleite de acum/ ci să dau liber 
gândului străbun/ închis în vânt și carne 
de pământ./ Sărmane Om, doar trupului i-
e somn/. Lasă'l să doarmă!/ iar tu, 
urmează-mă'n eter!// Tu, înger prost, aici 
am fost/ o împlinire ce n'am avut-o'n 
cer.../ și nicidecum o entitate fără rost.// 
Așa i-am zis acelui înger ce n'a înțeles / de 
ce de-acest pământ mă cramponez...”. Un 

refuz al evadării gratuite din contingent 
avem aici. Dimpotrivă, transferul de 
transcendență către această lume profană 
e sarcina nobilă asumată de gânditor și 
poet. Revin din volumele anterioare 
temele predilecte: lumina, creația, iubirea.  
Aceasta din urmă, în mod manifest sau 
discret, copleșesc paginile noii cărți care 
se deschide cu dedicația către „cufletul 
pereche” al autorului: My Lady Julieta. Sub 
semnul iubirii, ridicată pe un piedestal al 
diurnei sfințenii, se așază frumoasele 
invocații ce formează structura de 
rezistență a volumului. El își trage 
substanța și sensul din această religie a 
iubirii, pe care în literatura noastră au 
ilustrat-o atât de magistral Eminerscu, 
Blaga, Stănescu. Doar aici, singura victorie 
prin capitulare necondiționată  este 
posibilă. Iată. „Așa şi eu, iubito,/ aprind şi 
iar aprind dragostea noastră/ pe-altarul 
nemuririi când/ ultima lumină s'a stinge 
dincolo de munţi.// Am fost tentat o 
clipă/ să'i spun iubitei mele: /« a ochilor 
lumină doar tu ești »/ Și-așa am înțeles / 
că'n ochii Julietei e strălucurea pură/  a 
Luminii Tale./ Îți spun atâta doar: că nu 
mă păcălești;/ iar ea divină'mi este,/  
pentru că Tu, clipă de clipă,/ de'i zi ori 
întuneric/  –  nu'i vis – /  mi-o dăruiești”; 
„Înconjurat de-oceane de iubire/ știu că 
trebuie să mor./ Minuni plutesc 
luminile'n gândire/  și-adâncurile mă 
străbat când zbor./ Nu'i nicăieri, nicicând 
cel ce am fost,/ nici amintirea ta pe care-o 
port/ un spirit, Julieta mea, un vis.../ 
Înseamnă că deja sunt mort”; „Mă'nchid în 
alb, iubito,/ știind culoarea trandafirilor 
ce'ți plac; / în trupul soarelui mă'nchid,/ 
de-acolo doar tu să mă simți venind.../ tu, 
înger, întregul meu al tău fiind.// De 
trandafiri e spațiul plin/ și știu ei cât de 
mult îți plac; / de-aceea'n ei m'ascund de 
ani treizeci, / iubito, și mă închid în alb”.  

Asupra acestui aspect definitoriu, 
trecut îndeobște cu vederea de 
comentatorii poetului, seduși firesc de 
insolitele invitații ale autorului în stranii 
universuri luminescente guvernate de 
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gnoze, semne și simboluri hermetice, 
alchimice, rozicruciste, masonice..., aș 
vrea să mă opresc în continuarea 
considerațiilor mele, reluând gânduri mai 
vechi privind întreaga creație a lui Liviu 
Pendefunda, cel care într-o mărturisire 
recentă punea propriul cămin, prezent și 
palpabil, în centrul iradiant al bucuriei 
sale de a fi. Un cămin  așezat sub benefica 
zodie a lirei. Fie-mi iertate, într-aceasta, 
irepresibilele ușor retorice efuziuni 
afective. Ce înseamnă, m-am întrebat, 
așadar, să locuieşti sub aceeaşi boltă 
înstelată a artei, tu şi ai tăi, să respiri 
adică, să te mişti, să visezi, că te bucuri şi 
să te întristezi, sub semnul unui destin 
comun asumat. Devin, astfel, banalele 
întâmplări ale zilei un ritual, începând cu 
acela al întâmpinării soarelui, dimineaţa, 
ca-n confreriile pitagoreice, cu versuri şi 
cântece? Capătă ele, pentru tine, un ritm 
şi un sens, un sunet aparte, elevate, 
dincolo de haosul şi larma din juru-ţi? Te 
regăseşti, aici  şi acum, ca un altul, un 
oaspete, un emisar al unei mirifice, mitice 
Atlantide, din zgârcitele dezvăluiri 
platoniciene? Un conectat la muzica 
sferelor? Un luminător? Întrebările 
acestea mi le-am pus când, în rafturile 
bibliotecii mele de poezie, la numeroasele 
volume ale lui Liviu Pendefunda, le-am 
adăugat și pe cele ale doamnei sale, Julieta 
Carmen, apoi, sosite într-o precipitare 
ameţitoare, ale mezinei Elleny… Întrebări 
ce mi le reactualizează acum noul volum, 
Adevăr și har. Volum ce se așază într-o 
continuitate statornică. Nu cred că s-au 
realizat în literatura nostră, de la Arghezi 
încoace, mai desăvârşite modele ale 
eroticii conjugale. Numeroase poeme din 
succesivele tomuri începând cu Falii 3,  
din 2000, sunt tot atâtea misive de 
dragoste ardent-pătimaşă, cu adresare 
directă, fără falsă pudoare: „iubito, e 
timpul ca pomii-n floare să ne ningă” 
(Împliniri), „Dragostea mea, mi-e dor de 
liniştea pe care o strecori în mine” 
(Scrisoare din zodiac), „În suflet sunt, am 
fost, voi fi în tine// Un călător numai al 

tău, dorito,/ Tu eşti răspunsul meu şi o 
ştii bine” (Falii 4), O, tu, cea mai 
minunată/ cu nume de poem de foc” 
(Frenezia de culori), „Credinţa noastră, 
Julieta,/ e drumul spre-a-nţelege şi 
cunoaşte/ taina ce-n cuvânt sălăşluieşte,/ 
şi-i misterul” (A & Ʊ), „Iubito, lumea 
noastră nu mai crede/ în frumuseţea 
vieţii. Numai noi cer fiind/ tainele sacre 
ale existenţei/ le-nţelegem/ Ne-am 
reincarnat ca să ne-ntîlnim…” (Cerurile 
dinspre seară), „De ce iubito, acum, cînd 
doi copii/ Mi-ai dăruit, nu vrei/ Să fiu şi 
eu, la rându-mi, tot copil,/ Să mă adun în 
braţele ce nici timp nu au să mă aline...” 
(Xantos în oglinda timpului), „Iubito, viaţa 
e moarte şi moartea e eternă şi vie” 
(Poema Misterelor). Nu puţine sunt 
poemele însoţite de dedicaţii precum 
acest Rondel ca o aniversare, datat Iaşi, 
2004, cu specificarea „Julietei, la 15 ani de 
iubire”. Alteori, volume întregi, precum 
Farmacii astrale, sunt puse sub semnul 
stimulativ al aceleiaşi destinatare: „Muzei 
mele, Julieta Carmen, trandafirul, zâmbetul 
şi îngerul din viaţa mea”. Acelaşi lanţ 
existenţial îi condiţionează lui Liviu 
Pendefunda fiinţa şi-i dictează poemele 
carmeniene, de foc, de pământ şi de aer, 
formând ciclul Razele Uraniei din Poema 
monadelor şi a trupului (Falii 8, 2010); 
primul merită reprodus integral, ca o 
mărturie a deplinei comuniuni, în trup şi 
în duh, cu providenţiala parteneră de 
viaţă, aducând în profan, parcă, acorduri 
celeste de ritmuri şi imagini ale psalmilor 
davidieni: „Tu, cea ce dai culoarea cea mai 
dragă ce ochii pot s’o dea iubitului şi 
luminii,/ tu, cea care ştii să strângi în 
braţe omul şi să se topească de plăcere,/ 
tu, cea care nu cunoşti cât suferă barbatul 
din mine de durere,/ tu eşti minunea care 
născută din patima mea e dorul dăruit 
iubirii.// Tu, cea care ţi’ai pierdut 
orgoliile’ntre zbuciumate aşternuturi,/ tu, 
cea care ai găsit aleanul în albul nesfârşit 
al unei roze şi’n rugile sale,/ tu, care m’ai 
găsit pe mine visând şi suferind, simţind 
cum viaţa se prăvale,/ tu eşti minunea ce 
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s’a renăscut între atingeri şi săruturi.// 
Tu, cea care eşti şi dor şi neuitare, adu’mi 
din tine parfumul de petale,/ tu, cea care 
plângi şi lacrimile râd zărind corabia care 
zboară să’ţi aducă împlinire,/ tu, cea care 
simţi adâncul de speranţă în darul unui 
vers ce’noată în iubire,/ tu eşti minunea 
iernii nerăbdatoare să se 
împrimăvărească’n soare.// Tu eşti 
poemul meu de foc care mă arde şi 
sublimat mă’nalţă în lumină,/ tu eşti 
lumina care dintre umbre în athanor m’a 
ridicat şi mă alină”. Splendidă şi această 
imagine din carmenianul de pământ al 
maestrului orfic, ocrotitor şi prevenitor 
privind maleficul cântec de sirenă al 
zeului teluric: „…E Pan, iubito. Se 
strecoară precum un şarpe în spirală.../ 
Dar eu aici sunt, vers de vers astral,/ şi 
plante şi-animale mă’nsoţesc/ în dansul 
meu sub curcubeu regesc/ să te păzească, 
poem de simţuri şi pocal”. Impresionantă, 
de asemenea, şi certitudinea parcursului 
comun al unui drum ascendent, 
ireversibil: „Aş vrea să înţelegi că ţinutul 
în care ne-am născut e la capătul lumii. / 
Aş vrea să ştii că de aici nimeni nu mai 
poate pleca”; „Aş vrea să înţelegi că zborul 
ce-l facem împreună e în spirale-n sus./ 

Aş vrea să ştii că de aici nu poţi 
abandoana” (Ros lucis).  

Hotărât, poezia de dragoste a lui Liviu 
Pendefunda e un răspuns la adresa 
sfidătorului visceral-teluric experiment 
liric contemporan. Dragostea nu e numai 
libido și sexualitate, ci și, într-un plan mai 
elevat, un conector la canalele de taină ale 
cunoașterii de sine și a alterilor noștri 
providențiali. Gânduri ca acestea, inserate 
în revista ce o conduce, „Contact 
internațional”, martie, 2020, îl conduc pe 
autor, dacă nu în răspăr, atunci la o fermă 
despărțire de „minimalismul” și 
„mizerabilismul” frecvent buciumate de 
noile generații poetice: „M'am retras în 
clipele de meditație prin expansiuni 
artistice ale sunetului și luminii, prin 
vibrații tainice ale cuvintelor, urmărind să 
mă integrez în simfonia lumii vizibile cu 
speranța accederii în multiversul invizibil. 
Arta, de fapt, reprezintă manifestarea 
harului, sublimarea în timp real a 
reflexelor universale în creierul 
făuritorului pământean” (Cochilia 
sufletului este trupul). Cu aceste rânduri 
de calmă introspecție, în chip de 
concluzie, aș vrea să închei lirico-criticul 
meu reportaj. 

 
 
Mircea BĂDUŢ  
 

Filon uman în creaţiile 'SF' 
 
În ultimul timp mai multe reviste au publicat articole consistente dedicate acelui nod al 
evoluţiei societăţii umane când se presupune că va avea lor fuziunea dintre om şi 
tehnologie. "Singularitatea". Şi în general acele publicaţii au reuşit să trateze subiectul la 
confluenţa dintre informatică/inginerie, biologie/medicină, filozofie şi antropologie – iar 
această abordare dialectic-epistemică mi-a fost liniştitoare: societatea nu doar că este 
atentă la problema convergenţei tehnologie-uman, dar şi o poate analiza echilibrat. Aşa 
încât – ca o contrapondere la componenta 'tehnologie' din creaţiile Science-Fiction – am 
zis că mi se va permite focalizarea pe celălalt taler al balanţei, respectiv asupra 
'umanului'. 
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Revelaţia discriminantului afect 
 

Undeva înspre jumătatea secundă a 
axei mele temporale – deci cam la vârsta 
la care, pentru mulţi oameni, pasiunea 
pătimaşă se transformă decadent într-un 
mai pașnic reflex al observaţiei vii – mi s-a 
revelat un aspect ce avea să-mi încline 
uşor-uşor percepţia asupra literaturii SF. 
Iar faptul acela – fără a fi însemnat un 
moment dramatic, ci mai degrabă 
începutul unui proces introspectiv aşezat 
– a apărut prin răspunsul la o întrebare 
nu chiar atât de simplă cum ar părea. Şi 
anume, "care dintre cărţile lui Jules Verne 
mi-a plăcut cel mai mult?". (Deşi 
formularea onestă ar fi "ce carte de-a lui 
aş mai citi acum?". Şi, dacă tot suntem în 
paranteză, mai observăm că aici 'Jules 
Verne' este o referinţă crono-
întâmplătoare; dacă mă năşteam mai 
târziu probabil că ar fi fost Isaac Asimov.) 

Răspunsul, după o scurtă trecere în 
revistă a titlurilor de pe cotoarele cărţilor 
din bibiolitecă, a răsărit mental şi 
descumpănitor: "Agenţia Thompson and 
Co.", secondată de "Uimitoarea aventură a 
misiunii Barsac". (Trec peste faptul că 
ambele se pare că sunt scrise de Verne 
fiul, Michel. Pe-atunci nu ştiam aceasta, şi 
e mai bine că aspectul, neexistând, nu mi-
a tulburat gândurile.) Aflam deci că în 
topul meu, cel intim, nu se fixase vreuna 
dintre prozele verniene celebre, ori una 
cu anticipări tehnico-ştiinţifice 
semnificative. Ci câştigaseră poziţia de 
vârf alt soi de scrieri, în care aventura se 
impregna intens cu simţămintele umane. 

Apoi mi-a venit în gânduri "contra-
atacul": nu cumva propria uzură mentală, 
ori blazarea, ori vreo auto-protecţie la 
avalanşa potenţială de gadget-uri (din 
lumea reală, nu din cea SF), mă 
conduseseră la această... revelaţie? N-ar fi 
exclus. Însă nu procesul mental contează 
esenţialmente, ci adeverirea faptului că, 
până la urmă, în creaţia SF filonul uman 
are pondere (e foarte prezent, care-va-să-

zică), este important (nefiind doar un 
compus secundar prescris), şi – last but 
not least – rezistă mai bine la trecerea 
timpului. 

Dar trebuie să observăm că, dintre 
diversele manifestări ale Science-Fiction-
ului, aspectul afecţiunii omeneşti este mai 
expresiv în literatură, în principal pentru 
că aici raportul 'tehnologie versus 
umanitate' în mixul creaţiei ne apare mai 
decelabil, dar şi din cauza faptului că în 
creaţia cinematografică (considerând cu 
îndreptăţire această alternativă în cadrul 
genului SF) omenescul e folosit adesea ca 
ingredient implicit, de reţetă. 

 
 
Revistuire nesistematică 
 

Probabil că o minte ambiţioasă ar 
putea identifica, clasifica şi urmări 
diversele categorii (ori nuanţe) ale 
afectelor umane ce îmbracă, sau chiar 
"motorizează", multe dintre scrierile SF. 
Însă cum eu nu sunt suficient de cerebral 
pentru o astfel de aventură exegetică, voi 
completa ideea doar prin punctarea 
câtorva titluri şi nume ale genului care 
mi-au marcat aleator memoria şi 
sentimentele. 

• "Mâna stângă a întunericului" – 
romanul Ursulei K. LeGuin nu ne 
povesteşte atât despre conflictul dintre 
civilizaţii (deşi componenta antropologică 
şi xeno-politică este pregnantă), cât 
despre prietenie şi sacrificiu: cu greu să 
nu simţi manifestările fruste de uman, cu 
greu să nu te impresioneze întreţeserile 
relaţiilor, când covârşitoare/complexe, 
când filigranice. 

• "Cei dintr-o lacrimă" – Alexandru 
Ungureanu, Almanahul Anticipaţia 1984. 
Avem aici o dramă delicată: eroul, 
doborât de un virus necunoscut pe o 
planetă străină, află că pentru a se 
vindeca trebuie să se îndrăgostească de… 
o floare, o floare numită Legeea. Un 
parcurs dificil dar bine scris: învingându-
şi până la urmă raţiunea şi 
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resentimentele, personajul reuşeşte 
cumva acest tur de forţă, iar floarea-
femeie îl vindecă, apoi se usucă și moare. 
Cu un final pe măsură: bărbatul este 
întratât marcat de experienţă, de 
conexiunea aceasta cu un alt regn, încât 
nu se mai simte în stare să revină în 
civilizaţia umană. 

• "Marți oamenii sunt sparți, miercuri 
oamenii sunt cercuri", de Philip Jose 
Farmer – din nou despre iubire, într-o 
lume cu discriminări... crono-spaţiale. 

• "Flori pentru Algernon", de Daniel 
Keyes – piesa este aşa de clasică în 
umanitatea ei, încât nu mai am nimic de 
spus. 

• "Frazbile şi granchioase", Lewiss 
Padgett, Almanahul Anticipaţia 1989 – de 
o cu totul altă factură este umanul de aici, 
revelând mai degrabă drama conflictului 
la întâlnirea unei umanităţi avansate sau 
evoluate altfel. 

De fapt, am putea enumera mulţi 
autori de SF (deopotrivă români şi 
străini), care – având ei înşişi o 
sensibilitate deosebită, ori posedând o 
aderenţă deosebită la aspecte de feeling – 
ne-au lăsat reuşite notabile în privinţa 
revelării şi exploatării filonului uman. Să 
risc, totuşi, o trecere în revistă 
românească? Mihail Grămescu, Cristian 
Tudor Popescu, Constantin Cozmiuc, 
Dănuţ Ungureanu, ... Nee! Sunt ei, autorii, 
mulţi şi prea nealiniaţi pentru tentativa 
mea de enumerare. 

 
 

Nerostul exemplificării 
 

De altfel, e deopotrivă caducă şi 
nedreaptă încercarea mea de a spicui 
dintre scrierile SF. Nu ştiu dacă poate fi 
vorba de o cvasi-totalitate (îndoielnic, 
dacă plecăm de la rădăcinile 'pulp-fiction', 
american dar şi românesc) sau măcar de o 
majoritate (semnificativă), dar vom 
observa că multe dintre titlurile notabile 
au pe undeva un filon esenţial de 

sentiment uman. (Până şi personajele lui 
Isaac Asimov – precum demodatul croitor 
Joseph Schwartz din "O piatră pe cer" – ne 
prezintă o umanitate deosebită.) O 
umanitate ce fie constituie intriga, 
conflictul, cheia-de-boltă a întregii 
construcţii speculative/fiţionale, fie 
alcătuieşte materialul cu care autorul 
îmbracă aventura anticipaţiei. 

Bine-bine! Dar dacă aşa par să stea 
lucrurile, dacă recunoaştem că suntem 
atât de sensibiluşi, de inimoşi, atunci de 
ce nu ne restrângem resemnaţi la main-
stream-ul plin de cărţi/filme romantice 
ori de drame? (Şi eventual notăm, fără 
patimă, că unora li (ni) s-a chiar întâmplat 
aceasta.) 

Dar nu, nu este vorba doar de emoţie, 
de a consuma (şi empatiza cu) trăirile 
personajelor. Şi, re-pusă astfel problema, 
ne revenim: ceea ce ne atrage este acea 
confruntare dintre umanitatea aşa-cum-o-
ştim-noi şi instanţierile ei 
revelate/posibile în situaţii deosebite – 
adică ceea ce (cred eu că) distinge SF-ul 
de alte genuri literare/artistice. 

De altfel, reiterând paralela cu "sora ei 
mai pop-art", vom observa cum aspectul 
aceasta – al îngemănării dintre afect şi 
aventura ştiinţifico-fantastică – e foarte 
evident în filme. Şi astfel îmi amintesc de 
o altă parte a propriei revelaţii: încercând 
odinioară să-mi lămuresc motivul ce mă 
aducea în faţa ecranului TV la filmul serial 
'Star Trek', aflam că nu epicul aventurii 
propriu-zise mă atrăgea, ci provocările pe 
care situaţia intergalactică le aducea 
stirpei umane, aspect reliefat mai limpede 
în seria 'Deep Space Nine'. (De-ar fi să 
cedez iarăşi ispitei de a exemplifica, la 
capitolul filme aş nominaliza 'Omul 
bicentenar', 'Wall-E', 'Blade Runner', 
'Solaris', 'Gattaca', 'E.T.', ... – şi ar urma 
atât de multe titluri încât evidenţa s-ar 
impune. Iar teza mea ar deveni banală, 
cum probabil că-i şade cel mai bine.) 

●



Toamrna 2020  | Contact international 823 

 

Om BIYANI 
 

 

Mahaavaakya 
(The Jumbo Utterance): 
 An Epic in a Class by Itself 
 

his article seeks to explore the 
place of Mahaavaakya in 
literature in general and in 

Marathi literature alone. As translator of 
Book I of the epic under discussion, which 
was titled Devdoot, and also translator of 
parts of Book IV, I can see Gaidhani’s epic 
in a different perspective. Since my study 
of Marathi poetry is rather limited, 
though I am a little bit exposed to English 
and European literature, I would see 
Mahaavaakya in that perspective and 
would not be quite prudent of me to 
speak of the place of Mahaavaakya in 
Marathi literature. This paper aims to 
describe, analyze and categorize the epic 
rather than judge it. 
 

We assume at the outset that the term 
“mahaakaavya” in Marathi and the term 
epic in English are synonymous. Now, 
according to the Chamber’s Dictionary, an 
epic is “a long narrative poem that relates 
heroic events in an elevated style”. The 
American Webster Dictionary says, “an 
epic is a long narrative poem in elevated 
style recounting the deeds of a legendary 
or historical hero”. The Oxford dictionary 
calls an epic “a long poem about the 
actions of great men and women or about 
a nation’s history”. So, these major 
dictionaries are broadly quite agreed as 
to what an epic is. Here, let us be aware 
that the term “epic” is sometimes loosely 
applied in literature to novels conceived 

on a grand scale, on a big canvas and 
having some sort of resemblance to the 
proper epics. 

My first submission on going through 
the work under discussion is that 
Mahaavaakya is not an epic in an 
extended sense. I rather think that this 
work has earned the epithet in its own 
right, in the now-mainstream meaning of 
the term. I am aware that some scholars 
consider this to be a debatable point and 
that is exactly the reason we are 
discussing the work in this fashion. That 
is also the reason I have titled this paper 
as “Mahaavaakya: An Epic in a Class by 
Itself”. We may consider this angle, that 
sometimes an original work of art extends 
the traditional definition of a literary 
form, and this is what Gaidhani’s work 
does. It will be my endeavour to bring out 
what kind of epic this work is. To tell that 
right away would be to let the cat out of 
the bag. We don’t tell the end of a story at 
the start, do we? So, please bear with me, 
please be with me. 

Applying the western criteria of an 
epic, we see that Mahaavaakya has a 
larger-than-life hero in the angel bird 
Devdoot. Wordsworth, while commenting 
on the epic hero, says that he is ten feet 
tall. This statement comes in very handy 
to us. Devdoot was published in 1981, 
overtly describing a huge bird lying 
blood-spattered on a desert island and 
spotted by several birds flying overhead. 

T 
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So, its physical size is large, a symbolic 
representation of its expansive reach in 
space, and a life-span of several centuries. 
Coincidentally, in 1987 the newspapers 
reported that the fossil of the largest 
flying seabird had just been found, with a 
wing-span of about nineteen feet, way 
larger than the birds we see today. The 
description of Gaidhani’s angel bird was 
sent to the scientific community, and the 
Smithsonian Institute, Washington was 
quite thrilled. It wrote that “it is a rare 
occasion when science and poetry can 
meet with such a magnificent blend of 
happy chance”. The word they used was 
“serendipity”. 

Devdoot is a cosmically travelled 
creature having a preternatural life-span, 
and its experience and the conclusions 
drawn from the experience, are the meat 
of the poem; what the angel has gone 
through is by no means ordinary. The 
ease and authority with which this hero, 
in his own way, comments on a range of 
subjects from the life of a village virgin to 
the nature of the ultimate power of the 
universe, may be taken into account while 
settling the question as to this poem’s 
epic status. So, perhaps no reader of the 
book, whether he agrees with the 
opinions of Devdoot or not, would deny 
the hero a jumbo status. 

 
Says Devdoot in the opening part of this opus:  
 
I dismissed in a superannuated dirge  

all the defunct prayers while the forlorn footprints  

of the directionless sailors of old were being gently buried  

in a massive drift of sand. Even now I hear  

the lip-to-ear dialogues from alien planets  

of rishis and of saints.  
 

So, the hero is gigantic in conception. 
 
Now we come to the style part of the 

work. An epic’s style is universally 
required to be an elevated style. Does 
Mahaavaakya have it? The answer is, yes. 
Not that every line of this long work is in 
majestic verse. One may note that this is 
not so even in the works that are 
indubitably approved as epics in the 
traditional sense. And when we have an 
epic that dwells at length on the life of the 
common man, the man in the street, the 
villager, the farmer, the unlettered person, 
how can a high style be expected all 
through? But the general tenor of the 
work shows a strongly poetic style, using 
rare, literary words and a plethora of 
figures of speech. The style runs a gamut 
from the conversational to sublime. 

Let us sample some lines both Marathi 
and English to see how far we can 
substantiate the above claim. As 
translator, I would have hesitated to quote 
myself, but am emboldened by two things: 
one, Gaidhani himself has totally approved 
my translation; second, an American 
literary scholar and poet Elizabeth Gibson 
who is by her own admission quite 
reserved in her judgement, has used the 
word “excellent” for what she read, 
quoting extensively what she liked 
specially. These are the reasons I quote 
myself in English as a representation of 
Gaidhani’s style. 

 
If Mahaavaakya is not entirely in lofty 

style, it is both because the subject-
matter of it so requires, and because 
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Gaidhani has his nose near to the fabric of 
ordinary life. Milton was one epic writer 
who sustained a high style throughout his 
twelve books of Paradise Lost. Result, no 
admirer of his, a critic has said to say, 
would have liked it to be longer. Besides, 
we are living in highly democratized 
times, and any literary work which is for 
a wider readership and not meant to be 
an exclusive domain of some few readers, 
which is not meant to be a cloister poem, 
so to say, would come down to the style 
of the spoken language. Gaidhani 
maintains a balance between high style 
and plain style, which is indeed very well. 

 
Now we come to the third criterion of 

defining or rather recognizing an epic: it 
has to be a narrative poem detailing the 
deeds of a hero or heroes or a nation’s 
history. Anyone familiar with the work 
will say that it is far from a one-thread 
narrative of events of the hero’s life. 
Indeed it is not. What is the content of 
Devdoot and Mahaavaakya? Some 
autobiographical statements of Devdoot 
the angel bird, some events from his life 
from the time of Christ (whose 
contemporary and disciple Devdoot is), 
some of his formative experiences, and a 
lot of things he has seen and learnt from. 
Where do we fit this into the definition  of  
an  epic?  The  answer  to  this  is  that 
Mahaavaakya  has  Devdoot’s 
consciousness acting as the unifying 
thread. What binds the book is the 
utterances of an assertive individual who 
has a finality of a unique kind. And it 
comes from an author with humble 
beginnings as a dishwasher in a village 
eatery who has the confidence to say he 
can conceive Devdoot. 

 
Suppose you pushed the earth on – 

Where would you park it in space? 
Your neighbor, your friend, a stranger 

may come up suddenly as your enemy, 
also as your deliverer. So, man is angel to 
man, and when he plays that role, he is to 

be called Devdoot. He is not a heavenly 
creature with white wings, in the literal 
sense, as often portrayed. Interestingly, 
since most of us have that kind of a 
picture of an angel, Gaidhani may have 
conceived the central fable scene of a big 
bird talking to smaller birds. But the 
situation is one hundred percent earthly 
– human life, human concerns and so on. 

 
Just after defining an angel, Gaidhani 

in the next verse says that man is man’s 
mother and man is man’s butcher, and 
when he is the latter, he is a messenger of 
the Lord of Death Yamraj. In the opening 
scene of the epic, Devdoot addresses the 
birds saying that he would soon be 
carried away by the messengers of death. 
That is to say, the angel is subject to laws 
of mortality and finally to be taken away 
by the agents of Yama. 

 
This I cited to make a major point. 

When considering Mahaavaakya as an 
epic, we cannot draw parallels with epics 
of divinity, whether Indian or English or 
European, but rather we have to seek 
what similarities there are with epics of 
humanity. Therefore, once again, Milton’s 
Paradise Lost would be a false trail for the 
students of Mahaavaakya. Paradise Lost is 
about the temptation and disobedience of 
Adam and Eve by Satan and their 
expulsion from heaven, and eventual 
deliverance by Christ. Mahaakaavya does 
not conform to any established religion 
and lays down no Ten Commandments. It 
talks rather of the defeated scriptures, of 
creating your own gospel. It is replete 
with worldly wisdom that a reader would 
be inclined to accept according to his/her 
taste. 

Another major epic of English 
literature is The Prelude by William 
Wordsworth, an autobiographical 
account of how terror and beauty of 
Nature (N capital) moulded the poet’s 
sensibility. In Mahaavaakya, while the 
narrator’s “I” is very much there, we find 
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very little of his personal experiences, 
and hence it differs from The Prelude in a 
major way. Again, Devdoot’s personal 
experiences are not stated in a 
chronological way. All the same, these 
experiences are worth noting. 

Devdoot is manifestly a preceptor, a 
guru, for he compares himself with the 
Buddha and Christ, towards the end of 
Canto I, in certain details. The opening 
line of the poem is: “O seafaring birds 
hunting for pearl-feed!” Pearls are a 
traditional image for pieces of wisdom, 
and Devdoot is interested in sharing his 

store of wisdom with those who are 
equally interested in having it. When the 
giver and receiver of wisdom are 
matched in their eagerness in their 
respective roles, the best of learning 
becomes possible. 

 
The question that anyone would ask 

is, from whom did Devdoot learn his 
great lessons. Our hero confesses this in 
Canto II, when he recounts his extended 
dialogue with Christ. Let us have it. Here 
Christ is a mature wise teacher, Devdoot 
the wide-eyed child. 

 
Last time I saw Lord Jesus behind  

Jerusalem’s holy wall, and well, He heard my  

childish prattle and smiled at himself. 

With folded hands I said, “Lord, I’m puzzled to  

see you Here behind the wall, Leaning your head 

 – Could you tell me the reason? 

For it is a long time since 

The frustration of  

Pilate’s ignorant design  

Of condemning o death  

God’s beloved son. 

 

Lord, shall I tell you something? 

The stones which remained unthrown 

At your command, have all along 

Lain as such. 

These stones have always insisted 

On a sinless man’s touch. 

 

The Lord replied, “O lamb, 

Before the tigresses of the dark caves make an αttack,  

Go to the Roman beach And have a sunbath. 

And before sunset 
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Take in the empire of light as much as you want. 

 If you meet my executioners on the way 

Take them to heart. 

...... 
 
Then Devdoot , an intelligent pupil, asks, “Lord, if we started petting – 

Not cats and dogs – but tigers and lions, 

Will that be the final funeral Of sin and violence?...” 

 

The question is as if self-answered in 
the negative. Then Devdoot picks up his 

lesson and says, as if edified by the 
personality of Christ itself: 

 

”Lord, I need no camel for an easy journey. 

Except for your compassion-rich path No path for me….” 

 

Interfaces with great teachers need 
not be many. Devdoot obviously mulls 
over Christ’s message, internalizes some 
fundamental lessons of life, and builds his 

character and thought on the lessons 
along with many other influences. 

As a result, at the end of Book I, 
Devdoot exhorts the birdkind with these 
words: 

 
Hurry up, wash these wounds 

on the earth’s heart lest it it split into two – 

because this planet is all that we mortals have got. 

 
To the extent that Devdoot has 

learned partly from epoch-making 
personalities like Christ by direct contact, 
it is an epic of growth. For Wordsworth, 
Nature was the main nurse, main 
governess, main tutor, main 
entrancement. Devdoot’s chief nurse, 
apparently, is the life around him, as 
filtered through his unique 

consciousness, conditioned by the large 
formative influences mentioned above. 
We see more of the product rather than 
the process. 

In these times of behind-the-curtain 
peeping, Devdoot’s confessional 
utterances would be of interest, too. In 
Book I, there is a passage where Devdoot 
says he met a seductress: 

 
Often I saw her [the seductive lady] 

getting stars tattooed in the open. 

I had bought her an emerald anklet  

by pledging myself with the ocean. 
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At last one day 

I took courage in both hands 

and saw how it felt this lady to address. 

Quickly, for that moment, 

she saw how it felt to hold me in her embrace. 

 
This is the confessional and 

humanizing element on the life of the 
hero in the epic poem. 

 
If we, therefore,  go  back to the pagan 

epics  of the pre-Christian  era, that is  
Iliad, Odyssey by Homer, and Ulysses by 
Virgil, we find that to a degree, 
promiscuity and infidelity in the heroes 
and heroines is to be found here. The 
Greek and Latin epics are tales on a grand 
scale, with much physical violence, and 
reveal the rivalries, valour, schemings 
and counter-schemings of the characters. 
We remember these epics on account of 
the heroes they portray, with their 
shortcomings and all. 

 
Mahaavaakya does have a number of 

characters, too, from a wide range of 

stations of life. Devdoot has watched 
them, talked to them, learnt from them – 
both positively and negatively – and so 
on. One of the special features of this epic 
is the breadth of its canvas. 

 
As happens in real life, we do not 

remember the particular details of an 
incident of a source of learning, but we 
remember the lesson we have imbibed. 
Devdoot, in the course of his epic 
utterance, keeps telling us the dos and 
don’ts of a fruitful and meaningful life. To 
that extent it is a mine of aphorisms, what 
we call subhaashitaani. The aphorism 
element in Devdoot is dominant, no 
doubt about it. 

 
Here is a sampler: 

 
You may sharpshoot But dying speak the truth. 

Birds, lend a shoulder to your predecessor May this tradition prosper. 

 

Friends, when you coat quinine with sugar 

it’s not to change the drug but to suit your tongue. 

A million-rupee lottery may enrich one And not a million. 

 

Pretty birds are what men like; 

the hen, on the other hand, comes under the knife. 

 
Friends, it is an obvious matter  

living in the pond 

we mustn’t antagonize water.  

How many days ,more 
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Shall we sing the nation’s glory with the wolf at the door? 

When hunger grows extreme honour-insult are all the same. 

The world wanders naked – and saints give up shame. 

One has to be very clear here that the 
saint that Gaidhani is talking about in the 
last quotation is very different from the 
idealized sajjan or sadhu that is found in 
classical subhashits, these saints are 

rather creatures of the age of falsehood, 
they’re posers who’re loosely labelled as 
saints. 

And one more aphorism for you 
finally

In a community of crows 

only till suppertime should a swan boast of his transoceanic flights; 

otherwise the crows will see a false dawn 

and start a massacre in the middle of the night. 

Mahaavaakya is, therefore, clearly not 
to be likened to a saint’s epic pothi or an 
epic of chastity and divinity from old 
literature. It is visibly secular. It is a 
common man’s epic, of such a common 
man as aspires to and reaches a 
prominent station in life. Gaidhani had 
once contested for the post of member of 
Parliament, though a poet need not get 
into such a post, indeed he rarely does, for 
as Shelley says, poets are the 
unacknowledged legislators of the world. 
Devdoot had been quoted in the legislative 
assembly, we’re told. In Gaidhani’s house 
there was a big picture of a lion with the 
legend below it: No politics. To 
understand this in Gaidhani certainly 
helps us to understand the hero of 
Mahaavaakya. Devdoot is not willing to 
brook dissent, for he knows what he 
knows. All through the work there is 
observation and deduction from life all 
round, past and present, high and low. So 
Mahaavaakya is not too much of an epic of 

growth, of the moulding of the hero’s 
personal character. One has to make a fine 
distinction here. The episodes that 
Devdoot takes up are emotive, but that is 
as far as the lessons are concerned, for a 
quicker delivery of the lessons. The 
teacher moves others to emotion without 
getting emotional himself. 

What Devdoot is doing in 
Mahaavaakya is more in the style of a 
teacher of princes who selects his own 
episodes to drive home his own lessons. 
And all this is done in the ultimate 
moment of his maturity. He is a kind of 
latter-day Confucius, worldly wise and 
street smart. It is an act of literary daring 
on Gaidhani’s part to conceive such a 
character in midlife. And why not? He has 
among his admirers a personality no less 
than India’s former Deputy Prime Minister 
Yeshwantrao Chavan, who found in 
Gaidhani’s lines, printed on the cover of 
Devdoot Marathi, “the wisdom of ages”. 

The lines read in English as: 

Dressed in rags we went to sell Gold – 
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not a soul turned to us. 

Then dressed in gold we went to sell 

rags, and lo! mad was the rush. 

 
It would be politically incorrect on my 

part to explain these self-clear, rib-
tickling, lines on which our ad industry 
and modern marketeering culture is 
founded. 

 
Mahaavaakya is at places narrative 

and at places reflective. It is not merely a 
collection of aphorisms; it is, as 
importantly, a series of vignettes of Indian 

and global human society, but particularly 
of Indian society. 

 
The poem is rich in pithy little stories 

about romance, hunger, exploitation of 
women in rural India, death. 

 
How moving Mahaavaakya can be in 

its tales, let us see:  

 
Where have they gone – 

the birds in my mother’s home?  

By death’s messengers 

they’ve been caught and flown. 

Your pet bird has gone on a journey far away. 

Now wipe your tears, my bulbul, look how your eyes are 

red. In the hills holy wanderers to this day 

This ballad sad on harp-strings play. 

 
But such lyrics about country life do 

not make Mahaavaakya  a folk epic 
altogether. 

 
Mahaavaakya is indeed not so easy to 

classify, but let us  still keep trying. 
Now, what has Mahaavaakya given to 

the epic form in terms of technique? After 
creating a supersize spokesman hero in 
the character of Devdoot, who indeed is 
volubly eloquent, and after evoking a 
dramatic scene of his tragic dying, the 
poet exploits to the full the character and 
the situation to deliver his punches. 

 
This technique has one broad 

predecessor – in Kahlil Gibran’s The 
Prophet. In this book, Al Mustafa the 
Prophet is about to leave an island after 
an extended stay and after earning the 

inhabitants’ goodwill, attachment and 
respect. They are gathered to bid him a 
goodbye with their hearts full. They take 
this opportunity to acquire some spiritual 
edification, and one by one put him 
posers on what they need to know from 
this authority on life. Al Mustafa answers 
them questionwise, i.e. themewise. The 
language is chiselled prose, a little bit 
figurative and therefore poetic. 

 
Devdoot and Mahaavaakya are poems 

that somewhat resemble Gibran’s work. 
But in Gaidhani’s poem we do not always 
know what questions are being put by the 
birdkind. The answers are self-sufficient. 
Also, there are extended passages of 
Devdoot’s self-inspired narration, where 
no question may be there. Compared to 
The Prophet, the language of 
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Mahaavaakya is more figurative, more 
assertive, and ample storytelling laces the 
talk. Life in the raw predominates in 
Mahaavaakya. While Gibran’s Prophet 
would largely be taken as a work of 
philosophy, Mahaavaakya would 
indubitably be classified as literature, as 
poetry. This paper, we recall, is meant to 
describe and analyze rather than judge. 

So, coming  towards  the  conclusion,  
what  kind  of  epic  would  we  nominate 
Mahaavaakya as? It is not purely 
reflective, not pure narrative. Hence one 
needs to say this: The Mahaavaakya 
situation is a news conference situation 
or an interview-conference situation, 
where the interview runs to an epic 
length and sweeps a wide space, great 
spans of time, and penetrates many, many 
departments of life. The news conference 
is both intimately personal and widely 
general. And since this interview-
conference epic is not topic by topic but 
governed by the flow of enquiry, or the 
speaker’s natural moment to moment 
inspirations, it can be called a discursive 
epic. “Discursive” means moving from 
one point to another without any strict 
structure. Such an epic is the natural 
outgrowth of the stream of consciousness 
technique. 

 
This has by now become perfectly 

acceptable indeed quite permissible in 
literature. On a smaller scale, from time 
immemorial, theme-hopping is seen in the 
individual shers of a ghazal. On a larger 
scale, this technique called the stream of 
consciousness technique was practiced by 
Marcel Proust in his novel Remembrance 
of Things Past, and made more famous by 
James Joyce’s English novel Ulysses. 
Curiously, Ulysses of ancient Latin 
literature is an epic proper. And Joyce 
evidently used that title to underline that 
this was “epic” novel. Now that Ulysses 
has become a standard for judging other 
novels (to wit, so-and-so novel of Rushdie 

is the Ulysses of rock-and-roll). This is 
exactly why we said that the meaning of a 
literary term may change and evolve with 
time. 

 
So, in a nutshell, Mahaavaakya has given 
to literature this: a non-traditional canvas 
on which life – and more particularly 
Indian life in the raw – has been painted, 
going from picture to picture in a 
discursive way, projecting a street-smart 
hero Devdoot of jumbo proportions, who 
is a human being, but who also adores the 
compassionate qualities of Christ and 
Buddha. 
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Constantin COROIU 
 
 
 

Cehov în scrisori 
 

n opinia lui Emil Cioran „adevărul 
despre un autor este de căutat mai 
degrabă în corespondență decât în 

opera sa. Cel mai adesea opera este o 
mască”. Când făcea această afirmație, să-l 
fi avut oare în vedere autorul „Exercițiilor 
de admirație și pe Cehov!? Să-i fi fost 
cunoscută „aristocratului îndoielii” 
corespondența genialului rus, unul dintre 
scriitorii săi preferați? Oricum, ea 
confirmă avant la lettre cel puțin într-o 
oarecare măsură aserțiunea marelui 
moralist. Ca și la lectura altor corpuri 
epstolare, cu acest gând al lui Cioran în 
minte am parcurs volumul I din 
corespondența lui Anton Pavlovici Cehov, 
apărut la Polirom, intitulat O viaţă în 
scrisori, ediţie îngrijită de reputata 
specialistă în literatura şi cultura rusă, 
editoare şi exegetă a operei lui Cehov, 
Sorina Bălănescu, căreia îi aparţin 
deopotrivă traducerea, selecţia textelor 
dintr-o perioadă de peste 11 ani 
(1879-1890), notele, comentariile şi 
prefaţa. Un substanţial volum selectiv 
(773 de pagini) din corespondenţa lui 
Cehov a mai apărut la noi, în 1963, la fosta 
Editură pentru Literatură Universală, 
într-o excelentă traducere semnată de 
Otilia Cazimir şi Nicolae Guma. 

    Prima scrisoare din acest volum – 
structurat tematic – e datată aprilie 1879, 
când Cehov avea 19 ani. Este expediată 
din localitatea natală Taganrog fratelui 
său Michail, aflat la Moscova. Ultima îi 
este adresată la 23 decembrie 1890 lui 
A.S. Suvorin şi se referă la 
povestirea Gusev, apărută în 

ziarul Novoe vremea în numărul din 25 
decembrie 1890. Scrisoarea ce deschide 
volumul nu este însă prima dintre cele 
trimise de Cehov, ci prima din cele care 
s-au păstrat, căci, notează editoarea, se 
ştie din surse sigure că minimum 100 de 
scrisori ale lui Cehov din perioada 
adolescenţei şi a tinereţii s-au pierdut 
definitiv. 

    Nu pot să nu mă gândesc cu regret 
că un plus de relevanţă în linia adevărului 
de care vorbeşte Cioran l-ar fi adus 
numeroasele scrisori, trimise ori primite 
de Cehov, ce s-au pierdut (circa 1500) sau 
altele care au fost distruse. De pildă, cele 
ale lui A.S. Suvorin, scriitor, personalitate 
de prim-plan a epocii, între altele, editorul 
celui mai influent ziar rusesc – Novoe 
vremea – şi proprietarul celei mai mari 
edituri din Petersburg, căruia, notează 
Sorina Bălănescu, Cehov i-a făcut 
confesiuni de maximă importanţă. În ele 
Cehov şi-a dezvăluit „partea cea mai 
enigmatică şi mai bizară a trăirilor sale”. 
Din păcate, pe când se afla în exil, Suvorin 
a ars toate cele 337 de scrisori pe care i le 
adresase lui Cehov, după ce le-a recuperat 
de la sora scriitorului, Maria Pavlovna 
Cehova. Suvorin le revendicase fiindcă ele 
ar fi conţinut „multe secrete ale istoriei 
ruse, care ar fi trebuit să rămână secrete 
pentru opinia publică”. Totuşi, conţinutul 
lor, menţionează Sorina Bălănescu, a fost 
reconstituit, probabil atât cât s-a putut 
reconstitui, din memoriile şi jurnalul 
personal al lui Suvorin. 

Talentul epistolier al lui Cehov nu e cu 
nimic mai prejos în comparaţie cu cel al 

Î 
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prozatorului şi dramaturgului. Un talent 
enorm pe care l-a slujit cu pasiune. Cehov 
ilustrează, şi ca autor al unei vaste 
corespondenţe, postulatul goethean: 
geniul nu e numai o chestiune de calitate, 
ci şi de cantitate. Sorina Bălănescu 
consemnează în prefaţa acestui prim 
volum că în numai 29 de ani, adică între 
1875 – când era încă elev de liceu şi 
trimitea misive din localitatea natală 
Taganrog familiei sale ce se mutase la 
Moscova – şi 28 iunie 1904, dată la care 
expedia din staţiunea balneară germană 
Badenweiler ultima sa scrisoare, Cehov a 
trimis 4400 de epistole. Ele au alcătuit 
substanţa a nu mai puţin de 12 volume 
din seria Opere complete, publicate sub 
egida Academiei Ruse între 1974 şi 1983. 
500 de scrisori cu caracter preponderent 
intim sunt păstrate, conform mărturiei lui 
Donald Rayfield, cel mai avizat biograf al 
lui Cehov, la care face trimitere şi Sorina 
Bălănescu, în fondurile muzeelor Cehov 
din Moscova, Ialta, Sumî şi Taganrog, 
precum şi în arhivele Bibliotecii de Stat 
din Moscova. 

Scrisorile lui Cehov sunt texte ce nu au 
doar scopul de a informa sau de a relata 
un fapt; unele, nu puţine, sunt evocări şi 
analize ample, iar altele, precum cele 
expediate din diferite puncte şi etape ale 
fabuloasei călătorii în insula Sahalin, 
alcătuiesc un jurnal sui generis scris sur 
le vife. Când a mai avut timp şi energie ca, 
în cele trei luni şi câteva zile de şedere în 
îndepărtata insulă, să facă recensământul 
întregii populaţii şi să întocmească 10 mii 
de fişe statistice şi documente e de 
domeniul miracolului. Este recolta unei 
experienţe (călătoria a durat peste şase 
luni) cât o întreagă viaţă, ba chiar cât mai 
multe vieţi, experienţă care l-a maturizat 
brusc ca om şi ca scriitor. La întoarcere 
mărturisea: „Îmi ajunge! Pot să zic: am 
trăit! Am fost şi în iad, fiindcă aşa îmi 
rămâne în memorie Sahalinul, şi în rai, 
adică pe insula Ceylon”. Corespondenţa 
este pentru el „o necesitate vitală. Cehov 
scrie scrisori aşa cum respiră – sunt zile 

când expediază trei sau patru scrisori”, 
consemnează Sorina Bălănescu, 
subliniind totodată valoarea documentară 
a acestei corespondenţe: „Pentru istoricii 
literari, scrisorile sunt un bun nepreţuit, o 
cardiogramă precisă care surprinde 
palpitul vieţii şi al creaţiei autorului de 
geniu, depăşind valoarea strict 
biografică”. Depăşind, aş zice, nu doar 
valoarea strict biografică, ci şi pe cea 
istorico-literară, căci în ele, cu verbul 
editoarei, palpită, aşa-zicând, şi spiritul 
unei epoci, încât nu doar istoricii literari 
pot beneficia de conţinutul lor, ci şi 
istoricii culturii în general. În scrisori, 
Cehov este prozator, moralist, critic 
exigent şi sincer cu alţii şi cu sine, 
consultat şi solicitat de diferiţi autori să-şi 
spună opinia despre scrierile lor, cu o 
concepţie clară, modernă privind arta 
literară („concizia este sora talentului”) şi 
rolul literaturii, în fine, un analist lucid şi 
aplicat, situat departe de ideologii, de 
curentele tradiţionale sau de cele la modă 
şi de diversele teorii care nu o dată 
sterilizează opera literară şi parazitează 
lectura ei. E limpede că în concepţia sa 
religia creatorului trebuie să fie adevărul 
vieţii, iar tema fundamentală: drama 
existenţei şi a condiţiei umane. Dar, 
dincolo de toate, ceea ce impresionează 
este calitatea literară a corespondenţei lui 
Cehov. Avea dreptate A.N. Pleşceev, 
scriitor contemporan cu el, citat de Sorina 
Bălănescu, să spună că lectura ei este 
precum cea a unei „opere literare scrise 
cu talent”. De altfel, relevarea valorii 
literare a corespondenţei lui Cehov a stat 
şi în intenţia editoarei: „Ne-a ispitit ideea 
de a convinge, prin selecţie, că această 
corespondenţă este, înainte de toate, 
literatură de primă mână. Epistolaria 
nutreşte opere de ficţiune, dar o şi 
concurează, ca har al invenţiei şi 
construcţiei poetice”. 

     Epistolarul atestă concepţia estetică 
a lui Cehov bazată pe lecţia de neocolit a 
marilor creatori ai artei şi literaturii 
universale până în prezentul său, privirea 
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fiindu-i însă îndreptată mereu spre viitor. 
Un viitor pe care îl intuieşte şi îl 
preconizează. Simptomatic este, de pildă, 
un dialog epistolar care are ca temă 
raportul dintre estetică şi morală, dintre 
literatură şi, aşa-zicând, morala comună. 
O consecventă cititoare şi mare 
admiratoare a sa, Maria Vladimirovna 
Kiseliova, proprietara unei moşii unde 
familia Cehov şi-a petrecut vilegiatura în 
trei veri la rând, ea însăşi scriitoare, îi 
trimite o epistolă extrem de critică, pe un 
ton „tăios”, e cuvântul ei, privind 
povestirea lui Cehov Mocirla, apărută 
în Novoe vremea. Scrisoarea este 
reprodusă aproape integral de Sorina 
Bălănescu în secţiunea Note şi 
comentarii. Citez din textul ei ca probă 
de critică dintr-o perspectivă moralistică 
superficială şi, dincolo de aparenţe, 
profund inadecvată naturii obiectului 
supus discuţiei, opera literară: „Încep prin 
a spune, preabunule Anton Pavlovici, că 
foiletonul pe care mi l-aţi trimis nu-mi 
place deloc, dar deloc, deşi sunt convinsă 
că la părerea mea se vor asocia extrem de 
puţine persoane. Foiletonul este bine scris 
– cititorii-bărbaţi vor regreta că soarta nu 
le-a scos în cale o Suzană ca aceea a 
dumneavoastră, care ar fi în stare să dea 
frâu liber destrăbălării; femeile o vor 
invidia în secret, însă mare parte a 
publicului va citi cu interes şi va spune: 
«Are curaj, Cehov ăsta, bravo lui!»./ 
Probabil că cele 15 ruble vă sunt pe plac, 
la fel şi ecourile critice, însă mie personal 
mi-e ciudă că un scriitor de valoarea 
dumneavoastră, adică un om hărăzit de 
Dumnezeu, îmi arată numai «o grămadă 
de bălegar». De murdărie, de ticăloşi şi 
ticăloase colcăie lumea, iar impresia pe 
care o lasă nu este nouă, în schimb, cu 
câtă recunoştinţă privim scriitorul care, 
când trece prin toată duhoarea grămezii 
de bălegar, scoate de acolo un bob de 
mărgăritar. Dumneavoastră nu sunteţi 
miop şi puteţi găsi uşor acest bob – şi 
atunci mă întreb: la ce bun o singură 
grămadă? Daţi-mi bobul de mărgăritar, 

pentru ca din amintirea mea să se şteargă 
toată murdăria mediului: de la 
dumneavoastră eu am dreptul să cer asta, 
iar pe cei care nu sunt în stare să 
deosebească şi să găsească omul în 
mulţimea de animale cu patru picioare eu 
nu-i voi citi (…) Poate că ar fi fost mai bine 
să tac, însă ard de nerăbdare să vă mustru 
şi pe dumneavoastră şi pe redactorii 
dumneavoastră, care vă distrug talentul 
cu atâta indiferenţă. De-aş fi redactor, eu, 
în interesul dumneavoastră, v-aş restitui 
acest foileton”. 

Cehov îi răspunde pe larg şi pe puncte 
într-o scrisoare expediată din Moscova la 
14 ianuarie 1887. După ce, cu mult umor 
şi mai ales cu ironie, o sfătuieşte pe 
Kiseliova să se pregătească pentru o 
replică „răzbunătoare”, încurajând-o să 
„fie tare” şi „să se ţină strâns de spătarul 
scaunului”, el formulează o serie de 
consideraţii dintre cele definitorii privind 
concepţia sa despre condiţia literaturii şi 
datoria scriitorului de a şi-o asuma, 
despre raportul dintre literatură şi 
morală. Extrag doar câteva: „Eu, ca şi 
dumneavoastră, ca şi criticii din întreaga 
lume, nu dispun de nici un fel de date 
sigure, ca să am dreptul să neg această 
literatură (de factura celei a 
povestirii Mocirla – n. m.). Nu ştiu cine 
are dreptate: Homer, Shakespeare, Lope 
de Vega, în general scriitorii vechi, care nu 
se temeau să se afunde în «grămada de 
bălegar», dar care erau mult mai constanţi 
în privinţa moralei, sau scriitorii 
contemporani, meticuloşi pe hârtie, însă 
atât de reci şi de cinici în suflet şi în viaţă? 
(…) Trimiterea la Turgheniev şi la Tolstoi, 
care au evitat «grămada de bălegar», nu 
clarifică problema. Dezgustul lor nu 
demonstrează nimic; înaintea lor, a 
existat o generaţie de scriitori care 
considerau că este murdar nu numai să 
prezinţi «ticăloşi şi ticăloase», ci şi să 
descrii funcţionari de un rang inferior 
celui de consilier titular. Nici o perioadă, 
oricât de înfloritoare ar fi, nu ne dă 
dreptul să tragem concluzia în favoarea 
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unui curent sau altuia. (…) Publiciştii, 
juriştii şi medicii iniţiaţi în toate secretele 
păcatului omenesc nu sunt cunoscuţi ca 
imorali; scriitorii realişti de cele mai 
multe ori sunt mai morali decât 
arhimandriţii. Şi, în definitiv, nici o 
literatură nu poate, cu cinismul ei, să 
întreacă viaţa reală”. Cehov concede că 
lumea este plină de „ticăloşi şi ticăloase”, 
dar atrage luarea aminte că datoria 
literaturii nu constă în scoaterea din 
grămada lor a unui „bob de mărgăritar”. 
Asta ar echivala cu „negarea literaturii 
însăşi” pentru că, îşi afirmă el 
convingerea: „Literatura artistică de-asta 
şi se numeşte artistică, pentru că 
înfăţişează viaţa aşa cum este în realitate. 
Scopul ei este adevărul necondiţionat şi 
cinstit. (…) Sunt de acord: «bobul de 
mărgăritar» e un lucru bun, însă literatul 
nu este cofetar, nici cosmetician şi nici 
animator; el este un om angajat, care are 

un contract cu propria conştiinţă şi 
datorie”. Această scrisoare, apreciază 
Sorina Bălănescu, este „o pledoarie 
pentru adevărul artistic, împotriva falsei 
pudori şi a falsului moralism. Se 
dovedeşte o dată în plus că scriitorul 
Cehov depăşeşte nivelul percepţiei 
estetice comune. Scrie pentru alte 
vremuri, pentru alt tip de cititor”. Apoi, aş 
observa, consideraţiile lui Cehov ne 
conving încă o dată, dacă mai era nevoie, 
că literatura presupune şi reflecţia asupra 
literaturii. 

   Închei remarcând ţinuta impecabilă 
a ediţiei. Notele, comentariile, referinţele 
critice şi bibliografice, prefaţa acestui 
prim volum dau impresia că Sorina 
Bălănescu ştie totul despre Cehov, despre 
lumea şi epoca sa, ca şi despre 
posteritatea marelui scriitor. O impresie 
pe deplin justificată.  
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Petru SOLONARU 

 

 

 

 

 

Al cenușei rost... 
 
 
 
 

Cel Sfârșit începe-în a sfârși-Început...    

Lumi întunecate viului s-au vrut 

joc de gravitații peste spațiul vid 

a-și întinde trupul chiar în punct tăcut. 

 

Poamă de nuclee tivuit-a praf, 

printre snopii nopții tainic autograf, 

despărțind cu cerul apele dintâi 

spre-a-și vedea pustia Unul, sfânt Zugraf... 

 

Iar deasupra-a toate'în urme câte sunt 

de la plinul mare la cel gol mărunt 

a numit să crească omul ca egal 

cu substanța însăși, duh meditabund... 

 

Însemnând prezentul, alipi la cost 

viitor să vină-în fața ce a fost, 

iar așa trecutul a purta-în curând  

vreascul iluzoriu, al cenușei rost... 

 
 10 iulie 2020, Sodertalje 
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Purul înțeles... 
 
 
 

Dăruind sămânța mătcilor din vid, 

zeii, sub samsara, nașterii deschid 

cele trei tendințe spre-a lega de trup 

sufletul să vadă-al neclintirii zid... 

 

 

Un nimic plonjează-în absolut nimic, 

dar, deși-l curtează, undele-l dezic, 

sub obscur lipindu-i deprimarea drept 

stavilă confuză-a marelui spre mic... 

 

 

Începând mișcarea'în bulgărul de lut 

către vasul care timpului s-a vrut, 

terna suferință florii a dispus 

germene absența prin prezent pierdut. 

 

 

Însă ușurarea'în dependent eres 

vine drept lumină peste cele ce-s 

a vesti tăcerii că'întreitul joc 

unic scop revarsă: purul înțeles... 
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Cel de nu se vede 
 

 

 

Cel de nu se vede, dar pe cel văzut 

însuși el îl naște, joc adânc s-a vrut 

ca să lege mare infinit de-un mic 

sub vibrarea oarbă-a spațiului tălmut. 

 

 

Pe o undă-a serii, între nu și da, 

către dimineața ce-a nimic părea, 

prin discreta forță-a cuanticului câmp, 

tivuit-a ziua cu lumina sa. 

 

 

Trudă irosirii să-l redea vreun psalm... 

Chiar de-i pretutindeni, nicăieri e!... Calm 

fără nici o urmă de ușor contrast, 

deapănă etherul cu simetric șarm, 

 

 

ondulând prin sunet ape dinadins 

a cuprinde golul pururi necuprins... 

Sub crâmpeiul tainei, precum toate sunt, 

stingerii aprinde-aprinderi ce s-au stins... 
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chipul Crucii 
 
 

ând Maxentius s-a pornit împotriva 
lui Constantin cu oaste, în el urla 
întruchiparea trufiei cocoțate pe 

tron, autointitulându-se împărat, 
autoproclamându-se peste popor și 
fărădelege, pe când Constantin era 
recunoscut de oaste și de inimile oamenilor. 
Maxentiu era recunoscut de gurile ferecate 
și buzele încleștate, de gratia de sub 
pleoapele demnitarilor despodobiți de 
familie și demnitate, de pleoapele însulițate 
ale celor umili și umiliți.  

Ca în orice război cu Răul, Maxentiu 
avea multă oaste cu caninii ascuțiți și 
asmuțiți de sânge, iar Constantin în fruntea 
oștirii sale cugeta ca un spic însingurat, 
înconjurat de ciulini carnivori, medita la 
soarta conducătorilor nelegiuiți, iar lupta 
lor în istoria Bisericii arată și astăzi ca o 
balanță în care talgerul negru e umplut cu 
vârf, o movilă de cranii în loc de minți 
luminate, capete desperecheate de viață și 
lumină încă dinainte de moarte, iar pe 
talgerul binelui, Crucea cufundată în lumină 
precum pământul la botezul de bunăvoie al 
lumii, la picioarele căreia soldații erau ca o 
mânuță de boabe de tămâie, un crâng de 
sfeșnice rugătoare. 

Eusebiu de Cezareea, cronicarul și 
biograful lui Constantin cel Mare, 
consemnează cum ,,din cauza viclenelor și 

vrăjitoreștilor farmece pe care tiranul nu 
înceta să le urzească, Constantin înțelesese 
că avea nevoie de un ajutor mai puternic 
decât cel pe care i-l putea aduce o oaste, 
ceea ce l-a și făcut să-și caute ajutorul lui 
Dumnezeu, lăsând abia în al doilea rând 
interesul pentru înarmarea soldaților și 
grija de a avea o oaste numeroasă, fiindcă –
socotea el- fără sprijinul lui Dumnezeu nici 
aceasta nu-i putea fi de vreun ajutor, în 
timp ce- cum zicea Constantin – tot ce se 
face cu împreună-lucrarea lui Dumnezeu 
este de nestăvilit și cu neputință de stricat”.  
 Constantin simțea că bătălia aceasta va fi 
lupta nu dintre doi înpărați, ci dintre 
chibzuință și pustiire, între a cinsti și a silui 
viața.  

Maxentius jertfea idolilor câtă frunză și 
iarbă suflare omenească, iar răspunsurile și 
le căuta în viscerele abia scoase ale 
pruncilor nenăscuți, smulși prin 
spintecarea pântecului maicilor lor, 
închinându-le zeilor, pe când Constantin 
medita la ceata drepților, cercetând viețile 
creștinilor, fiind atras de tainele cerului 
nesângeros, de Dumnezeul creștinilor și, 
rugându-se, i s-a arătat semnul izbăvirii și 
nu oriunde, ci pe cer, și nu oricând, ci în 
mijlocul zilei, când pântecul cerului care 
naște ceasurile zilei a lăsat a se vedea 
Chipul crucii din lumină deasupra soarelui. 

C 
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Tot Eusebiu de Cezareea rescrie întocmai 
cuvintele lui Constantin cel Mare ,,cam pe la 
ceasul amiezii, când ziua începuse să scadă, 
zicea Constantin că văzuse cu ochii săi chiar 
pe cer, străjuind deasupra soarelui, semnul 
mărturisitor de biruință al unei cruci 
întocmite din lumină și odată cu ea putuse 
desluși un scris glăsuind ,,Să biruiești întru 
aceasta!”, după care, la vederea unei 
asemenea priveliști, fuseseră cuprinși de 
uimire și el și întreaga sa oaste(care, cum 
mărșăluia el pe drum, venea pe urmele sale, 
și de aceea asistase și ea la minune).   

,,Chipul Crucii” s-a arătat întregii oști 
constantine cu conducător cu tot, nu doar 
celui mai mare, ci tuturor ce aveau să 
meargă la război în numele Lui pentru ca 
Duhul să lege biruința cum leagă armurierul 
zală de zală spre trăinicia armurii și zidarul 
unește cărămizile pentru a înălța zidul 
fortăreței de apărare. Crucea s-a arătat 
oștirii vestind că veacuri la rând creștinii nu 
sunt un popor obișnuit, ci unul chemat la 
luptă pentru a apăra valorile sale, pentru a 
se birui pe sine, pentru a birui de diavol. 
Tulburați au fost cei aflați atunci în 
pridvorul botezului și al pocăinței, în 
pridvorul convertirii, judecau ca niște 
păgâni pentru care crucea era instrumentul 
infam al torturii, al degradării, semnul 
nefast, dar văzuseră pe cer că semnul de 
care fugeau avea să le aducă biruința, 
văzuseră blazonul Împăratului desculț pe 
pământ, același Creator al tuturor și a toate, 
cum îngăduise a se vedea în medalionul de 
raze stelar crucea suferințelor Sale.  

Tulburării lui Constantin, și tuturor 
creștinilor înainte de o bătălie (fie că e 
vorba de amvon, propovăduind împotriva 
ereticilor și păgânilor, fie că e vorba de 
tribuna unde dreptatea săracului e sfântă, 
fie că e catedra profesorului al cărui glas se 
înalță întru adevăr cu bunăcredință și 
convingere, fie că e vorba de masa 
chirurgicală unde pacientul e  operat cu 
știință și credință), Crucea i se arată ca 
pavăză și reunește punctele cardinale ale 
mântuirii: punctele cardinale ale răstignirii 
ce s-au închegat în miezul crucii și s-au 
răspândit mai apoi în cele patru zări. 

Domnul a murit pe cruce răstignit de 
oameni, dar crucea însăși a gemut 
împovărată de nevinovăția Celui chinuit pe 
lemnul ei, că trebuie să aducă moarte Celui 
ce a zidit-o pe când surâdea sub soare, 
verde ram fiind, Celui care a mângâiat-o 
când a desfrunzit-o moartea prin tăiere, și 
au uscat-o vânturile și au biciuit-o ploile și 
au ars-o verile, pietrificându-i-se inima și 
secându-i vasele de sevă, abia atunci lemnul 
ei a fost bun de cruce, iar  Tradiția ne spune 
că lemn de cedru, chiparos și măslin au 
amestecat pentru a îmbina trăinicia ei, iar 
alții spun că esență de chiparos, ulm și 
merișor au împletit după proorocirea lui 
Isaia 60, 13. 

Prin atingerea ei, Domnul a schimbat cel 
mai infam mod de a muri în preacinstitul 
loc al durerii dumnezeiești, a întors din 
nepăsare lemnul când sângele Lui a stropit 
cu aghiazma sângelui crăpăturile crucii, a 
irigat crucea destinului omenesc, a 
cutremurat verticalul și a clătinat 
orizontalul, zdruncindându-le vechea 
temelie, a convertit axele, din inerție spre 
sens, sfidând gravitația clipei, timpul nu a 
mai căzut la pământ sub propria greutate 
izvorâtă din greșeală, nici nu a plutit în 
derivă, imponderabil fiind ca în cosmos, ci, 
trecând prin plasma convergentă a durerii 
dumnezeiești, s-a înălțat, el nu a mai fost o 
povară, ci scară spre cer. Iată timpul 
crestând norii cu literele mântuirii sub 
semnul biruinței, iată timpul îmbrăcat în 
haina de lumină a spațiului, Crucea a 
învățat lumea că adâncirea înalță spre alte 
dimensiuni, Crucea – acea umilă ultimă casă 
a Domnului, fără acoperiș, pat de care 
sufletul a fost suspendat spre neodihnă și 
trezvie în piroane, piroanele - aceste limbi 
de ceas care au pecetluit o eră, Crucea – 
această umbră dogoritoare, acest cuptor 
unde păcatul a fost încins cu cuie fierbinți 
de sângele celui mai Nevinovat născut pe 
pământ și pe care cerul îl știa din veșnicie, 
Crucea – lemnul dat spre înjosire mai aspră 
decât vreascul de pus de foc și care s-a 
îmbrăcat în lumină, lemnul pierzării din 
care S-a construit corabia mântuirii, 
fundamentul Bisericii adunate într-o Ființă 
și care ne relevă că Ființa e centrul a toate, 
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lemnul trandafirat cu sângele scump al 
Celui ce ne-a spus că nu vom muri 
niciodată, că alături de El vom fi biruitori de 
vom merge la război, pentru a cuceri cu 
pocăință cerul, pârghia cămării cerești, 
scripetele vieții scoborât și înălțat din 
fântâna cu moarte, toiagul pe umerii căruia 
se sprijină cerul, magnetul cu oxigen dintre 
cele două pământuri, care a deschis 
pământul de deasupra și a spălat cu tină 
ochii omului din întuneric până i s-a redat 
vederea, să poată înțeleage cerul. Bătălia cu 
Maxentiu, acest maximum maximorum al 
răului istoric, a fost pentru a vedea cum 
devine crucea însăși sabia ce a tăiat zapisul 
legii vechi, al cărei ascuțiș interior ne-a 
modelat cu spini și răbdare labirinturile, 
purtându-ne harta cosmică a neuronilor și 
arhipelagurile sinapselor și toată flota 
aortei și precum și estuarele cave spre 
lumină.  

Crucea – muribundul lemn al sufletului 
omenesc purtat pe umeri de Hristos pe 
planul înclinat al Golgotei, creionul care a 
lăsat în urmă semnul iertării și prima literă 
universală a alfabetului iubirii ca adevărata 
lege din univers, Crucea – acest ,,x” 
înnobilat cu demnitate, această elice din 
jocurile copilăriei, pe care Hristos a 
transformat-o din masa torturii în masă de 
altar. Crucea e de fapt simbolul anagramat 
de matematicile superioare, de algebră, căci 
e surprins misterul ei în simbolul semnului 
X din ecuațiile și inecuațiile logicii și ale 
vieții. Misterul lui X însumează dorul mistic 
al alfabetului cunoașterii față de cruce, 
orice șirag de numere, de stele, de oase, de 
mușchi, de dinți, de capilare merge până în 
capilarele algebrei când profesorul scrie pe 
tablă o ecuație, în care X nu e doar numărul 
care trebuie aflat, ci e o cruce aruncată în 
malaxorul științei, miniaturală dar 
niciodată stricată, ca o morișcă ce macină 
nu făină ci gânduri...de câte ori bifați într-o 
căsuță de chestionar, voi, ateii îmbrăcați în 
haine de miel, îngeri cu aripi de plastic, tot 
cu o cruce vă însemnați în cele mai banale 
gesturi ale voastre. Crucea este schimbarea 
perspectivei, Taborul absolut, floarea 
Golgotei redusă la esență, întâlnirea dintre 
nod și tulpină, focalizarea optică a 

răsăritului, căci orice binoclu are în punctul 
central un x, o cruce microscopică prin care 
își atinge ținta, un etalon.  

Când Domnul a trimis crucea să 
strălucească în montura de sidef și camee a 
stelelor a fost bijutier al suferinței, Sfinții 
Părinți spun ,,i s-a arătat la amiază chipul 
Crucii Domnului închipuit cu stele” 
strălucind mai tare ca soarele, deci nu 
vedenie din miez de noapte, ci în slava zilei 
pământești, în montură de planete și aștri 
ca nestematele.  

Chipul Crucii- dulceața acestei 
sintagme....dar Crucea are chip? A gemut 
înlăuntrul lumii un monstru care o 
desfigurează.Crucea are chip? Nu s-a spus 
trupul, nici urma, ci chipul, ca și cum însăși 
crucea a suferit întru umanizare 
spiritualizată și îndumnezeire, răstignită 
fiind. A fost restaurat prin lemnul ei 
putreziciunea omului și a naturii, 
spiritualizată de piroanele proprii, 
stigmatele cu urmele cuielor și locul unde a 
fost țintuit Hristos, corabia pe care au vrut 
s-o sfărâme de valurile furtunoase ale 
iadului, de stâncile și malurile Gheenei, dar 
epava urii fost-a în final iadul, iar Hristos, 
cu brațele desfăcute a îmbrățișat toată 
făptura care a fost, este și încă nu s-a 
născut. Crucea e intersecția vieții cu viața 
de apoi pentru cei ce cred, e răspântia 
cuvântului Evangheliei, vama dintre cer și 
pământ, dintre cele văzute și nevăzute. Că 
stelele s-au arătat mai puternice decât 
soarele în montura dumnezeirii, în lipsa 
unei eclipse, arată cum din boabele de 
muștar ale steluțelor credinței, din soldații 
ce străjuiesc cerul avea să fie construită 
pavăza de nebiruit a raiului. Semnul viu, așa 
cum pe vremea lui Moise casele evreilor și 
întâilor născuți erau feriți când avea să vină 
îngerul morții. 

Pe Constantin l-a încredințat Însuși Fiul 
de puterea Crucii. Argintarii oștirii au făcut 
crucea din pietre scumpe, aur și mărgăriar 
dar ea fusese văzută mai întâi brodată cu 
spărtură din mărgăritar de stele pe 
brocartul cerului, din borangicuri de nori, 
din planete care pentru ochiul pământean 
aveau mărimea unei perle, iar norii și 
stelele s-au grăbit a modela chipul crucii 



Toamrna 2020  | Contact international 843 

 

așa cum măicuțele și căugării modelează 
din aluat crucea și o împodobesc spre 
cinstire cu trandafiri, crini pe un așternut 
de crizanteme. 

Tot Eusebiu de Cezareea ne descrie 
Chipul Crucii așa cum a fost el văzut de 
Constantin cel Mare pe cer și așa cum a dat 
poruncă să fie brodat pe fiecare flamură a 
oștirii sale: ,,de vârful unei cozi de lance 
înalte și poleite cu aur era prinsă pieziș o 
stinghie în forma semnului crucii. Sus de 
tot, deasupra întregului însemn, era o 
cunună împletită din aur și bătută cu pietre 
nestemate, de care se afla prins simbolul 
numelui Mântuitorului; două litere 
închipuind – prin cele două litere de la 
începutul lui – însuși numele lui Hristos (P-
ul fiind prins în mijlocul crucii X-ului), 
inițiale pe care împăratul s-a obișnuit să le 
poarte înscrise pe coif chiar și mai târziu. 
De bucata aceea transversală de stinghie 
prinsă de lance atârna o bucată de pânză 
foarte fină de culoare purpurie, întrețesută 
bogat cu fire de aur și acoperită cu 
nestemate de toate culorile, prinse des, care 
în lumina zilei scânteiau – o lucrătură de o 
mare frumusețe nespusă-la privit. Bucata 
aceea de pânză prinsă de stinghie avea 
lățimea egală cu lungimea ei, iar partea 
prinsă a lancei – care era foarte înaltă – 
avea îndată sub biruitorul semn al crucii, 
chiar în susul fâșiei de pânză descrisă de 
noi, imaginea-închipuită până la piept și din 
aur – a de-a Dumnezeu-iubitului nostru 
împărat, precum și pe aceea a fiilor săi. ”  

Oastea lui Maxențiu nu a luptat cu un 
om, ci cu Dumnezeul slavei și al psalmilor 
lui David căci ,,cerurile spun slava lui 
Dumnezeu și facerea mîinilor lui o vestește 
tăria...de la marginea cerului ieșirea lui, și 
oprirea lui până la marginea cerului”. Era 
timpul cinstirii Crucii, al unei revărsări în 
Duhul cu limbi de foc peste luceferi, 
mănunchi în formă de spadă cu coroană și 
numele lui Hristos. Maxențiu a fugit peste 
Tibru pe un pod de corăbii creat de el și 
podul s-a surpat ca o groapă și flămânda 
gură a iadului l-a înghițit, precum odinioară 
turma de porci în care se refugiaseră 
duhurile. Da, Crucea a exorcizat oastea, 
cerul și pământul.  

Crucea lui Constantin din mijlocul 
Romei e un panegiric vertical, în locul 
columnelor istoriei, crucea – de-a 
purururea mărturisitoare despre slava lui 
Dumnezeu. După Roma, a mai văzut crucea 
călăuză în războaiele spre Bizanț, ca un alt 
David a văzut scrisă voința și porunca lui 
Dumnezeu cu litere de stele ,,să mă chemi în 
ziua necazului tău”, iar după cerul de 
miazănoapte, a fost împodobit întreit cerul 
de la miazăzi, crucea –axele temporale ale 
luminii, spațiul ei matrice, izvorul, 
bumerangul iubirii sădit pe stânca dreptății, 
buzduganul ceresc al împăratului, cheia ce 
descuie toate porțile cu suflarea durerii, 
fereastra și pecetea celor de pe pământ și 
de sub pământ. El învingea în numele 
Crucii, iar mai târziu, la gurile Dunării a 
treia oară i s-a arătat crucea și s-a botezat, 
gurile Dunării binevestitoare, Iordanul de 
după Iordan, al noii împărății creștine.  

Iubind pe Domnul, misteriosul care i-a 
trimis pe ștergarul cerului, pe stindardul 
norilor ca o flamură a victoriei lui Hristos 
scrisă dincolo de calea Lactee, să vadă și 
semințiile celor ce sunt dincolo de pământ 
semnul stăpânului absolut și blând, pe 
ștergarul văzduhului  s-a văzut monograma 
vieții veșnice, iar maica sa, Elena trimis-a 
fost spre Ierusalim, pelerină și ctitoriță 
binecuvântată, având evlavia Evei celei 
trezite de Înviere, femeia în ipostasul 
împărătesc al maternității sofianice, 
pelerină pe via crucis, a cercetat Sfintele 
locuri, împărăteasa lumească fiind vegheată 
de Maica Împăratului ceresc, două mame 
pornind a curăți pământul la porunca fiilor 
lor, una în cer, alta, pe pământ, și Crucea, 
care așteptase sute de ani să spună lumii că 
a purtat în lanțurile cuielor ei forța pe care 
nimeni nu putea să o înlănțuiască, o forță 
mai mare decât toate corăbiile care au 
navigat pe mările lumii și prin univers.  

Un Iuda l-a vândut pe Iisus spre a fi dat 
crucii, un alt Iuda a fost aruncat în groapă 
să spună peștera, ieslea unde aștepta 
relicva, și întocmai ca Toma, Constantin 
avea să pipăie lemnul al cărui chip fusese 
pictat de Duhul din stele, au spart templul 
Venerei pentru a venera frumusețea trecută 
prin suferință, esența frumuseții care a 
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biruit suferința, intersectarea dintre vid și 
absolut, dintre mulțimea vidă și răsărit, 
spațiul dintre inspir și expir, dintre casă și 
lume, dintre lume și univers, dintre univers 
și necuprins, dintre necuprins și 
inexprimabil, copca ce a scos de sub gheață 
sufletul omenesc, undița care a umplut 
plasele apostolilor cu colonii de spirite, 
lemnul pe care fusese scris numele 
Domnului.  

Mortul ce trecea în alai spre 
îngropciune fost-a înviat prin atingerea de 
adevărata cruce, iar Iuda și cei din jurul lui 
s-au botezat primind Chiril drept nou nume 
și fost-a patriarh și prigonit în numele lui 
Hristos, iar Macarie patriarhul de atunci a 
ridicat Crucea în văzul tuturor spre 
luminare. Prima biserică zidită de sf Elena – 
Biserica Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos la Sfântul Mormânt, cu sfânta Cruce, 
după cinstirea Fiului, s-a dus la Ghetsimani, 
dând cinstire mamei lui Iisus înconjurând 
cetatea printr-o salbă de biserici. 

Plecând spre Bizanț, a luat cu ea o parte 
din Sfânta Cruce și piroanele, din care unul 
a dat mării zălog spre liniștire, altul a fost 
încrustat în coiful lui Constantin cel Mare, 
mintea sa fiind purtată de condeiul 
patimilor lui Hristos, condeiul dumnezeiesc 
al pironului devenit sfetnic, precum și în 
zăbala calului – simbol al opririi graiului în 
deșert. Pironul crucii lui Hristos în coiful 
împăratului creștin stă mărturie a suferinței 
că deasupra împăraților lumii va sta cuiul 
suferinței împăratului ceresc, voievodul 
absolut a toată zidirea, întâistătătorul 
istoriei și împărățiilor nevăzute, pironul 
coifului arată că la fundamentul oricărei 
creații durabile e o mare jertfă. În Bizanț, 
Constantin a sfințit locurile cu Cruci – cele 
trei – una din târgul de sus, alta din locul de 
marmură unde era târgul pâinii și alta 
deasupra stâlpului roșu arată trei mari 
epoci de înflorire a Bizanțului – iată 
învățătura, hrana și iubirea sub pavăza 
Sfintei Cruci.    

Dalmatica lui Constantin cel 
Mare...mătase albastră de culoarea cerului 
înstelat, și crucea în mijloc în centrul turlei, 
în crucea pieptului, în furca pieptului și 
dreptul inimii, nimic altceva, crucea așa 

cum apăruse pe cerul golit de vânt și de 
păsări pentru o clipă, deasupra soarelui, 
arătând că puterea acesteia e mult mai 
mare, să sunt la vrerea lui Dumnezeu 
ipostasuri cerești mai presus de soare, că 
există oglindiri ale luminii create...crucea se 
arătase pe cer pentru a călăuzi întocmai 
cum magilor li se arătase steaua de la 
Betleem, iată acum se arătase lui 
Constantin, în numele căruia mama sa 
Elena avea să călătorească spre Ierusalim, 
cu daruri, spre a găsi nu ieslea, ci crucea pe 
care a pătimit Domnul nostru, să îi aducă 
aur pentru cruce, smirnă pentru cădelnițele 
preoților și tămâie a se înălța din Baziliciele 
ce aveau să fie construite acolo. În sufletele 
lor era așteptare roditoare, era un mare act 
de curaj a se lepăda în fața tuturor de 
slujirea și închinarea idolească, de a pune 
hotar viețuirii lor, îl căutau pe Dumnezeu 
iar Dumnezeu le ieșise în întâmpinare prin 
poarta de lumină a Crucii, pe cer și scară 
spre cer, spre mântuire, spadă încoronată 
cândva de spini și acum cu nimb de lumină 
al coroanei dumnezeiești. 

Însăși corpul omenesc are formă de 
cruce, axa cap-trunchi-picioare fiind 
intersectată cu axa brațelor, întrucât 
Dumnezeu nu a lăsat omul cu un braț mai 
sus și altul mai jos, nici dispunerea paralelă 
a picioarelor, ci lemn de viață cuvântător e 
omul, cruce de carne păcătoasă, smulsă din 
gingiile morții și aruncată în scăldătoarea 
spovedaniei și euharistiei pentru că sus 
contează revenirea în fire, nu căderea, 
lemnul care a strălucit fără să ardă, flacăra 
care s-a arătat pe cer fără a se face scrum, 
farul care desparte iadul de rai, sceptrul 
împărăteștii oști, scară până la cer. 

Lemnul durerii s-a impregnat ca o 
mahramă de chipul Adevărului, strălucind 
pentru că Dumnezeu a îngăduit a se arăta 
lumii în adevăratul ei folos duhovnicesc și 
pentru că a luminat-o pe ea mai mult decât 
luminătorii cerești, a pardosit-o cu stele și 
sori precum diamantele  

Apoi, Crucea a fost luată de perși și timp 
de 14 ani a fost departe de Ierusalim unde 
s-a înapoiat cu voia Domnului, după lupta 
dintre Heraclie și Hosroe care a pierit 
împreună cu fiul cel mic Medars, uciși fiind 
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de propriul fiu Șiroes, iar pe când șiroia 
sângele pe mormintele răpitorilor, fiul cel 
mare, spășit dăruia lemnul crucii 
Ierusalimului, acolo unde și-a făcut intrarea 
printr-o mare minune: vrând împăratul să o 
arate în toată slava sa, îmbrăcatu-s-a cu 
purpură și coroană bogată pe cap, dar 
crucea nu s-a lăsat purtată decât atunci 
când, desculț și în straie simple, a mers prin 
mijlocul poporului precum odinioară 
Hristos, smerirea cea de pe urmă, crucea 
plângerii lui Hristos nu se putea lăsa 
purtată decât de brațe cuvioase, desfrunzite 
de mândrie, de onorurile lumești. Crucea-
planul divin devenit plan arhitectonic al 
caselor lui Dumnezeu, iesle, altar și 
mormânt izvorâtor de lumină, labirint de 
abur mistic, cu respirație de tămâie și 
lacrimi de chihlimbar, a cărei glăsuire e 
vindecarea și cântare toaca, cuiul bătut în 
carne pentru a ne trezi conștiința. Crucea, 
prezentă în construcția literei T din 
cuvântul tată care se sprijină pe o treime de 
cruce, căci litera T este o cruce căreia i-au 
tăiat capul, și orice tată poartă pe umeri 
dulcea povară a vieții copiilor săi, crucea e 
arcul cu săgeți al cărei vânat a atras pe 
mulți în munții credinței, și literele de lemn 
din alfabetar și condeiele sunt așchii din 
lemnul înțelepciunii, noi toți dormim în 
baldachinele noastre de vise pe 
mănunchiuri de cruci, ne coborâm în 
mormânt ca într-un leagăn, când pământul 
își desface pântecul să ne încapă, primindu-
ne acasă, și alaiul de înmormântare cu 
prapuri arată ca un alai împărătesc, venit de 
la luptă când pe drum s-a arătat semnul 
crucii, în pământ e coborât lutul, acest lemn 
care va putrezi, iar sufletul va merge spre 
cer, fiind lemnul care a învățat, îndrăgostit 
de Dumnezeu, să zămislească muguri de 
lumină și floarea recunoștinței veșnice, va 
înflori întru înviere. La căpătâi, creștinii au 
crucea, candelă și străjer, doică fiind cerul, 
prunci ai cerului fiind, ne întoarcem în cer, 
lăsând pe pământ doar cenușa.  

Când demonii cu chip de om devorează 
pădurile fără opreliște, fără noimă, când 
spintecă și scot din orbitele stâncilor flacăra 
dumnezeiască a pădurii, noi înșine nu mai 
suntem verticali, ci vulnerabili, o pădure de 

cioate, orașe pline de bolnavi, biserici care 
în lipsa crucii devin ospicii, deasupra lor nu 
mai coboară niciun Dumnezeu, nu simt 
răcoarea crucii în starea tămăduitoare, nu 
au catarg pe marea încercărilor, sunt leșuri 
vorbitoare. Crucea e o scară a cărei primă 
treaptă e nașterea, apoi botezul, 
binecuvântarea nunții, propovăduirea, 
crezul, și peste toate Crezul și Învierea, 
Euharistia. Crucea e centrul existenței 
noastre, după cum legate sunt prin forța de 
atracție planetele într-o constelație, așa și 
crucea leagă casa noastră de școală, de 
biserică, de casa aproapelui, de casele celor 
dragi, șirag de metanii coralifere, corăbii cu 
ancora în nisipul veacurilor. Și vasele de 
sânge își dau binețe la răscruce dialogând, 
și ploaia se crucifică în aburi pentru a hrăni 
îngerii, și vaporii se răstignesc în rouă ca să 
hrănească frunzele, acești ochi de heruvim 
ai pădurii. 

Când Cuvântul a frânt pâinea tăcerii și a 
spus să fie Lumină, lumina însăși a tăiat 
liniștea și a apărut prima cruce străvezie și 
tăcută până la Răstignire. 

În limba română există o expresie...,,a-ți 
duce crucea” destinul dar nu cel implacabil, 
ci a simți greutatea responsabilităților de 
unde nu ai cum și nici unde să fugi fără să îl 
faci de rușine pe Hristos Care poartă crucea 
lumii și pentru tine. 

În ziua în care înțelegem puterea Crucii, 
medicament, armă, călăuză, făclie, viață, o 
vom cinsti și nu o vom mai lua în derâdere, 
căci acei ce din ignoranță ori reaștiință se 
stârnesc împotriva ei își semnează 
condamnarea la muncă silnică și ocnă în 
veșnicie. Odată cu primul mormânt 
însemnat cu semnul ei, cei adormiți întru 
nădejdea învierii la răsăritul crucii, ca un 
voinic a cărui sabie a fost așezată la 
căpătâiul lui pentru a i se vesti faptele de 
vitejie și mărturisirea și, pentru ca un altul, 
văzând crucea, să o ia ca pe o făclie, o 
ștafetă a unui maraton olimpic al credinței 
și să alerge cu ea spre următoarele 
generații, crucea fiind torță, călăuză, sabie 
și scut și începtul păcii adevărate, la umbra 
căreia se înalță rugăciuni, iar la a doua 
venire a Domnului, când unii se vor trezi 
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din pulberi, crucea va fi hotarul dintre 
drepții și greșiții acestei lumi. 

E imposibil să nu te cutremuri în fața 
acestei jertfe de o incomensurabilă 
responsabilitate, unde Hristos Și-a asumat 
și îndeplinit restaurarea omului care se 
învățase a trăi în veșnicie fără Dumnezeu, 
omul fără lumină, omul fără omenie, omul 
fără cămașa lui Hristos, oul fără gălbenuș și 
cu coaja crăpată, omul autodistructiv din 
prea multă mărire  a sinelui, cu un sine 
pentru ca nu s-au croit veșminte atât de 
mari decât pe măsura iadului și 
neîmpăcarea cu sine, omul gol nepocăit și 
încărunțit de necredință, omul topor, omul 
de sticlă mată, opacul care a ucis copacul și 
drumul spre cer, străluminările troițelor, 

semne de carte lăsate pe pământ în 
biblioteca universală.  

Fără Cruce, omul are înaintea sa hăul, în 
spatele lui un drum sortit a se descompune 
și surpă încet în prăpăstii și, chiar și atunci, 
dacă ar privi în urma sa, propria-i umbră 
proiectată în lumina soarelui ori a lunii e un 
drum al memoriei, și orice umbră dincolo 
de miezul zilei (când s-a văzut proiectată pe 
cer) orice câine care a uitat că s-a născut 
printre oameni, orice entitate creată după 
chipul și asemănarea Domnului dar 
schimbată, ciuntit, mutilată și răstălmăcită 
din voința răului, orice umbră caldă, care 
respiră și suferă, are formă de cruce. 

●
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

Citadela  
interioară 
 

ultivând în viața sa sârguința și 
iubirea de știință, bunătatea, 
blândețea, iubirea, modestia, 

spiritul de dreptate și adevăr, Marc 
Aureliu a biruit timpul, opera sa fiind vie 
și după mai bine de 18 secole de la 
scrierea ei. Opera sa, cunoscută și sub 
numele de Cugetări, deși nu fusese scrisă 
în vederea publicării, a pasionat de-a 
lungul timpului nu numai aristocrați ai 
spiritului cum ar fi Shaftesbury, Frederic 
al II-lea sau Goethe, ci a fost un îndreptar 
de viață pentru nenumărați necunoscuți 
care i-au putut citi opera tradusă în 
numeroase limbi, de la un capăt la altul al 
pământului. Ediția princeps, îngrijită și 
adnotată de Gulielmus Xilandros, a apărut 
la Zurich, în 1558, redactată după un 
manuscris Codex Palatinus. În ediția de la 
Oxford, titlul sub care apare cartea 
împăratului și filosofului este Marci 
Antonini imperatoris, de se ipso ad se 
ipsum. Marcus Annius Verus, viitorul 
împărat și filosof, s-a născut la 26 aprilie 
121, bunicul și tatăl său fiind consuli ai 
Romei. La 18 ani este numit quaestor, în 
147, cu numele de Marcus Aelius Aurelius 
Verus Antoninus Caesar Augustus este 
asociat la conducerea Imperiului de 
împăratul Antoninus Pius, timp în care 
devine adept al filosofiei stoice. În 161, 
Marc Aureliu devine împărat, rămânând 
în fruntea Imperiului până în anul 180. În 
timpul vizitei în Grecia, 175-176, 
împăratul Marc Aureliu a fost inițiat în 

misterele de la Eleusis și a creat la Atena o 
catedră de retorică și patru de filosofie 
pentru Academie, Liceu, Portic și Grădina 
lui Epicur. Domnia sa a cunoscut 
numeroase dificultăți (războaie, revolte, 
ciuma, cutremure, inundații) care au 
depopulat Imperiul și au avut consecințe 
sociale și economice nefaste asupra vieții 
imperiale romane. 

Dar rândurile de față nu sunt despre 
împăratul Marc Aureliu, sunt despre 
filosoful stoic Marc Aureliu, despre cel 
care a căutat să trăiască filosofic viața sa 
de împărat. Iată cu câtă căldură scria 
Vasile Pârvan, de la Berlin, din vara lui 
1909: „…a fost un sfânt: căci a-i spune 
numai filosof, atunci când atâția alții 
făceau filosofie numai cu capul, iar nu și 
cu inima, adică și cu fapta, e a-i da mai 
puțin decât i se cuvine. O curățire 
sufletească fără pereche caracterizează pe 
împăratul Marcus, cel gata a ierta 
tuturora toate, numai sieși nimic. Și omul 
acesta, modest ca și tatăl său Pius, adânc 
devotat înțelepciunii stoice, ca nimeni 
altul pe vremea sa, ne apare astăzi cu atât 
mai vrednic de respect în cadrul vremilor 
antice cu cât a știut salva împărăția 
romană și deci cultura europeană în 
ceasul celei mai grele primejdii ce-a 
amenințat-o vreodată. […] Filosofia stoică, 
așa de cald iubită și de adânc pătrunsă 
încă din tinereță cu ajutorul părinteștilor 
lui prieteni și profesori, îi fu acum lui 
Marcus – spre care cătau toți ca spre tatăl 

C 

Filosofia era înțeleasă ca mod de viață, 

ca manieră de a trăi, dar înțeleasă nu 

doar ca o conduită morală, ci ca un mod 

de a fi în lume, care trebuie urmat în 

fiecare clipă, transformând astfel 

întreaga viață. Aceasta este lecția lui 

Marc Aureliu: o invitație adresată 

fiecăruia să se transforme pe el însuși. 
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lor – de mare alinare și întărire în aceste 
vremuri de groaznică nenorocire și 
neînchipuită întristare obștească.” 
Prestigiul filosofic al lui Marc Aureliu se 
întemeiază cu precădere pe cartea sa de 
reflecții, profund marcată de filosofia 
stoică, Ta eis heauton, titlu tradus de cele 
mai multe ori prin formula Către sine, sau 
Cugetări. În cultura română, scrierea lui 
Marc Aureliu a devenit cunoscută cu 
precădere în secolul al XX-lea; o primă 
traducere, sub titlul Către sine însuși, 
apărută în 1909, aparține lui Ștefan 
Bezdechi, traducere reluată în anii din 
urmă la editura Saeculum; în 1977, la 
editura Minerva, apar într-un volum 
Manualul lui Epictet și Către sine, a lui 
Marcus Aurelius, aceasta din urmă în 
traducerea lui M. Peucescu și D. Burtea, cu 
o prefață de Eugen Cizek; în traducerea 
lui Alexandru Diaconovici, cu titlul Către 
mine însumi, cartea a apărut la editura 
Antet; cea mai nouă traducere a operei lui 
Marcus Aurelius aparține lui Cristian 
Bejan, Gânduri către sine însuși, editura 
Humanitas, toate în ediții reluate deseori 
în anii din urmă, ceea ce arată interesul 
cititorului român pentru această scriere 
exemplară a împăratului și filosofului 
roman. 

Cartea lui Marc Aureliu a cunoscut, 
după prima sa editare, la mijlocul 
secolului al XVI-lea, o largă răspândire, 
cititorii descoperind un om, sau cum 
spunea Taine „sufletul cel mai nobil care a 
trăit”, acolo unde se așteptau să 
întâlnească un autor, sau un împărat. Cele 
12 cărți care compun scrierea Către sine, 
dincolo de aparenta dezordine a 
gândurilor lasă să se întrevadă ordinea 
profundă a universului și conexiunea 
sacră a tuturor lucrurilor („Căci toate sunt 
rânduite împreună și desăvârșesc ordinea 
aceluiași univers. Fiindcă, din toate este 
alcătuit un singur univers, un singur zeu 
trăiește în toate, o substanță și o lege 
unică.” Opera lui Marc Aureliu celebrează 
sub toate formele gloria unității, 
principiul director al fiecăruia dintre noi 

către principiul universal al tuturor 
lucrurilor, numit „lume”, „natură”, 
„Dumnezeu” sau „rațiune”. Compusă în 
greacă, nu în latină, cum poate s-ar fi 
cuvenit din partea unui împărat roman, 
scrierea lui Marc Aureliu nu aparține unui 
filosof în sensul obișnuit al termenului; și 
aceasta nu pentru că Marc Aureliu era 
împărat, ci pentru singularitatea absolută 
a unui suflet care interzicea comparațiile, 
fiecare om fiind unic și reflectând astfel 
unicitatea universului. Scriind despre 
Cugetările lui Marc Aureliu, Jean-Francois 
Mattei vede în filosoful roman un 
precursor al lui Pascal sau al lui Cioran: 
„Nu peste multă vreme, vei fi cenușă sau 
schelet, un nume, sau mai sigur, nici 
măcar un nume. Dealtfel și numele e doar 
un sunet, un ecou. Lucrurile prețuite mai 
mult în viață reprezintă zădărnicii, 
degrabă sunt supuse putreziciunii, 
nimicuri…” 

Comentatorii scrierii lui Marc Aureliu 
țin să precizeze că în antichitate un filosof 
nu era în mod necesar, așa cum suntem 
astăzi tentați să credem, un autor de 
tratate, un teoretician al filosofiei. Un 
filosof, în antichitate, era cel care trăia 
filosofia, care ducea o viață filosofică. Cato 
cel Tânăr, om de stat din secolul I î.e.n., 
era un filosof stoic care nu scrisese nici o 
scriere filosofică, după cum Rogatianus, 
om de stat din secolul al III-lea e.n., este 
un filosof platonician, discipol al lui 
Plotin, care totuși nu a scris nici o lucrare 
filosofică. Totuși, cei doi se considerau ca 
fiind filosofi pentru că adoptaseră modul 
de viață filosofic; în ochii maeștrilor 
filosofiei antice, filosoful autentic nu este 
cel care compune dizertații despre teorii 
ori comentează despre alți autori. Marc 
Aureliu îl urma pe cel care avusese o 
influență considerabilă asupra sa, Epictet: 
„Dacă se întâmplă vreodată să te 
preocupe lucrurile exterioare, din dorința 
de a plăcea cuiva, să știi că încercarea e 
deja pierdută. Mulțumește-te de aceea să 
fii filosof în toate împrejurările. Iar dacă 
vrei să pari filosof cu tot dinadinsul, 
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descoperă-te astfel ție însuți și aceasta să 
fie de ajuns.” Filosoful antic nu era 
totdeauna dublat și de un scriitor, nu 
inventa noi teorii, dar totdeauna urma o 
doctrină și îi dădea contur în viața sa. 
Lucius Verus, frate al lui Marc Aureliu, a 
primit aceeași instrucție ca și fratele său, 
dar nimeni nu l-a considerat vreodată 
filosof. Anticii aveau un indiscutabil 
interes pentru disciplinele filosofice, 
cursurile de retorică și dialectică îi 
pregăteau pentru carierele politice în care 
arta oratorică avea un rol preponderent; 
Fronton, unul dintre profesorii lui Marc 
Aureliu îi scria viitorului împărat că 
filosofia îi va oferi fondul, iar retorica va 
oferi forma discursului. De la Epictet 
învățase că filosofia nu constă în abilitatea 

dialectică nici în frumusețea limbajului, ci 
în maniera în care îți duci viața cotidiană. 
Devii filosof printr-o conversiune care 
produce o schimbare radicală a modului 
de viață, care încetează sa fie asemănător 
cu cel trăit de alți oameni. Filosofia era 
înțeleasă ca mod de viață, ca manieră de a 
trăi, dar înțeleasă nu doar ca o conduită 
morală, ci ca un mod de a fi în lume, care 
trebuie urmat în fiecare clipă, 
transformând astfel întreaga viață. 
Cuvântul philo-sophia era suficient în 
ochii anticilor pentru a exprima această 
concepție a filosofiei. Aceasta este lecția 
lui Marc Aureliu: o invitație adresată 
fiecăruia să se transforme pe el însuși. 

esoterica.ro 13 iulie 2020 
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În drum spre  
cetăţile Ponorului 

 
 
 

ntenţia mea nu este de a face  
reclamă turistică unor locuri atât de 
minunate precum „Lacul cu apă 

termală” de la Băile Felix sau „Cetăţile 
Ponorului” de pe Platoul Padiş şi chiar dacă 
aş face-o aş pune condiţii de comportament 
celor care intră în templul naturii! Un 
comportament ca cel amintit de tatăl 
prietenei mele din copilărie, profesoara de 
biologie Anna Marossy (recent decedată), şi 
dânsa mare iubitoare a naturii, împreună cu 
care am colindat mulţi ani minunatele zone 
turistice ale Bihorului, în special ale Munţilor 
Apuseni, cea care a luptat până în ultima 
clipă şi pentru a salva rezervaţia naturală 

„Lacul cu flori de Lotus” de la Băile Felix, 
al cărei pârâu de alimentare cu ape termale, 
Peţa, a fost aproape secat în urma aprobării 
date de edilii nepricepuţi pentru 
construcţiile din apropiere şi care au „furat” 
apa caldă pentru consum propriu ale acestei 
minuni a naturii care dainuie de mii de ani. 

Iată ce îmi relata Anna Marossy: „Tatăl 
meu spunea că pădurea este ca o biserică, 
acolo nu strigi, mergi încet să nu sperii 
animalele şi nu aveam voie să culegem florile 
cu pumnii, puteam să culegem două, trei fire 

de ghiocei să-i ducem mamei acasă. Nu e voie 
să ducem nimic din natură. Am învăţat că în 
aceea biserică a naturii nu ţipi, nu urli, şi cel 
mai important, respecţi tot ce te înconjoară, 
iar acest lucru l-am transmis tuturor celor 
din jurul meu”. 

Și o altă amintire despre distinsa mea 
prietenă... 

Când în acei ani ai excursiilor noastre 
am dorit să realizez o lucrare de artă cu 
titlul „Prima iubire”, am rugat-o pe Anna 
Marossy să-mi ofere o parte infimă din părul 
ei bogat pentru a putea face două codiţe care 
au dat viaţă compoziţiei pe care o vedeţi în 
fotografia  ataşată  (2) şi  care  acum  are o  
şi  mai mare valoare... deoarece după marea 
ei plecare... a dorit să fie incinerată iar 
cenuşa ei să fie inprăştiată în zona iubită de 
dânsa, la Padiş, în Munţi Apuseni. 

Cetăţile Ponorului, sunt situate pe platoul 
carstic Padiş, acest aşa-zis „Everest al 
speologiei românesti”, unul din minunatele 
creaţii ale naturii din Munţii Bihorului. Pe 
aici şi-ai plimbat paşii personalitati ale 
speologiei precum  Emil Racoviţă sau  René  
Jeannel.  O  altă  fotografie  din  colecţia mea 
redă parţial drumul spre acele meleaguri 

I 
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de vis.  Privind  imaginea  trebuie  automat  
să  simţi liniştea locurilor şi să auzi muzica 
naturii: greieri, ciripitul păsărelelor sau 
foşnetul păduri de care te apropii. Totul se 
imprimă pe ecranul memoriei, bine păstrat şi 
care dăinuie o viaţă. 

Îmi reamintesc şi aş dori şi să-l revăd 
pe „meşterul pietrar”  (foto  1)  întâlnit  nu  
departe  de  comuna „Pietroasa”, pe drumul 
către Cetăţile Ponorului, la o exploatare de 
piatră, de granit, unde el muncea, şi de la 
care, cu toată simplitatea lui, dar ajutat de o 
logică bună, am învăţat ce înseamnă 
experienţa. Lângă  el  am  văzut  un  ciocan  
mare  cu  o  coadă lungă subţire şi rotundă, 
combinaţie ce mi-se părea nepotrivită... 

La întrebările mele am primit răspunsuri 
direct la temă  ca  de  la  un  bun  profesor.  
De  ce  acel instrument are coada lungă 
subţire şi rotundă? Răspuns: „Este lungă ca 
să aibă putere mai mare la lovire! Este 
subţire şi lungă să amortizeze impactul cu 
mâna când loveşte! Este rotundă pentru a se 
roti mai uşor în mână. Să fie cu partea 
mai grea  la capăt pentru a da lovitură 
pietrei acolo unde el doreşte”. Fiind 
mulţumit de răspunsurile   „domniei sale” i-
am întins o mână caldă urându-i toate cele 
bune unui om care pentru oricine ar fi 
meritat toată aprecierea. 

 

 

Apropiindu-mă de comună Pietroasă, la 
marginea păduricei dau de o femeie (foto 3) 
care păzea vacile... care păşteau în tihnă. 
Cum începuse o ploaie  mai  blânduţă,  
femeia  şi-a  pus  pe  cap  „o umbrelă” pe 
care cei din popor o numeau „umbrela 
şarpelui”. Prima impresie ce mi-a făcut-o 
această femeie a fost, fără exagerare, că 
ploaia a ajutat să răsară o floare numită OM, 
nepoluată şi neafectată de unele aspecte ale 
răului vărsat asupra naturii de modernismul 
cotidian. Cum am o deosebită plăcere să stau 
de vorbă cu oamenii (încă oameni! Sic!) o 
întreb  de  nume...  Îmi  spune  scurt  că  o  
cheamă Saveta! 

 
De vârsta nu o întreb, neavând nicio 

importanţă pentru mine. Când i-am spus că 
aş vrea să-i fac o fotografie, un instinct 
ascuns de femeie s-a trezit în dânsa şi m-a 
rugat să aştept un pic până îşi trage 
mâneca să se vadă că are ceas! Aşa era pe 
vremuri...  Ceasul  era  un  obiect  de  preţ,  
iar  ce-i puţini  care  îl  posedau,  făceau  tot  
posibilul  să-l scoată la vedere... Mi-a dat voie 
s-o trag în „chip” – adică să-i fac fotografie – 
dar m-a rugat, dacă pot, să îi trimit şi ei 
prin poştă imaginea... Poza promisă i-am 
expediat-o, dar în amintirea ei şi ale acelor 
locuri, am purtat-o cu mine peste tot pe unde 
m-am mutat. 

Bineînţeles, şi cu această doamnă a 
munţilor, am avut o discuţie lungă şi plăcută 
despre viaţa, supravieţuire, natură şi omenie. 
Niciunul din noi nu am dat importanţă ploii 
„mocăneşti” care ne mai biciuia din când în 
când. Apoi, rămânând singur, am căzut pe 
gânduri meditând la „simplitatea vieţii şi la 
relativitatea fericirii”... şi de câte cuvinte rele 
sunt păziţi aceşti oameni simpli: stres-drog-
teroare- depresie... 

 
* 
De   câte   ori   recitesc   ce   am   scris   în   

„banca amintirilor” mele... parcă imposibilul 
de a da timpul înapoi se diminuează, 
gândurile se transformă în realitate, iar eu 
devin din nou tânăr ca şi în acei frumoşi ani 
descrişi aici. 
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N. GRIGORIE LĂCRIŢA 
 
 
 
 
 
 

 
Târgoveţul cu  
mere 

 
 
 

Parodie la adresa mentalităţilor şi a modului inechitabil de stabilire  
a impozitelor şi de înfăptuire a principiilor de echitate fiscală. 

 

ntr-o dimineaţă, Prim-ministru, aflat într-o vizită de lucru cu miniştrii într-un oraş 
din provincie, fu trezit de nişte strigăte care se auzeau din piaţă: 

 

„Hai la mere! Mere măi, mere dulci cum n-aţi mai mâncat!”. 
 

Prim-ministru, ridicându-se indispus din pat şi privind pe fereastră, văzu un târgoveţ 
ce vindea, într-adevăr, mere, înconjurat de o mulţime de muşterii. 

 

„Trebuie să fie tare bune merele alea”, îşi spuse Prim-ministru şi, făcându-i-se poftă, îl 
chemă pe primul său consilier şi îi spuse:  

„Ia 5 lei şi mergi în piaţă să cumperi mere de la târgoveţul acela”. 
 

Primul său consilier îl chemă pe ministrul finanţelor şi îi spuse:  
„Uite 4 lei, du-te şi cumpără mere pentru Dl. Prim-ministru”. 

 

Ministrul finanţelor se adresă, la rândul său, Preşedintelui ANAF (Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală):  

„Poftim 3 lei, de care să cumperi mere de la târgoveţul acela pentru Dl. Prim-
ministru”. 

 

Preşedintelui ANAF îl chemă pe şefului Şeful finanţelor din oraşul respectiv, îi dădu 2 
lei şi îl trimise în piaţă să cumpără mere pentru Dl. Prim-ministru. 

 

Şeful finanţelor locale dădu un leu Inspectorului pieţei respective cu care să meargă 
să cumpere mere pentru Dl. Prim-ministru. 

 

Inspectorului pieţei se duse la târgoveţ şi îl luă la rost:  
„Hei, ce tot strigi aşa? Ai tulburat somnul Primului ministru, iar drept pedeapsă mi-a 

poruncit să-ţi confisc căruţa cu mere”.  
 

Î 
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Zis şi făcut: confiscă imediat căruţa cu mere. 
 

Întors la şeful său, Inspectorului pieţei se lăudă:  
„Am făcut un târg nemaipomenit. Cu un leu am cumpărat o jumătate din căruţa cu 

mere a târgoveţului”. 
 

Şeful finanţelor locale merse la Preşedintele ANAF:  
„M-am târguit cam mult, dar am reuşit: cu cei 2 lei pe care mi i-aţi dat am reuşit să 

cumpăr un sac cu mere!”. 
 

Preşedintele ANAF - repede la Ministrul finanţelor:  
„Cu 3 lei am luat o tolbă întreagă cu mere”. 

 

Ministrul finanţelor dosi jumătate din cantitate şi apoi merse la primul consilier:  
„Iată, cei 4 lei mi-au ajuns doar pentru o jumătate de tolbă cu mere”. 

 

Iar consilierul şef se înfăţişă dinaintea şefului său şi glăsui: 
„Iată, am îndeplinit porunca. 
Numai că de acei 5 lei n-am reuşit să târguiesc decât 5 mere”. 

 

Prim-ministru, muşcă dintr-un măr şi cugetă: 
„Hmmm … ! ? 5 mere pentru 5 lei. Scump, foarte scump! 
Şi, cu toate acestea, t â r g o v e ţ u l  acela avea o mulţime de cumpărători. 
Înseamnă că lumea o duce bine, are bani. 
Ia să măresc eu impozitele!”. 

 

Şi le-a mărit! 
 

Nu-i aşa că de la „Târgoveţul cu mere” s-au inspirat guvernanţii pentru a mări 
impozitele, şi că acesta este vinovat pentru creşterea fiscalităţii ? 

 
 

Greierele şi furnica 
 
 
 

Parodie la adresa mentalităţilor şi a modului dezastruos de înfăptuire a principiilor 
de echitate fiscală, economică, socială şi a concepţiei despre muncă şi viaţă. 

 

1.1. Greierele şi furnica în versiunea AMERICANĂ. 
1.2. Greierele şi furnica în versiunea ROMÂNEASCĂ 
1.3. Greierele şi furnica în relatările din BIBLIE 

 

1.1. Greierele şi furnica în versiunea AMERICANĂ 
Furnica munceşte din greu toată vara în arşiţă. 
Îşi clădeşte casă şi pregăteşte provizii pentru iarnă. 
Greierele, crezând că furnica e proastă, râde, dansează, joacă şi se joacă. 
Odată iarna venită, furnica stă la căldură şi mănâncă bine. 
Greierele, tremurând de frig, fără hrană şi adăpost, moare în dispreţul tuturor, fără 

să-i pese cuiva de el. 
 

1.2. Greierele şi furnica în versiunea ROMÂNEASCĂ 
Furnica munceşte din greu toată vara în arşiţă. 
Îşi clădeşte casă şi pregăteşte provizii pentru iarnă. 
Greierele, crezând că furnica e proastă, râde, dansează, joacă şi se joacă. 
Odată iarna venită, furnica stă la căldură şi mănâncă bine. 



854 vol.30,  197-199| septembrie-octombrie-decembrie, 2020 

 

Greierele, fără hrană, fără adăpost, tremurând de frig, ajuns în situaţia de a muri de 
foame, dă interviuri, organizează conferinţe de presă în care strigă în gura mare: de ce 
furnica are dreptul să stea la căldură şi să mănânce bine în timp ce alţii, precum el, nu au 
nici casă, nici ce mânca, suferă de frig şi vor muri ? 

Televiziunile, inclusiv cele publice (de stat, plătite de furnici) realizează emisiuni în 
direct prin care arată ce greu o duce greierele şi difuzează extrase video cu furnica stând 
frumos la căldură într-o casă confortabilă, cu o masă plină de provizii. 

În mass-media apar dezbateri, interviuri, se iau atitudini şi se întreabă, răspicat şi 
agresiv, Guvernul şi Parlamentul:  

1) de ce unii trăiesc în huzur, în timp ce alţii mor de foame ?  
2) de ce nu se iau măsuri de redistribuire echitabilă a veniturilor şi a averilor, în 

special pe calea impozitelor, pentru a se elimina asemenea grave inechităţi şi 
discrepanţe sociale ?  

Românii, sub influenţa mass-media, sunt şocaţi de faptul că, în ţara lor, unii sunt lăsaţi să 
moară de foame (precum bietul greiere), în timp ce alţii trăiesc în huzur (precum furnica). 

Greierii, lăcustele, ţânţarii, păianjeni, muştele, gândacii, tăunii şi alţi asemenea 
p a r a z i ţ i  organizează manifestaţii în faţa casei furnicii. 

Salariaţii „de stat” decid să facă grevă de solidaritate cu greierele, timp de o oră pe zi, 
până când se rezolvă problema acestuia. 

Un „formator de opinie în vogă” scrie o carte în care demonstrează legăturile furnicii 
cu torţionarii de la Auschwitz. 

Ca răspuns la presiunile mass-media şi a concluziilor rezultate din sondaje, 
Parlamentul emite, în regim de urgenţă, atât o „Lege privind egalitatea economică şi 
socială”, cât şi o „Lege anti-discriminare”, ambele cu aplicare retroactivă, respectiv de la 
data de când furnica a început să agonisească. 

I m p o z i t e l e  furnicii sunt mărite şi, în plus, aceasta mai primeşte şi o amendă pentru 
că nu l-a angajat pe greiere ca „manager”. 

Casa furnicii este confiscată de autorităţi pentru că aceasta nu are destui bani ca să-şi 
plătească impozitele şi amenda. 

Furnica, împreună cu tot mai multe surate ale sale, pleacă din România şi se 
instalează în SUA unde, prin muncă cinstită şi asiduă, trăieşte în bunăstare, contribuind 
şi la bunăstarea economică şi socială a acestei ţări. 

După ce greierele s-a mutat în casa furnicii, ziarele şi televiziunile din România fac 
reportaje şi arată cât de bine o duce acesta acum. 

Casa este invadată de tăunii, lăcustele, ţânţarii, păianjeni, muşte, gândacii etc. 
organizaţi sub stindardul „Paraziţi din toate colţurile lumii uniţi-vă în România, statul 
bunăstării noastre”. 

În fosta casă a furnicii, în care d o m n e ş t e  acum greierele, se perindă politicieni, 
parlamentari, guvernanţi, (de)formatori de opinie, care ţin întruniri şi dezbateri, 
prezentate pe larg în mass-media, în care se arată, pe exemplul greierului, „un succes al 
măsurilor de protecţie socială”. 

Cântăreţul Tontilică Ş. Nemuncă compune cântecul „Odihneşte-te înainte de-a obosi”, 
care ajunge foarte repede şlagăr şi „un principiu de viaţă” pentru numeroşi tineri, iar 
(d e )formatorul de opinie Rău D. Muncă înfiinţează „Societatea de binefacere pentru cei 
care s-au născut obosiţi şi care trebuie să trăiască pentru a se odihni” care, în scurt timp, a 
ajuns să aibă o mulţime de membri. 

Toate aceste „omagii la adresa binefacerilor sociale oferite greierului” ţin până se 
termină belşugul lăsat de furnică. 

La asemenea ospeţe este uşor de înţeles că, oricât de mari au fost proviziile lăsate de 



Toamrna 2020  | Contact international 855 

 

furnică, acestea s-au terminat înainte de sosirea primăverii.  
Fosta casă a furnicii, devenită locuinţă socială pentru greiere, se deteriorează pentru 

că acesta nu face nimic pentru a o întreţine. 
Mass-media intervine şi îi reproşează Guvernului şi Parlamentului insuficientele 

ajutoare sociale acordate greierului. 
În fiecare judeţ s-a înfiinţat şi câte o „comisie socială de protecţie a greierilor”, cu 

activitate permanentă, formată din zeci de tăuni, lăcuste, ţânţari, păianjeni, muşte, 
gândaci şi alţi asemenea paraziţi, care sunt plătiţi cu salarii de mii de euro lunar (fiecare). 

Cu toate măsurile de protecţie socială luate, greierele moare după ce a luat o 
supradoză cu etnobotanice. 

Ziarele şi televiziunile comentează eşecul Guvernului şi al Parlamentului de a rezolva 
corespunzător problema inechităţilor economice şi a protecţiei sociale. 

Paraziţii organizează tâlhării, cămătăria, prostituţia, taxele de protecţie, traficul de 
droguri şi, în numele „dreptului forţei”, terorizează comunitatea de furnici care, rămase 
din ce în ce mai puţine şi mai neputincioase în faţa acestor agresiuni, părăsesc tot mai 
mult România. 

Guvernanţii, parlamentarii şi politicienii se felicită pentru că au ajuns să facă din 
România un stat al bunăstării sociale parazitare , şi o ţară multiculturală, multietnică şi 
m u l t i democratică, în care fiecare face ce vrea în numele democraţiei şi al libertăţilor 
individuale şi colective.  

Foarte a d e v ă r a t , DA ? 
 

1.3. Greierele şi furnica în relatările din BIBLIE 
 

Cartea „Proverbele sau Pildele lui Solomon”. 
Capitolul 6, versetele 6-11. Fereşte-te de lenevie. 

6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!  
7 Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân,  
8 totuşi, îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.  
9 Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?  
10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să 

dormi!…  
11 Şi sărăcia vine peste tine 

ca un hoţ şi lipsa, ca un om 
înarmat.  

Capitolul 30, versetul 24 
şi 25. 

24 Patru vietăţi sunt mai 
mici pe pământ, şi totuşi 
dintre cele mai înţelepte: 

25 furnicile, care nu sunt un 
popor tare, dar îşi pregătesc 
hrana vara;  
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ 

 

 

 

 
 

Ultimul călău al 
Moldovei 
 

flaţi cu niscai treburi tocmai prin 
cartierul numit Manta Roşie, la un 
moment dat, după ce scăpasem de 

angarale, conu’ Alecu zâmbeşte pişicher 
pe sub mustaţă şi îmi spune: 

 Sincer vorbind, îmi cer iertare că te-
am purtat cu mine azi prin tot felul de 
daraveri şi îţi mulţumesc pentru faptul că 
ai suportat cu stoicism toate sâcâielile. De 
fapt voiam să profit de acest prilej, că 
doar ştii cât de rar trecem noi pe aici, ca 
să-ţi arăt o casă încărcată de istorie, dar şi 
frumoasă, numai că, din nu ştiu ce motive, 
lăsată într-o regretabilă paragină. 

Ne urcăm în maşină, dar nu prea 
reuşim să străbatem mai mult de un 
kilometru pe un fel de şosea. Coborâm şi o 
luăm la pas. Nici asta prea uşor deoarece 
peisajul cam sălbatec nu se potriveşte 
deloc cu hainele noastre. Mai ales cu 
acelea ale lui conu’ Alecu, îmbrăcat ca de 
obicei cu jiletcă şi pălărie cu boruri largi. 
Întâlnim şi câţiva oameni care ne privesc 
suspicios şi ne răspund la bună ziua cu 
întorsul spatelui. În sfârşit, ajungem la un 
gard din fier forjat şi în faţa unor câini, 
insuficient extraşi din strămoşii lor 
dinozaurii, care par chitiţi să ne înfulece. 
Îmi vine să le dau dreptate fiindcă li se 
vede în ochi că n-au mai pus dantura pe o 
proteină de multăăă vreme.  

În spatele câinilor, vizibil deranjat din 
trândăveala patologică, apare şi omul de 

Neanderthal cu o bâtă ferm asortată 
privirii sale vigilente. Ne spune, sper că 
am reţinut şi cuvinte nu numai expresiile:  
       

- Da’ şii, uăi, voi nu videţ câ-i închisî 
poarta, uăi, chiorilor! Aicişa nu-i voiii, uăi, 
cî vă rupi cânii! 

Apoi se scarpină pe unde crede el că 
are mâncărimi şi pleacă mormăind ceva 
ce, în mod sigur, nu vrem să aflăm. 

Facem câteva fotografii ale clădirii, 
una cu absidă, care mai păstrează încă 
ceva din măreţia de altădată. Ceva foarte 
melancolic, poate chiar un fel de tristeţe 
demnă, subliniată de zidurile ruinate… 
Destul de trişti, plecăm şi noi regretând că 
nu am putut vorbi cu patrupedele fiindcă 
acum ni se păreau mult mai omenoase 
decât paznicul…  

Pe drumul de întoarcere, ne iese în 
cale o femeie cu un copil în braţe, suspect 
de amabilă şi dornică să ne dea informaţii. 
Aflăm astfel că aici a fost spitalul de 
nebuni, iar acum bântuie strigoii şi în 
fiecare noapte se aud gemete, urlete, 
scânceli şi răcnete. Sunt moroii care vor 
să sugrume pe oricine le tulbură liniştea. 
Întrebată cum de ea suportă, ne asigură 
că, hehee, ea-i om bun la suflet şi chiar 
dacă nu are ce să dea la copii de mâncare, 
ea nu pune mâna şi nici în păcat nu cade. 
Nu prea înţelegem păcatul la care se 
referă mai ales că între timp în jurul ei se 

A 
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adună cam zece copilaşi murdari şi 
aparent liniştiţi. Scăpăm de privirile lor 
rugătoare doar după ce le dăm câţiva 
bănuţi fiecăruia, iar femeii mai mulţi. Ne 
asigură că dacă vrem să mai aflăm câte 
ceva să venim direct la ea pentru că 
numai la ea putem apela, deoarece toţi 
ceilalţi sunt beţivi şi mincinoşi. 

Când ajungem la maşină considerăm 
că bunul Dumnezeu are totuşi grijă de 
nişte sărmani fără minte precum suntem 
noi, aşa că ne facem o cruce mare 
mulţumindu-i sincer şi toată inima că am 
scăpat cu bine.  

Pe drumul spre casă ne oprim la un 
mic restaurant din centru unde încercăm 
să ne regăsim sufletele şi suflarea în faţa 
unei sticle de vin roşu. Da, pare leacul cel 
mai potrivit! 

- Cum e posibil aşa ceva, coane 
Alecule!? Că doar nici nu am ieşit din oraş, 
ba mai mult, ne aflam într-o zonă atinsă 
bine de civilizaţie, cu investiţii şi cu 
modernizări care ar presupune condiţii 
civilizate de viaţă… 

- Dragul meu, fiecare dintre noi 
trăieşte, fără să-şi dea seama, într-un 
segment social, o bulă cum se spune mai 
recent, care oricât de bizar ar părea, este 
rupt aproape complet de celelalte. Uneori 
o asemenea deplasare, precum ce de 
astăzi, de pe un segment pe altul poate 
părea o călătorie în timp cum bine spunea 
într-unul din aforismele sale comandorul, 
acela despre care ţi-am mai vorbit: Oferim 
inubliabile excursii în timp la preţ de 
numai un leu! Aveţi la dispoziţie tramvaiul 
45 care circulă prin periferii.  

Uite, că până astăzi nu prea l-am luat 
în serios, dar îmi dau seama că are 
dreptate. Oricum, să învăţăm că oricând 
se poate şi mai rău, iar dacă este cu 
putinţă să ne şi ferim! 

Ei, dar să trecem la istoricul clădirii 
pentru care ne-am tulburat astăzi 
existenţa! Acest conac a fost ridicat pe a 
începutul secolului al XVIII-lea de marele 
boier moldovean, dar cu origini greceşti 
Alexandru C. Moruzzi. Se dorea o locuinţă 

de vară şi avea o panoramă spectaculoasă 
în jur, plus atenansele din spate, cele pe 
care noi nu le-am văzut, unde pe lângă 
locuinţele slugilor mai erau şi grajdurile 
cailor, ale vitelor de tot felul, cramele, 
bucătăriile ori afumătorile. Toată această 
gospodărie a devenit la un moment dat, 
spre uimirea tuturor, locuinţa unui 
personaj ciudat pe nume Gavril Ciobanu 
zis Buzatu, ultimul călău oficial al Iaşului. 
A activat cam până prin 1850 când funcţia 
a fost desfiinţată, iar asta arată că atunci 
Moldova era deja în pas cu vremurile prin 
care trecea întreaga lume civilizată a 
continentului. 

Se mai spune şi că, nu se ştie cum, un 
asemenea palat ar fi putut ajunge locuinţa 
unui călău. Explicaţia este relativ simplă: 
Domnul Moldovei Mihail Sturza a avut o 
politică de înlăturare a rămăşiţelor 
fanariote, iar Moruzzi este foarte posibil 
ca să-şi fi scăpat pielea (se practica acest 
fel de ieşire de sub lovitură) dăruind 
domnului averea sa în schimbul libertăţii 
lui şi a familiei. Fără averi, un posibil 
contracandidat la domnie ar fi avut mult 
mai puţine şanse de izbândă. 

- Păi, cum era posibil coane Alecule o 
asemenea silnicie? Cum să-i iei omului 
toată agoniseala sa de o viaţă? 

- Pare de necrezut, dar aşa este! 
Cutuma proprietăţii în regalitate este una 
simplă şi clară! Regele este singurul 
stăpân, toţi ceilalţi sunt slujitori. Regele 
este cel care împarte supuşilor săi, pentru 
servicii credincioase, averile, pământurile 
sau bunurile, titlurile ori favorurile. 
Acestea fiind retrase atunci când supusul 
se răzvrăteşte sau nu mai este de folos 
regelui. Prin urmare, oricând, domnul 
ţării, cel care avea drepturi exact pre-cum 
regele amintit, putea să dispună 
sechestrarea averilor şi dăruirea lor altui 
favorit. Doar că asta includea, de regulă, şi 
lichidarea membrilor întregii familii. Aşa 
că, unii preferau să facă un act de danie 
domnitorului şi astfel îşi scăpau vieţile. 
Bine, toţi mai ştiau şi că averile lor erau 
rezultatul unor fărădelegi, dar şi faptul că, 
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în viaţă fiind, puteau să obţină, cu cine 
ştie ce prilej, poate chiar scoaterea din 
domnie a duşmanului şi înlocuirea cu un 
altul favorabil, fiind posibilă revendicarea 
averile confiscate ori „dăruite” ori, de ce 
nu, chiar altele, cele ale duşmanilor 
politici, mai mari, în locul celor vechi. 

Cam aşa îmi explic eu de ce clădirea 
unui mare boier a ajuns locuinţa unui 
călău. Sunt însă aproape sigur că gâdele 
domnesc primise casa cu drept de locuire 
temporară, dar nu a fost instalat în corpul 
principal, nu era de nasul său o asemenea 
onoare, ci într-una din anexe. Numai că 
faima locuirii sale aici a fost mai puternică 
decât realitatea. 

Despre acest Gavril Ciobanu N.A. 
Bogdan spune că: „era un ţigan fugit de la 
robie ce s-a apucat de jafuri şi crime” dar şi 
că „era o sluţenie de om, cu buze mari, cu 
privire înfricoşătoare, cu o statură uriaşă”, 
ba chiar „un ţigănoi colos la trup, pogan de 
slut la faţă, cu o privire fioroasă, de te vâra 
în friguri la cea întâi căutătură”. Fusese 
prins de mai multe ori, dar reuşise să 
evadeze, semn că era destul de inteligent 
şi îndrăzneţ. Lucra cu o bandă numită a 
lui Ion Chetraru când au fost cu toţii 
prinşi şi urmau să fie executaţi. Doar că 
jocurile sorţii erau altfel făcute! Domnia 
nu avea călău, iar ofertele făcute nu 
fuseseră onorate deoarece nimeni nu voia 
să ocupe această funcţie. Buzatu, socotind 
că situaţia îl scăpa de la ştreang, s-a oferit 
el să fie călău şi prima execuţie făcută la 
18 aprilie 1839 a fost punerea în laţ a lui 
Ion Chetrariu şi a bandei lui, adică foştii 
săi confraţi de ticăloşii. Pare un om al 
zilelor noastre în cinica sa gândire 
practică. Ne aduce cumva aminte de 
modul în care acţionează lumea politică 
sau cea a structurilor financiare…     

Cert este că Buzatu a fost titular pe 
funcţie vreme de vreo opt ani, iar ultima 
sa execuţie a fost a unor fraţi care 
împreună cu mama lor îşi omorâseră 
tatăl. Peste cam un an de la această 
ispravă a fost trecut la pensie şi trimis la 

mânăstirea Secu pentru a se călugări. 
Bizar destin! 

Călăul purta tot timpul o mantie de 
culoare roşie pe ca-re nu se cunoşteau 
petele de sânge şi o secure, semn al 
breslei sale. De la acea mantie vine şi 
numele cartierului prin care am trecut şi 
unde am trăit ceva emoţii negative semn 
că duhul său încă mai bântuie prin acele 
locuri. Doar că nu se rosteşte cum spune 
în general lumea Mánta Roşie ci Mantá 
Roşie. Ceva simplu, dar uite că prin 
folosire cu specific de mahala parcă văd 
că vom pierde sensul cuvântului, inclusiv 
provenienţa sa.  

- Chiar aşa, dar poveştile cu strigoii 
cum de-au apărut!? 

- Cred că au apărut ceva mai târziu, 
când clădirea a fost folosită ca spital de 
psihiatrie. Un loc unde suferinţele celor 
vii sunt mult mai penetrante decât cele 
ale celor executaţi de călău în cu totul alte 
locuri. Cam ştii ce însemna de fapt un 
spital de acest gen în vremurile de 
represiune politică. Iar cei din jur erau 
învăţaţi să creadă că aud urletele 
strigoilor care nu-şi găsesc odihna veşnică 
şi îngrozesc oamenii cu neliniştea lor. Este 
bine să ţinem minte şi că legendele 
lansate pe piaţa zvonurilor de către 
profesionişti au şanse mult mai mari de a 
fi crezute decât o realitate banală. Asta 
spune multe despre noi, oamenii. 

Apoi, în urmă cam cu treizeci de ani 
când importanţa spitalelor de psihiatrie a 
scăzut mult, dar asta nu pentru că acest 
tip de maladii ar fi avut mai puţin impact 
asupra populaţiei, ci pentru că nu mai 
puteau fi folosite ca alternativă la 
puşcării, toate clădirile de aici au fost date 
unei mari întreprinderi de utilaje grele 
care a folosit-o, fără să-şi bată capul cu 
reabilitarea, drept casă de oaspeţi. 
Ulterior şi această întreprindere a intrat 
în dezorganizare şi nu a mai avut fonduri 
pentru a întreţine clădirile, prin urmare, 
ruina a început să roadă temeliile aşa cum 
ştie ea mai bine. Probabil sunt şi nişte 
interese la mijloc, de tip retrocedare sau 
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cumpărare la preţ mult mai mic de-cât 
merită această moşie.  

Spre norocul nostru, de curând, a fost 
trecută în patrimoniu şi cel care va 
cumpăra domeniul ar trebui să refacă 
totul aşa cum era în urmă cu mai bine de 
un secol şi jumătate.  

Deşi nu sunt deloc sigur de aşa ceva… 
- Ca să fiu sincer, coane Alecule, după 

cele ce-am pătimit astăzi parcă încep să 
regret că nu mai sunt călăi în serviciul 
obștii… 

- Mde, mă ispiteşti să-ţi dau dreptate…     

 
 

Şase ani de domnie, cincizeci 
de progres 

 

untem, eu, conu’ Alecu şi 
colonelul, într-o dimineaţă 
splendidă de septembrie, cam ca 

de obicei, în plimbare prin parcul Copou. 
Aerul curat, aranjamentele florale precum 
şi arborii aflaţi parcă într-o melancolică 
aşteptare ne umplu plămânii cu oxigen, 
dar şi sufletele cu un optimism tonic deşi, 
sincer vorbind, cam nejustificat.  

- Hai să trecem vis-a-vis, fiindcă vreau 
să vă arăt ceva!  „Ceva-ul” este o 
patiserie pe care o ştim de multă vreme şi 
nu ni se pare chiar unul din obiectivele 
istorice pe care suntem obişnuiţi să ni le 
arate conu’ Alecu. Ba, mai mult, spre 
totala noastră surprindere cumpără un 
covrig şi ne îndeamnă să facem la fel. Aşa 
şi facem, însă total lipsiţi de entuziasm. 
Nici nu prea înţelegem cum de conu’ 
Alecu, om cu mult gust şi foarte 
conservator în privinţa ritualului unei 
mese, ne invită să mâncăm covrigi pe 
stradă… 

Mergem apoi spre rondul de la 
Agronomie muşcând din când în când din 
covrig şi chiar minunându-ne de gustul 
său savuros. Conu’ Alecu zâmbeşte 
pişicher şi deocamdată nu spune nimic. 
Colonelul muşcă zdravăn şi afirmă că în 
viaţa lui nu a mai mâncat un covrig aşa de 
bun, deşi el a făcut foamea şi pe la Buzău 

unde erau nişte covrigării vestite în toată 
ţara. 

 - Dragii mei, de fapt eu am făcut 
toată această derogare de la regulile 
bunului simţ, acela care interzice 
mâncatul pe stradă, pentru a-mi umple 
sufletul cu o amintire. Una din tinereţe, 
când doi covrigi mâncaţi pe fugă erau de 
cele mai multe ori hrana pe o zi întreagă. 
Pe atunci eram mai mereu flămând, 
cântăream pe jumătate cât acum, săream 
în sau dintr-un tramvai aflat în mers, 
purtam plete, eram mai mereu îndrăgostit 
şi aveam un milion de vise, unele mai 
frumoase decât altele, dar care în timp s-
au dovedit a fi doar atât, vise…  

Am ajuns chiar să cred că a fost mai 
bine aşa, deoarece îmi visam o viaţă de 
explorator prin jungle în căutarea unor 
civilizaţii misterioase, uitate de timp, cu 
mult înainte de a primi primul salariu, 
acela care m-a adus cu picioarele pe 
pământ. Dar cum să uiţi vremurile acelea 
în care nu te durea nimic, iar nopţile 
păreau făcute doar pentru plimbări 
romantice sau învăţătură la lumina 
chioară a unui bec anemic, iar o baie în 
lacul Ciric putea rivaliza cu un sejur la 
Copacabana cea pe care o cânta atât de 
frumos Elvis Presley, tânăr şi el pe 
atunci… Eu consider că aceea a fost 
pentru mine o fericită perioadă de 

S 
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libertate, iar acum, ronţăind pe stradă 
acest covrig, o retrăiesc cu o oarecare 
voluptate… 

Ajunseserăm, din vorbă în vorbă, pe 
una din aleile nu-mite Ghica Vodă şi 
priveam încântaţi la casele ridicate sau 
renovate în ultimii ani. Arhitecturi 
distincte, din veacuri distincte! 

- Coane Alecule, dar cum boalelor se 
face că în Iaşi sunt trei străzi cu numele 
de Ghica Vodă? Bine, eu ştiu că este vorba 
de doi domnitori diferiţi, dar sincer mi se 
pare cam tâmpită ideea. Hai, să ne gândim 
doar la un biet om care vine în oraş şi 
caută o adresă pe strada Ghica Vodă! Până 
găseşte îi trece cheful, fiindcă nici nu cred 
că sunt mulţi ieşeni care să ştie despre ce 
este vorba! 

- Într-adevăr! Uite că la asta cu omul 
care vrea să găsească o adresă nu m-am 
gândit! Deşi lucrurile au o logică a lor 
întrucât în Beilic, cum spunem noi, este 
strada Alexandru Grigore Ghica al III-lea, 
iar aici în Copou sunt două alei paralele 
de o parte şi alta a bulevardului numite 
Alexandru Grigore Ghica al V-lea. Da! Ai 
dreptate! Cred că nici acei care stau prin 
apropiere nu ştiu despre ce este vorba. În 
fine, dar dacă tot am intrat în chestiune, 
hai să încercăm să o lămurim măcar 
pentru noi, dacă nu şi pentru memoria 
acestui Domnitor pe nedrept marginali-
zat, Alexandru Ghica Vodă al V-lea. 

Dar să facem o precizare absolut 
necesară! Strada Grigore Ghica al III-lea 
poartă numele celui decapitat acolo, în 
Târgul Beilicului, de turci, în anul 1777. 
Cele două alei, din Copou au fost numite 
aşa datorită plantaţiilor de arbori făcute 
de o parte şi alte a bulevardului care 
atunci se numea pe atunci Podul Verde, 
de către Grigore Ghica al V-lea, un 
domnitor de cea mai pură esenţă 
iluministă, un om care a dus oraşul, dar şi 
ţara Moldovei, cu vreo cincizeci de ani 
înainte în cele două scurte domnii ale 
sale: prima între 1849-1854, iar a doua 
între 1854 şi 1856. 

Iar acum, dacă tot m-aţi stârnit, hai să 
vă spun şi povestea vieţii acestui om aflat 
mult deasupra vremurilor sale, dar şi 
victimă a lor. 

Se născuse la începutul veacului, pe la 
1804 sau 1807, ca fiu de mari boieri, tatăl 
său fiind un Ghica, familie de origine 
albaneză, deşi nu prea trebuie să judecăm 
după istoria de astăzi, aşa numiţii 
albanezi fiind de fapt traci iliri, deci cu 
rădăcini comune. Ei s-au ridicat în ranguri 
mai ales pe timpul lui Vasile Lupu şi el 
albanez. Mama sa era din familia Sturza 
deci şi ei din marea boierime a ţării. 
Despre tatăl său, marele logofăt 
Alexandru Constantin Ghica s-a 
consemnat în cronici că era: „protector al 
teatrului românesc la începuturile sale, 
unul dintre puţinii mari boieri respectaţi”. 
Lucru mare având în vedere cum se 
bălăcăreau boierii între ei! 

- Las’ că nici acum nu-i altfel! 
- Eh, vremurile trec ele, dar oamenii 

nu-şi uită proastele lor obiceiuri! 
Dar să vă spun mai departe! Logofătul 

şi-a trimis băiatul, pe viitorul domn, la 
studii în Germania. Să nu uităm că pe 
atunci Heidelbergul era unul dintre 
centrele iluminismului european, aşa că, 
în mod firesc, tânărul boier va intra în 
cercurile unde se dezbăteau ideile 
înnoitoare ale curentului.   

La revenirea în ţară, având toate 
atuurile sociale necesare, rang, educaţie, 
cultură, dar şi o prezenţă fizică 
remarcabilă, va îndeplini diferite funcţii 
înalte mai ales că domn la vremea aceea 
era Ioniţă Sturza, socrul său. Astfel, la 
vârsta de 22 de ani, este numit hatman, 
iar în 1834, marele postelnic al Moldovei 
îl înştiinţa pe hatmanul Grigore Al. Ghica 
despre includerea sa în suita de protocol 
pentru învestirea lui Mihail Sturdza, 
unchiul său dinspre mamă, ceremonie de 
mare prestigiu, care urma să aibă loc la 
Constantinopol. Aşa ne şi explicăm de ce, 
în 1838, domnitorul Mihail Sturdza l-a 
numit pe Grigore Al. Ghica epitrop al 
Obşteştei Învăţături, un fel de ministru al 
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Educaţiei, apoi şef al Secretariatului de 
stat, iar în 1843 ministru al Finanţelor, în 
urma demisiei lui Nicolae Suţu. 

Acest Nicolae Şuţu va deveni mai apoi 
secretar personal al Domnului Grigore 
Ghica al V-lea şi ne va lăsa o descriere 
foarte interesantă din care deducem că 
observaţiile de tip psihologic se făceau şi 
cu multă vreme înaintea apariţiei 
specialiştilor care te examinează stând în 
fotoliu. Iată ce ne spune el: „Un spirit just, 
dar puţin solid în noţiunile care servesc să 
dea forţă judecăţii; un caracter 
incoruptibil, dar dispus să cedeze influenţei 
pasiunilor, profesând un profund respect 
pentru legalitate şi lăsân-du-se târât de 
arbitrar, fie din mândrie, fie de un 
sentiment de echitate rău înţeleasă. 
Grigore Ghica era plămădit din acest 
amestec de defecte şi calităţi care au 
influenţat şi asupra vicisitudinilor domniei 
sale agitate” 

 
A fost numit Domn în mai 1849 la 

propunerea marelui vizir Mustafa Reşid 
Paşa, un reformator al Imperiului Otoman 
instruit şi el la şcoala iluminismului 
european. Noul Domn lu-ase parte în 
1848 la mişcarea unionistă din Moldova 
plasându-se împotriva rudei şi 
binefăcătorului său, domnitorul Mihail 
Sturdza, devenit între timp un 
antiunionist convins.  

Faptul că în acelaşi an în Ţara 
Românească fusese numit, prin influenţa 
aceluiaşi mare vizir otoman, Barbu 
Ştirbei, confirmă faptul că toţi erau 
adepţii noilor idei naţionaliste promovate 
în Europa şi urmăreau ridicarea nivelului 
de civilizaţie în ţările lor, chiar dacă 
împotriva unui tradiţionalism devenit 
caduc. 

Pare destul de bizar faptul că 
Alexandru Grigore Ghica, noul Domn al 
Moldovei, a luptat împotriva fostului 
domn, rudă de sânge cu el şi am putea 
trage concluzia că era lipsit de caracter, 
ba mai mult, un fel de oportunist fără 
scrupule. Nu este deloc aşa! 

Antiunioniştii, în general, dar şi unioniştii 
aveau şi unii şi alţii argumente pentru 
atitudinea lor. Ba mai mult, antiunioniştii 
mergeau în retorica lor, deloc lipsită de 
logică, pe linia unei tradiţii seculare şi, din 
păcate, după unire vor avea destule 
motive să se bucure!  

Aşa cum prognozaseră ei, Moldova, 
după unire, va intra într-o perioadă de 
cumplită decădere, dar şi sub influenţa 
tenace şi acaparatoare a Rusiei care nu se 
va sfii să folosească orice mijloace pentru 
a-i dezbina pe românii uniţi din cele două 
provincii surori. Dacă însă unioniştii au 
avut câştig de cauză a fost pentru că 
acesta era mersul istoriei în toată Europa. 
Şi precum am văzut aceste idei îşi 
făcuseră adepţi până şi în excesiv de 
tradiţionalistul Imperiu Otoman. Aici ar fi 
potrivită o discuţie mai amplă pentru că 
acum, după mai bine de un secol şi 
jumătate de la debutul acestor idei, putem 
vedea mai limpede dacă naţionalismul a 
adus acea fericire despre care se vorbea 
sau acele idei de pace şi bunăstare despre 
care se spunea că sunt tulburate de 
politicile şi interesele agresive ale 
imperiilor. Sau măcar acea mândrie a 
naţiunilor care, chipurile, ar fi trăit 
fericite în ţările lor, după propria lor 
voinţă, după legile şi tradiţiile lor, libere şi 
demne. 

Greu de spus, având în vedere 
amestecul popoarelor în teritoriile 
europene, dar şi interesele permanente 
ale marilor puteri faţă de cei mai puţin 
puternici din punct de vedere militar. Şi 
cred că acele două mari războaie 
mondiale care au urmat, pornite de noile 
naţiuni europene, vorbesc mult mai bine  

decât aş putea să o fac eu, oricât m-aş 
strădui. 

Să ne întoarcem dară la noul Domn al 
Moldovei! 

Se implică într-un mod nemaiîntâlnit 
până atunci în organizarea serviciilor, 
comerţului şi economiei. Apar noi lucrări 
publice, o importantă şcoală de ingineri, 
intervine ferm pentru stoparea abuzurilor 
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de tot felul, rămase din feudalismul 
oriental, stimulează exporturile şi 
importurile prin coborârea vămii de la 
12% la 5%. Se construieşte o cazarmă la 
Copou, numită Palat al Oştirii, dar şi un 
nou sistem pentru exploatarea salinelor, 
una din marile bogăţii ale ţării. 

Cele mai importante acte sunt însă 
organizarea agriculturii şi a 
învăţământului public în 1851. În 
domeniul agriculturii se reglementează 
raporturile dintre proprietari şi 
muncitori, aducând astfel o certă 
îmbunătăţire a situaţiei ţăranilor, prin 
scăderea zilelor de muncă obligatorie şi 
oprirea folosirii lor la alte lucrări decât 
cele agricole. Desfiinţează dijma, numită 
şi zeciuială, o taxă suplimentară datorată 
proprietarului, măreşte imaşurile 
comunale şi uşurează condiţiile de 
strămutare favorizând astfel flexibilitatea 
forţei de muncă.  

Dar cele mai importante schimbări se 
produc din punct de vedere al organizării 
şi diversificării învăţământului.  

Se prevăd trei trepte de şcolarizare cu 
predare obligatorie în limba română 
peste tot şi la toate nivelurile, chiar şi în 
şcolile de limbi străine. S-au construit pe 
timpul scurtelor sale domnii şaizeci şi trei 
de şcoli elementare judeţene şi 
numeroase şcoli primare. 

Apar pentru prima oară două facultăţi: 
cea de drept şi cea filosofie, la Academia 
Mihăileană, iar seminariile se organizează 
pe aceleaşi principii precum facultăţile 
teologice. Se înfiinţează Institutul 
Gregorian sau orfanotrofic, germenul 
facultăţii de medicină, aici fiind ajutaţi 
copiii găsiţi şi femeile gravide sau doar 
sărace, la care se adaugă: Şcoala de moşit, 
Şcoala de chirurgie şi Ospiciul de infirmi 
de la Galata.  

Ca să spunem lucrurilor pe nume, o 
adevărată revoluţie în acest domeniu, al 
învăţământului, fără de care nu se poate 
concepe o ţară civilizată. 

A fost un adept al principiilor 
naţionale; printr-un decret din 18 

decembrie 1855 a stabilit desfiinţarea 
robiei ţiganilor; a acţionat pentru 
libertatea presei reuşind să desfiinţeze 
cenzura şi încurajează cultura tipărind în 
1853 Cronica lui Gheorghe Şincai, pe 
cheltuiala domniei, iar încă din 1852 
încuviinţase publicarea lucrării 
Letopiseţul Ţării Moldovei de către Mihail 
Kogălniceanu. A introdus telegraful şi a 
fost cel care a promulgat legea privind 
reformarea corpului slujitorilor, în fapt 
prima lege a jandarmeriei române. 

Deşi pare minoră nu ar trebui uitată 
emiterea mărcii poştale cu chipul său, o 
adevărată declaraţie de suveranitate, al 
cărei curaj noi, acum, nici nu-l putem 
înţelege.  

 
Însă prin abolirea robiei şi 

desfiinţarea cenzurii, Grigore Al. Ghica s-a 
îndepărtat de marea boierime 
conservatoare, iar faptul că Domnitorul 
încurajează mişcarea unionistă îi irită şi 
mai mult, ceea ce presupunea noi 
comploturi şi trădări. 

A întemeiat Partidul Unionist, ajutând 
organizarea ace-lui partid. Începuse să 
lupte chiar oficial pentru unire, 
rezervându-şi toate forţele pentru 
realizarea acestui măreţ vis al 
principatelor şi a continuat lupta chiar 
după părăsirea tronului, la adăpostul 
puterilor apusene. Atitudinea domnito-
rului Moldovei nu a convenit însă Porţii 
Otomane, care se o-punea unirii 
Principatelor, iar fostul său protector 
fusese îndepărtat de la conducerea 
imperiului. 

În fine, deşi reuşise o oarecare 
îndreptare a stării financiare a ţării, una 
cumplită, în care se afla Moldova după  
Revoluţia de la 1848, dar mai ales după 
ocupaţiile ruso-turce. Însă acum 
izbucneşte un nou război ruso-turc şi 
ruşii, în iunie, 1853 intră din nou în ţară. 
Începerea ostilităţilor militare, prin 
declaraţia de război a Porţii din 
octombrie 1853 i-a determinat pe 
domnitorul Moldovei şi pe cel al Ţării 
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Româneşti să-şi părăsească tronurile şi să 
se retragă la Viena. Ei au părăsit puterea 
fără a aveau vreun firman al Porţii, ai 
cărei vasali erau, ci în urma ordinelor 
generalului rus Mihail D. Gorceakov.  

Conducerea Moldovei este preluată de 
viceguvernatorul Urssoff, aflat sub 
ordinele guvernatorului general pentru 
ambele Principate, generalul baron 
Andrei Budberg. Este bine să reţinem 
acest amănunt aparent nesemnificativ: un 
singur guvernator pentru ambele 
principate!  

 
Războiul ia, foarte curând, un caracter 

european, iar aliaţii Porţii atacă de pe 
mare Crimeea. Ruşii se retrag şi conform 
înţelegerilor de pace, în 1854, austriecii îi 
înlocuiesc, ocupând ţara. La 11 octombrie 
1854, generalul de divizie otoman Derviş 
Paşa, comisar imperial, i-a adresat o 
invitaţie prinţului Grigore Al. Ghica de a 
părăsi Viena şi a reocupa tronul Moldovei. 
Odată cu austriecii, reintră şi Ghica în 
Moldova, în luna octombrie. Sosit la Iaşi, 
domnitorul a dat o proclamaţie către 
Sfatul administrativ, prin care îşi exprima 
satisfacţia pentru primirea făcută de 
populaţie. Din acest moment, guvernul 
său se mărgineşte la soluţionarea 
problemelor curente şi de a găsi mijloace 
pentru a satisface cheltuielile ocupanţilor, 
care cresc până când bugetul ţării 
prezintă în 1856 un deficit de 7 milioane 
de lei. Tot ce a reuşit să facă în timpul 
domniei anterioare se prăbuşise! Cu toate 
acestea Domnul militează în continuare 
pentru unirea Principatelor deşi Fuad 
Paşa, ministrul de externe al Turciei, îi 
adresase un avertisment contra 
propagandei unioniste, pe care aprecia că 
o patronează Ghica.   

Grigore Al. Ghica i-a răspuns, cu o 
demnitate menită să sublinieze caracterul 
naţional al mişcării, că dacă în timpul 
Congresului de pace de la Paris s-a 
străduit să împiedice unele manifestaţii 
ilegale, dăunătoare ţării, intereselor 
Europei şi ale Porţii, după terminarea 

acestuia, locuitorii Principatelor erau 
chemaţi să-şi exprime dorinţele şi nevoile. 
Nimic altceva nu se făcea decât 
apropierea opiniilor din cele două ţări. Nu 
existau nici adunări secrete, nici 
conciliabule, nici dezordine. Astfel că 
Domnitorul nu patrona mişcări secrete, cu 
caracter insidios, toate relatările fiind 
numai calomnii. În ultimele săptămâni ale 
domniei susţinuse cu fermitate Unirea 
Principatelor însă turnătoriile marilor 
boieri se intensificaseră. 

 

    
Termenul său de domnie expiră odată 

cu Tratatul de la Paris, care a pus capăt 
războiului, ţineţi minte: ruso-turc şi în 
locul lui a fost numit un caima-
cam, Teodor Balş. Cuvântul caimacam 
este de origine turcească şi înseamnă 
locţiitor. Va fi întrebuinţat în Valahia şi 
în Moldova încă din secolul al XVII-lea sub 
forma de Caimacam Domnesc. În 
aşteptarea sau lipsa domnitorului, erau 
numiţi de obicei doi boieri care să 
conducă principatul. Din secolul al XIX-lea 
se va folosi însă denumirea de 
Locotenenţă Domnească.  

 
Mai ştim şi că la 26 iulie 1856, Samuel 

Gardner, consulul englez la Iaşi, îl informa 
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Urssoff&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Budberg&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1854
https://ro.wikipedia.org/wiki/1856
https://ro.wikipedia.org/wiki/Congresul_de_pace_de_la_Paris_din_1856
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83im%C4%83c%C4%83mie
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83im%C4%83c%C4%83mie
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pe Secretarul de Stat pentru Afaceri 
Străine, lord Clarendon, că noul caimacam 
preluase conducerea statului, 
înlăturându-i pe partizanii lui Alexandru 
Grigore al V-lea Ghica. Suficient ca să ne 
dăm seama cam cum era privită unirea de 
către englezi. 

 
Este bine să mai spunem şi că la 

retragerea din domnie Grigore Al. Ghica a 
călătorit cu vaporul pe Dunăre spre Pesta, 
apoi cu trenul spre Berlin, pentru a nu 
trece prin Viena, din aversiune faţă de 
Imperiul austriac şi poziţia sa 
antiunionistă. La 3 august 1856 a sosit la 
Paris, unde românii aflaţi în exil l-au 
primit cu bucurie, ca pe un militant 
unionist, simpatizat de împăratul 
Napoleon al III-lea. 

Se stabileşte în Franţa unde a cumpără 
castelul Le Mée. 

În Franţa, Grigore Ghica a avut doi 
copii, pe Grigore şi pe Ferdinand cu, iniţial 
metresa sa, văduva Euphrosine Leroy, 
care-i va deveni a treia soţie. Mai avea 
patru copii din prima căsătorie cu Elencu 
Sturza, plus cele două fete din cea de-a 
doua căsătorie cu Ana Catargiu, cea care 
murise de tânără la Chişinău pe când 
năştea a treia oară o fată care nu va 
supravieţui nici ea naşterii. 

Va milita în rândurile românilor din 
Franţa pentru visul său: unirea 
Principatelor! A cerut o audienţă 
la Napoleon al III-lea pentru a pleda cauza 
Unirii Principatelor, însă a fost 
refuzat. Împăratul se temea să nu 
nemulţumească Anglia susţinând ca până 
atunci idealurile cu care venise şi el pe 
tron. 

Ghica a pus însă refuzul audienţei în 
legătură cu unele pamflete denigratoare 
apărute după ieşirea lui din domnie. Căci 
să nu credem că boierii conservatori, 
rămaşi în ţară, încetaseră vreo clipă să 
conspire împotriva sa. Iar acum, 
conjunctura internaţională le era 
favorabilă. Loveau cu duşmănie un om 
care se arătase capabil să schimbe 

lucrurile într-o ţară unde nimeni nu mai 
credea în aşa ceva. 

Dezamăgit şi tot mai singur, la 24 
august 1857, poate şi ca o consecinţă a 
neurasteniei de care suferea, se sinucide 
prin împuşcare în cap, cu o armă de 
vânătoare, la castelul Le Mée. 

Ce-i drept fuma îngrozitor de mult şi 
bea cafea, obiceiuri orientale care, în mod 
sigur, nu l-au ajutat. Şi cum pe vremea 
aceea nici nu se bănuiau efectele celor 
două droguri nimeni nu a putut să-i dea 
vreun sfat… 

 
„Iată această broşură, din fiecare 

pagină a ei curge sânge, căci ea au omorât 
pe Domnul Grigore Ghica”, spunea Mihail 
Kogălniceanu în Adunarea Obşteacă din 
1863 despre o revistă în care domnitorul 
Ghica era acuzat de tot felul de fapte care 
nu erau reale. Veșnicele noastre mizerii 
de care nu cred că vom scăpa vreodată… 

- Coane Alecule, totuşi, noi te ascultăm 
de ani de zile şi chiar ne declarăm cumva 
dependenţi de poveştile pe care ni le spui 
cu atâta har… Ai oare şi vreuna cu sfârşit 
mai normal, că de vesel nici nu pot să mă 
gândesc?! 

Colonelul, o fire robustă şi profund 
optimistă avea, în felul său direct, multă 
dreptate… 

- Din păcate, nu am dragul meu, 
fiindcă marii oameni ai istoriei vor fi 
întotdeauna martiri! Ei gândesc viitorul, 
iar acest lucru nu poate fi înţeles de 
contemporanii săi ale căror singure griji 
sunt cele de zi cu zi, micile sau mai marile 
interese egoiste, dorinţele de parvenire 
ori, mult mai simplu, un asemenea fel de a 
gândi este contrar firii acestor fiinţe 
meschine cu mentalitate de slugi fără vreo 
dorinţă de libertate. Iar lucrurile ar putea 
fi văzute şi astăzi în acelaşi mod! 

Prin urmare, un sfârşit mai bun pentru 
această poveste a unui mare domnitor ar 
fi să închinăm un pahar de vin în memoria 
sa şi să ne rugăm pentru sufletul său 
mare.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Napoleon_al_III-lea_al_Fran%C8%9Bei
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Mihai TUDOR 
 
 

Democraţia şi libertatea la 
români 
 

Ce vreţi, suntem aici la porţile Orientului, unde totul se 
înfăţişează mai puţin grav... 

Raymond POINCARÉ 
 (avocat şi om politic francez, 1860-1934)  

 Citatul face parte din pledoaria lui Poincaré ca avocat al companiei 
concesionare austriece în procesul de la Bucureşti al fraudelor comise cu 
prilejul concesiunilor de căi ferate. 

 

-am uitat în dicţionar la cuvîntul 
democraţie. Provine din cuvîntul 
grecesc demokratia, demos 

însemnînd popor, iar kratos putere. Sensul 
este evident şi nu mai merită comentarii. 
Aplicat şi aprofundat încă din Grecia antică, 
rămîne singura opţiune în edificarea unui 
sistem liber şi prosper. Mărturisesc că am fost 
nevoit să caut acest cuvînt datorită realităţii 
halucinante în care trăiesc şi pentru a-mi 
lămuri angoasele şi neliniştile existenţiale. 

Trăiesc într-o ţară care de secole nu 
cunoaşte acest cuvînt, nu l-a învăţat şi nu a 
reuşit să-l adopte la nivelul realităţii lui 
sociale şi politice. Au fost încercări, în parte 
reuşite, la începutul existenţei sale dinastice 
şi mai tîrziu, în perioada dintre cele două 
războaie mondiale. 

România-aţi ghicit, aceasta este ţara la 
care mă refer- şi-a întrerupt lungul şi sinuosul 
drum al reformării şi modernizării ţării din 
cauza îmbolnăvirii şi rătăcirii pe o altă cale, 
născută la umbra unui imperiu şi cedată apoi 
parţial teritorial, fără împotrivire şi 
rezistenţă, din dorinţa sa revanşardă de 
autoritarism, forţă, discreţionar şi 
samavolnicie. O perioadă nesfîrşită de tiranie 
și întuneric în istoria naţională. Odată 
libertatea redobîndită, speranţele au 
renăscut; alt cuvînt căutat în dicţionare prin 
prisma practicii sale incomplete şi mistificate. 
Două cuvinte-aspiraţii esenţiale pentru un 
stat puternic, modern, performant şi firesc-

funcţionabil, înjosite şi terfelite însă de cei 
care le însîngerează călcîndu-le în picioare. 

Banul, kitschul, nesimţirea, 
iresponsabilitatea, incompetenţa, lipsa 
asumării a tot ceea ce ar trebui să însemne 
datoria, cinstea, onoarea şi demnitatea, 
indolenţa, non-valoarea şi non-cultura 
guvernează autoritar peste o societate 
anchilozată, anemică, descurajată şi confuză. 
În pofida creşterii economice constante şi a 
investiţiilor solide, nu reuşeşte să-şi 
depăşească condiţia de ţară marginală a 
Uniunii Europene, cramponîndu-se de trecut, 
fără viitor şi perspective clare şi sigure, 
mulţumindu-se să lîncezească în postura de 
simplu consumator al zonei europene şi avînd 
forţă de muncă ieftină şi bine instruită pentru 
economiile dezvoltate care fie o atrag peste 
hotare, fie îi exploatează potenţialul în ţară, 
cu consecinţe nesemnificative pentru 
capitalul comunist. Pardon capitalist.  

O altă constantă socială şi politică este 
atomizarea şi fragmentarea forţelor, de la 
nivel decizional pînă la omul simplu, şi 
împărţirea sa în coterii luptîndu-se pentru 
interese personale sau de grup veroase şi 
netransparente. Proiecte şi reforme mari, 
generoase, se pierd în mocirla mediocrităţii şi 
a retoricii populiste şi patriotarde. 

Valorile reale şi personalităţile de înaltă 
ţinută morală şi profesională sunt distruse şi 
desconsiderate cu o apetenţă devoratoare 
umilitoare pentru un neam pretins inteligent 
şi înţelept şi înlocuite cu V.I.P.-uri şi vedete de 

M 
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carton, cuvinte împrumutate ca sinonime 
comerciale din culturile altora. Acestea îşi 
pun în valoare doar calităţile fizice şi 
charisma, fără profesionalism sau merite 
artistice şi sunt în căutare de publicitate la 
televiziunile noastre eşuate în senzaţional, 
pornografie, scandaluri ieftine şi mult circ. 
Fără pîine. Astfel nu trebuie să ne mirăm dacă 
histrionismul şi amatorismul care macină în 
prezent România, nu vor aduce cîndva 
duhoarea respingătoare a imbecilizării. 

Televizorul a devenit de asemenea şi noul 
dicţionar al limbii române. De aici şi memoria 
scurtă cultivată românului de rînd raportată 
la pretenţiile sale hiperbolizante şi 
ameţitoare. Pretenţii nefundamentate şi 
nejustificate atîta timp cît productivitatea şi 
dişciplina muncii sunt negative, la fel şi 
domenii vitale pentru viitor ca învăţămîntul, 
cercetarea, cultura şi medicina. Aş mai adăuga 
şi alte elemente negative care impietează 
asupra dezvoltării normale a ţării şi mă 
gîndesc la mita şi corupţia din planul 
economic şi din cel politic, prin intermediul 
căruia se reglementează acţiunile economice 
dorite. Ele nu sunt numai endemice, dar 
reprezintă şi adevărate rezervoare ale 
„industriei“ naţionale. Exemplele pot continua 
cu lipsa acută a reformării justiţiei şi a 
administraţiilor locale-lăsate de izbelişte, 
nedescentralizate şi cu fonduri insuficiente, a 
infrastructurii rutiere, feroviare şi aeriene 
precare, impedimente majore pentru 
investiţiile de anvergură, şi, nu în ultimul 
rînd, lipsa îngrijorătoare a autorităţii statului, 
a legalităţii şi eficienţei sale legislative.  

Revenind însă la cele două drepturi 
fundamentale puse în discuţie, democraţia şi 
libertatea, observăm cum în scurt timp, am 
făcut trecerea de la sistemul autocratic 
nimicitor la o oligarhie la fel de nemiloasă şi 
nu mai puţin de bulversantă. Menţionez că 
oligarhie provine dintr-un alt cuvînt grecesc, 
oligarchia, oligos însemnînd puţin, iar arche 
putere. Alt cuvînt care a fost prezent şi a 
existat de-alungul timpului ca formă de 
conducere. Demosul din Antichitate se 
rezumă acum la actorul pasiv şi inert, 
exploatat fără scrupule de noua oligarhie 
politică şi economică. Libertatea sa se 
limitează la contemplarea privilegiilor 

amintite, adevărate reguli ale economiei de 
piaţă disfuncţională şi aservită. Gîndul mă 
poartă inevitabil la teza mereu actuală 
dezvoltată de Orwel în „Ferma animalelor”. 
„Toate animalele sunt egale, dar unele sunt 
mai egale decît altele”. Se pare că deşi ne-am 
rupt lanţurile, ne simţim şi ne comportăm în 
continuare ca şi cum am fi încătuşaţi. 
Reflexele, obiceiurile şi mentalităţile 
trecutului ne-au marcat invariabil atitudinile 
şi iniţiativele. Nu ştim sau nu mai putem să ne 
luptăm pentru drepturile care cîndva 
însemnau totul. Ne-am resemnat şi ne lipseşte 
entuziasmul, energia şi forţa învingătorului. 
Învingătorii vin din trecut şi trăiesc tot acolo. 
Ne lipsesc, îi regretăm şi totuşi ne mulţumim 
inexplicabil cu condiţia actuală de perdanţi 
letargici, în căutarea gloriei faptelor de 
odinioară. 

Un alt rol important în istoria românilor 
care a contribuit la apariţia inactivităţii 
prezente atît de molipsitoare, îl constituie 
nenumăratele dictaturi, interne sau externe. 
Ajungînd să avem o lungă tradiţie a acestora, 
am dat viaţă şi ne-am folosit de un întreg cult 
al supravieţuirii derivat din deprinderile pe 
care am fost nevoiţi să ni le cultivăm. Înţeleg 
prin aceasta tot mecanismul politic şi social 
alcătuit şi perpetuat în perfecţionarea 
eludării, înşelării şi păcălirii autorităţii, prin 
reţeaua sa de instrumente legale, 
instituţionale şi constituţionale. 

Aşadar nu ne-am eliberat de trecut, nu 
respectăm regulile, nu suntem uniţi şi ne 
simţim neputincioşi, aşteptînd să fim conduşi 
cu mînă de fier. 

În condiţiile date putem afirma cu tărie că 
cele două elemente indispensabile în 
construcţia unui stat modern şi responsabil la 
care am făcut vorbire nu ne priesc şi, cel puţin 
deocamdată, nu ni se potrivesc. Dacă nu 
luptăm şi nu întreprindem ceva pentru 
schimbare şi îmbunătăţirea condiţiilor 
prezentului, generaţiile viitoare, singurele 
consolări şi certitudini, nu vor mai putea face 
nimic şi vor orbecăi în continuare, derutate şi 
vulnerabile, în bezna tot mai adîncă, de 
neînlăturat. Luminîndu-le lor drumul, vom 
reuşi să ne orientăm nouă înşine paşii în 
direcţia aşteptată. Nu rămîne să ştim decît 
dacă o vom face la momentul oportun.  
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 

Cseppekből 
vala minden 

 

Din picături sunt toate 
 

A gondolatok mozgásából 
megilletődés lesz, 

mélybe ugrasz, sarkából kizökken 
az álom, 

válaszokra várakozol, 
illuziók, 
töprengés kísér, izgalom susog, 
helyzet, ragaszkodás,  
örvényükben nem te vagy, 
jelenlétben, te érzékben vagy  
          akkor. 
Hogyha látod, akkor hitet is jelent, 
akkor valójában igaz is? 

 

Míg szíved csöndjében belső  
hangodra várakozol, 

elmélyülsz a titokzatosban, 
tüzet csiholsz 
s ráébredsz, minden csupán az űr. 
S az űr, nem más, maga az Isten.  

 
Din mişcarea gândurilor apar  
           emoţiile,  
plonjezi în adâncuri, visul iese din         
           matcă,  
răspunsurile te-aşteaptă,  
iluzii sunt,  
în urmă foşnesc gânduri, emoţii,  
stări, ataşamente,  
în vârtejul lor nu eşti tu,  
în prezenţă, în simţiri, atunci eşti tu.  
Dacă a vedea înseamnă a crede,  
oare, este şi adevărat? 
 

În tăcerea inimii asculţi vocea  

          lăuntrică,  
intri înăuntru, în mister,  
trezeşti focul  
şi tot ce descoperi e golul.  
Acel gol este El, Dumnezeu.  
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Ott nincs sem idő, sem 
formaszerűség, 
a formák a peremen köröket írnak  
          le,  
s nem önmagadban, 
abban a körben összegyűjtöd a  
          múltadat, 
öröm, dráma, gondolat, nevek,  
          érzelem, 
s az űrben csupán a semmi. 
Ha hátat fordítasz a jövődnek,  
s a múltba tekintesz,  
láthatod, hogy minden  
           szertefoszlik.  
Ami a testen kívül létezik,  
minden, pusztán csak az ész  
          szüleményei, 
még az emberi „szeretet” is. 
Minden. A múltba nyúlik (az  
          emlékezet) 
vagy a jövőbe (az ábránd), 
sohasem a jelenben. 
Ezidőben nem 
várakozik az értelem. 
 
Az élet pusztán a jelen. A  
           valóságban 
irdatlan jelen idők 
Őbenne ötvöződik egybe, 
minden-azon-időben. 
Egyetlen pillanat alatt. 
Érezd csak, ne eszmélj, 
ne mérsékeld eszmédet,  
érezd 
a jelenléted a Mostanban. 
Csakis akkor vagy jómagad, szabad  
         teremtés,  
a külső formák soha, csakis az a  
        lény létezik, 
az álmok fel- és eltűnnek,  
        szertefoszlik 
a végtelen felé vezető út. 
 

 
 
Acolo nu există timp, nu există  
             formă,  
la periferie se rotesc formele,  
nu în centrul tău,  
în cercul acela se-adună trecutul,  
cu fericiri, drame, idei, nume,  
             trăiri,  
în acel gol, doar nimicul.  
De stai cu spatele la viitor,  
privind, în urmă, vezi  
cum se risipesc toate astea.  
Tot ce există în exterior  
sunt produse de minte,  
chiar şi “iubirea” oamenilor.  
Totul. Se întinde în trecut  
        ( memorie)  
sau în viitor ( fantezie),  
niciodată în prezent.  
Natura minţii  
nu poate sta în acest timp. 
 
 
 
Viaţa este doar prezent. O  
          infinitate  
de momente prezente  
ce-n realitate sunt doar Unul,  
Totul-în-acelaşi-timp.  
Un singur, identic, moment.  
Simţind, nu gândind,  
nu încetinind mintea,  
simţind  
sau a fi prezenţă în Acum.  
Doar atunci eşti tu, o fiinţă liberă,  
doar acea fiinţă există, nu formele  
           din jur,  
iluziile apar, dispar, mor, renasc,  
o scară ce duce la infinit.  
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A mindenség bennünk lakik. 
A mostan szakadatlan, változatlan,  
azon semmi, átfoghatatlan. 
Csupán ennyiből áll a szerelem. 
Az együttérzés és 
az abból fakadó örömérzés 
bearanyozza templomodat.  
Engedd őt napként lelked 
mélyén középen csillogni! 
 
Valamennyi dolog formája 
Isten létezésének az illuzióját kelti. 
Amikor ezt megértetted 
ne nevess. Képtelenség. 
Egy út, egy csúcs, egy cél elérése 
kevés megismerni Őt, 
hanem lemondani  
formákkal való azonosulásról.  
Lehull egy lepel, lépcsőfok a fény  
             felé, 
lepel után lepel hull le, 
a semmi azonos mindazzal 
ami körül létezik,  
ami álmaidban beszél hozzád,  
Általa Mindenbe hatolván. 
Mennyi béke, mennyi szeretet és 
mennyi boldogság együttes  
           házhelye! 
 
Ki vagy te? Ha jómagam  
            beleolvadok 
és te is követsz, kik leszünk mi?  
Nem mi leszünk, csak Ő, 
egyek leszünk, Ővele, 
egyek vagyunk, része egy egésznek,  
én, te, életünk társ-teremtője, 
az egyetlen, nagyszerű, örök,  
            mozgásban és 
egyetértésben élő teremtés. 
 
Cseppekből vala minden... 

 
Universul este în noi.  
Acel acum este mereu neschimbat,  
identic nimic, de necuprins.  
Doar aceea este iubirea.  
Compasiunea  
şi bucuria ei curgătoare  
va lumina întreg templul tău.  
Las-o să strălucească  
în centrul fiinţei tale! 
 
 
Dumnezeu se ascunde în tot  
şi lasă iluzia că formele ar exista.  
Când înţelegi asta nu poţi  
să nu râzi. Pare absurd.  
A-L cunoaşte nu este să ajungi  
la un drum, un vârf, un ţel,  
ci o renunţare  
la a te identifica cu forma.  
Un văl se ridică, trepte spre lumină, 
văl după văl se ridică,  
acel nimic este identic  
în tot ce există,  
în vis şi-n viziuni îţi vorbeşte,  
intrând în El se intră în Tot.  
Atâta pace, atâta iubire  
şi-atâta bucurie la un loc! 
 
 
Cine e celălalt? De eu intru acum  
şi o faci şi tu, cine suntem?  
Nu suntem noi, ci El,  
suntem Unul, uniţi cu El,  
suntem aceiaşi, parte din întreg,  
eu, tu, co-creatorul  
propriei vieţi, 
o singură fiinţă măreaţă, eternă,  
în mişcare şi-n înţelegere. 
 
Din picături sunt toate... 

 
Fordította: STRACULA Attila 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 
 
 
 
 

rugă 
 
 

dă-mi, doamne 
puterea să ajung acolo unde 
dorul doare 
să trec prin toate vămile 
posibile și invizibile 
 
dă-mi, doamne, puterea să sărut 
în fiecare dimineață până nu 
răsare soarele lumina bobului de rouă 
 
dă-mi, doamne, puterea de a privi 
în întuneric 
convins că acolo este ieșirea 
 
ceas cu ceas, zi cu zi astfel să amestec 
știința și magia 
într-un cântec sălbatec, obscen 
care să-mi salveze dragostea 
de iarna aceasta care nu se mai termină 
și 
să învie 
fără drept de apel câmpuri roșii cu maci 
 
! mi-e dor de iubire, doamne 
dă-mi, te rog, nu mai amâna 
ce te-am rugat 
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căutând răspuns 
 

fiecare poveste începe cu litera a 
? ce-ai putea comenta dacă viața ta 
ar începe cu litera z 
 
cu toți acei oameni 

- mulți, puțini ( ? de ce ai vrea să știi ) - 
care ar pleca de la mormântul tău 
în loc să vină 
 
ești pe catafalc dar te ridici 
și pleci spre 
ziua de ieri 

- un mâine pe care nu l-ai trăit – 
când dansai o samba ori un vals 
și-apoi așezat la masă 
aruncai pe gât un pahar de vin roze 
de sulița 
 
? ce-ar fi dacă în loc să pleci 
te-ai întoarce 
de pe podiumul celor optzeci ori nouăzeci 
de ani te-ai întoarce pas cu pas 
prin această eternitate limitată 
spre lichidul amniotic 
pas cu pas spre Big-Bang-ul tău 
 
și așa într-o seară întoarsă 
spre zi 
de toamnă ori vară 
de ce nu de primăvară spre iarnă 
vei coborî - ! sunt sigur – 
ca printr-o gaură de vierme 
spre clipa când 
cromozomii părinților tăi 
se vor săruta 
 
acum 

- e azi, e ieri, e mâine ( cine mai știe…) 
îți cuprinzi întrebător fața în palme 
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George Liviu TELEOACĂ 
 

Unitatea valahică a Europei    
idealul public al românilor de pretutindeni       
 
                                                                                                              
                                 

                                               Moto: Aș vrea să văd realizat un proiect  
pentru prosperitatea  spirituală a  

                                                                    românilor, … Trebuie să fim convinși  
că „la început a fost cuvântul”. 

                                                                                                                Acad. Ion Aurel POP 
 

oi, românii, ne-am răspândit cu un 
entuziasm de parcă nu doar 
România, ci toată Europa ar fi a 

noastră. Nu numai că purtăm în noi această 
predispoziție, dar Europa, chiar, este a 
noastră, fiindcă Europa întreagă este de 
esență valahică.     

       În beneficiul adevărului științific, spre 
știința noastră și a tuturor, a venit timpul să 
clamăm, sus și tare, că oriunde ne-am afla în 
Europa ne simțim acasă, întrucât neamurile 
europene au originea noastră valahă, chiar 
dacă vorbesc zeci de limbi și sute de dialecte 
diferite. Suntem națiunea matcă, și prin 
urmare, purtăm toate potențialitățile 
celorlalți. 
      Ca dovadă că am continuat să fim ceea ce 
suntem încă de la facerea lumii civilizate, e 
oportun să reținem că până, și în evul mediu, 
regalitatea normandă s-a întemeiat prin 
știința, efortul și curajul dacului carpatin 
Rolo, fără de care istoria Europei ar fi fost cu 

totul alta (http://www.formula-
as.ro/2017/1287/societate-37/dacii-din-
normandia-rollo-lupul-cel-vestit-22926). 
Anterior, în perioada antichității, vocația de 
întemeietori a vlahilor de la Dunărea de Jos a 
fost recunoscută și de arheologii spanioli, 
care au arătat că pe la anul 300 î.Hr. niște iliri 
dunăreni, Ilercavonii, Ilergeții și Indigeții, se 
aflau, deja, în componența populațiilor iberice 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iberia_30
0BC.svg). Și mai timpuriu, în epoca bronzului, 
Ligurii,  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligures; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ligures),neam 
cu vechi rădăcini ilirice plantau în Vestul 
Europei toponime cu rezonanță valahică: 
Vilhosc, Velasco, Vanasque, Balasco etc.   
      Ca promotori ai civilizării pe baza legilor 
divine, vlahii au și fost înscriși în Cărțile Sacre 
ale omenirii, începând cu Rig-Veda, veche de 
peste trei mii de ani. Numai și numai în 
virtutea a ceea ce eram cu adevărat, 
popoarele lumii ne-au denumit Hiperboreea, 
Axis Mundi, Cardines Mundi sau Polus 
Geticus. Or, ca să avem viitor, trebuie să ne 
trăim prezentul la cotele de azi, dar …, dar 
asumându-ne statutul care ni s-a dat de la 
facerea lumii. Pentru noi, dar mai ales pentru 
reușita întregului ansamblu european, 
trebuie să ne asumăm cu responsabilitate și 
pe deplin acest statut. Altfel, nu se poate.  
       Unitatea națiunii europene, atât de 
necesară redresării noastre, se poate edifica 
pe temeiuri ontologice, iar printre primii, care 
au recunoscut la nivel de principiu unitatea 
de neam a europenilor, a fost chiar Ferdinand 
de Saussure, întemeietorul lingvisticii moder-

N 
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ne, care la cursurile sale, ținute prin anii 
1909-1910, a arătat că: „limba este document 
istoric; faptul că limbile indo-europene 
formează o familie ne face să tragem concluzia 
că există un etnitism primitiv, ale cărei 
moștenitoare, …, prin filiație socială sunt toate 
națiunile ce vorbesc astăzi aceste limbi.” 
(Cursul, pag.227). Gândind din perspectiva 
înrudirii reale a limbilor, F. de Saussure nu a 
ezitat să postuleze faptul că toate neamurile 
acestea alcătuiesc o familie, care își vor regăsi 
unitatea odată cu recunoașterea neamului 
matcă, numit etnitism primordial.      
      Așadar, unitatea națională a Europei, 
condiție sine-qua-non pentru viabilitatea 
Uniunii Europene, va deveni fapt numai dacă 
se întemeiază pe acest criteriu ontologic de 
unitate, bine susținut și de gândirea filosofică 
germană, care, în mod similar, a postulat 
faptul că Europa s-a dezvoltat pornind de la 
patria primordială, numită Urheimat, care era 
locuită de poporul primordial, numit Urvolk, 
vorbind limba primordială, numită 
Urschprache. 
       În deplin acord cu aceste postulări, Marija 
Gimbutas stabilește pe temeiul dovezilor 
arheologice că „România este vatra a ceea ce 
am numit Vechea Europa, o entitate culturală 
cuprinsă între anii 6.500 – 3.500 î.Hr … ”. La 
rândul său, William Schiller, arheolog 
american, arată că “Civilizația s-a născut acolo 
unde trăiește astăzi poporul român, 
răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât și 
spre apus, …”. Alte patruzeci de somități, 
citate în ultima vreme de numeroase 
publicații, printre care și BistrițaNews, 
consolidează aceste concluzii: 
(http://bistritanews.ro/index.php?mod=artic
le&cat =18&article=17356) și cu toate acestea 
nu reușim valorificarea lor, numai fiindcă nu 
am făcut efortul, obligatoriu pentru fiecare 
dintre noi, subliniez: pentru fiecare dintre 
noi, de la opincă la Vlădică, de a cunoaște și de 
a ști pe de rost aceste concluzii, pentru ca 
prin tot ceea ce gândim, vorbim și facem să ne 
comportăm la înălțimea menirii românilor în 
lume. Ca să putem trăi respectându-ne pe noi 
înșine, trebuie să ne cunoaștem adevărata 
identitate, pentru ca în numele ei să ne 
asumăm misiunea, prin care să dăinuim, 
fiindcă un neam nu poate dăinui decât 
devenind util lumii, așa după cum arată 
(https://sputnik.md/moldova_romania_socie
ty/20160425/6207123.html)  și politologul 

rus Bovdunov  „Neamul este comunitatea care 
trăiește în istorie și are misiune istorică. Dacă 
neamul nu are misiune în istorie, dispare ca 
subiect suveran.”   
        Prin urmare, ca să trăim ca români, 
trebuie să ne asumăm misiunea specifică 
nouă, românilor, și ea decurge din faptul că 
reprezentăm națiunea matcă a lumii 
civilizate. Urmându-ne menirea, avem datoria 
de a ne asuma un anume rol în edificarea și 
buna funcționare a Uniunii Europene, 
conștienți fiind de faptul că unitatea în 
diversitate nu se poate înfăptui altfel decât 
prin recunoașterea națiunii matcă, această 
recunoaștere fiind singurul mod, prin care se 
poate înțelege și conștientiza înrudirea reală 
a neamurilor europene. Acum în Uniunea 
Europeană se promovează ideea națiunii 
civice, dar conștiința europenilor prea este 
dominată de atașamentul etnic, pentru a nu 
plasa edificarea națiunii europene la 
joncțiunea dintre realitățile etnice și 
imperativele civice. Dată fiind înrudirea 
etnică reală a neamurilor europene, Etnicul și 
Civicul în Uniunea Europeană nu se exclud, ci 
se potențează reciproc. 
       Spre marea șansă a revigorării Uniunii 
Europene, explozia informațională a scos și 
scoate la lumină tot mai multă informație 
primară, care confirmă concluziile zecilor de 
savanți, reuniți de convingerea că “Civilizația 
s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul 
român”.      O asemenea mărturie (informație), 
pe care o numim primară, fiindcă nu a fost 
modificată în timp, provenind intactă din 
epoca, când a fost creată, ne-o oferă Lupoaica 
de pe Capitoliu. Ca statuie adorată în Forul 
Roman, ea reprezintă cel mai autorizat 
document public emis cândva de Antica 
Romă. Ca operă de artă, ea poartă un mesaj 
plastic, care certifică pentru întreaga lume 
adevărata relație dintre micul trib de început 
al latinilor din Lațiu și neamul românesc. 
Motivați de profunda lor convingere 
întemeiată pe faptele trăite și pentru a reda 
adevărul, latinii au modelat pe corpul Lupei 
Capitoline penele cu multă meticulozitate, 
parcurgând șira spinării și  linia omoplaților, 
dar mai ales tot gâtul, care e mai lung decât 
dimensiunea anatomică, vroind să exprime 
faptul că Lupoaica de pe Capitoliu reprezintă 
Stindardul Dacic. Prin eternitatea statuii de 
bronz, latinii încredințau posterității, în mod 
public, adevărul că Romulus și Remus s-au 
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format ca întemeietori ai Romei Antice, după 
ce s-au hrănit la sânul spiritualității de la 
Dunărea de Jos desemnată de Stindardul cu 
cap de lup: 
(https://rmj.com.ro/articles/2016.1/RMR_Nr
-1_2016_Art-18.pdf). De aici și asemănarea 
profundă dintre limba latină și limba română, 
magistral pusă în evidență chiar de un latinist 
consacrat, dar și intransigent, cum este 
domnul Prof.Univ.Dr. Ion Coja.  
         Da, asemănările dintre limba latină și 
limba română sunt profunde, numai că 
Lupoaica de pe Capitoliu exprimă prin 
mijloace plastice, dar în mod clar, că 
spiritualitatea Stindardului Dacic este 
matricea care i-a hrănit pe Romulus și Remus. 
Nici nu vom mai zăbovi asupra altor 
controverse, total anacronice și inutile, de 
vreme ce existența omonimelor româno-
latine blochează, la nivel de principiu și 
definitiv, ideea nefericită că nu numai învinșii 
împăratului Traian, ci și dacii liberi ar fi 
învățat latina.   
      Așadar, adresându-se oricărui privitor 
Lupoaica de pe Capitoliu dovedește, în mod 
peremptoriu, că pentru latini, ca și pentru 
toate națiunile europene, națiunea matcă este 
națiunea celor de la Dunărea de Jos, numiți 
volohi sau vlaki, tocmai fiindcă s-au ilustrat, 
încă de la facerea lumii, prin stindardul cu cap 
de lup, lupul numit și volk.  
      Tot în numele acestei spiritualități valahice, 
întemeietoare de lume civilizată, urmașii 
dacului întemeietor, Rolo, au moștenit același 

simbol reprezentat de lupul cu pene, numit și 
Dragon. Prin Wilhelm I Cuceritorul, descendent 
direct al dacului Rolo, simbolul Dragon urcă  pe 
scutul heraldic al Londrei, unde ghearele de 
pasăre, aripile și penele alipite lupului sunt 
redate cu mare acuratețe: 

(https://www.dreamstime.com/stock-photos-
city-london-coat-arms-historic-central-city-
image30204713). Edificator este ciocul alipit la 
botul de lup, fapt ce arată că Dragonul și 
Grifonul sunt variantele plastice ale aceluiași 
simbol. Sub forma unui lup cu pene cu aripi și 
gheare de pasăre, având și un cioc în 
prelungirea botului, statuile Dragonului au fost 
expuse spre cinstire și în parcuri din Anglia 
(file:///D:/IN%20CURS/RELIGIE/Temple%20
Bar%20'dragon%20supporter'%20Fleet%20St
reet%20_%20Kotomi_%20_%20Flickr.htm). 
Simbolul Dragon se mai află pe drapelul Țării 
Galilor și frecvent în toată heraldica 
europeană, ca temei vlaho-dacic pentru 
unitatea funciară a națiunii europene. Dată fiind 
larga răspândire a acestui simbol, Centrul 
American pentru Drapelele Lumii a 
concluzionat, în anul 1975, că sub semnul lui s-
a făcut istoria din Persia până în Britania timp 
de milenii.   
           Revenim, însă, la Roma Antică, de unde 
ne-a parvenit o altă informație primară 
inedită, deosebit de importantă, care deschide 
calea spre înțelegerea faptului că înrudirea în 
plan lingvistic a etnonimelor se corelează, în 
plan antropologic, cu înrudirea etnică a 
neamurilor ce și-au asumat aceste etnonime. 
În acest sens, lămuritor este un eveniment 
relatat de celebrul istoric Theodor Mommsen, 
în nu mai puțin celebra sa Istoria Romană. În 
volumul I, la pagina 79, autorul consemnează 
amintirea faptului că descendenții SABINILOR 
au format un neam nou numit, fie SAFINI, fie 
SAMNIȚI. Dacă se neglijează sufixul –ȚI, se 
constată că cele două variante ale noului 
etnonim sunt înrudite lingvistic cu etnonimul 
națiunii matcă, SABINI.             
      În primul caz, litera B a devenit litera F, 
trecerea B→F fiind întâlnită și în alte situații. 
      În al doilea caz, litera B a devenit litera M, 
trecerea B→M, fiind o trecere frecventă și în 
multe alte limbi. Au apărut astfel două 
variante pentru noul etnonim, fapt ce arată că 
trecerea la un nou etnonim nu este 
restricționată de legități rigide, de unde și 
concluzia că orice formă de înrudire 
lingvistică a etnonimelor poate desemna 
înrudirea etnică a neamurilor, care se 
identifică prin aceste etnonime.  
       Această regulă conform căreia înrudirea 
lingvistică a etnonimelor presupune înrudirea 
etnică a neamurilor respective, se verifică, 
însă și pe alte cazuri, așa încât capătă caracter 
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de legitate. În fond, etnonimele decurg din 
etnonime, ceea ce consolidează, odată în plus, 
această legitate privind înrudirea lingvistică a 
etnonimelor pentru neamurile înrudite etnic. 
Desigur, există și înrudiri etnice de neamuri, 
fără o înrudire lingvistică vizibilă a 
etnonimelor, dar înrudirea lingvistică a 
etnonimelor, de obicei orientează spre 
înrudirea etnică a neamurilor. 
       În lumina acestei legități, deosebit de 
important este cazul diferitelor neamuri, care 
s-au identificat prin unul și același etnonim, 
VENETI, deși au vorbit limbi total diferite. Mai 
bine cunoscuți au fost Eneti lui Homer, din 
zona Cetății Troia, Veneti de la Marea Baltică, 
Veneti de la Marea Adriatică, și Veneti de la 
Canalul Mânecii. În vremea Imperiului 
Roman, lacul Constance: 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Obersee_(Lak
e_Constance)) se numea Lacus Venetus,   
cercetătorii sloveni : 
(https://www.liveinternet.ru/users/oighear_
agus_doiteain/post214436777/) indicând și 
alte triburi, care s-au identificat prin nume 
înrudite cu etnonimul Veneti. Or, asumarea 
unuia și aceluiași etnonim, VENETI, de către 
neamuri depărtate unele de altele și vorbind 
limbi diferite (limbi celtice, italice, baltice, 
slave) nu poate fi explicată altfel decât 
admițând că fiecare din aceste triburi numite 
VENETI, s-au desprins din unul și același 
neam matcă, pentru a roi pe direcții diferite 
cu evoluții diferite, dar păstrând sub aceeași 
formă, VENETI, legătura cu etnonimul neamu-
lui matcă, de care s-au desprins. Această 
omonimie a etnonimelor, ca omonimie 
interlingvistică, este semnul și dovada de 
nezdruncinat a roirilor pornind de la acel unic 
etnitism primordial postulat de Saussure și 
validat de descoperirile ulterioare.  
      Dorim să cunoaștem și chiar trebuie să 
cunoaștem acest etnitism primordial, dar 
pentru a ajunge la izvorul unui râu, drumul se 
parcurge în sens invers curgerii lui. În mod 
similar trebuie procedat și pentru a afla 
izvorul matricial pentru etnonimele VENETI. 
Primul pas, mergând înapoi spre originea 
comună a etnonimelor de forma VENETI, are 
în vedere faptul că uneori consoana L poate 
trece la consoana N. Altfel spus, consoana N 
din etnonimul VENETI putea proveni din 
consoana L a unui etnonim anterior, VELETI, 
care chiar a existat: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Veleti). Nu 
vom pretinde, în nici un caz, că acești Veleti, 
ce au trăit între Oder și Elba, ar fi fost 
strămoșii tuturor celor numiți Veneti, dar 
putem fi siguri că în evoluția lor lingvistică, 
etnonimele VENETI au trecut și prin forma 
VELETI, care se dovedește a fi fost o formă 
reală rămasă în istorie ca atare. Tocmai 
fiindcă au trecut prin forma VELETI, întregul 
ținut numit în antichitate Armorica, dintre 
fluviile Loara și Sena, incluzând și neamurile 
VENETE de la Canalul Mânecii, s-a numit până 
în evul mediu Letavia (Nic. Densușianu, Dacia 
preistorică, pag.837), care este anagrama 
etnonimului VELETI. Ca dovadă că această co-
relare, VENETI-VELETI-LETAVIA este corectă 
și reală și țările fostelor neamuri VENETE de 
la Marea Baltică poartă, în prezent, numele de 
Lietuva și Latvia, respectiv Lituania și Letonia 
de astăzi. Precizăm că atestări documentare 
dovedesc că etnonimul VELETI, ca vechi 
etnonim intermediar cu o largă răspândire, a 
mai permis nașterea altor etnonime, printre 
care și etnonimele de forma Leti sau Laeti, 
asumate de triburi ce s-au germanizat 
ulterior.   
          Din punct de vedere lingvistic, forma 
VELETI, presupune, însă, o altă formă 
anterioară, VALATI, a cărei existență, de 
asemenea, a fost confirmată, deși cu mare 
întârziere. În scrisoarea sa din  anul 1234 
(https://tiparituriromanesti.wordpress.com/
2012/10/24/document-papal-din-1234-cu-
privire-la-romanii-din-episcopia-cumaniei/), 
Papa Grigore al IX-lea îi numește Walati pe 
românii din Curbura Carpaților, fapt ce arată 
că milenarul etnonim Valahi- volohi putea 
deveni Walati în unele cazuri.  
        Așadar, pe baza acestor etnonime 
documentate în istorie, trecerea de la 
etnonimul Valahi la etnonimele Veneti a 
urmat, etapele:  
VALAHI→VALATI→VELETI→VENETI, ceea ce 
arată că toți acești VENETI, dar și urmașii lor 
de azi, sunt de origine valahică. Spre a 
generaliza această origine valahică pentru 
toate neamurile europene ar fi suficient să-l 
amintim pe Strabon, care a arătat că 
neamurile VENETE au fost prezente în 
întreaga Europă și că etnonimul lor împreună 
cu variantele sale a precedat alte etnonime în 
istoriografia Antichității sau pe lingvistul 
francez, Xavier Delamarre, care pe baza 
cercetărilor recente a propus, în anul 2003 ca 

https://en.wikipedia.org/wiki/Obersee_(Lake_Constance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Obersee_(Lake_Constance)
https://www.liveinternet.ru/users/oighear_agus_doiteain/post214436777/
https://www.liveinternet.ru/users/oighear_agus_doiteain/post214436777/
https://en.wikipedia.org/wiki/Veleti
https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/10/24/document-papal-din-1234-cu-privire-la-romanii-din-episcopia-cumaniei/
https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/10/24/document-papal-din-1234-cu-privire-la-romanii-din-episcopia-cumaniei/
https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/10/24/document-papal-din-1234-cu-privire-la-romanii-din-episcopia-cumaniei/
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indo-europenii din Europa să fie desemnați 
prin numele de VENETI (Venetes) 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%
C3%A8tes). 
        Vom adăuga la aceste considerente 
privind unitatea valahică a europenilor, faptul 
că etnonimul VALAC reprezintă matricea, nu 
numai pentru etnonimele VENETI, ci pentru 
multe alte etnonime, așa încât din perspectivă 
etnonimică și, implicit, din perspectivă etnică, 
neamurile Uniunii Europene alcătuiesc, în 
fond, o singură națiune, racordată din punct 
de vedere lingvistic, dar și religios prin 
simbolul Dragon, la matricea sa valahică, care 
dăinuie până azi în Vatra Tradiției 
Primordiale de la Dunărea de Jos. 
       Ca dovadă că noi cercetări vor confirma, 
odată în plus, această realitate, să menționăm 
comunicarea publicată de Dr. Charles Bryant-
Abraham în anul 2001, care spre final 
amintește de inscripțiile găsite în fostul oraș 
Dura-Europos, ridicat de Alexandru Macedon. 
Conform specialiștilor: 
(http://www.angelfire.com/country/veneti/
Bryant_AbrahamDirections.html) din dome-
niu, aceste inscripții sunt considerate 
VENETE și oferă dovezi, numite grele, pentru 
ca neamul marelui cuceritor să fie considerat 

de neam VENET. Deci cei ce au cercetat 
civilizația neamurilor numite VENETI, i-au 
identificat pe VALAHI cu VENETI, de unde și 
reciproca, de necontestat, că VENETII se 
confundă cu VALAHII. Alți autori consideră că 
neamurile scandinave au preluat de la 
VENETI, a se citi acum VALAHI, atât cuvinte 
cât și arta de a scrie rune.  
       Desigur, vor ieși la lumină noi și noi 
dovezi, dar cele deja acumulate sunt 
suficiente pentru a fi convinși că neamurile 
europene au o singură origine valahică și ca 
urmare se pot găsi reunite în marea națiune 
valahă, temei etnic pentru națiunea civică a 
Uniunii Europene.  
       Așadar, unitatea valahică a Europei 
reprezintă, în mod real, temeiul redresării 
noastre, dar promovarea lui în lume poate fi 
declanșată numai de determinarea cu care 
noi, românii de pretutindeni, ne asumăm 
idealul public național, singurul conferit nouă 
de dovezile solide ale istoriei. 
 
     PS Cele prezentate pot fi receptate numai 
în lumina datelor științifice acumulate în 
ultimele trei decenii, care corectează anumite 
cunoștințe moștenite din secolele anterioare.  
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Eugen GHERGA 
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AAArrrooommmââânnniiilllooorrr      
 

 
 
 
 
 
 

n 1858 (la 7 decenii după distrugerea 
orașului Moscopole), Aromânul – după 
tată – Dimitrie Bolintineanu, călător prin 

Balcani, a scris: “Moscopolis cade în cantonul 
Ohrida; se zice că Voscopoli s-a ridicat pe 
ruinele vechiului Moshes, 4 leghe spre SV de 
Gheorghea, de către niște păstori Români. Cu 
timpul a devenit metropolia comerțului din 
Epir. În secolul din urmă, Moscopoli sau 
Voscopolea avea 40 mii locuitori 
Români. Școalele din Moscopoli erau 
renumite, aici se tipăriră cele dintâi cărți 
despre Români. Niște cete mahometane 
despoiară caravanele ce plecau și veneau la 
acest mare oraș. Beii de la Musașeu, ca să 
protejeze orașul, aduseră acolo garnizoană, și 
de atunci tot se ruină. Câteva mii de oameni - 
din care cei mai mulți sunt Români - este tot 
ce a rămas din vechea sa strălucire”. Lacul 
Ohrida - înconjurat cu locașe de cult - și 
metropola Moscopole (în Armână Muscopuli) 
din apropiere se aflau în miezul Balcanic la 
intersecția rutelor de transhumanță ale 
A/Românilor. Cercetătorii au arătat la 
“Mioriţa” că din punctul de vedere metric al 
versului - cât şi ca temă - celebra creaţie 
artistică populară a Românilor este comună 
în Balcani doar Armânilor: nucleul de bază al 
motivului mioritic s-a constituit în perioada 
stră-Română, înaintea despărţirii dialectale; 
pe lângă testamentul ciobănesc - urmare a 
caracterului preponderent transhumant și 
nomad din Balcani - multe alte subiecte sunt 
comune Aromânilor şi Românilor, între care 
motivul jertfei zidirii ori al Meşterului Manole 
(străvechi obicei Canaanean al sacrificiului de 

construcţie), ce a fost la Aromâni şi a apărut 
la Români în perioada durării primelor 
Mănăstiri: de pildă, a rămas de poveste acea 
Tradiţie respectată de către constructorul 
Mănăstirii din Curtea de Argeş 45,08 lat. N, 
24,40 long. E / judeţul Argeş pe locul primei 
Mitropolii a Ţării Muntene / Româneşti, unde 
e singura icoană din România înfăţişând-o pe 
Fecioara Maria gravidă (prima formaţiune 
statală serioasă a Românilor de la Dunăre a 
fost Ţaratul Scito-Vlah / Bulgaro-Armân din 
secolele VII-XI şi apoi a apărut Ţara 
Românească, în secolele XI-XIII, în paralel cu 
Ţaratul Româno-Bulgar fondat în secolul XII, 
existând în S Lacului Ohrida, din apus de la 
povârnişurile Pindului până în răsărit la 
poalele Muntelui Olimp - ca vecin Imperiului 
Bizantin - statul semi-autonom Vlahia “Mare” 
/ Tesalia, locul de provenienţă al 
cârmuitorilor Armâni ai săi). 
 

 

Colibe Aromâne 

Î 
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Academicianul Normand / Francez Francois 
Pouqueville a scris: “Vlahii MasaReți / 
DasaReți, care au restaurat Moscopolea, i-au 
dat numele de ‘Vosco-pole’ = ‘oraș de păstori’, 
din pricina numelui lor de Vlah; această 
valoroasă populație, ale cărei triburi sunt 
împrăștiate în cantoanele Corița, Colonia și 
până aproape de Durazzo, sunt - după spusa 
lor - urmașii unei colonii așezate de Quintus 
Maximus în Muzachia, de unde ar fi trecut 
munții în timpul năvălirilor Barbare”. Despre 
Durazzo / Durațo - în Albaneză Durres, zis de 
Armâni și Draci - e de observat că rezonează 
în denumirea sa cu Duras / Zuraz = Dinastia 
Zorzi: celebrul port de la Adriatica / “Golful 
Veneției” (în Laguna căreia clanul Zorzi a 
existat de pe când portul se numea 
Epidamnos) a fost denumit astfel din timpul 
când clanul Duras / Dulo - al celor dovediți și 
genetic că erau Gherga - l-au stăpânit; poetul 
Antic Lucan 6:402 a scris că regele Ilir 
Dyrrhachius - șeful portului Durres - l-a avut 
ca fiu pe Ionos (legendar cârmuitor al 
Tesaliei), rămânând interesant că la S de 
portul Durres / Durazzo e Marea Ioniană / 
Ionică iar la N de portul Durres, străvechiul 
drum spre Dunăre era via Niș / mare cetate 
Dacă, la Fluviu existând ramificațiile în 
amonte pentru trecerea la Drubeta ori în 
avale la Durostor, reședința clanului Duras / a 
cârmuitorilor Daco-Geților pentru mult timp. 
În 1936, profesorul Anastase Hâciu a 
consemnat în cartea “Aromânii – comerț, 
industrie, arte, expansiune, civilizație” despre 
Durațiu / Durresi = Durațo / Draci că până în 
secolul XIX, “toți creștinii din acest port erau 
Aromâni și aceștia, toți Moscopoleni, formau 
jumătatea populației, restul fiind Albanezi 
musulmani”; până în secolul precedent – 
anume până în secolul XVIII, când orașul 
Moscopole a fost distrus de otomani – în 
“Atlantida Aromânilor” puternicul clan Armân 
/ Vlah Gherga a avut cea mai mare Casă 
Comercială, zisă Armânește și Gheorghiu, care 
prin portul Durres / Durazzo ținea legăturile 
maritime (pe Adriatica) în special cu Veneția 
iar pe uscat, corespunzător inclusiv Arhivelor 
Veneției, aceiași întreprizi negustori Gherga / 
Gheorghiu țineau legăturile deopotrivă cu 
Balcanicii, cu Românii din N Dunării, cu 
Panonicii, ș.a.m.d. 
În “Istoria Bisericii Ortodoxe Române”, Dr. 
Mircea Păcurariu a scris că la Mănăstirea 

Argeşului “bogata şi variata decoraţie 
sculptată este de origine armeano-georgiană, 
persană, arabă şi otomană. Se presupune că 
meşterul decorator - după unii Manoli din 
Niaesia, legendarul Manole - şi cioplitorii în 
piatră au fost străini; arhitectul însă (poate 
acelaşi ca la Dealu) se crede că a fost român”. 
De altfel şi învăţatul Sârb Petar Shok a arătat 
rolul ce l-au avut tovărăşiile de zidari 
Aromâni în răspândirea în toată Europa Sud-
Estică a baladei Meşterului Manole (numit 
Sârbeşte Gojkovici). Una dintre cele mai vechi 
Biserici din Moscopole - localitate întemeiată 
de cei din generația contemporană căderii 
Imperiului Scito-Vlah / Bulgaro-Armân, în 
secolul XI, conform și autorului Anastase 
Hâciu a cărții “Aromânii” - a fost cea zidită în 
secolul XV cu hramul “Sfânta Parascheva” / 
Vlahă care anterior cu 4 secole a fost găsită de 
creştinul Gheorghe în Rumelia (în Evul Mediu 
- în cadrul vestitei transhumanțe ancestrale - 
Armânii păstoreau vara în Moscopole / 
Albania și iarna pe coasta Mării Egee la 
Săruna = Salonic și împrejurimi sau pe coasta 
Mării Adriatice / Mării Ionice la Ragusa = 
Dubrovnik și împrejurimi, protejați de 
violentul vânt “Bora” / Nordic rece); 
documentul “Graeci ritus non uniti” de la 
Biblioteca de Stat din Budapesta / capitala 
Ungariei a reținut că după căderea bizantină - 
din 1453 - “elemente Românice din 
Constantinopol s-au mutat spre Vest, în 
Macedonia, la conaționalii lor, în număr foarte 
mare, construind multe așezări”. 

 

 

Marea Ioniană 
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Biserica “Sf. Nicolae” din Moscopole 

 
Academicianul Aromân Theodor Căpidan 
- născut în Perlepe / Macedonia a scris: 
“în 1933, când împreună cu soția am fost 
oaspeți în Castoria la Theofrast 
Gheorghiade-Ghida, am văzut portretul în 
ulei al străbunului său Eftimiu Ghida, 
ctitorul Bisericii Sf. Nicolae din 
Moscopole” (finanțatorul picturilor - Hagi 
Gheorghi - e reprezentat pe peretele din 
Sudul intrării, după cum a studiat Dr. 
Ralitsa Rousseva de la Academia Bulgară). 
Teofrast Gherga / Theophrastos 
Georgiadis 1885-1973 s-a născut în 
Moscopole și a fost directorul Școlii 
Grecești de acolo până în 1916; el a 
descris 22 de capele și Biserici ce mai 

existau până în timpul primul război 
mondial (când a fost silit să-și părăsească 
localitatea natală) iar o parte din acele 
clădiri au fost distruse. Construită în 
1721, Biserica Sf. Nicolae din Moscopole a 
fost ridicată, asemeni celorlalte Biserici 
din zonă, din piatră, cu turn clopotniță 
foarte înalt, cu mai multe etaje. Biserica 
are un pridvor deschis, sprijinit pe 
coloane, pe întreaga laterală Sudică. 
Întreg pridvorul este zugrăvit în frescă, 
Sfinții fiind reprezentați în mărime 
naturală. Este cea mai bine păstrată 
Biserică din zonă și e singura din 
Moscopole în care slujbele se mai țin și în 
prezent în Aromână. 

 

 
Biserica “Fecioara Maria” din Moscopole 

 
Ortodoxia Aromână s-a agregat în 
triunghiul dintre Lacul Ohrida / Ochri, 

Meteore și Muntele Atonului / Athos, 
(călugării atoniţi, prin contemplarea 
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propriului buric, aplicau aceeaşi tehnică 
de concentrare ca a budiştilor). În Evul 
Mediu, Lacul Ohrida era un fel de Mare 
Vlahă - după cum numeau Slavii pe 
Români; Lacul era înconjurat de 
numeroase localităţi Armâne iar nu 
departe, la peste 1100 metri altitudine, 
Moscopolia - oraşul oierilor (acum un sat 
în Albania) - a ajuns ca în Imperiul 
Otoman să fie cea mai mare localitate 
Balcanică după capitala Istanbul din 
Tracia. Spre exemplu, în 1760 populaţia 
Moscopoliei / Mosco-poliei (Albaneză 
Voskopojë, Voskopoja, Greacă 
Μοσχόπολις, Moscopolis sau Moschopolis, 
Macedonă Moskopole, Sârbă Moskopolje, 
etc.), metropolă întinsă pe 5 coline, era de 
zeci de mii de locuitori, mult mai mare 
decât a Vienei imperiale ori a Atenei, ce în 
acel timp avea 10 mii de oameni / din 
care doar vreo 3 mii Eleni; e de remarcat 
că dezvoltările Atenei şi Ankarei - acum 
capitalele celor 2 Țări vecine, ale Elenilor 
şi Turcilor - din orăşele în metropole, au 
fost doar din secolul XX (după 
constituirile actualelor lor state). 

 

Biserica “Sfinţii Arhangheli” din Moscopolia 

 
Grupurile de păstori Armâni din Albania 
şi Epir - provincie ce e parte componentă 
a Țării Elenilor din secolul XX - au reuşit, 
sub dominaţia otomană, să păstreze în 
mare parte privilegiile de care se bucurau 

sub împăraţii bizantini. Academicianul 
Normand / Francez Francois Pouqueville 
1770-1838 a scris despre Moscopole că 
“dintr-o simplă tabără de păstori a 
devenit metropola comercială a Epirului” 
iar academicianul Konstantin Kumas 
1777-1836 (din Larisa / Tesalia, membru 
al Academiei din Berlin) l-a numit “un 
oraș Macedonean, tot Aromânesc”. 
Moscopolia 40,37 lat. N, 20,35 long. E, 
cuprinsă în secolul XX de Albania, 
documentar apare menţionată ca 
localitate întărită la 1333, ca oraş 
dezvoltându-se conform cronicii sale din 
1630: atunci a fost inaugurată acolo 
Mănăstirea “Sf. Ioan Înainte-mergătorul” 
(în secolul XVII aşezarea a început să se 
dezvolte după valurile de imigranţi 
Aromâni din Aminciu şi Skamneli - 
localităţi din provincia Zagori, dintre 
Meteore şi Ioanina - care au întemeiat 2 
noi cartiere în Moscopole după 1611 şi 
respectiv după 1659). 

 

În 1584, secretarul Italian al Gherganului 
Petru Cercel menţiona că exportul de 
ceară al Munteniei / Ţării Româneşti se 
făcea până la Ragusa / Dubrovnik 
(cărăuşii / chirigiii erau A/Românii); 
produsele apiculturii Româneşti 
Medievale erau deosebit de apreciate: 
mierea în Balcani, ceara în Veneţia (un 
cutremur foarte puternic a distrus Ragusa 
în 1667, cetatea revenindu-și apoi cu 
greu, la alte dimensiuni decât cele 
anterioare dezastrului). Tatăl lui 
Alex Gherga / Gheorghiu în 1697 când a 
fost din Moscopole după ceară în Vlahia / 
Ţara Românească - unde pe atunci 
domnea Vodă Constantin Brâncoveanu, 
acela printre oamenii de încredere 
avându-l pe Armânul Gheorghe 
“Castriotul”, adică din Castoria / Custura, 
care i-a fost emisar pentru mulţi ani - 
desigur că printre contactele sale acolo 
avea şi rudele Gherga (în Banat atunci 
deja Gherganii erau stabiliţi şi în Belinţ / 
judeţul Timiş); de exemplu, în 16 IX 1697 
“Castriotul” Gheorghe - ca emisar al 
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domnitorului Constantin Brâncoveanu 
din Ţara Românească - propunea ţarului 
Petru “cel Mare” al Ruşilor o colaborare 
militară, cerându-i să-şi îndrepte privirile 
asupra popoarelor din SE Europei, având 
“încuviinţarea prea sfinţilor patriarhi, 
arhierei şi episcopi şi ale unor alte feţe 
cinstite, Sârbi, Bulgari, Macedoni, Arnăuţi 
şi ai altor neamuri Greceşti şi de la mai 
mult de 20 de boieri mari Moldo-
Munteni” (sfârşitul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu - decapitat împreună cu cei 
4 fii în capitala Imperiului Otoman la 15 
VIII 1714 - a încheiat şi colaborarea 
intensă a Armânilor Gherga din 
Moscopole cu Ţara Românească: primul 
martir decapitat în acea tragedie la 
Istanbul / Tracia a fost Ianache Văcărescu 
- prețiosul sfetnic al domnitorului - care 
cu 2 ani mai înainte a renovat Biserica din 
Nucet ctitorită de marele pârcălab 
Gherghina). De altfel, majorarea de către 
Veneţia a taxelor vamale pentru 
importurile sale din Imperiul Otoman şi 
avantajele oferite în acelaşi timp de 
Imperiul Habsburgic au reorientat 
comerţul Armân, fiind abandonat traficul 
maritim în favoarea celui terestru (prin 
fostul Taurum / Zemun - pe malul celălalt 
al Savei, anume cel stâng, atunci pe 
teritoriul Imperiului Habsburgic, acum 
cartier al Belgradului - şi Ungaria; de 

exemplu, istoricul Duşan Popovici din 
Serbia a afirmat că din 1704 “întregul 
comerţ din Zemun era în mâinile 
aromânilor”, de pildă în 1764 cele 8 
hanuri din Zemun / Zemlin - nume 
provenit din Slavul “Zemlja” pentru 
“Pământ” - fiind ţinute de Armâni: în 
Zemunul anului 1456 - după reușita 
apărării cetății Belgradului de atacul 
otomanilor - a murit din cauza ciumei 
Românul Ioan Huniade / Iancu de 
Hunedoara). În 2018, doctorandul Kosa 
Alexandru din Timișoara a scris despre 
“Organizarea armatei lui Iancu de 
Hunedoara”, anume că “Marina (flotila de 
pe Dunăre) era compusă din vase de 
diverse tonaje. Acelea au fost utilizate pe 
scară largă în timpul bătăliei de la Belgrad 
din 1456. În acel moment flota lui Ioan de 
Hunedoara ar fi avut 200 de vase mai mici 
și unul mare, în care au fost transportați 
membrii suitei, arme și muniții. De aici 
rezultă faptul că existau 2 tipuri de vase: 
de luptă și de transport. Navele erau 
dotate cu: baliste, arbalete, arcuri cu 
săgeți, etc. Puterea de izbire a acelor nave 
a fost una mare din moment ce în bătălia 
Belgradului ele au reușit să treacă de 200 
de nave otomane legate între ele cu 
lanțuri. Duelul între nave începea prin 
bombardarea de la distanță iar apoi prin 
abordaj și lupta corp la corp”. 

 

Biserica şi Turnul “Sfântul Ilie” din Moscopolis 
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Autorul Anastase Hâciu în cartea 
“Aromânii” a scris despre ce a fost apoi, în 
secolul XVIII: “Să luăm de pildă perioada 
1737-1777 și vom vedea că așa-zișii 
‘Țințari’ / ‘Greci’ din Timișoara, Zemun, 
Novi Sad, Craina Croată, etc. au fost 
originari majoritatea din Ținutul 
Moscopolitan, după care au urmat - ca 
număr - alții din Balcani. Erau colonii în 
toate centrele mari și mici, în toate 
târgurile mai răsărite sau mai 
neînsemnate din toate provinciile 
Ungariei. O regiune importantă era cea a 
marilor centre Mișcolț și Tokay, unde 
erau cei mari exportatori de vinuri pentru 
Polonia. Colonii de negustori Aromâni 
erau peste tot în Banat. Timișoara, 
Panciova și Mehadia au fost centre 
comerciale foarte dezvoltate în prima 
jumătate a secolului XVIII, unde coloniile 
de negustori Aromâni au jucat un rol 
preponderent; colonia de la Lugoj a fost 
importantă, acolo remarcându-se familii 
nobile Aromâne”. Este de ştiut că în 1721 
- din ceea ce au reţinut documentele din 
Ungaria - negustorul Alex Gheorghiu 
= Gherga din Moscopole s-a mutat în 
Mişcolţ (notat acolo doar ca Alex Gerga / 
Gherga împreună cu fratele său 
Dimitrie Gherga, care a deschis un han, 
devenit apoi cazinoul oraşului, condus 
până după perioada paşoptistă de 
descendenţii Gherga, nepotul Atanasiu al 
lui Alex Gherga ajungând în acel oraş să 
cunune perechea Şaguna, fiind şi nunul / 
naşul fiului lor: cel care ajuns mitropolit 
în Ardeal a separat oficial Biserica 
Ortodoxă Română de cea Sârbă).  

 
Armânii - jalonând drumurile 

comerciale - erau specializaţi în posesia 
sau arendarea a aproape toate hanurile ce 
se aflau din loc în loc, pe o vastă arie 
geografică (de pildă, în partea Europeană 
a Imperiului Otoman, aproape toţi hangii 
erau Armâni). Pe atunci, năşia era o 
instituţie foarte importantă, familia 
nănaşului / naşului fiind considerată 
“superioară” familiei năşite: naşii / nunii - 

“părinţii spirituali” - nu-şi permiteau să 
fie oricine (de obicei, erau mai în vârstă 
decât mirii, respectiv părinţii pruncilor). 
Aromânul Vasile Diamandi a descris în 
lucrarea “Românii din Peninsula 
Balcanică” din 1938 cum era: “Nunta este 
cea mai însemnată zi, cea mai mare 
sărbătoare la Aromâni. Nunta ţine o 
săptămână începând de joia înaintea 
cununiei, ce se face duminica şi sfârşeşte 
miercurea după cununie. Toate 
pregătirile se fac cu ceremonie. Sâmbătă 
seara este masă la mire şi la mireasă. La 
mire se cântă cântecul mirelui pentru 
bărbierit iar la mireasă pentru găteala ei. 
Naşul, care îndeplineşte cel mai important 
rol, este invitat cu deosebită ceremonie 
sâmbăta seara, când el şi toţi ceilalţi 
meseni aduc darurile cuvenite, ca: miel, 
colaci şi plosca cu vin. Cununia se face fie 
la biserică, fie în casa mirelui, după cum 
decid părinţii mirelui, după cum doresc şi 
decid asemenea, de comun acord, naşul şi 
naşa.  

 
Botezul are loc după 8 zile de la 

naştere, fie la biserică, fie acasă. Naşul 
este invitat cu mare ceremonie. La botez, 
naşul aduce darurile cuvenite. Numele ce 
se dă născutului nu este ştiut de nimenea 
în afară de naş. Cum se pronunţă numele 
pruncului, copiii care se află acolo aleargă 
să dea de ştire părinţilor pruncului, de la 
care primesc bacşişuri. După botez, 
pruncul este dus în braţe de naş, până 
acasă. Naşul nu se schimbă cu nici un 
chip, el este ţinut să cunune finul şi numai 
cu consimţământul lui s-ar putea pune un 
alt naş şi acesta în cazul când n-ar trăi cei 
botezaţi de el. În ziua botezului se 
obişnuieşte să se facă chef, invitându-se 
rudele, vecinii şi bunii prieteni”. Actul 
năşiei genera o legătură spirituală de 
rudenie, prin care cununia copiilor finului 
cu cei ai naşului era interzisă. Întâi, 
Ecaterina - o vară din Părleap / Perlepe a 
lui Atanasiu Gherga - a fost măritată în 
Mişcolţ cu Naum Şaguna, însă a decedat la 
naşterea feciorului lor, numit de aceea 
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Gheorghe / care a fost fratele vitreg mai 
mare al viitorului mitropolit şi a lucrat ca 
arhitect în Moldova (Constantin, fiul 
aceluia, s-a însurat cu o vară a lui 
Alexandru Ioan Cuza / primul domnitor al 
României - Țară formată prin unirea 
Moldovei cu Valahia - şi a luptat în 
Războiul de Independenţă al României 
contra Imperiului Otoman, ca general): 
mitropolitul Şaguna a fost influenţat de 
Ghergani, ca naşul său Gherga şi fratele 
său mai mare Gheorghe, devenind 
membru de onoare al Academiei Române. 
Dr. Teodor Capidan în lucrarea 
“MacedoRomânii” din 1942 a scris: 
“MacedoRomânii au inundat Austria abia 
după pacea de la Podu Lung 44,37 lat. N, 
21,11 long. E din Timoc / Provincia 
Autonomă Margina, populată majoritar de 
Vlahi = acum locaţia respectivă având 
numele de Pojarevăţ, în Sârbă (Tratat 
semnat în 21 VII 1718, prin care Banatul 
era pierdut de otomani); în mâinile lor era 
comerţul de mătase din Orient şi Europa”.  

 
În 18 X 1716, când generalul Francez 

Eugen de Savoia a preluat Timişoara 
pentru Habsburgii Austrieci de la 
otomani, a dăruit paşei un ceas de aur, 
primind în schimb de la acela un cal Arab 
de rasă; primarul ortodox al Timişoarei - 
care a fost ultimul primar al Timişoarei 
pentru otomani şi primul primar al 
Timişoarei pentru Austrieci - era 
Aromânul Nicola Muncean / Nicolae 
Munteanu, al cărui frate era starețul Ilie al 
Mănăstirii “Sf. Gheorghe” din Caransebeș 
(despre Aromânii din Banat de la 1716 a 
consemnat şi “Calendarul Românesc” 
apărut în 1821 la Pesta, că “n-au crescut 
între Români, dar cu mare bucurie au 
alergat la cultura neamului Românesc”): 
atunci când otomanii şi-au încetat 
stăpânirea, Timişoara îl avea ca episcop 
pe Ioanichie Vladisavlievici - în funcţie din 
1713 - după decesul lui Constantin Grk, 
care a fost episcopul Timişoarei din 1704. 

 

 
Sigiliul Timişoarei în secolul XVIII 

În 1739 - pe lângă Aromâni din multe 
alte părţi - la Timişoara doar din 
metropola Moscopolei (dominată de Casa 
Comercială Gherga) se găseau 22 
neguţători; de exemplu, la recensământul 
din 28 I 1739, în Timişoara - printre aceia 
- exista şi negustorul notat Jurko, venit în 
1719 ca “Vlah din Moscopole” (10 
negustori au fost dați ca “Arnăuți” = 
“Albanezi” din Moscopole - ei de fapt fiind 
Armâni - iar în cartierele Timișoarei 
Fabrica / Fabric și Mahalaua / Mehala 
existau comunități de “Greci”, adică de 
ortodocși Makedoni): în general, 
apelativele uzitate erau de Greci și 
Albanezi pentru cei din Macedonia și 
Moscopole. Prezenţa comercianţilor 
Aromâni în Timişoara era de mult timp, 
de pildă când papei Grigore - care a 
aprobat Calendarul Gregorian, în uz azi - 
i-a fost trimisă în 6 II 1582 o scrisoare din 
Timişoara de către negustorul Ragusan 
Domenico Gherghei / Giorgio (denumit în 
1892 de istoricul Croat Eusebiu 
Fermendzin din Zagreb ca Giurgevici şi de 
istoricii Maghiari Bibok Karoly, Ferincz 
Istvan şi Kocsis Mihaly din Szeged în 2002 
ca Gergely din Dubrovnik). Existenţa 
Armână, Albaneză sau Makedonă în Banat 
a fost atestată şi anterior, ca de exemplu 
în “satul bătrân” / adică vechi 
Armeniş 45,12 lat. N, 22,18 long. E din 
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judeţul Caraş-Severin - localitate de 
referinţă în Ţinutul Gugulanilor, cu 
prezenţă Gherga / Ghergha - sau 
menţionarea în evidenţele papale de 
dijmă din 1332 a localităţii Macedonia 
45,30 lat. N, 21,03 long. E / judeţul Timiş 
(denumirea fiind explicită); de altfel, 
lingvistul Ioniţă Vasile a observat în 1982 
la Armeniş apelativul nu de Armeni, ci de 
Armâni (bazându-se pe microtoponimia 
locală cu vădiţi corespondenţi în 
toponimia din S Dunării şi pe porecla de 
“Ţinţari” dată celor din Armeniş: după 
cum a publicat în 1895 Ioan Neniţescu - 
membru corespondent al Academiei 
Române - un localnic din Părleap a 
explicat porecla pusă Armânului de 
“Ţinţar” că era “Sin Tzar - nu cuvânt de 
ocară, ci de mare laudă - deoarece 
însemna ‘fiu de împărat’, Slavii din 
respect şi admiraţie numindu-l astfel pe 
Valah, care mereu s-a ocupat de lucrurile 
mai subţiri iar cele grele ale câmpului le-a 
lăsat Slavului”). În 2013, Dr. Lucian Iosif 
Cueșdean a scris: “În anul 46, Regatul 
clientelar al Traciei a fost transformat în 
provincie romană. ‘Ripa Traciae’ şi 
‘Scythia Minor’ au fost anexate provinciei 
Moesia şi toată Peninsula Balcani a 
devenit o posesiune romană, cu graniţa pe 
fluviu. Până la acea dată, Dunărea de Jos - 
dimpreună cu toţi afluenţii săi - a 
constituit o magistrală pentru un singur 
popor, get şi pentru o singură limbă, 
rumână, a geţilor din nordul şi din sudul 
fluviului, ca dovadă că terminologia 
piscicolă, agricolă, militară, urbanistică şi 
religioasă cultică, este comună cu ‘slavii 
sud dunăreni’, dar nu cu ‘slavii nord 
carpatici’, cu care împărţim doar câteva 
zeci de cuvinte, din vocabularul nostru 
ancestral (conform ‘Dicționarului 
explicativ al limbii române’). Datele din 
istorie ne spun că slavii au venit din nord 
în sud. Autonimul Slavic este reconstituit 
ca ‘Slověninъ’. Cel mai vechi document 
scris care îi atestă pe slavi ‘Словене 
Slověně’ este în sudul Dunării şi datează 
din secolul IX. El, cu înţelesul de cuvânt de 

slavă, slăvitor, este scris în slavonă (litere 
comune cu scrierea dacică de pe tăblițele 
de la Sinaia) şi coincide cu creştinarea 
slavilor ‘sudici’ din Bulgaria, anul 864, 
după care ei se intitulau ‘pravo slavnici’, 
adică slăvitori ai adevăratei credinţe, cu 
reprezentarea abstractă a Dumnezeirii, ca 
la geto-daci, nu a ‘credinţei eretice’ ce îşi 
făcea chip cioplit. Acea credinţă ‘pravo-
slavnică’ a fost credinţa geţilor şi avea şi 
un limbaj liturgic slavon, străvechi, 
slavona, cu mult timp înainte de 864. Deci 
înainte de 864, înainte de creştinarea lor, 
nici nu putem vorbi de slavi. Creştinarea 
slavilor bulgari s-a făcut în slavonă, 
limbajul creştin vernacular din tot 
teritoriul Imperiului Roman de Răsărit / 
Bizantin, de dinainte de 864, limba 
acceptată ca sfântă, ‘limba de slăvire a 
Dumnezeirii la geţi’, existentă şi în 
mănăstirile macedonene, pe care ‘cehii’ 
nu au recunoscut-o ca limbă slavă, 
izgonind-o din mijlocul lor dimpreună cu 
mesagerii ei, călugării macedoneni Chiril 
şi Metodiu, care se pretindeau slavi, în 
sensul de slăvitori ai Dumnezeirii pr(ea 
ad)evă(rate), pravo-slavnice. În Imperiul 
Roman de Răsărit / Bizantin, după peste 3 
secole de creştinism conspirativ, în 
Dobrogea şi pe Dunărea de Jos, a fost 
atestată ‘slavona geţilor de slăvire a 
Dumnezeirii’, prin Patriarhul 
Constantinopolului Ioan ‘Gură de Aur’, 
care a scris în anul 399 că ‘tracii au tradus 
scripturile în limba lor naţională’. Fără 
îndoială că şi 5 secole mai târziu, 
macedonenii călugări, Chiril şi Metodiu, 
erau în posesia acelei Biblii besice şi au 
folosit terminologia ei getică, dimpreună 
cu alfabetul ei getic ( = tracic, besic, dacic 
de la Sinaia) pentru a ‘inventa slavona şi 
scrierea chirilică’, propagată de ei la slavi. 
Spre deosebire de orice altă limbă, nefiind 
o limbă inventată ad hoc, ci datorită 
tocmai vechimii şi răspândirii ei în rândul 
enoriaşilor Imperiului Roman de Răsărit 
= Bizantin, limba slavonă a fost 
recunoscută de către papă ca ‘limbă 
sfântă’ în perioada creştinării slavilor, dar 
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nu a fost recunoscută ca limbă slavă de 
către slavii autentici, de origine nordică, 
din ‘Cehia’. Bizantinul Procopius a scris 
despre unii pe care i-a numit în greacă 
Σκλαβῖνοι sklabinoi, pe care 
contemporanul său bizantin Jordanes, în 
anul 550, i-a numit sclaveni în latină iar 
alţi bizantini i-a numit pe aceia getae. 
Triburile sarmato-alanice ale sclavenilor 
şi anţilor, vorbitoare de dialecte getice 
nordice, etichetate drept slavi, plecând de 
la acele înscrisuri ale lui Procopius şi ale 
lui Jordanes, erau numite getae, adică geţi, 
de către alţi oficiali bizantini printre care 
Marcellinus Comes, în anul 517. Slavii nu 
au participat decât în mod pasiv la 
expediţiile militare ale barbarilor şi în 
secolele VII-VIII s-au aşezat într-o mare 
parte a Rusiei actuale, între Vistula, Elba 
şi Dunăre, precum şi în Balcani, uneori 
amestecaţi cu ‘alte populaţii’. Teritoriul 
era imens şi oricât de prolifici i-am socoti 
pe slavi, aceia ‘fără alte populaţii’, nu ar fi 
putut să îl acopere în intervalul scurt de 
aproximativ un secol. Acele ‘alte populaţii’ 
nu aveau cum să fie decât rumânii geţi 
sedentari, agricultori şi băştinaşi aici”. În 
2014, Dr. Napoleon Săvescu a scris: 
“Bulgarii şi sârbo-croaţii sunt geți ca şi 
noi. Nu există nici un alt fel de slavi decât 
cei cu originea peri-baltică, deci nord şi 
est carpatică. Aşa numitele slavonă, 
bulgară şi sârbo-croată, în total cu circa o 
mie de cuvinte, aparţin tot limbii dacilor, 
rumânilor peri-dunăreni, care au populat 
întreg Imperiul Roman de Răsărit, 
camuflaţi în slavi, pierzând aici treptat 
fondul recunoscut de elenii bizantini ca 
fiind latin, în teritoriile în care ei îi 
persecutau pe latini cu deosebită cruzime, 
păstrându-se în mare măsură în Vlahiile 
pe care nu le controlau deplin, fapt 
evident şi astăzi la vlahii ce locuiesc doar 
munţii greu accesibili din Peninsula 
Balcani şi la valahii din nordul Dunării. 
Dovada că e vorba de rumâni şi nu de 
romani este faptul că romanii nu au putut 
niciodată introduce aici liturghia în limba 
Romei, cultul creştin folosind limbajul 

zalmoxian al geto-dacilor - singurii anti-
idolatri din zonă - numit Slavon, ce Slăvea 
pe Zeul-moș, adică fără idoli, în opoziţie 
cu romanii idolatri, închinători şi azi la 
chipurile cioplite al statuilor de sfinţi 
(dispută în care clerul de după Chiril şi 
Metodiu a început să-i persecute pe vlahii 
şi pe valahii care persistau în a folosi şi 
fondul nostru latin, confundându-i 
intenţionat cu romanii idolatri de la 
Roma, pentru a-i extermina). După 
retragerea romanilor în sudul Dunării, 
întreg Imperiul Roman de Răsărit a 
suferit o evidentă influenţă dacică: 
cioplitorii de chipuri s-au rărit, până la 
dispariţie chiar printre greci, o mare parte 
din teritoriul acestui imperiu a fost 
numită Dacia - inclusiv Romania - şi a fost 
condus de împăraţi localnici, din rândul 
rumânilor daco-geţi şi din rândul unor 
bizantini grecofoni, care au permis 
instaurarea unui creștinism fără urme de 
sclavagism şi de idolatrie greacă sau 
romană. În lupta geţilor cu Imperiul 
Roman, excesele clerului creştin daco-get 
slavon sud dunărean au condus la 
slavizarea populaţiei, la pierderea aici a 
fondului daco-românesc, copiii vlahilor şi 
valahilor fiind botezaţi de preoţi slavoni, 
ostili dacilor, cu liturghii epurate de 
cuvintele noastre dacice”. După vremurile 
Antice, Armânii au fost între Eleni și Slavi 
iar Românii au fost între Slavi și Unguri: 
 

 

Slavii în Europa 
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Printre donatorii din 1904 pentru 
aşezământul ortodox “Sfânta Treime” de 
la Piatra Scrisă din Armeniş / judeţul 
Caraş-Severin, “Foaia diecesană” din 
Caransebeş a nominalizat 4 Gherga din 
Goleţ / Galacs 45,17 lat. N, 22,15 long. E, 
judeţul Caraş-Severin, anume Gugulanii 
Constantin, Ion, Iancu şi Traian. (În 2014, 
cercetătorul Armân Boris Stefanoski din 
Tetovo / Macedonia a afirmat că “un timp 
chiar i s-a spus Banatului...Machedonia, 
datorită numărului mare de armâni veniţi 
din Machedonia istorică”). În 2009, Dr. 
Bodo Barna din Timişoara a indicat în 
“Ghidul cronologic al oraşelor Banatului” 
că “la sfârşitul secolului XVIII au sosit 427 
de familii aromâne din Macedonia, între 
numele principale fiind Gheorghiades“. 
Moscopolia a evoluat mult datorită 
comerţului, având mii de case, mai multe 
manufacturi, zeci de Biserici (într-o 
vreme, mitropolitul Ioaninei / Ianinei şi-a 
avut reşedinţa în oraş), bănci şi o 
universitate: Noua Academie (în genul 
Academiilor Domneşti din Ţara 
Românească şi Moldova). Trebuie știut ce 
a scris profesorul Anastase Hâciu în 
cartea “Aromânii” din 1936, anume că “la 
începutul secolului XVIII, Gheorghe 
Castriotul - comisul Valah - a întemeiat o 
Școală în Castoria la care a învățat 
Leontiades Sevastos, care a condus Noua 
Academie din Moscopole”. Tipografia 
Moscopolei - întemeiată înainte de 1730 - 
era în Mănăstirea “Sf. Naum” de pe malul 
Ohridei; Aromânul Pericle Papahagi a 
notat în “Scriitori aromâni în secolul 
XVIII” că Aromânul “Demostene Rousso în 
‘Manuscrisele Greceşti’ din 1901 spune 
greşit că lucrările s-au tipărit la 
Moscopole prin ‘îngrijirea lui Gheorghe 
Moscopolitul’ în loc de ‘Grigore 
Moscopolitul’.  

Despre Grigore Moscopolitul iată ce 
spune Neos Vretos: preot şi unul dintre 
învăţaţii bărbaţi, care au înflorit la 
jumătatea secolului XVIII; mulţumită lui, 
oraşul Macedoniei Moscopole s-a 
învrednicit să aibă şi tipografie, ce din 

nenorocire nu s-a păstrat mult”. Conform 
profesorului Anastase Hâciu în studiul 
 “Aromânii” din 1936, acolo au apucat să-
și tipărească lucrările mitropolitul 
Grigore al Durațului, Anastasios Gordas, 
ș.a., autorul menționând: “S-ar fi tipărit - 
de asemenea - abecedare, gramatici, 
lexicoane, liturghii, cărți de filosofie și de 
înaltă cultură; Theodor Ghiorghiade din 
Castoria ar poseda 5 cărți bisericești încă 
necunoscute nici Academiei Române”.    

  “Dicţionarul biografic al istoriei 
Albaniei” publicat în 2012 de Dr. Robert 
Elsie a enunţat: “În Moscopole, a nu se 
confunda preotul Gregorios - rectorul 
adjunct al Noii Academii, ales în 1744 - cu 
tipograful Gregorios; preotul Gregorios a 
fost studentul filozofului Ioan Chalkeus, 
născut în 1667 la Moscopole, care în 
1694-1703 a fost directorul Şcolii 
Greceşti din Veneţia: în 1741, preotul 
Gregorios a scris la Moscopole ‘Viaţa Sf. 
Nikodemos’ iar din 1746 s-a stabilit la 
Mănăstirea Elbasan, în 1768-1772 acelaşi 
Gregorios - Grigore din Moscopole - fiind 
arhiepiscop ortodox în Durres” 
(profesorul său, filozoful Armân Ioan 
Chalkeus - care a fost directorul Şcolii 
Greceşti din Veneţia şi în perioada 1712-
1716 - probabil a fost Ioan Ghargheu / 
rezonanţa Chalkeus fiind similară cu 
Cholkis-Gorghis iar acei Gherga vorbind 
cu Grai Moscopolean menţionaţi de 
revista “Românul” din Arad ca întruniţi în 
şedinţă la Scutari înaintea primului război 
mondial / după constituirea Albaniei ca 
stat, la 142 de ani de la decesul 
arhiepiscopului Grigore, probabil erau 
urmaşii aceluia şi ai negustorilor 
Gheorghiu / Gheorghe activi anterior în 
acel areal Durres / Durazzo = Durațiu / 
Draci din Mica Vlahie, după cum a 
consemnat şi Dr. Valer Papahagi din 
Arhivele Veneţiei). De altfel, în 1935 Dr. 
Valer Papahagi a scris: “Moscopolea a fost 
cel mai mare oraş pe care l-a avut Albania 
până acum. Astăzi chiar, oraşul vecin 
Coriţa - locuit de Albanezi şi de Români 
Moscopoleni şi care a moştenit ceva din 
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însemnătatea Moscopolei - e situat în 
regiunea cu cea mai mare densitate de 
populaţie din Albania”. Într-un document 
din 11 III 1735 a fost înregistrată la Zadar 
- unde în secolul X a activat pentru Croați 
foarte respectatul episcop Grgur -
 stabilirea familiei Ghegă Gjergja / Đerda, 
plecată cu 2 ani înainte din zona dintre 
Lacul Scutari de la granița Albaniei cu 
Muntenegru și Muntele Rumija ce domină 
portul Bar / MunteNegru (areal cârmuit 
de arhiepiscopul Grgur în secolul XII - 
numit Albanez “Kraja” iar Slav “Skadarska 
Krajina” - ce era centrul politic în 
Diocleea, acolo la începutul secolului XI 
fiind măritată prințesa Kosara din familia 
ultimului țar al Imperiului Scito-Vlah 
/ Bulgaro-Armân: povestea a fost scrisă 
de arhiepiscopul Grgur în secolul următor 
îngropării ei în Bar); coasta Dalmată a fost 
destinație în transhumanța Armână, la S 
de Lacul Scutari fiind Durres / Albania - 
fostă colonie Doriană, port utilizat de cei 
din Insula Kerkyra / Corfu, de unde Antic 
era Via Egnatia la Lacul Ohrid - iar la N 
străvechiul drum ducea direct la Dunăre, 
spre principalele treceri ale Fluviului, la 
Drobeta și Durostor (se poate observa că 
la începutul Medieval, clanul Duro / Dulo 
- al dârjilor bărbați genetic Gherga - a 
controlat în bună parte tranzitul Balcanic 
pe rutele atingând Dunărea, un centru 
important administrativ fiind “Duros-tor” 
= Durostor / Silistra, în S Dobrogei). Acum 
în orașul natal Zadar, Iosif Gherga / 
Josip Gjergja - vicecampion mondial cu 
echipa Iugoslaviei de baschet în 1963 și 
1967, antrenor în 2003 al echipei 
Priștinei / capitalei Kosovare - e 
considerat etnic Albanez în Croația; un alt 
exemplu - din provincia Lecce aflată 
în “tocul” Italiei, pe partea simetrică 
portului Durres din Albania - e 
Ferdinando De Giorgi, triplu campion 
mondial la volei cu echipa Italiei în 1990, 
1994 și 1998 iar alt mare sportiv e 
boxerul Arnold Gjergjaj născut 
în Đakovica Giakova din Kosova, 
campionul Europei la categoria supergrea 

în 2014: are 1,96 metri (i se zice “Cobra”), 
ș.a.m.d. În 1936, profesorul Aromân 
Anastase Hâciu (din Râmnicu Sărat 45,22 
lat. N, 27,03 long. E / județul Buzău) în 
cartea “Aromânii” a scris: “Viața 
păstorului, desfășurându-se în măreția 
învăluită de mister a Văilor și ‘Munților 
Aromânești’ și în singurătatea 
majestuoasă care inspiră atâta poezie, 
este plină de romantism; viața 
cărăvănarilor și cea nomadă - în luptă 
neostoită cu asprimile vieții și expusă la 
primejdii infinite - a fost dintotdeauna 
creatoare de fapte mari, de largi avânturi, 
de caractere puternice, de răsunete cu 
adânci și îndepărtate ecouri. De aceea, s-a 
vorbit mereu de Aromâni ca păstori și 
cărăvănari și nu s-a vorbit deloc sau 
aproape deloc de acele populațiuni 
orășenești Valahe pașnice, care - 
deopotrivă, ba chiar mai active în viața 
economică și politică - se ocupau cu 
meșteșugurile, cu artele și cu negoțul, 
prin orașele Peninsulei Balcanice, de la 
Dunăre până dincolo de Atena, de la 
Marea Neagră până la Adriatica și Ionica, 
precum și în cetățile din Europa Centrală, 
până în Asia și în Africa. La origină, 
păstorul îndeplinea o funcțiune multiplă: 
aceea de crescător de animale, de 
meseriaș și de negustor, în stil modest, 
natural. Dar - cu timpul - categoria 
păstorească și-a diferențiat structura ca 
să îndeplinească funcțiuni de cărăvănar, 
de meșteșugar și de negustor, ce ea, prin 
ea însăși, nu le putea îndeplini cu succesul 
și amploarea reclamate. Aceștia din urmă 
2 - desfășurându-și însușirile lor 
creatoare: energie și perseverență 
neînfrânte, muncă și onestitate 
remarcabile, economie bine înțeleasă și 
puterile de expansiune dincolo de Dunăre 
și de Mările ce udau celelalte laturi ale 
Peninsulei - au creat o categorie socială 
net distinctă, care a luat în mâinile ei 
îndemânatice destinele industriei și 
comerțului cărora le-au imprimat o 
dezvoltare nebănuită și un avânt 
extraordinar, cu multe urmări fericite 
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pentru civilizarea Peninsulei. Crescători 
de oi și de capre, celnicii mai creșteau 
numeroase herghelii de cai și de catâri ce-
i ajutau la transportul avutului de la 
munte la câmp și înapoi, în viața lor de 
transhumanță. Cărăvănăritul a fost un 
produs firesc al păstoritului, un prețios 
ajutător al lui. Unul nu se putea menține și 
dezvolta fără celălalt, cel dintâi a mers 
mână în mână cu cel de-al doilea. Dar a 
intervenit diferențierea: caravanele 
ajutau la desfacerea produselor brute sau 
manufacturate, precum și la schimburi de 
mărfuri de care aveau nevoie; a fost - la 
origină - un produs natural al păstoritului, 
ca mai târziu să se dezvolte și să se 
mențină independent. Mulțumită acestei 
noi funcțiuni, Aromânii au putut cunoaște 
- în lung și în lat - Peninsula, să treacă 
Dunărea, să facă legăturile între Balcani 
de o parte, să cunoască Europa pe de alta 
și au putut ajunge în contacte directe sau 
indirecte cu civilizațiunile de peste Fluvii 
și Mări. Țarigradul / Istanbulul era 
punctul terminus al străvechiului drum 
bătătorit de caravane dar și de armate 
venind din Vestul Imperiului. Caravanele 
Aromânilor - urmând drumurile 
transversale ale Peninsulei Balcanice - 
ajungeau încă de la începutul dominației 
otomane până acolo. În secolul XVIII, prin 
mijlocirea Moscopolenilor se trimiteau 
curieri și mesagii de la Senatul Veneției și 
Consulatul din Durațo la Ambasada 
Veneției din Istanbul (ei se duceau și cu 
rosturi negustorești în capitala imperială, 
așa cum au fost documentați 
Moscopolenii Ioani Ghiorghi Papa în 
1709, Mihali Ghiorghi în 1720, Adam 
Ghira în 1725, ș.a). Credem că aceștia – și 
mai ales mulți alții – continuau relațiuni 
cu mult mai vechi. Dar Moscopolenii mai 
îndeplineau, pe lângă Poarta Otomană – 
ca și în Principatele Române – funcțiuni 
înalte, care îi îmbogățeau destul; desigur, 
erau printre marii furnisori ai Imperiului, 
probabil și dragomani și capuchebaiale. 
Etnologul Teodor Burada – membru 
corespondent al Academiei Române – a 

vizitat Aromâni și în Bitinia, la poalele 
Muntelui Olimp, veniți din Macedonia, 
prin Dardanele, urcându-se vara în 
muntele sus numit iar iarna, prin șesurile 
de la Mihalici și Panderma / port la Marea 
Marmara. Aceștia făceau un mare comerț 
cu caș Aromânesc și cașcaval, foarte 
căutate la Brusa, în Bitinia și la 
Constantinopol / Istanbul, precum făceau 
comerț și cu lânuri, miei și berbeci ce le 
desfăceau în satele de la poale. Sfârșitul 
acelor Aromâni a avut loc prin 1882, când 
– printr-o iradea imperială – au fost aduși 
ciobani Albanezi și Turci, precum și ciraci 
Cerchezi și Lazi iar ei s-au văzut nevoiți să 
se întoarcă de unde au venit, alții să se 
așeze în satele Pisticoșilor, ai căror 
locuitori se ocupau cu păstoritul și cu 
caravanele și erau de aceeași lege cu ei. 
Dăm câteva nume de celnici din aceștia 
foarte bogați, ca Gușu Ghiorghi și Costa cu 
câte 10 mii de oi”. 

 
Moskopole 

În 1770, la Moscopolia a apărut primul 
dicţionar al limbilor Balcanice / între care 
bineînţeles era Armâna (lucrare realizată 
tot de un discipol al lui Ioan Ghargheu / 
Chalkeus). Conform istoricului German 
Johann Thunmann - care a vizitat 
Moscopolia şi a scris o istorie a 
Aromânilor în 1774 - toţi locuitorii 
oraşului vorbeau Armâna; mulţi 
cunoşteau şi limba Greacă - cea a Bisericii, 
folosită şi pentru scrierea contractelor - el 
afirmând că Armânii constituiau un popor 
mare şi numeros, majoritar în Balcani, 
vorbind acelaşi Grai ca şi cei din N 
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Dunării, însă amestecat cu cuvinte 
Greceşti şi “ei nu sunt în nici un chip 
veniţi din Dacia” (contactul său cel mai 
bun a fost cărturarul Armân Hagi Cegani - 
cu prenumele de botez Constantin, a cărui 
mamă era Gherga din Custura / Kastoria - 
titulatura de Hagi, similară cu a 
musulmanilor ce au fost la Mecca, fiind a 
creştinilor care au efectuat pelerinaj la 
Ierusalim; Constantin Hagi Gheorghiu-
Cegani a fost interesant prin viaţa de 
călător şi setea de învăţătură, el colindând 
marile centre universitare ale timpului: a 
vizitat Viena 48,12 lat. N, 16,22 long. E / 
Austria, Paris / Franţa, Gottingen 51,32 
lat. N, 9,56 long. E şi Halle 51,29 lat. N, 
11,58 long. E / Germania, Roma şi Veneţia 
/ Italia, Cambridge 52,12 lat. N, 0,07 long. 
E şi Londra 51,30 lat. N, 0,07 long. V / 
Marea Britanie, Amsterdam 52,22 lat. N, 
4,53 long. E şi Leida 52,09 lat. N, 4,29 
long. E / Olanda, Modra 48,19 lat. N, 17,18 
long. E / Slovacia, Polonia, Istanbulul - 
capitala Imperiului Otoman - şi Valahia / 
Ţara Românească). Academicianul 
Constantin Giurescu în “Istoria 
Românilor” din 1937 scria că “Târgurile 
Bitolia şi Ohrida în Macedonia, Arta în 
apropierea Mării Ionice / Adriatice, 
Castoria lângă Lacul Prespa, Ioanina şi 
Sărună / Salonic au avut întotdeauna 
importante contingente de populaţie 
Vlahă / Aromânească” (la denumirea 
Salonicului în Săruna e de remarcat 
rotacizarea Armână “L”/“R”: după cum a 
scris profesorul Armân Kihaia Iotta din 
Bitolia în 1907 la Săruna / Salonic localul 
favorit al Armânilor / Vlahilor încă era 
Restaurantul Gherganda). Hărţuielile mai 
ales în secolul XVIII însă au continuat; în 
1747, familia Mocioni a fost izgonită din 
Moscopolia natală de către ostaşii 
otomani şi s-a stabilit în ceea ce pe atunci 
era Ungaria (unde a întreţinut legături 
apropiate cu Gherga, Gojdu, Şaguna, etc.), 
în Timişoara “Comitetul Român” paşoptist 
fiind condus de Aromânii fraţi Mocioni, 
apoi ajungând să creeze, la 1869 în 
Timişoara, cel mai vechi partid naţional al 

Românilor, existent şi azi: ţărăniştii (în 
1994 Corneliu Coposu, preşedintele 
ţărăniştilor - pe atunci formând cea mai 
puternică structură democrată din 
România - observând că vicepreşedinţii 
partidului în 3 judeţe din Banat / anume 
Arad, Caraş-Severin şi Timiş erau Gherga, 
s-a interesat public despre potrivirea de 
nume Gherga din regiune dacă era şi de 
rudenie). De altfel, senatorul Corneliu 
Coposu 1914-1995 (seniorul politicii 
Româneşti post-Revoluţionare) cu un 
sfert de an înainte de a muri, a scris 
olograf “Gherga, pe care eu personal l-am 
susținut”: 

 
În “Monografia familiei Mocioni” realizată 
în 1939 de Dr. Teodor Botiş apare o 
scrisoare trimisă din capitala Ungariei în 
3 XII 1863 de consilierul Georgiu Popa 
către juristul şi omul politic Andrei 
Mocioni (1812-1880) din Foeni 45,29 lat. 
N, 20,52 long. E / judeţul Timiş: “Vă voi 
trimite ilustrisime domnule, socoata 
despre administrarea mea, relaţionând 
înainte că Gherga şi Chiţescu n-au venit 
până acum la studii şi astfel stipendiile 
Pestane fac pe un pătrar de an 250 florini 
iar nu 290 florini. Totodată îmi iau 
liberatea, ilustrisime domnule, a vă ruga 
să binevoiţi a-mi scrie cui să dau cassa 
care va mai rămâne la mine”. Când 
Alexandru Mocioni (1841-1909), 
întemeietorul Partidului Naţional al 
Românilor, a fost reales parlamentar în 
Dieta Ungariei, în revista “Albina” din 2 V 
1869 au fost publicate mulţumiri: “Avem 
sfânta datorie a aduce la cunoştinţa 
naţiunii noastre pe acei bravi preoţi şi 
învăţători, care prin înţeleaptă conducere 
şi în co-înţelegere cu poporenii săi au 
condus partida naţională la limanul dorit, 
la învingerea candidatului naţional; 
printre aceşti bravi 
sunt:...Gheorghe Gherga, învăţător în 
Bârna” (45,43 lat. N, 22,03 long. E / 
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judeţul Timiş). De altfel, în anul următor, 
“Albina” din 27 VII 1870 - publicată în 
Pesta / acum răsăritul Budapestei, pe 
malul stâng al Dunării - a mai indicat 
printre susţinătorii din judeţul Caraş-
Severin ai lui Alex Mocioni pe Dinu 
Gherga şi Ilia Gherga din Agadici 45,06 lat. 
N, 21,41 long. E, Zaria Gherga din 
Comorâşte, George Ghergadin Ticvaniu, 
Gruia Gherga, Pavel Gherga şi 
Pau Gherga din Maidan, ş.a. (de exemplu, 
în 1891 academicianul Român Atanasie 
Marienescu a inventariat 35 de familii 
Gherga în Maidan - denumire Cumană 
pentru movila Gorgană în amfiteatru, 
funerară dar şi prilej de bazar / târg - 
localitate ce avea Mănăstirea “Sf. 
Gheorghe” din 1028, întemeiată la voinţa 
Sf. Gherard din Cenad / unii bănuind că 
acel Maidan nu era din Banatul Românesc, 
ci de fapt era Cenadul Vechi din actualul 
Banat Sârbesc); “Foaia diecezeană” din 26 
III 1895 a Eparhiei Greco-Ortodoxe 
Române a Caransebeşului a publicat 
despre “Topografia satului Măidan” că 
“începând de la anul 1765, din Măidan 
foarte multe familii au emigrat, aşa din 
familia Gerga: în Oraviţa şi în Câmpie / 
Pustă. Emigrările s-au întâmplat mai 
vârtos pre timpul revoluţiunii lui Horia 
din Ardeal, fiindcă localnicii cercaseră să 
se revolte după adunarea de popor ţinută 
în Răcăşdia la anul 1784. Dealul Mare - 
sau cum îi zicem noi, ‘Gealu Mare’ - se 
numeşte teritoriul dinspre sat (la Vest), 
hotarul Oraviţei (la Sud) şi drumul mare 
ce merge din sat spre Rachitova. Vecinii 
noştri Răchitoveni numesc acest teritoriu 
‘Pământul Turcului’. Noi însă nu; ci numai 
un drum ce conduce în cetate ştim că s-a 
numit ‘Drumul Turcilor’. Coasta Estică de 
lângă ogaşul Ghergonilor a Dealului Mare 
se zice ‘coasta cetăţii’. În acea coastă, 
deasupra de viaductul căii ferate, mai 
înainte cu 50 de ani, 
Gheorghe Gherga Frenţiu voind să 
răstoarne un arbore a găsit nişte vase de 
aramă (7), din care şi-a făcut căldări”. Este 
de ştiut că mama patriotului, Ecaterina 

Mocioni - cununată în 1836 cu vărul Mihai 
Mocioni, devenită “baroană de Foeni” - s-a 
născut în “Miș-Colț” = Mişcolţ / Miskolc. 
În 2002, Dr. Maria Berenyi a scris că “la 
Miskolc întâlnim nume de familii ca: 
Boiagi, Diamandi, Ghica, Gojdu, 
Grabovsky, Mocioni, Muciu, Pescariu, 
Roja, Șaguna, etc.; aceste nume le întâlnim 
și în sânul coloniei din Pesta, fapt care 
dovedește legăturile strânse de rudenie 
între cele 2 colonii macedoromâne. 
Marele mecenat Emanuil Gojdu, ca și 
prietenul său, mitropolitul Andrei Șaguna, 
au fost macedoromâni. În prima parte a 
secolului XVIII, cei din familia Gojdu erau 
negustori înstăriți, stabiliți în Moscopole, 
un centru economic și cultural înfloritor 
din Albania de astăzi. Apreciat drept 
‘Florența Balcanilor’, orașul Moscopole a 
reprezentat până în a doua jumătate a 
secolului XVIII cel mai important centru al 
macedoromânilor. Datorită hărniciei și 
priceperii locuitorilor săi, precum și unui 
concurs fericit de împrejurări, Moscopole 
a ajuns, prin secolele XVII-XVIII, cel mai 
însemnat centru de civilizație și cultură al 
aromânilor. Într-un document din 
arhivele Budapestei, Moscopole era numit 
‘Urbs Amplisima’. Negustori pricepuți și 
muncitori îndrăzneți și cu relații întinse, 
fiii Moscopolei au stat în fruntea 
comerțului din Peninsula Balcanică. 
Aproape tot ce se exporta din Imperiul 
Otoman prin Marea Adriatică trecea prin 
mâinile lor iar tot ceea ce intra, prin 
porturile aceleiași mări sau prin alte 
puncte de frontieră, din țările apusene, se 
distribuia tot prin dânșii. Ei erau 
negustorii care aveau cele mai numeroase 
și mai strânse legături comerciale cu 
străinătatea. Sub raportul industrial, de 
asemenea, Moscopolea era o cetate unde 
se lucra zi și noapte tot felul de articole ce 
se desfăceau peste tot, în interior și afară. 
Meseriașii erau organizați în 14 bresle 
bine structurate. Moscopole avea pe 
vremea aceea înfățișarea marilor centre 
comerciale. În bazarurile mari și întinse 
era o mișcare uriașă, o forfoteală de 
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furnicar ca în marile orașe ale Asiei. 
Oamenii erau absorbiți de afacerile lor. 
Corespondențe și comenzi soseau de 
pretutindeni, din Peninsulă și din Europa, 
ce trebuiau repede satisfăcute; se 
descărcau mereu la marile 
caravanseraiuri și se încărcau mărfuri 
manufacturate pentru toate direcțiile. 
Magazinele gemeau de acelea și 
industriile lucrau zi și noapte. Albania 
toată se alimenta de aici sau din porturile 
Adriaticei, ce, aproape integral, le 
stăpâneau tot ei. La bâlciuri și în zilele de 
târg, veneau albanezi și negustori din 
toate părțile. În Moscopole, într-o 
biserică, lângă ușa împărătească, exista un 
jilț cu brațelele rezemate pe 2 lei fioroși, 
cu gurile căscate, cu limbile scoase, cu 
coamele înfiorate. Pe speteaza jilțului era 
gravat cu litere aurite numele ‘Gojdu’. 
Este cea mai veche mărturie a existenței 
acestei familii în Moscopole. Familia 
Gojdu a plecat din orașul Moscopole odată 
cu familiile Sina, Dumba, ș.a. și s-a așezat 
în Polonia. După împărțirea Poloniei între 
Rusia, Prusia și Austria, acei 
macedoromâni s-au mutat în Imperiul 
Habsburgic, împânzind toate orașele mai 
de seamă ca negustori ori bancheri. 
Familia Gojdu în itinerarul pribegiei sale 
s-a stabilit întâi la Miskolc, unde poposise 
și familia Șaguna; de la Miskolc, o ramură 
a familiei Gojdu s-a așezat în părțile 
Bihorului”. 
 

 

Moskopolje 

 
Acţiunile otomanilor au culminat cu 
atacul din 1788 al trupelor conduse de 
pașa Ali Tebelin din Ioanina / Ianina 
39,40 lat. N, 20,51 long. E asupra 
Moscopole, atac ce s-a soldat cu 

distrugerea completă a localităţii (în 
acelaşi an otomanii au devastat şi Banatul, 
distrugând printre altele şi primul Atelier 
de legat cărţi din regiune, gospodărit 
de Gherga în Belinţ / apoi mai fiind 
menţionat de documente în 12 XII 1842 şi 
2 IX 1846 legătorul de cărţi 
Pavel Gherga în Crecima, ş.a.); e de 
observat că Ali a devenit pașă după ce i-a 
ucis pe cei din Gardichi care îi țineau 
ostatice mama și sora. În 1925, Dr. 
Theodor Capidan în “MeglenoRomânii - 
istoria şi graiul lor” a scris: “După spusa 
bătrânilor, Aromânii din Livezi (în 
Aromână Livădz, comună aflată 
între Râurile Meglen şi Vardar din N Grec) 
sunt cei din urmă Aromâni fugiţi din 
Muntele Gramoşte, în urma cunoscutelor 
prigoniri ale tiranului Ali Paşa. La început 
se aşezară numai 25 de familii sub 
conducerea unui celnic; mai târziu ele au 
fost urmate de alte familii şi astăzi Livădz 
se înfăţişează drept cea mai mare comună 
dintre toate comunele MeglenoRomâne. 
Numărul locuitorilor poate fi socotit la cel 
puţin trei mii. La Aromâni, cât timp 
trăiesc părinţii, copiii lor nu se despart de 
ei, ci stau toţi laolaltă, chiar atunci când 
printre aceştia se găsesc şi unii însuraţi cu 
copii. Ştiind toate acestea, am încercat să 
fac numărătoarea familiei lui Nicola 
Gheorghi, la care am fost găzduit. Nicola 
Gheorghi avea 5 fii însuraţi, locuind toţi în 
casa părintească alcătuită din 8 încăperi şi 
anume: Cola, Dina, Iancu, Tuşu şi Steriu. 
Nevestele se cheamă după numele 
bărbaţilor, cum se obişnuieşte 
pretutindeni la Aromâni: ‘a lui Cola’, etc. 
Cola, la rândul lui, avea 7 copii; Dina avea 
tot 7. Iancu avea numai o singură fată. 
Tuşu avea 3 fete şi Steriu, cel mai tânăr, 
însurat abia de câteva luni şi în vârstă 
numai de 17 ani, era în aşteptarea unui 
moştenitor. Adunaţi toţi laolaltă, dau un 
număr de 25 de inşi, având fiecare câte un 
locşor sub acelaşi acoperiş al casei 
părinteşti. Ca limbă, Aromânii din Livădz 
nu se deosebesc de aceia răspândiţi în 
Nordul Macedoniei”. Cauzele distrugerii 
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Moscopoliei au fost, conform consulului 
Francez de la Ioanina / capitala Epirului, 
otomanii şi Albanezii: “invidia şi 
fanatismul se uniră contra operei 
înţelepciunii” (e de ştiut că otomanii 
denumeau mercenarii Albanezi ca 
Arnăuţi, denumire sub care aceia erau 
ştiuţi şi de către A/Români). Aromânii au 
fost totuşi cea mai violentă ramură a 
Românilor şi e de remarcat că printre unii 
Ghergani Bănăţeni şi azi se manifestă un 
caracter mai aparte, dificil, de 
neintegrare. În 1936, în cartea 
“Aromânii”, profesorul Anastase Hâciu a 
scris: “Prin înaltele instituțiuni de cultură 
și de pioasă religiozitate, ca și prin 
privilegiile de înaltă autonomie de care s-
a bucurat, Moscopole a eclipsat toate 
centrele din Tesalia și Pind, concentrând - 
în sine și la un moment dat - toate 
bogățiile și aspirațiunile de viitor ale 
neamului Aromânesc. Ca urmare, 
distrugerea sa și a celorlalte care gravitau 
în jur, o numim dezastru național. Și 
aceasta cu drept cuvânt. Moscopolea și 
celelalte cetăți din jurul său - bogate în 
popor, în averi, în instituțiuni de cultură și 
de asistență socială, în întreprinderi de 
industrie și comerț bine organizate - 
iradiau, în jurul lor, o înaltă demnitate 
națională și ajunseseră să se bucure de 
largi privilegii de ordin administrativ și 
economic ce nu le cunoscuse până atunci 
istoria Peninsulei Balcanice. Cultura înaltă 
și legăturile complexe cu toată Europa - 
ceea ce eclipsa toate celelalte popoare: 
Albanezi, Bulgari, Eleni și Turci, ce se 
zbăteau în sclavie, ignoranță și sărăcie - 
toate acestea le creștea importanța și 
aveau perspectiva să joace un rol politic 
propriu, ce putea (într-un răstimp foarte 
scurt) să deplaseze axa gravității politice 
spre creștinii din Nordul și Vestul 
Peninsulei Balcanice iar cultura 
Aromânească ce începuse să mijească 
putea duce, fatal, spre o renaștere 
națională, ce ar fi trezit tendințe înalte de 
autonomie și mai largă, echivalente cu o 
reală neatârnare. Dar destinul implacabil 

a vrut să fie altfel! Moscopole a căzut 
prima jertfă pe altarul eliberării. În Livădz 
s-au așezat și ceva familii din Moscopole. 
S-au ocupat exclusiv cu creșterea vitelor 
și cu cărăvănitul. Ajungeau până în 
Albania, la Corița / Ghiorge, unde stăteau 
toată vara și se întorceau la Sf. Dumitru, 
aducând mari sume de bani. Își iernau 
turmele în câmpiile Salonic și Câlcâș. Unii 
vărau în Munții Megleniei. Centrul cel mai 
mare de desfacere al produselor lor a fost 
Salonicul”. Supravieţuitorii dezastrului 
Moscopolei au emigrat printre Eleni / 
unde au fost mari sprijinitori ai culturii 
(Țara acelora şi-a câştigat independenţa 
în 1821, cu ajutorul revoluţionarului 
Oltean Tudor Vladimirescu, vătaful 
Ţinutului Cloşani, cu plaiul dominat de 
Muntele Gherghiţa, la limita Băniei cu 
Banatul, unde era şi aşezarea Ghergheşti 
44,58 lat. N, 22,47 long. E, azi Gheorgheşti 
în comuna Ponoarele / judeţul 
Mehedinţi), Bulgaria, Serbia - unde spre 
exemplu Armânii au înfiinţat Piaţa 
Belgradului - iar o parte a emigrat în 
Austro-Ungaria, mai ales în Viena şi 
Budapesta (unde negustorii erau 
numiţi Gorog, adică Greci) dar şi în Ardeal 
/ Transilvania, unde au jucat ulterior un 
rol esenţial în emanciparea naţională a 
Românilor. Este de observat că unul 
dintre sfetnicii apropiaţi ai 
revoluţionarului Tudor Vladimirescu a 
fost apreciatul predicator Ilarion - botezat 
Ilie - Gheorghiadis 1777-1845 (având 
mama din Ianina şi tatăl din Silistra 44,07 
lat. N, 27,16 long. E / azi Bulgaria), stareţ 
la Mănăstirea Dealu din 1808, din 1820 
devenit episcopul ortodox al Argeşului iar 
unul dintre luptătorii fruntaşi alăturaţi 
cauzei a fost haiducul Negoiţă Gherghelaş 
/ Gheorghelaş, ucis în 1827 în Buzău: 
acela opera la curbura Carpaţilor între 
Pietroasele / Dealul Istriţa şi Muntele 
Giurgiu. 
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Voskopoja 

Trebuie ştiut că Gheorghiu Grecizat 
era Gheorghiadi, ca de exemplu 
negustorul Dumitru Gheorghiadi din 
Smirna / Izmir în 1839 (menţionat de 
academicianul N. Iorga), preotul 
Ion Gheorghiu / Gheorghiadi, directorul 
Liceului Român din Bitolia / Bitola 41,01 
lat. N, 21,20 long. E / Macedonia în 1882, 
repetitoarea - cadru didactic - 
Maria Gheorghiadi la Şcoala Normală de 
Fete din Bitolia (denumire Slavă derivată 
din vechiul cuvânt pentru Mănăstire, 
Grecii numind oraşul Monastir) în 1897, 
etc.; Aromânul Dimitrie Cosmad - numit 
“Bolintineanu” - a scris că “Bitolianii fac 
parte din Moscopoleni” (profesorul 
Anastase Hâciu a scris în 1936 despre 
populația Bitoliei – dominând Câmpia 
Pelagoniei – că în proporție de două 
treimi era Moscopoleană, ajunsă acolo 
înainte dar și după distrugerea 
metropolei lor). În Monastir / Bitolia a 
învăţat Mustafa Kemal - zis Ataturk - 
fondatorul republicii Turcia (el cu Junii 
Turci, la care a avut aliaţi Armâni, a 
preluat puterea în Imperiul Otoman; 
Ataturk 1881-1938 a fixat capitala Turciei 
la Ankara: localitate celebră pentru 
mohairul Angora). În 1937, la Bitola s-a 
născut Armânul Liubişa Gheorghievski, 
preşedintele Parlamentului Macedoniei în 
2006-2008. Armânii au reprezentat 
elementul cel mai progresist din Balcani: 

în 1913, Dr. Pericle Papahagi - folclorist 
Aromân - afirma că “nici un neam din 
Peninsula Balcanică n-a dat atâţia oameni 
valoroşi şi sub toate raporturile, ca 
Aromânii”. Cărăvănitul, născut din 
imediata atingere cu stânele a născut 
marele comerţ Armân; ei, Armânii, au 
constituit singura populaţie din Balcani 
care n-avea analfabeţi, fiecare ştiind şi cel 
puţin o altă limbă pe lângă cea maternă (o 
zicală Armână citată de Dr. Tache 
Papahagi 1892-1977 / etnograf Aromân 
spunea că “Omul neînvăţat - oricât de 
bogat ar fi - slugă la cel învăţat va fi”). 
Postavurile lor puteau îmbrăca armate 
întregi, argintăria era pe mâna lor, ei dând 
în special Sârbilor nu numai meseriaşi, ci 
şi cei dintâi cărturari şi politicieni; 
Armânii au dat sute de academicieni, 
savanţi, oameni politici (şefi de partide, 
parlamentari, premieri, miniştri, ş.a.) în 
Serbia: în 1694, pe malul stâng al Dunării, 
Novi Sad s-a dezvoltat ca oraş şi a 
prosperat datorită bogaţilor comercianţi 
Armâni - care au făcut un mare mecenat 
acolo de-a lungul timpului / oraşul a 
intrat în componenţa Serbiei după primul 
război mondial - iar ca alt exemplu, la 
sfârşitul secolului XVIII, după cum a 
menţionat profesoara Aromână Emilia 
Luchian în cartea sa “Aromânii: 
pretutindeni - nicăieri”, negustorul de 
frunte al Pieţei Belgradului era Ghiorghi - 
adică Gherga / o transliteraţie 
corespunzătoare şi cadastrului otoman - 
iar peste un secol, trei sferturi dintre 
membrii Consiliului Belgradului / “Oraşul 
alb” (nume datorat aspectului clădirilor 
văruite), încă erau Armâni. În viața 
politică a Serbiei au fost o seamă de iluștri 
Aromâni, începând cu primii demnitari ai 
statului - din prima parte a perioadei 
revoluționare, după 1804 - toți de prim 
rang în jurul fondatorului KaraGeorge al 
dinastiei regale (a cărui mamă era din 
Valjevo 44,16 lat. N, 19,53 long. E / 
Pașalâcul Belgradului, cneaz acolo fiind 
Nicolae Gârba / Sârbizat Nikola Grbovic 
iar ca important ideolog avându-l inițial 
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pe Gherasim Gheorghevici / zis “Hagi-
Gera”, starețul Mănăstirii Moravci 44,08 
lat. N, 20,09 long. E din apropiere, ucis de 
otomani în 1804): secretarul personal 
Dimitrie Giurici / Djuric 1779-1850, 
preotul Aromân / Vlah Matei Nenadovici 
1777-1854, primul președinte al 
Guvernului Serbiei 1805-1807, născut 
lângă Valjevo / în Brankovina 44,21 lat. N, 
19,53 long. E - ce a fost moșia familiei, 
care provenea dintre Morlacii Banjani 
42,45 lat. N, 18,30 long. E / MunteNegru, 
ajunși acolo din Banjska 42,58 lat. N, 
20,46 long. E / Kosova - negustorul 
Mladen Milovanovici 1760-1823 din 
clanul Vlah MunteNegrean Drobnjaci, 
înrudit cu familia Vlahă Đurđić / Giurgici 
sosită din Banjani / MunteNegru în 
secolul XVII, care a fost șeful Guvernului 
Serbiei în 1807-1810 și 1813-1814 (în 
1814-1821 a locuit la Hotin 48,30 lat. N, 
26,29 long. E / Basarabia și întors în 
Serbia, a fost ucis în 1823 la comanda 
Sârbului Miloș Obrenovici, care niciodată 
nu s-a încrezut în el), Iacob / Jakov 
Nenadovici 1765-1836 / unchiul lui 
Matei, premierul în 1810-1811, Petru 
Nicolae zis “Pictorul” 1775-1816 / 
Sârbizat Petar Nikolajevic (era nepotul 
starețului Rafael Nenadovici zis “Hagi-
Ruvim” al Mănăstirii Bogovada 44,19 lat. 
N, 20,10 long. E), premierul Serbiei în 
1815-1816 / ucis de Miloș 
Obrenovici. Trebuie știut că Războiul de 
Independență al Serbiei a pornit după ce 
otomanii i-au decapitat în 1804 pe stareții 
Hagi-Gera / Gherasim Gheorghevici și 
Hagi-Ruvim / Rafael Nenadovici, pe 
cneazul Alex Nenadovici / fratele mai mic 
al lui Iacob Nenadovici și pe alți lideri 
Aromâni din centrul Serbiei actuale: 
relativ curând istoric, rezultatele au fost 
câștigarea unei mari autonomii în 
Imperiul Otoman, câștigarea apoi a 
independenței Serbiei și constituirea 
Iugoslaviei - până în secolul următor - o 
Țară aproape cât România (ca populație și 
suprafață, azi împărțită în 6 state). Născut 
în Zemun în 1789, fiul Mariei și al lui 

Gavril Gheorghevici a fost Dimitrie 
Davidovici, ajuns ministrul educației și de 
externe iar în 1826-1829, premierul 
Serbiei; bunicul său David Gheorghevici 
(de la prenumele David nepotul numindu-
se Davidovici) a condus “Școala Latină” a 
Mitropoliei din Carloviț fondată de 
mitropolitul Pavel Nenadovici 1749-1768. 
Timoceanul Avram Petronijevici născut în 
1791 la Tekija / Gherdap (pe malul opus 
față de Orșova / Banat) a fost premierul 
Serbiei în 1839-1840, 1842-1843 și 1844-
1852: știa “Vlaha”; un alt Timocean - 
Petru Velimir / Petar Velimirovic - născut 
în 1848 la Sikole 44,10 lat. N, 22,17 long. 
E a fost premierul Serbiei în 1908-1909. 
În secolul XIX, ca premieri ai Serbiei au 
fost Timișorenii Alex Iancovici / Aleksa 
Jankovic și Daniel Ștefanovici / Danilo 
Stefanovic, în 1855-1856, respectiv în 
1875. Academicianul Aromân Filip 
Hristici 1819-1905, născut în Samokov 
42,20 lat. N, 23,33 long. E / Bulgaria, fiul 
lui Hrista Georgevici / Đorđević care a 
fost locotenentul lui KaraGeorge / 
fondatorul Casei Regale a Serbiei, a 
ajuns ministrul educației, al externelor, 
guvernatorul Băncii Naționale a Serbiei și 
premierul Serbiei în 1860-1861: cariera 
și-a început-o în 1857, la sfârșitul domniei 
lui Alexandru 1806-1885 / fiul lui 
KaraGeorge, decedat în Timișoara (a fost 
comisarul Dunării, apoi a ajuns secretarul 
bătrânului Miloș Obrenovici - în a doua 
domnie a aceluia - devenind premierul 
Serbiei imediat după ce acela a răposat). 
“Patriarhul” Hristici / Ristici din Serbia a 
fost Aromânul Hagi-Toma 1796-1885, 
mutat la Zemun / Belgrad când a avut 12 
ani, din Melnik 41,31 lat. N, 23,24 long. E / 
Bulgaria (cetatea Antică de reședință a 
Tracilor Medi / Maedi, dintre care s-a 
ridicat gladiatorul Spartacus). Ginerele 
său, Aromânul Ioan / Jovan Ristici 1831-
1899, fiul unui meșter constructor din 
Moscopole, a ajuns în fruntea Partidului 
Liberal al Sârbilor, premier în 1867, 1873, 
1878-1880 și 1887-1888, regentul lui 
Milan I al Serbiei 1854-1901 (acela a fost 
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născut la Mărășești 45,52 lat. N, 27,13 
long. E / județul Vrancea de Elena Maria 
Catargiu 1831-1879, care apoi a devenit 
amanta domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza al Principatelor Române - căruia i-a 
născut 2 fii - după abdicarea domnitorului 
Român împreună emigrând în Germania); 
a mai fost și regentul prințului Alexandru 
I al Serbiei 1876-1903, ultimul din 
Dinastia Obrenovici (acela a fost ucis, 
împreună cu premierul Dimitrie 
Marcovici zis “Țințar” 1849-1903, al cărui 
bunic “Țințar” Costa Marcu 1777-1822 
era din Makedona Struga de la Lacul 
Ohrida, de ofițerii din regimentul armatei 
Sârbe denumit “Carol I al României”, 
grupați în organizația “Mâna Neagră”, 
aceeași structură teroristă care în 
deceniul următor prin uciderea la 
Sarajevo / capitala Bosniei a prințului 
Franz Ferdinand - moștenitorul imperial 
Habsburg - a provocat declanșarea 
primului război mondial, executantul 
fiind Aromânul / Vlahul Gavrilo Princip 
din Bosnia). Este de remarcat că în secolul 
XIX, înaintea independenței Serbiei, au 
mai fost premieri Markovici, ca 
negustorul Timocean de porci Nicolae 
Marcu / “Markovici” născut în 1795 în 
Podu Lung / “Pojarevăț” (comerțul lui era 
peste Dunăre, cu Imperiul Habsburgic), 
șeful Guvernului Serbiei în 1835-1836 și 
Ștefan Marcu / “Markovici” născut în 
1804 în Zemun, activ - după ce a fost 
ministrul justiției și de externe - ca 
premierul Serbiei în 1856-1858. 
Premierul Serbiei în 1897-1900 a fost 
academicianul Aromân Hipocrate 
Gheorghiade = Vladan Georgevici / 
Gheorghevici (născut în Belgrad în 1844 
de mama Aromână Maria Leca / Leko de 
la Albești / Biserica Albă 44,53 lat. N, 
21,25 long. E, comună majoritar 
Românească acum în Banatul Sârbesc, 
tatăl său fiind farmacistul Aromân 
Gheorghe Gheorghiade = George 
Georgevici de acolo / bunicul patern 
Aromân din Epir - aparținând clanului 
Ciuleca din așezarea Furca de pe Muntele 

Zmolcu / Smolica 40,05 lat. N, 20,55 long. 
E, cel mai înalt din Pind - a ajuns la 
Belgrad în 1820): el a fondat “Crucea 
Roșie din Serbia”, “Colegiul Regal al 
Medicilor din Serbia”, etc. Hipocrate / 
Ipocrat Gheorghiade - Sârbizat Vladan 
Gheorghevici - politic a fost în fruntea 
Partidului Progresist (fondat în 1881), a 
fost primarul Belgradului în 1884-1885 și 
a ajuns în Guvernul Serbiei din 1888, ca 
ministrul educației și cultelor, economiei 
naționale, de externe și prim-ministru. În 
“Aromânii” din 1936, autorul Anastase 
Hâciu a scris că “este dat ca exemplul 
omului de o cinste personificată, care nu 
dormea și nu ierta nici o abatere, aplicând 
pe loc sancțiuni; era mereu în anchete 
inopinate, răspundea personal și - 
adeseori - chiar la fața locului. A fost 
socotit unul din cei mai mari literați ai 
Serbiei, autor al monumentalei ‘Istoria 
contemporană a Balcanilor’. Nikola Pașici 
(Nicolae Pascu, ai cărui strămoși din 
Moscopole după rătăciri prin Rodopi au 
ajuns în Timoc) a fost Aromânul născut în 
Zăicear în 1845 care a reușit să dea 
compatrioților săi și Europei - prin 
minunata lui energie și înalta înțelepciune 
- o mare țară a Iugoslaviei. Din 1881 a fost 
în fruntea Partidului Radical - care în 
1883 a inițiat rebeliunea din Timoc - a 
ajuns primarul Belgradului în 1889-1891 
și a fost premier în 1891-1892, 1904-
1918, 1921-1926 (an când marele 
Aromân a murit, celălalt mare Aromân - 
Hipocrate Gheorghiade / Vladan 
Georgevici - răposând după 4 ani): 
Nicolae Pascu / Nikola Pașici a condus 
Războiul Balcanic cu mult tact și 
precauțiune iar după aceea războiul de 
întregire a țării sale, fără ca să-și piardă 
cumpătul. Furcenii susțin și că bunicul lui 
KaraGheorghe - întemeietorul dinastiei 
regale în Iugoslavia - ar fi văzut lumina 
zilei în satul lor” / din Furca Pindului fiind 
inclusiv Aromânul Constantin Esarcu 
1836-1898, membru corespondent al 
Academiei Române, “părintele” Ateneului 
Român, construcție ridicată în București 



896 vol.30,  197-199| septembrie-octombrie-decembrie, 2020 

 

în fosta livadă a Văcăreștilor. Pe coasta 
Gurguliului dominată de majestuosul Vârf 
Smolica / Smolcu având 2574 metri 
altitudine, o așezare Aromână foarte 
veche e Samarina - fostă San Marina, după 
cum a scris Aromânul Dimitrie 
Bolintineanu în secolul XIX - ce se găsește 
la cea mai mare înălțime față de toate 
celelalte comune Aromâne din Pind; are 2 
ieșiri, una “Murminte” la răsărit / spre 
Macedonia și cealaltă “La Greclu” / spre 
Epir (corespunzător lui Nasi Diamandi, 
marele negustor Gheorghiades era 
Aromân din Samarina în Marsilia 
secolului XVIII). În 1907 - conform 
lingvistului Aromân Pericle Papahagi - 
“câteva din cele mai însemnate familii din 
Vlaho-Clisura / Kastoria stabilite la 
Belgrad erau ale bogătaşilor 
Onciu George şi Nasla George” (el a mai 
scris şi că “nu-i de mirare deloc că printre 
Sârbii emigraţi sub conducerea lui George 
Brancovici în 1427, printre miile de 
familii să fi fost şi numeroşi Aromâni, ca 
unii ce erau supuşi aceluiaşi pericol din 
partea barbariilor otomane”: atunci a 
murit prințul Ștefan “cel Înalt” - fiul 
țarului Lazăr, rudă apropiată a Sf. 
Nicodim Gârca / Gherga - iar unii 
Aromâni pricepuți viticultori au ajuns să 
se stabilească în Panonia până și în 
Podgoria Tokay). În 1934, istoricul Duşan 
Popovici din Serbia a scris: “Aromânii au 
fost la noi întotdeauna în număr mic şi 
împrăştiaţi dar erau, pe de altă parte, din 
punct de vedere intelectual şi artistic, cu 
mult superiori Germanilor şi Sârbilor din 
unele regiuni ale noastre. De aceea, fără 
îndoială, influenţa lor a fost foarte mare, 
mai ales în oraşele unde au pus bazele 
comerţului. Când într-o zi se va face 
analiza sângelui marilor noştri oameni, se 
va vedea că un mare număr dintre ei erau 
urmaşii acestora”. Este de remarcat că 
Armânii au fost conducătorii militari 
pentru emanciparea Elenilor şi Sârbilor 
din Imperiul Otoman: Gheorgakis / 
Ghiorgakis Olimpiotul din Giumala / 
Livadia 40,08 lat. N, 22,09 long. E, de la 

poalele Muntelui Olimp - născut în 1772 - 
a fost conducătorul revoluţionar din 
Macedonia, în 1798 începând colaborarea 
în ceea ce azi e Serbia cu Kara-George 
(însemnând Gheorghe “cel Negru”, 
conducătorul haiducilor de acolo, ajuns 
fondatorul Modernei Case Regale a 
Sârbilor, despre care şi paşoptistul 
Dimitrie Bolintineanu 1819-1872 - al 
cărui tată era din Ohrida - a consemnat că 
“a fost de rasă Aromânească”, 
Grămoştenii afirmând că era 
descendentul unui general cruciat); 
primul monarh al Serbiei Moderne, 
Aromânul Karageorge / Karagheorghe, 
născut în 1768 într-o familie 
MunteNegreană lângă Craguievaţ / 
Kragujevac 43,59 lat. N, 20,53 long. E, 
însemnând “Cuibul Şoimului”, a părăsit 
Serbia în 1813, avându-şi refugiu politic 
în Basarabia - unde a organizat “Eteria”, 
societatea care a dus la independenţa 
Elenilor - însă în 1817, când s-a întors în 
Serbia, a fost asasinat de mai tânărul rival 
Sârb Miloş Obrenovici (Vlahul / Armânul 
KaraGeorge = “Negrul Gheorghe” a 
propus fanariotului Constantin Ipsilanti 
1760-1816 – care a fost atât domn al 
Moldovei, cât și al Valahiei / Țării 
Românești – să unească Serbia cu Valahia 
și Moldova într-un stat mai mare “Dacia”, 
inițiativă dezavuată de spionajul țarist, 
urmarea fiind raptul Basarabiei de către 
Imperiul Țarist în 1812). Gheorgakis sau 
Iordache / Gheorghe Olimpiotul - însurat 
din 1813 cu Stana, văduva Marelui Haiduc 
Petrovici din Timoc / Marginea - a murit 
în 1821 la Mănăstirea Secu 47,15 lat. N, 
26,04 long. E / judeţul Neamţ, aruncându-
se în aer cu un butoi de praf de puşcă, 
pentru a nu cădea prizonier otomanilor 
(imediat după ce l-a arestat pe 
revoluţionarul Oltean Tudor Vladimirescu 
- învinuit de colaborare cu otomanii 
împotriva acţiunilor sale - în complot 
fiind şi colonelul Armân Dimitrie 
Papazoglu, decorat de ţarul Rus şi duce al 
Finlandei Alexandru 1777-1825 / nepotul 
Rurikidei ţarine Ecaterina “cea Mare”). 
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Olimpiotul Gheorghios / Gheorgakis 

Cercetătorul Român din Serbia Pompiliu 
Sfera a scris în “Armânii din 
Serbia”: “Mulți macedo-vlahi care s-au 
stabilit în Serbia au fost principalii 
întreprinzători în dezvoltarea și 
modernizarea orașelor, sârbii stabilindu-
se la orașe abia după plecarea otomanilor. 
Printre cei de origine macedo-vlahă din 
fosta Iugoslavie au fost episcopul Spiridon 
Știbița al Vârșețului în 1695-1699, 
bancherul Anastas Popovici 1786-1872 / 
primul președinte al Camerei de Comerț 
din Zagreb, Avram Petronijevic 1791-
1852 / ministrul de externe al Serbiei, 
Stevan Tenka 1797-1865 / ministrul 
educației în Serbia, academicianul Stere 
Popovici 1806-1856 / întemeietorul 
Muzeului Național al Serbiei, 
academicianul Marko Leko 1853-1932 / 
directorul Institutului Național de Chimie 
al Serbiei, academicianul Bănățean 
Mihajlo Pupin 1854-1935, Draga Ljocic 
1855-1926 / prima femeie medic din 
Serbia, Nikola Tesla / ai cărui strămoși 
ziși Banja - nume venind de la ban / 
însemnând boier - trăiau în cnezatul 
Muntenegrean Zeta / Duklja înaintea 
venirii otomanilor, Lazăr Paciu / ministru 
de finanțe al Serbiei în 1904-1908 și 
1912-1915, Kosta Glavinic 1858-1939 / 
primarul Belgradului în 1910-1918, Jovan 
Ducic 1871-1943 (primul ambasador al 
Iugoslaviei în România), Elisaveta Nacic 
1878-1955 / prima femeie arhitect din 

Serbia, juristul Georgios Modis 1887-
1975 din Bitola = Monastir / guvernatorul 
Macedoniei după ultimul război mondial, 
generalul Konstantin Koca 1908-1992 / 
comandantul partizanilor din ultimul 
război mondial și vicepreședinte al 
Iugoslaviei, ș.a.” Academicianul Felix 
Kanitz 1829-1904 (Evreu creștinat născut 
în Budapesta, primul custode al “Muzeului 
de Antropologie” din Viena) a afirmat: “Ca 
și în Albania, Macedonia ori Tracia, tot așa 
și în Bulgaria, Aromânii au constituit elita 
comercială. Ca argintari și bijutieri, 
Aromânii s-au bucurat de mare reputație; 
excelau în a broda costume și a fabrica 
arme; erau specialiști în construirea 
locașelor cultice, punți cu mai multe 
arcuri, bolți și cupole. Ei au fost cei mai 
mari arhitecți din Balcani”. Primul 
preşedinte al Societăţii Armâne “Unirea” 
din Sofia / capitala Bulgariei - înregistrată 
în 1894 - a fost Papa Gheorghe, care a 
cumpărat acolo terenul pentru Biserica a 
cărei piatră de temelie a fost pusă în 
1905, cu hramul “Sf. Treime” (atunci pe 
strada Nişca fraţii Ghiorghi aveau atelier 
de fierărie decorativă / înaintaşul lor 
Nicola Ghiorghi, venit la începutul 
secolului XIX din Niculița, așezare cândva 
cu 5 mii de case pe Muntele Gramoste, în 
corespondență directă cu Moscopole ca 
parte a sistemului său clientelar, era 
argintar în Cruşova 41,22 lat. N, 21,41 
long. E - cel mai înalt oraş din Macedonia, 
unicul din lume în prezent unde limba 
oficială e Armâna - iar Armânul Ghiorghi 
Gheorghiev, fiul lui Petra Gheorghiev era 
unul dintre eminenţii medici din Sofia, la 
iniţiativa sa ei finanţând şi “Casa 
Cruşovenilor” în capitala Bulgariei). 
Profesorul Anastase Hâciu a studiat 
Crușova în cartea “Aromânii” din 
1936: “Aromânii - întemeietorii orașului 
Crușova - au venit din Cadrilaterul 
Moscopolei: mai mulți din Niculița, câțiva 
Moțani, ceva Aromâni din Pind, toți cu 
preoții lor în frunte, fiecare avându-și 
cartierul deosebit; arămarii din Crușova 
își desfăceau produsele în regiunile 
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Bitoliei, Coriței, Ohridei, Salonicului, 
Ghevgheli, etc. Crușovenii s-au expatriat 
din cele mai vechi timpuri; n-a existat 
orășel sau oraș din partea Europeană a 
Imperiului Otoman nefrecventat de ei. În 
Bulgaria - cu deosebire la Sofia și Vidin - 
s-au evidențiat ca argintari și negustori. În 
Serbia, la Niș și Belgrad. În România, la 
București, puțin în Oltenia. În Austro-
Ungaria, mai ales în Viena și Budapesta. 
Ramura de cărăvănari - majoritatea 
negustori cu caravane - număra, în 
vremuri vechi, sute de cai cu care 
transportau mărfuri și călători peste tot; 
unul Steriu Ghiuță făcea - în vremuri 
foarte îndepărtate - mesagerii până în 
România”. Premierul Bulgariei în 1934-
1935 și 1944-1946 a fost Armânul Kimon 
Georgiev 1882-1969 (din Rumelia), ajuns 
general, care în 1934 l-a avut ca șeful 
armatei pe Todor Georgiev 1882-1971: 
generalul Armân Kimon Georgiev a rămas 
în istoria Țării Bulgarilor ca mare 
complotist, fiind artizanul a 3 lovituri de 
stat în secolul XX: în 1923, în 1934 și în 
1944. 

 

“Muzeul Arheologic” din Sofia 

 
În 1939, cercetătorul Oscar Randi din 
Dalmația (născut în Ghiara = Zara / Zadar, 
Croația) a scris: “Cel mai eminent om 
politic al Eladei Moderne a fost primul 
ministru Ioan Coleti / Ioannis Kolettis 
1773-1847, Aromân originar din Siracu / 
Epir, generalul Marcu Boțariu / Markos 

Botsaris 1788-1823, om politic și patriot, 
Aromân din Souli / Epir (localitate 
întemeiată de cei din Gardiki), ‘evergheții’ 
- adică ‘binefăcătorii’ - George Averoff 
1815-1899, Aromân din Aminciu / 
Mețovo, în Epir, mort în Alexandria / 
Egipt, care la vremea sa a fost cel mai 
mare comerciant din Egipt, Nicolae 
Sturnara 1806-1853, Aromân din Mețovo 
/ Metsovo, în Epir, care a fondat Banca 
Agricolă a Eladei, Mihail Toșița / unchiul 
său, frații Aromâni Evanghelie Zappa / 
Evangelis Zappas 1800-1865, fondatorul 
Jocurilor Olimpice Moderne, mort în 
Broșteni / România și Constantin Zappa / 
Konstantinos Zappas 1814-1892, născuți 
în Labova din Nordul Epirului / Sudul 
Albaniei (de acolo era și nobila familie 
Ghica), Apostol Arsache / Apostolos 
Arsakis 1789-1874 născut în Hotove din 
Nordul Epirului / Sudul Albaniei, care în 
timpul domnitorului Ioan Cuza a fost 
ministru de externe al României și prim 
ministru după asasinarea lui Barbu 
Catargiu / descendent al domnitorului 
Constantin Brâncoveanu, Dumitru 
Bichelaș / Demetrios Vikelas 1835-1908, 
primul președinte al Comitetului 
Internațional Olimpic, care cu imensul său 
fond de cărți a întemeiat Biblioteca 
Heraklionului / capitala Cretei, faimosul și 
enigmaticul Vasile Zaharov / Basil 
Zaharoff 1849-1936 născut în Mugla / 
Turcia, negustor internațional de arme, 
ș.a.” Dr. Nicolas Trifon - Aromân după 
tată, stabilit la Paris / capitala Franței - în 
“Aromânii: pretutindeni, nicăieri” din 
2005 a scris despre Atena că “în secolele 
precedente proclamării statului elen, 
fusese redusă la rangul unui târgușor 
modest; cele mai prestigioase edificii 
publice ale acestui oraș au fost construite 
grație donațiilor făcute de familii 
aromânești: Școala Militară, Observatorul 
Astronomic, Școala de Arte Frumoase, 
Școala Navală, Academia Elenă... Vorbind 
despre miniștri ‘vlahi’ în țările Balcanilor, 
unde ei sunt într-un număr apreciabil, e 
ca și cum am vorbi de miniștri ‘evrei’ în 
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Franța sau în SUA; anume pe acest ton se 
vorbește în Balcani ca și - de altfel - în 
Occident: cu mândrie (în interiorul 
comunității) și cu suspiciune (în afara 
comunității)”. Întemeietori de fabrici şi 
ateliere, Armânii au pus în valoare şi 
bogăţiile Ungariei, inclusiv prin sistemul 
bancar şi au fondat marile companii 
comerciale ce legau economic răsăritul şi 
apusul Europei: au pus bazele “Creditului 
Agrar Ungar”, au întemeiat “Societatea de 
Asigurare Maghiară”, au participat la 
promovarea căilor ferate, a navigaţiei cu 
vapoare, au creat spitale, leagăne, 
orfelinate, “Muzeul Naţional”, “Academia 
Comercială”, “Teatrul Naţional”, 
“Conservatorul”, “Corpul Pompierilor”, 
“Palatul Academiei de Ştiinţe Ungare”, etc. 
De exemplu, Austriacul Martinus 
Schwartner 1759-1823 în “Statisticile 
Regatului Ungariei” a scris că “marele 
comerţ al Ungariei, ca şi cea mai mare 
parte a banilor sunt în mâinile 
Aromânilor; prin companiile lor 
comerciale ei deţin întregul comerţ, de la 
Atena la Pesta şi Viena”. De pildă, 
Armânul Simon Sina - născut în 1753, 
familia lui era din Moscopole - s-a lansat 
prin afaceri cu tutun în Niș și Bosna-Serai 
= Sarajevo, apoi s-a mutat la Viena (din 
1802 era însurat cu Ecaterina Ghira 1777-
1843, despre care profesorul Anastase 
Hâciu a scris în cartea “Aromânii” că 
“familia ei a fost întâlnită în Moscopole și 
Perlepe”, ei avându-l ca fiu pe Ion Sina 
1804-1869, ajuns directorul Băncii 
Naționale din Viena / capitala Imperiului 
Habsburgic, șeful navigației pe Dunăre și 
al căilor ferate de stat, mort de apoplexie 
la micul dejun, fără urmași); familia Sina a 
finanţat realizarea primului pod peste 
Dunăre în Budapesta - cel “cu lanțuri”, 
care a unit Buda cu Pesta - şi a reuşit în 
Viena ca banca sa să fie prima după cea a 
lui Rothschild, prin arta de a ocoli 
“Sistemul Continental” impus de 
împăratul Francez Napoleon Bonaparte, 
avându-l ca partener privilegiat pe paşa 
Ali 1784-1820 din Ianina, cel care a 

distrus Moscopole: nepotul baron George 
Sina - deţinătorul uneia dintre cele mai 
mari averi din Europa, apropiat al Curţii 
Imperiului Rus - s-a manifestat împotriva 
Rothschild şi a finanţat interesele 
Imperiului Ţarist în Balcani / în 2012, Dr. 
Neagu Djuvara în “Aromânii - istorie, 
limbă, destin” enunţând că “bancherii 
Sina n-au fost filo-români, uriaşa avere 
fiind risipită de zestrele celor 4 fiice ale 
lui George Sina”. Domnitorul Ioan Cuza l-a 
solicitat pe bogatul bancher și baron 
George Sina să-și plaseze capital în 
întreprinderi foarte profitabile în 
Principatele Române, ceea ce acela n-a 
făcut; în lucrarea “Aromânii” din 1936, 
autorul Anastase Hâciu a scris că “în 
Viena, bancherii Cârja - erau 3 frați, Ioan, 
Marcu și Nicolae - au fost mult mai bogați 
decât Sina: se găseau în fruntea băncilor 
imperiale Austriece, în sensul că erau cei 
mai mari purtători de pachete de acțiuni 
la acele bănci. La Pesta în 1816 un 
negustor de seamă era Marcu Gheorghe 
Carța; acel Carța nu era altul decât frate 
cu celebrii bancheri imperiali Vienezi Ioan 
și Nicolae Cârja. Printre marii purtători ai 
efectelor acelor bănci se găsea și marea 
Casă Clisureană de expediție din Panciova 
/ azi în Banatul Sârbesc, condusă de Simu 
Mandrinu. După Revoluția lui Tudor 
Vladimirescu din 1821, Nicolae Cârja - cel 
mai tânăr dintre frați - aflat în Zemun 
(cartier Aromân al Belgradului) pentru a 
cere în cununie pe fiica lui Miloș 
Obrenovici, a aflat de crahul bancar 
suferit și a trebuit să se înapoieze la 
Viena, renunțând la crăiță. Alți bancheri 
Vienezi, mai puțin puternici, au fost cei 
din familia Dumba. Acel nume, repede 
ajuns celebru în monarhia habsburgă, l-a 
purtat - pe la jumătatea secolului XVIII - 
celnicul Dumba, din comuna curat 
Aromânească Blața: unii vor să-l dea ca 
expatriat din Moscopole, alții din 
Gramoste. Reprezentantul Casei de 
Comerț ‘Gebruder Dumba’ în relațiile cu 
Tracia și Macedonia a fost Sterie 
Gorghias”. (Comuna Aromână Blața / 
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Vlasti 40,27 lat. N, 21,31 long. E din Vestul 
Macedoniei - natală a familiei Dumba - a 
fost în secolul XVIII puternic populată de 
refugiați din Gramoste și Moscopole / 
probabil și localitatea nativă a 
întreprinzătorului Sterie Gorghias pentru 
ulterioarele afaceri cu zona Balcanică de 
proveniență). În 1936, profesorul 
Anastase Hâciu a mai scris în cartea 
“Aromânii”: “Miloș Obrenovici nu i-a 
simpatizat pe Aromâni; în Serbia 
autonomă în cadrul Imperiului Otoman el 
a mers până acolo încât în 1820 a interzis 
în mod expres ca negustorii ambulanți și 
argintarii - bineînțeles, Aromâni - să 
umble prin sate. Motivele prigoanei 
dezlănțuite de el era că mulți dintre 
Aromâni erau partizanii lui KaraGheorghe 
(pe care l-a ucis cu 3 ani înainte) iar în al 
doilea rând, ei ajungeau repede la cele 
mai înalte posturi de comandă, ceea ce 
era o piedică la planurile lui dictatoriale. 
Totuși, el a avut alături aproape numai 
bărbați politici și eroi ai Revoluției din 
mediul Aromânesc. Ar fi o iluzie însă să se 
creadă că ei s-au speriat de prigoana lui, 
fiindcă mai presus de vederile politice ale 
aceluia era necesitatea socială și națională 
la care răspundea acest factor de progres 
în toate domeniile, în care toate posturile 
erau vacante și așteptau doar factorii care 
să le creeze funcțiunea și să pună în 
mișcare energiile poporului și ale solului 
bogat și încă virgin. Acești negustori și 
meșteșugari au fost cei dintâi care au pus 
bazele industriei, au croit drumurile și 
șoselele, cu capitaluri și aptitudini 
îndrăznețe, au contribuit la 
Europenizarea târgurilor țărănești, la 
pavarea orașelor, la construirea liniilor 
ferate, la exploatarea pădurilor și 
câmpurilor, la ridicarea culturii naționale, 
etc. Negoțul mare de cereale și de 
coloniale, cel de vite și de băuturi 
spirtoase, l-au exercitat ei cei dintâi. Tot 
ei, în haosul și simplicitatea de atunci, au 
fost cei care au organizat transporturile, 
lucru neînchipuit de greu într-o țară de 
țărani care nu știau nimic dincolo de 

orizontul capitalei de județ; au organizat - 
cu sorți de izbândă - importul și exportul 
și deci valorificarea materiilor brute și a 
produselor țării. Satele și târgurile erau 
împănate de târgoveți de tot felul: 
croitori, băcani, măcelari, blănari, 
argintari, constructori, brutari, cizmari, 
tâmplari, negustori ambulanți mai cu 
deosebire, pe alocuri preoți și dascăli. 
Scriitorul Sârb Polit afirma că Aromânii 
au constituit în târgul Sârbesc familiile 
patriciene iar cultura, industria, comerțul, 
meșteșugurile și băncile, toate au fost 
create de Aromâni în Serbia, instituțiuni 
fără de care nu putea fi loc pentru Noua 
Serbie, luată ca stat civilizat în concertul 
popoarelor și că acești Aromâni, 
răspândiți prin diferite centre orășenești 
și țărănești și la importantele noduri de 
comunicații, au fost farurile care au 
luminat căile furtunoase în acele 
timpuri”. Armânii, ca o adevărată elită a 
Peninsulei Balcanice, au fost creatori de 
burghezie, acţionând ca excelenţi 
mijlocitori şi industriaşi, având dorinţa de 
autoinstruire drept caracteristică 
permanentă (de pildă, matricolele 
Facultăţii de Drept din Oradea 47,03 lat. 
N, 21,56 long. E / judeţul Bihor au 
înregistrat studentul Gherghe în perioada 
1790-1792). Printre altele, Armânii au 
contribuit decisiv la formarea şi 
consolidarea României “Mari”: fapte 
categorice de învingători, care au făcut 
istorie. Imnul Albaniei (Țară aproape 
egală în suprafaţă şi populaţie cu regiunea 
Banatului) este de la 1912 - proclamarea 
independenţei - până în prezent cântecul 
“Pe-al nostru steag e scris unire”, de 
Ciprian Porumbescu 1853-1883, cu textul 
“Jurământul flamurii” de Armânul Alex 
Stavre 1872-1947 din Drenova de lângă 
Ghiorge / Korcea iar steagul ei reproduce 
vulturul bicefal bizantin / ce la rândul său 
s-a inspirat de la anteriorul gherg = 
“g/herb” Khet / Hitit (emblemă precedată 
de Krişta Hiperboree); e de ştiut că în 
1877 la Cernăuţi 48,18 lat. N, 25,56 long. 
E, preşedintele Curţii Austriece - Armân 
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din Moscopole - l-a achitat pe Ciprian 
Porumbescu, arestat pentru protestul 
privind răpirea Bucovinei de către 
Imperiul Habsburgic. În “Aromânii” din 
1936, profesorul Anastase Hâciu a scris: 
“Orașul Korcea / Corița (Ghiorgea / 
Curceao) a luat avânt abia după căderea 
Moscopolei, pe la jumătatea secolului XIX; 
până atunci a fost nod de mari drumuri 
comerciale, atingând Durațo prin Elbasan, 
Berat prin Moscopole, Ianina prin Conița, 
Bitolia prin Ohrida și Salonic prin 
Castoria. Într-un firmam otoman din 1487 
Corița era scrisă Ghiorge și oferea locuri 
de case celor care voiau să se așeze, astfel 
ajungând acolo mai mulți creștini. În 
timpul Imperiului Otoman, Ghiorge / 
Corița ținea de vilayetul Monastir, așa că 
toată mișcarea sa economică era în 
relațiuni foarte strânse cu Bitolia. A fost - 
din vremuri vechi - un loc de întâlnire 
pentru Aromânii din toate ținuturile. Cu 
veacuri în urmă, Gramostea și-a trimis 
colonii de păstori în jurul său iar cu 
timpul, s-au așezat și în oraș; s-au mai 
așezat în oraș Moscopoleni, Aromâni 
Musăchiari și Fârșeroți: Moscopolenii au 
fost cei mai numeroși Aromâni și au 
format elita orașului. Întreaga industrie a 
acestui centru economic este aproape 
exclusiv monopolizată de acești puternici 
și neobosiți Moscopoleni, a căror suplețe 
și pricepere neîntrecută în mânuirea 
afacerilor ar putea onora cele mai mari și 
mai complexe piețe comerciale din lume”. 
Autorul Aromân Mitu Dona în revista 
“Românul” din 21 VI 1914, realizată în 
Arad, a scris despre o întâlnire în Scutari / 
Şcodra 42,04 lat. N, 19,30 long. E - din 
proaspăta constituită Albanie / este de 
observat că Frigienii şi apoi Perşii 
numeau Tracia ca Scudra - la 25 IV 1914: 
“Gazda îmi prezintă rând pe rând fruntaşii 
Români, care vorbesc perfect de bine 
Dialectul Macedo-Român din Moscopole: 
Gheorghe Gherga, Naum Gherga, ş.a.; 
delegaţii, printre care Theodor Gherga, 
mi-au mărturisit sincer că n-au fost 
tocmai satisfăcuţi de răspunsul 

ambasadorului României la Durazzo, ce a 
anunţat lipsa de fonduri pentru a 
deschide noi şcoli Româneşti în Albania, 
fapt care i-a pus pe gânduri pe bieţii 
Români, întrucât au fost ameninţaţi cu 
moartea din partea Albanezilor 
naţionalişti, dacă vor continua să-şi 
trimită copiii la şcoala Sârbă şi dacă vor 
mai continua să frecventeze biserica 
slavă”. În Biserica “Sfântul Nicolae” din 
Moscopole / Albania se află şi pictura 
Sfântului Gheorghe / notat Gheorgu: 
 

 
 
Împrejurimile “Atlantidei Aromânilor” = 
Moscopole, lângă care s-a dezvoltat orașul 
Kortcha / Korița, în vremea Marelui 
Război - primul război mondial - arătau 
astfel (cu Ohrida și Kertchova în N, 
Monastir / Bitolia și Kastoria / 
VlahoKlisura în E, Ianina în S, etc.): 
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Gherganii din apropierea Lacului Ohrida 
care au ajutat dezvoltarea Moscopoliei, 
pentru un trai mai bun şi datorită 
presiunii otomanilor s-au mutat prin mai 
multe etape la N, pe Valea Drinului - 
dintre Ohrida şi Kosova, înspre N în 
prelungire geografică fiind Valea Drinei - 
până la N Dunării, ca de exemplu: la 
sfârşitul secolului XIV în Ţara 
Românească, la sfârşitul secolului XVI în 
Banat, la începutul secolului XVIII în 
Ungaria (Imperiul Otoman - pentru peste 
jumătate de mileniu - a fost foarte 
interesat de zonele Gherga, oriunde au 
fost ele; dat fiind întregul context - după 
cum a consemnat şi profesorul Tănase 
Bujduveanu în 1997 în “Romanitatea 
Balcanică şi Civilizaţia Aromânilor” - nu e 
de mirare aşadar estimarea că, la 
începutul primului război mondial, 
jumătate din Bazarul Cairo era format din 
Armâni, în capitala Egiptului fiind peste o 
sută de firme Armâne, majoritatea din 
Cruşova). Profesorul Anastase Hâciu a 
scris în cartea “Aromânii”: “Primele 
mărturii despre Aromâni în Egipt se pot 
fixa cu puțin înainte ca Mehmet Pașa să 
ajungă acolo; când Francezii împăratului 
Napoleon Bonaparte au părăsit Egiptul, 
guvernatorul otoman l-a numit pe 
Mehmet din Cavala / Tracia comandantul 
gărzii Albaneze acolo (adică era cel mai 
puternic bărbat al Țării Nilului, după 
el). În acea țară, Aromânii n-au fost prea 
mulți, de-abia dacă au atins câteva mii. S-
au ocupat cu de toate: cu hoteluri și 
birturi, cu coloniale, manufacturi și 
meșteșuguri, comerț cu bumbac și - în 
țara unde un întreg sat de Felahi 
sălășuiește pe un petec de pământ de 
câteva hectare - au făcut agricultură și au 
fost stăpâni pe terenuri agricole. Au 
devenit mari bogătași, mai ales în a doua 
jumătate a secolului XIX. Până la începutul 
secolului XX, jumătate din bazarul 
originar Arăbesc din Cairo - marele 
centru de antichități - era ocupat de 
Aromâni din toate ținuturile. Dar marile 
afaceri și marele negoț nu aveau loc la 

Cairo, ci în marele port al Alexandriei și în 
provincii. La Kafr Daud / Dawoud - unde a 
fost cartierul lui Napoleon Bonaparte - și 
în Menuf-San-Saft a făcut cultură de 
bumbac Constantin Gheru, un mare 
negustor, în legături cu toate pașalele; în 
aceeași provincie Bihera / Beheira, la 
Teh-El-Barud a lucrat Spiru Gheorghiade, 
care avea un hotel, o cafenea și un 
magazin de coloniale. George Georgescu / 
fiul lui Spiru Gheorghiadi, a absolvit în 
1903 Școala Comercială din Salonic, apoi 
a studiat la Școala Arabă din Teh-El-Barud 
și la Școala Franceză din Alexandria; în 
1910 a intrat în serviciul Ministerului de 
Război, la poliția secretă: în 1911-1914 a 
supravegheat firma Londoneză 
Burroughs Wellcome & Co. care făcea 
săpături arheologice la Geb-El-Moya (în 
Sudan), cu 3 mii de lucrători indigeni. În 
timpul marelui război mondial a fost 
interpret de Engleză în Peninsula 
Gallipoli. Pierzând averi mari la Cavala, s-
a înapoiat după 1918 la Cairo; lucrează și 
acum (1936) în poliția secretă, la 
Departamentul Investigațiilor Criminale” 
(familia Georgescu / Gheorghiadi era din 
localitatea Aromână Neveasta 40,39 lat. N, 
21,30 long. E - în Greacă “Nymphaio” - la 
17 km SE de Florina, unde se aflau întinse 
moșii Gherca). Istoricul Duşan Popovici 
din Serbia a notat în 1934 că “oamenii din 
Vlaho-Clisură erau cei mai îndrăzneţi, 
care nu se opreau în ţările Balcanice, ci 
plecau până în Egipt şi în toate porturile 
Mediteranei, precum şi în principalele 
centre din Europa, până la Moscova şi 
Londra”: începând cu comandantul 
pentru otomani Mehmet Pașa 1769-1849, 
născut în Kavala 40,59 lat. N, 24,24 long. E 
/ Macedonia - unde tatăl său Albanez ori 
Kurd era șeful jandarmeriei - Egiptul a 
fost cârmuit de dinastia întemeiată de 
acela, el şi urmaşii protejând afacerilor 
Armânilor acolo, ultimul rege încoronat 
Farouk Fuad fiind îndepărtat de pe tron în 
1952 / cu sora lui însurându-se ultimul 
șah Iranian, detronat în 1979. 
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Costache BOGZA 
 
 
 
 

Scrisoare 
 
 

Maică, măiculița mea, 
Cărarea ce veneam eu 
Crește iarbă și dudău. 
De-oi avea, maică, norocul 
Să mă ocolească focul, 
Voi veni la casa ta 
Curățindu'mi cărarea, 
Iar de n'oi veni acasă, 
Să nu plângi, să fii voioasă 
Că ai pus și tu măcar 
Colea o piatră de hotar. 
Însă, maică, scrisul meu, 
Strânge'l să nu'ți pară rău 
Când v'ajunge dor de mine 
Să pui la ochi ochelarii 
Și să cauți prin sertare 
Să găsești a mea scrisoare, 
S'o cântați cu toți în cor 
Să vă treacă de-al meu dor. 
S'o cânți, maică, în vers lin 
De la fiul Constantin. 
Eu de-aici de unde sunt, 
Că altfel nu pot mai mult. 

 
Stalingrad, 1941-'42 

 
 

_____________________________________ 

Poesia a fost scrisă de Costache Bogza, sat Borcuța, comuna Sinești, județul Iași. A murit pe front, la Stalingrad, 

ultimele vești de la el fiind din zona respectivă. Ochelarii la care face referire poemul au fost primiți de la 

ofițerul la care el era ordonanță pentru a'i oferi mamei sale (aceștia au fost aduși într'o permisie stră-stră-bunicii 

celui care ne-a oferit poesia spre publicare, domnul Ciprian Săcăleanu, care a transcris-o ascultând-o recitată de 

bunica sa, Maria Livadaru) 
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Elleny PENDEFUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Istoria trebuie trăită în 
PREZENT 
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i-a venit ideea acestui atestat10 
gândindu-mă la ce am făcut 
mai interesant în cei 19 ani de 

viață. Am scris, am desenat, am pictat, am 

                                                 
10

 Fragmente din lucrarea pentru atestare 
profesională realizată în carantina anului 2020 

fotografiat, am învățat tainele tehnologiei, 
am vizitat țări și am văzut culturi noi, am 
fost curioasă să aflu istoria acelor locuri 
etc. 
   Așa că mi-a venit în minte să fac un 
atestat plin de istorie și de fotografie și 

M 
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sper să pot îmbina toate acestea de mai 
sus în doar câteva pagini. 
Am ales ca principal subiect Italia și 
Vatican, din trei motive: 
1. Deoarece profesorul de Istoria Artei 

m-a făcut să-mi doresc să vizitez 

monumentele de artă despre care ne 

povestea la ore și să aflu mai multe. 

2. Am fost solicitată și acceptată în anul 

2015 de către Uniunea Artiștilor 

Plastici din Florența (Societa Delle 

Belle Arti Circolo Degli Artisti “Casa di 

Dante” Firenze), ca membru artist cu 

drepturi depline. 

3. Iubesc să călătoresc, să cunosc 

oameni, culturi noi și să văd minunile 

lumii. 

Context 
   În acest atestat nu voi scrie un articol 
despre Istoria Artei, ci vă voi aduce la 

lumină lucruri care mi s-au părut 
interesante, pe care nu se pune accentul și 
nu multă lume le știe sau le observă. Voi 
încerca să prezint cât mai multe tehnici 
din artă, precum arta murală sau frescă, 
mozaic, vitraliu, pictură, sculptură, 
arhitectură și grafică. 
   Am ajuns în Florența după un drum de 
doua ore și jumatate cu avionul pâna la 
Bologna și alte două ore cu mașina, 
continuând să fac asta trei ani la rând 
Așteptările mele erau destul de mari, la ce 
imi povestise profesorul de Istoria Artei, 
iar acestea s-au dovedit a fi întrecute. Am 
avut un sentiment puternic, pe care nu il 
pot descrie.  
   Mă simțeam învăluită de istorie, de artă, 
de frumos. Fiecare piatră de pe jos, fiecare 
clădire, fiecare monument, fiecare 
local/restaurant, fiecare colț de stradă, 
aveau un trecut.  

 

 

 

Monumente pe care aproape toți le știu: 
     Florența 

 Domul Santa Maria del Fiore 

 Capela lui Brunelleschi 

 Baptisteriul Sf. Ioan Botezatorul 

 Galeriile de Arta Ufizzi si Academia 

 “David”-ul lui Michelangelo  

 Ponte Vechio 

Pisa 
 Turnul înclinat 
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Roma 
 Coloseumul 

 Forumul Roman 

 Fontana di Trevi 

 Columna lui Traian 

 Treptele Spaniole 

 Pantheon 

Vatican 
 Bazilica Sf. Petru 

 Piața Sf. Petru 

 Capela Sixtina 

 Muzeele Vaticanului 

Pompei 
 Vulcanul Vezuviu 

 Orașul Pompei 

Siena 
 Piazza del Campo (unde au loc 

cursele de cai dintre cele 17 

cartiere din Siena) 

 Domul din Siena 

 Baptisteriul Sf. Ioan Botezatorul 

 Palatul Public 

 Libraria Piccolomini  

 Fântâna Gaia 

 

 
 

Am vizitat, mi-a plăcut, am aflat, am fotografiat 

    Deși lumea care se duce să viziteze 
lucrurile mediatizate și foarte cunoscute, 
poate cu o listă, cu un ghid sau pe 
principiul “mă plimb și ce găsesc în cale, 
vizitez”, găsești biserici, monumente, 

sculpturi, la orice pas și niciodata nu poți 
termina de văzut tot. 
   De aceea, voi prezenta lucruri mai puțin 
știute.  
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Florența 
 

În Florența sunt jumătate dintre operele de artă din Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Toată lumea știe de Domul Santa Maria 
del Fiore, de Baptisteriul Sf. Ioan 
Botezatorul, dar puțini știu că în dreapta 
Domului se află Turnul lui Giotto 
(Clopotnița). Arhitectura este aceași ca la 
Dom și Baptisteriu, având 414 trepte, cu 49 
mai puține decât la Cupola lui Brunelleschi. 
Cât despre Cupolă, pot spune că ar trebui 
să fie mai atenți cu ea, se crapă și nu mai 
radiază frumusețe și energie. 
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   OOO   aaallltttăăă    iiinnnfffooorrrmmmaaațțțiiieee   aaaffflllaaatttăăă    lllaaa   BBBiiissseeerrriiicccaaa   SSSfff...    MMMaaarrrcccuuu,,,    eeesssttteee   

aaaccceeeeeeaaa   cccăăă    FFFrrraaattteeellleee   GGGiiiooovvvaaannnnnniii   (((AAAnnngggeeellliiicccooo))),,,    cccaaarrreee   aaa   pppiiiccctttaaattt   
ccceeellleeebbbrrraaa   fffrrreeessscccăăă    “““BBBuuunnnaaa   VVVeeessstttiiirrreee””” ,,,    “““CCCrrruuuccciiifffiiicccaaarrreeeaaa”””șșșiii   mmmuuulllttteee   aaalllttteee   
fffrrreeesssccceee   dddiiinnn   iiinnnttteeerrriiiooorrruuulll   BBBiiissseeerrriiiccciiiiii   șșșiii   aaalll   CCCooonnnvvveeennntttuuullluuuiii,,,    eeesssttteee   
cccooonnnsssiiidddeeerrraaattt   PPPrrrooottteeeccctttooorrruuulll   AAArrrtttiiișșștttiiilllooorrr   șșșiii   eeesssttteee   eeexxxpppuuusss   ppprrriiinnntttrrr---ooo   

ssscccuuulllppptttuuurrrăăă    cccuuu   eeelll   țțțiiinnnââânnnddd   îîînnn   mmmâââiiinnniii   mmmaaattteeerrriiiaaallleee   dddeee   pppiiiccctttuuurrrăăă ,,,    
cccuuummm   aaarrr   fffiii   cccâââttteeevvvaaa   pppeeennnsssuuullleee   șșșiii   ooo   pppaaallleeetttăăă    dddeee   cccuuulllooorrriii...   
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   În muzeul de lângă biserică, unde a fost 
acum 600 de ani un convent benedictin, 
putem observa chiliile preoților, tavanul 

din lemn și o bibliotecă, unde găsim cărți 
vechi, material de pictură (pensule, mojar, 
pigmenți) și multe altele. 
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   Santa Croce este locul memorial 
și funerar al multor personalități ale 
secolelor trecute, arhitecți, poeți, 
sculptori, artiști în toate tehnicile, 
filosofi, fizicieni, precum: Galileo 
Galilei, Machiavelli, Michelangelo 
Buonarroti, cumnata și nepoata lui 
Napoleon Bonaparte, Giovanni 
Niccolini etc. 
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Tabloul este realizat de mine la un curs 
de la Academia Italiană, Florența, fiind 
o combinație între două modele din 
Capelele di Medici. 

   Capelele familiei Medici sunt ascunse, dar 
impresionante. Intri în muzeu, unde găsești 
relicvare cu rămașite din sarcofage, arborele 
genealogic și câteva morminte. Urci treptele, 
intrând într-o capela mică numita “Sacristia 
Nouă”, modestă, neștiind ce te așteaptă mai 
departe, ornată cu monumente funerare 
sculptate de Michelangelo, pline cu osemintele 
Familiei Medici.  În a doua  capelă octogonală, 
“Capela Principi”, rămâi fără suflare. 
Impresionantă prin înalțimea și voluminozitatea 
sa, simțindu-te ca o furnică la poalele unui copac 
și înconjurată de cele șase mari sarcofage goale. 
Pereții acestei Capele, sunt ca un puzzle de 
marmură albă, verde și roșie. Sub podeaua 
acestei capele, într-o cameră secretă, s-au găsit 
desenele și schițele lui Michelangelo. 
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 Marea Sinagogă, puțin 
vizitată, iți dă sentimente 
puternice. Pe lângă mirosul 
de vechi dinăuntru, vitraliile 
superbe, măreția sa, există și 
un ecran unde se redau 
traumele prin care au trecut 
evreii. Din cauza țipetelor din 
documentar, am stat cat mai 
departe de acea cameră. 
Faptul că nu este aglomerație 
mare, iți poți auzi gândurile, 
poți să studiezi tot muzeul cât 
de mult dorești. 
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Ponte Vechio  ascunde, de fapt, Coridorul 
Vasari realizat de Giorgio Vasari, la 
ordinul lui Cosimo I de Medici. Coridorul 
pornește din Palatul Vechi (Signoria), 
continuând prin Galeriile Ufizii, pe Ponte 
Vechio, până în Palatul Pitti. Scopul 
acestui coridor era pentru siguranța lui 
Cosimo de a traversa orașul. Pereții 
coridorului au fost ornați cu portretele 
celor din familia Medici, picturile urmând 
a fi distribuite în muzeele din Florența, 

majoritatea fiind în Ufizzi, atunci când 
coridorul a fost închis.     
    Mare parte din Coridor este închis din 
cauza secțiunii avariate de către un atac 
terorist al mafiei italiene, după ce a fost 
cruțat de atâtea ori pentru frumusețea 
Podului, secțiunea rămasă deschisă fiind 
cea din Ufizzi. Ferestrele generoase de pe 
porțiunea Podului Vechi, au fost puse la 
ordinul lui Benito Mussolini, pentru vizita 
lui Adolf Hitler.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Continuare în numărul următor 
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Florentin SMARANDACHE 

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 

* 
rimul 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. ă 

Frații Nodal navigheaz cu două 
caravele (caravel), în anul 1618. 

Jacques l'Hermite (c. 1582 – 1624), 
cunoscut și ca Jacques le Clerq, un 

P 
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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. 

 
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). 
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Prima zi: Îmbarcarea din Ushuaia 
 Data: 19.12.2015 
 Poziția: 054°51’S / 068°02’V 

 
În sala de așteptare din Portul 

Ushuaia, la Control de Pasajeros, aud 
vorbindu-se românește. Viorel, Costi și 

Andrei, vaporeni români din Tulcea și 
Constanța, fac drumuri în Antarctica dar 
pe alte nave.  
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Ne întâlnirăm câțiva români în Ushuaia. Făcurăm câteva poze împreună, 

și ei surprinși... 

 
Urcând pe “Plancius”  

 
Trecem prin vamă, securitate în port – 

înainte de a urca pe vaporul “Plancius”. La 
ora patru după amiază e îmbarcarea.  

Vreo 30-40 de studenți veniți în grup. 
Bucuroși, gălăgioși… 

Sunt repartizat la cabina 309.  
Cabina conține două paturi, noptiere, 

dulapuri și o măsuță cu un scaun, toaletă 
și un duș.  
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Cabina alocată, pe care o voi împărți cu realizatorul TV Zhang Yihao 

 
Colegul de cabină, Zhang Yihao, este 

chinez din Shanghai, realizator de 
emisiuni de televiziune, documentare 
(Reality TV) despre actorii chinezi, 
împreună cu Jing Neng de la canalul 
Dragon TV. Avem un ecran electronic în 
cameră, unde ni se anunță programul în 
fiecare zi.  

* 

Deoarece vom naviga în largul 
oceanului noaptea ce vine, suntem sfătuiți 
să luăm pastile contra răului de mare și să 
închidem ermetic ușile la dulapuri și 
noptiere (să nu zgâlțâie tot drumul). 

 
Pentru dineu, avem trei opțiuni să ne 

alegem dintre felurile de mâncare. Ne 
anunță și prin speaker-e în fiecare cabină. 
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* 

Vaporul vecin, “National Geographic Explorer”, tocmai a pornit. 
Ridică și “Plancius” ancora.  
Pe Puntea 6 fac poze. E un vâââânt...  

 

 “Plancius”, salutat de păsări 
 
* 

Ofițerul 2 din echipaj este român, 
Matei Mocanu, iar inginer-șef de expediție 
este tot un român: Sebastian Alexandru. 
Puntea cea mai de sus este numărul 7. 

Alt vapor, “Sea Adventures”, s-a 
pornit.  

Toate merg în Antarctica.  
* 

Avem un doctor olandez la bord. 
Echipajul e global: argentinieni, români, 
francezi, olandezi, germani, ruși etc. 
Turiștii – din zeci de țări.  

Nimeresc la dineu lângă trei coreeni. 

Kamsa Hamnida (감사합니다) înseamnă 

mulțumesc în limba lor. 
* 

117 turiști, 46 membri ai echipajului 
(incluzând ingineri, mateloți, ofițeri, 
lectori științifici, oameni de curățenie, 
bucătari, chelneri, doctori), pentru 
această excursie pe vasul olandez 
“Plancius”. 

 



Toamrna 2020  | Contact international 923 

 

 
 “Plancius”, înainte de plecare 

* 
Scopoderm TTS 1,5 mg: plasture 

pus preventiv în spatele urechii drepte 
pentru a preveni răul de mare. Văd mulți 
turiști cu punctul alb lângă urechi. Mi le-a 
dat doctorul olandez. Cică efectul durează 
trei zile, apoi trebuie să iau altul. Eu am 

înghițit și o pilulă de motion sickness, din 
tubul adus din New Mexico. 

* 
Căpitanul vasului este Alexey 

Nazarov, din Rusia, iar ofițer-șef, Jaanus 
Hannes din Estonia. Membrii echipajului 
sunt din 12 țări. 

 
Echipajul vasului “Plancius” 
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Ziua a doua: Între oceane 
 Data: 20.12.2015 
 Poziția: 056°21’ S / 065°51’ V 
 Vânt: NV 5 
 Vreme: Cer acoperit 
 Temperatura aerului: +5°C 

 
Micul dejun, la ora 8:00.  
Îmi înghit pastila de motion sickness în fiecare dimineață. 
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Vasul se leagănă de mergi ca omul beat prin cabină sau pe punte 

* 
La 9:30, lectură despre Geografia 

Antarctică de Sebastian Arrebola din 
Argentina, organizatorul principal.  

Limba expediției: engleza, desigur.  
* 

Antarctica este mai rece și mai 
neprimitoare decât zona Arctică (Polul 
Nord). 

Urși polari în nord, dar și în sud.  
Antarctica este al șaselea continent.  
Nu există animale mamare în 

Antarctica.  

 
VIDEO: ⧈ Priveliști antarctice 

 
În zona polară nordică există indigeni 

(eschimoși) trăind acolo. În Antarctica n-
au existat băștinași. 

Marea Britanie, Franța, Australia, 
Germania și Chile au pretins sectoare 
antarctice la începutul secolului XX. 
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În prezent, Antarctica nu aparține niciunei țări, doar stațiuni științifice pot rămâne, conform Tratatului 

Antarctic 

* 
Din punct de vedere geologic, acum 

32-40 milioane de ani exista un singur 
continent în sudul globului, numit 
Gondwana sau Gondwanaland, care 
treptat s-a împărțit, celălalt continent, 

nordic, fiind Laurasia, ambele desprinse 
dintr-un supercontinent, Pangaea, care ar 
fi existat în urmă cu 300 și 180 milioane 
de ani. 

 
90% din gheața lumii este în Antarctica 

* 
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Mișcări tectonice și vulcanice 
frecvente în Antarctica.  

1800 metri înălțime este altitudinea 
medie în Antarctica. Și este cel mai vântos 
continent. 

Temperatura cea mai scăzută din 
lume: -89,6°C la stația rusească antarctică 
Vostok. 

Cu 40% radiații mai puține în 
Antarctica, în comparație cu zona 
ecuatorială.  

Există peste 100 de văi uscate (fără 
gheață) în Antarctica.  

Vânturi catabatice (necauzate de 
condițiile atmosferice).  

280 de lacuri situate dedesubtul 
gheții, la 400 m adâncime, detectate prin 
unde radio. 

* 
Carte publicată de Sebastian Arrebola: 

“Discovering the Last Continent”, 2012. 
* 

La 11:30, prezentarea lui Christophe 
Gouraud, din Franța, despre ”Păsări din 
Sudul Atlantic și Antarctica”, în sala de 
conferințe de pe Puntea nr. 5.  

Specii pelagice, care folosesc uscatul 
numai pentru clocit. În rest, ele trăiesc în 
largul oceanului. Pinguini, albatroși și 
petreli. Specii de pinguini (regali, 
imperiali, mici, africani, Galapagos, 
Rockhopper, Adelie, Macaroni ș.a.).

 

 
Frigul frumos 

* 
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Albatroșii sunt păsări mari și se 
subîmpart în patru genuri: Genul 
Diomedea (de talie mare care trăiesc în 
emisfera sudică), Genul Phoebastria 
(mari, care trăiesc în regiunea Pacificului 
de Nord și la tropice), Genul Thalassarche 
(de talie mai mică cu penajul de culori 
deschise), Genul Phoebetria (de talie mai 
mică, cu un penaj de culori întunecate). 

 

 
La biblioteca din sala de lectură există cartea 
“Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the 

World”, by Derek Onley and Paul Scofield,  
Editura Christopher Helm, 2008 

 
Echipajul vaporului 

 
* 

Petrelii se împart în multe subspecii: 
gigantic nordic, gigantic sudic, petrelul 
pictat, antarctic, petrelul de zăpadă cu 
barbă albă, petrelul de furtună al lui 
Wilson, cu dosul negru. 

Păsări de coastă: cormorani, 
pescăruşi, lupii de mare antarctici (care 
fură ouăle și puii de pinguini și 
cormorani). 

 
Sunt amețit de la balansările continue ale 

vaporului 
 

* 
Am dureri de cap. Unora le-a fost rău. 

Să mai treacă una-două zile până ne 
obișnuim cu marea… 

* 
La  12:30, prânzul. 
Pentru limonade trebuie să plătim în 

plus. Ne taxează pe cameră. 
Privind conecția la Internet: 60 de 

euro pentru 10 zile, însă dacă vrei doar să 
verifici email-urile – 15 euro. În fiecare 
dimineață ni se face curat în cameră. 
Pentru spălat rufele, se plătește 
cabinierei. 

La 16:30, prezentarea “Ice is not just 
for drinks”, de Andrew Bishop din 
Australia.  
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De la apă la gheață… 

* 
Cantitatea de gheață se dublează în 

iarna australă, extinzându-se în oceanul 
antarctic de jur-împrejur. Iar în vara 

australă, se topește ajungând puțin mai 
mare decât suprafața Antarcticei. 

* 
Mai văd persoane care iau notițe sau 

scriu jurnale intime.  
* 

Polul Magnetic, stabilit conform 
câmpului magnetic al Pământului, este 
diferit de Polul Geografic, stabilit conform 
axei de rotație a Pământului. 

Dar pozițiile variază odată cu timpul. 
Chiar ciudat, polul magnetic nordic se 
inversează cu polul magnetic sudic. 

* 
În Strâmtoarea Drake, se zărește 

“arteziana” unei balene. 
* 

Studenții la biologie de la Virginia 
Tech, SUA, sunt în grup. 

* 
Păsările de mare pot zbura zile întregi 

continuu, pot dormi când sunt în zbor 
(“închid” o jumătate de creier), se 
odihnesc pe apă (înotând), dorm pe apă, 
însă își fac cuib și clocesc pe uscat. 

Având aripile foarte lungi, păsările 
planează, rar fâlfâind din aripi.  

 
E ziua de naștere a lui François, un turist francez, și o sărbătorim la cină cu artificii și Happy Birthday To 

You! 
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* 
Observation Lounge este locul de 

prezentări științifice despre Antarctica 
(Puntea 5). Iar în Dinning Room luăm 
masa (Puntea 3).  

Când mergem pe punte, suntem 
sfătuiți ca o mână s-o ținem tot timpul pe 

vapor (pentru echilibru, pentru 
contrabalansare). 

* 
Antarctica este al șaselea continent 

pe care pun piciorul (după Europa, Africa, 
America, Asia și Oceania). 

 

  

  

  
Continuare în ediția de iarnă 2021 
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Emilian DOBRESCU 
 

Concepte cheie în lumea 
roboților 
 
  

onceptul de robot. Profesiile amenințate 
de prezența roboților 

Webster’s Collegiate Dictionary 
definește robotul ca: a) un sistem automatizat care 
arată ca un om și realizeză acțiuni umane compexe 
sau un sistem similar, dar fictiv, a cărui 
incapacitate de a avea emoții este adesea pusă în 
prim plan; b) sistem ce realiează automat sarcini 
complicate și adesea repetitive; c) un mecanism 
controlat automat.  

Termenul robot a apărut prima dată în 1917, 
în nuvelă Opilec, scrisă de cehul Karel Capek. 
Termenul a devenit cunoscut oadtă cu piesa 
aceluiași dramaturg, “R.U.R. (Rossum,s Universal 
Robots)”, jucată prima oară la Praga în 1921, apoi 
la New York în 1922. Cuvântul robot vine de la 
robota, care în limbile slave înseamnă muncă. În 
piesă este vorva despre o insulă  imaginară unde 
se produceau oameni artificiali cu schelet de 
metal, înveliș exterior și organe interne produse în 
cuve, “fibra mervoasă” și “venele” fiind generate 
de roți imense11.   

Pe 22 august 2018, think tank-ul Sapiens, a 
prezentat studiul “Impactul revoluției digitale 
asupra ocupării forței de muncă”, în care descrie 
cinci profesii amenințate mai mut de inteligența 
artificială și de automatizare decât alte profesii. 
Aceste cinci pofesii s-ar putea ca ele să dispară în 
cursul secolului al XXI-lea. Pentru a stabili acest 
clasament, Institutul Sapiens a ținut cont de 
profesiile provocate direct de tehnologie și care s-
au confruntat cu reducerea numărului de angajați 
în ultimii 30 de ani. Inițial, cercetătorii institutului 
au identificat 15 astfel de profesii, dar în urma 
ponderărilor și filtrelor aplicate, au rezultat cele 
mai expuse cinci meserii.  Erwann Tison, director 
de studii la Institutul Sapiens, a declarat că în stfel 
de situații esențial este costul forței de muncă: “Cu 
cât costul este mai mic, cu atât este mai mare 
interesul de a înlocui lucrătorul cu mașina”. Iată 
care sunt cele cinci profesii amenințate de 
prezența roboților: 

 

                                                 
11 Richard Gregory, Viitorul creatorilor de inteligență, traducere 
de Dana Georgescu, București, Editura Științifică, 2000, p. 45  

1. Angajații bancari și de asigurări 
Numărul acestora a scăzut de la 356.000 în 

1986 la 221.000 în 2016, o scădere de 39%. 
Impactul digitalizării a fost puternic resimțit peste 
tot în Franța; numeroase agenții au fost închise, 
băncile mutându-și mare parte a operațiunilor pe 
Internet.  

 
2. Contabilii 
Profesia contabilă s-a schimbat radical în 

câțiva ani. După o creștere a numărului 
contabililor în anii 2000, acum sunt cu 10% mai 
puțini decât în 1986. Cam 300.000 au mai rămas, 
dar tendința este clară: Institutul Sapiens 
estimează că profesia va aparține exclusiv 
softurilor cel mai târziu între 2041 și 2056. 

 
3. Secretarele 
Numărul secretarilor a scăzut în mod constant 

în Franța începând din 1986, de la 765.000 la 
560.000 în 2016. Extincția lor este așteptată între 
2053 și 2072. Totuși, trebuie spus că au mai 
existat asemenea predicții și în anii 1980, când a 
apărut computerul. 

 
4. Casierii  
Numărul de casieri a scăzut din începând din 

anii 2000, iar scannerele și softul inteligent, care 
știe să încaseze și să dea restul, ar putea prelua 
munca făcută azi de casieri. Institutul Sapiens 
prognozează dispariția casierilor până în 2050 sau 
2066.  

“Aici a mai fost luat in considerare și un alt 
criteriu - spune Erwann Tison - efectul de 
generație: unii oameni vor prefera să dea banii 
unui om, nu unei mașini”. 

 
5. Manipulanții de mărfuri 
Această meserie a înregistrat o scădere cu 

17% a forței de muncă între 1986 și 2016, pentru 
a număra în prezent circa 675.000 de angajați. Și 
este clar că scopul giganților din distribuție 
Amazon sau Baidu este de a automatiza depozitele 
lor cât mai mult posibil. “În timp ce unele 
tranzacții pot să dispară, altele ar putea apărea”, 
spune Erwann Tison. 

C 
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Dispariția acestei profesii este estimată cel 
mai devreme în 2071 și cel mai târziu în... 2091.  

 

Ghidul Meseriilor Viitorului 
 
Tinerii au propria viziune în ceea ce priveşte 

viitorul loc de muncă, unul de succes, care oferă 
stabilitate şi satisfacţii materiale12. Doi din trei 
elevi consideră că noile meserii ale viitorului vin 
din domeniile roboticii, inteligenţei artificiale, 
calculatoarelor şi imprimării 3D, arată un sondaj 
realizat de INACO - Iniţiativa pentru 
Competitivitate - derulat la sfârşitul anului 2018, 
după primul an şcolar în care elevii au luat contact 
cu prima ediţie a Ghidului Meseriilor Viitorului. 

Andreea Paul, coordonatoarea proiectului şi 
preşedinte al organizaţiei neguvernamentale 
INACO a vorbit despre acest subiect: “Într-o lume 
în continuă schimbare, în care singura constantă 
este chiar schimbarea, iar rata schimbării este în 
creştere, învăţarea nu mai poate rămâne liniară. 
Cu atât mai dificil este răspunsul la întrebarea-
cheie: care vor fi meseriile viitorului? Care sunt 
meseriile în curs de apariţie, de transformare sau 
chiar de dispariţie într-o lume a schimbărilor 
exponenţiale? Care vor fi competenţele şi 
abilităţile cele mai căutate de către angajatori? 
Cum le-am putea dobândi prin învăţare 
exponenţială?  

Comunitatea de profesionişti care formează 
grupul de reflecţie INACO - Iniţiativa pentru 
Competitivitate - a răspuns simplu, pe înţelesul 
tuturor, în prima ediţie a Ghidului Meseriilor 
Viitorului, publicat în anul 2018: “Stimulaţi fiind 
de reacţiile pozitive ale elevilor şi părinţilor, am 
creat în anul 2019 primele trei laboratoare 
educaţionale digitale inteligente - Smart Lab 4.0 - 
din România, proiecte pilot ale şcolii exponenţiale 
dezvoltate de INACO, la Şcoala Generală nr. 45 
Titu Maiorescu, Liceul Teoretic Alexandru Ioan 
Cuza - ambele în Bucureşti şi Smart Lab 4.0 
Măgurele, în judeţul Ilfov”. 

Noutatea ediţiei din 2019 a Ghidului 
Meseriilor Viitorului constă în asocierea profilului 
personal cu meseriile viitorului şi accentul pus pe 
învăţământul vocaţional. Ghidul Meseriilor 
Viitorului este un proiect autohton dedicat 
elevilor, profesorilor şi părinţilor deopotrivă. A 
doua ediţie a Ghidului Meseriilor Viitorului va sta 
la baza a 10 workshopuri cu elevii şi 5 sesiuni de 
consiliere cu părinţii, care au atras un număr de 
800 de tineri, părinţi şi cadre didactice din 
Sectorul 3. Acestea au avut ca scop pregătirea 
elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a cu privire la 
oportunităţile lor, dar şi ale cadrelor didactice şi 
ale părinţilor, activităţi însoţite de aplicarea 

                                                 
12 * *  *, Meseriile viitorului au legătură cu robotica şi inteligenţa 
artificială, în Ziarul Bursa, 12 septembrie 2019 

testului “Analiza 3D pentru consiliere 
vocaţională”. Acest test contribuie la 
conştientizarea trăsăturilor clare de 
comportament, gândire şi motivaţie ale elevilor. 
INACO este o comunitate cu 56 de experţi 
voluntari - economişti, sociologi, psihologi, 
antreprenori, mentori, futurologi, inovatori sociali, 
specialişti în digitalizare, ştiinţă şi tehnică, în 
relaţii internaţionale, branding, comunicare şi PR, 
social shaper, global futurist. 

 

Inteligenţa Generală Artificială (AGI) 
 
Semnifică faptul că un computer poate stăpâni 

un subiect la fel sau mai bine decât cei mai 
pregătiţi oameni din lume şi să stăpânească mai 
multe domenii decât orice om13. “Credem că este 
crucial ca AGI să fie desfăşurată în siguranţă şi că 
beneficiile economice ale acesteia sunt distribuite 
pe scară largă. Suntem încântaţi de modul în care 
Microsoft ne împărtăşeşte viziunea”, a afirmat 
Sam Altman, investitor de bază al companiei 
OpenAI, companie non-profit cu o finanțate de 1 
miliard de dolari. De la fondarea sa, OpenAI a 
angajat cercetători în inteligenţă artificială pentru 
a realiza progrese în acest domeniu, cum ar fi 
învăţarea unei mâini robotice de a efectua 
activităţi de tip uman bazate integral pe software, 
reducând costul şi timpul necesar învăţării 
roboţilor. Grupul de investitori la Open AI s-a mai 
concentrat pe siguranţă şi pe implicaţiile AI, 
cercetând cum computerele pot genera articole 
realiste bazate doar pe titluri, avertizând 
cercetătorii să ia în considerare cum ar putea ca 
munca şi algoritmii să fie folosiţi în mod incorect, 
de către persoane răuvoitoare, înainte de a le 
publica. 

Investiţiile în Inteligenţa Artificială se 
dovedesc din ce în ce mai profitabile pentru 
marile companii. Microsoft a ajuta la constituirea 
companiei OpenAI din San Francisco, cu care a 
format un parteneriat multi-anual pentru 
dezvoltarea de tehnologii de inteligenţă artificială 
pe baza sistemului de cloud computing Azure. 
Microsoft a arătat că cele două companii vor 
construi împreună noi tehnologii de inteligenţă 
artificială, bazate pe sistemul de cloud computing. 
În plus, OpenAI va transfera multe dintre serviciile 
sale către Azure, iar Microsoft va fi partenerul său 
preferat pentru comercializarea noilor servicii. 
Cele două părţi au refuzat să ofere detalii despre 
termenii acordului. 

La începutul lui 2019, grupul a creat o entitate 
pentru profit, cu scopul de a atrage investiţii. De la 
fondarea sa, OpenAI a angajat cercetători în 

                                                 
13 *  *  *, Investiţie: un miliard de dolari în inteligenţa artificială, 
în Ziarul Bursa, 24 iulie 2019 
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inteligenţă artificială pentru a realiza progrese în 
acest domeniu, cum ar fi învăţarea unei mâini 
robotice de a efectua activităţi de tip uman bazate 
integral pe software, reducând costul şi timpul 
necesar învăţării roboţilor, informează news.ro. 
Grupul s-a mai concentrat pe siguranţă şi pe 
implicaţiile inteligenţei artificiale, cercetând cum 
computerele pot genera articole realiste bazate 
doar pe titluri, avertizând cercetătorii să ia în 
considerare cum ar putea ca munca şi algoritmii 
să fie folosiţi în mod incorect, de către persoane 
răuvoitoare, înainte de a le publica. 

 

 
 

Inteligenţa artificială 
 
Este una dintre cele mai noi tehnologii în curs 

de dezvoltare, iar marile companii cu activitate în 
domeniul tehnologiei investesc sume mari de bani 
pentru a o dezvolta şi integra în produsele lor14. În 
accepţiunea anglo-saxonă a conceptului, AI 
înseamnă “culegere şi triere de informaţii” – 
accepțiune folosită mult mai avansat de către 
grupări criminale decât de către state sau 
companii pentru apărarea lor; există şi inteligenţa 
artificială (AI) de mâine, cea care corespunde 
sensului conceptului în limbile latine şi ale cărei 
prime produse sunt vehiculele fără pilot - aceasta 
accepțiune ridică o provocare imensă prin 
vulnerabilităţile sale potenţiale şi eventuale sfidări 
ale legilor roboticii, conform cărora maşina 
trebuie să fie stăpânită şi să asculte Omul. 

Specialiştii preconizează că roboţi înzestraţi 
cu AI vor opera 85% din interacţiunile cu clienţii 
până în anul 2030. Goldman Sachs, cea mai 
influentă bancă de investiţii a lumii, a identificat 

                                                 
14 Adi Iacob, Roboţii înzestraţi cu inteligenţă artificială vor 
opera 85% din interacţiunile cu clienţii, în Ziarul Bursa, 6 
septembrie 2017 

într-un raport de la începutul lunii septembrie 
2017, patru domenii cheie care trebuie dezvoltate 
de un stat pentru a crea valoare în domeniul AI: 
talente, date, infrastructură şi capacitate de 
procesare. Banca de investiții Goldman Sachs a 
arătat în raportul său de ce China este considerată 
prima ţara din lume care dispune de talentele, 
datele şi infrastructura necesare pentru a 
îmbrăţişa complet AI.  

 AI are potenţialul de a schimba total lumea în 
care trăim şi accelera cea de-a patra revoluţie 
industrială. Această tehnologie ne poate simplifica 
viaţa şi ne poate ajuta să găsim soluţii la 
problemele Omenirii, precum cele energetice, 
referitoare la poluare, sărăcie sau bolile grave15. 

 Prin Internet of Things (IoT), obiectele 
sunt conectate la internet şi sunt folosite pentru a 
strânge date. Există atât de multe date, pe care nici 
un om nu le poate prelucra vreodată, iar AI devine 
singura alternativă reală. Aici intervine procesul de 
învăţare prin care AI analizează datele astfel încât 
robotul în cauză să “înveţe” să le interpreteze. 
Astfel, întrebuinţarea AI va veni în mare parte sub 
forma unor noi modalităţi de prelucrare şi 
interpretare a datelor, care nu au fost disponibile 
până acum, în domenii precum sănătatea, 
marketing-ul, transporturile şi finanţele.  

Investițiile în AI. Marile companii investesc 
masiv în AI, iar toate serviciile foarte populare pe 
care le folosim pe internet, de la Google, Microsoft 
sau Facebook, au în spate astfel de tehnologii16. 
Chiar şi multe dintre reclamele pe care le primim 
pe internet au în spate algoritmi AI.  

Mari campioni mondiali la şah sau go au fost 
deja învinși de supercomputere. În 2017, 
confruntarea dintre campionul mondial la jocul go, 
sud-coreeanul Lee Se-dol şi supercomputerul 
Google AlphaGo s-a încheiat cu victoria maşinii, 
scor 1-4. AlphaGo a fost dezvoltat de divizia 
DeepMind AI a Google şi este conceput să prevadă 
cele mai probabile mutări ale oponentului uman şi 
să reacţioneze în consecinţă. Una din companiile 
care au investit masiv în dezvoltarea AI este 
Google. Gigantul american a cumpărat 
producătorul de roboţi autonomi Boston 

                                                 
15 Adrian Popa, Roboţii conştienţi. Motivul simplu pentru care 
inteligenţa artificială este foarte periculoasă, preluare de pe 
site-ul http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/robotii-constienti.-
motivul-simplu-pentru-care-inteligenta-artificiala-este-foarte-periculoasa-
opinie-16701075/, postat 22 august 2017, site vizitat pe 20 noiembrie 
2017, orele 8:59 
16 Adrian Popa, Cât de periculoasă este Inteligenţa Artificială? 
De ce Bill Gates, Stephen Hawking şi Elon Musk se tem de 
tehnologia în care marile companii investesc masiv, pe site-ul 
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-
periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-
stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-
marile-companii-investesc-masiv-
16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentd
iscovery_businessmagazin, publicat pe 19 aprilie 2017, site 
vizitat pe 24 martie 2018, orele 12:36  

http://www.bursa.ro/pana-in-anul-2020-robotii-inzestrati-cu-inteligenta-artificiala-vor-opera-85-procente-din-interac...&s=companii_afaceri&articol=330376.html
http://www.bursa.ro/pana-in-anul-2020-robotii-inzestrati-cu-inteligenta-artificiala-vor-opera-85-procente-din-interac...&s=companii_afaceri&articol=330376.html
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/robotii-constienti.-motivul-simplu-pentru-care-inteligenta-artificiala-este-foarte-periculoasa-opinie-16701075/
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/robotii-constienti.-motivul-simplu-pentru-care-inteligenta-artificiala-este-foarte-periculoasa-opinie-16701075/
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/robotii-constienti.-motivul-simplu-pentru-care-inteligenta-artificiala-este-foarte-periculoasa-opinie-16701075/
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-marile-companii-investesc-masiv-16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_businessmagazin
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-marile-companii-investesc-masiv-16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_businessmagazin
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-marile-companii-investesc-masiv-16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_businessmagazin
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-marile-companii-investesc-masiv-16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_businessmagazin
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-marile-companii-investesc-masiv-16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_businessmagazin
http://www.go4it.ro/inteligenta-artificiala/cat-de-periculoasa-este-inteligenta-artificiala-de-ce-bill-gates-stephen-hawking-si-elon-musk-se-tem-de-tehnologia-in-care-marile-companii-investesc-masiv-16237531/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_businessmagazin
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Dynamics şi compania care dezvoltă inteligenţă 
artificială DeepMind. Google lucrează la un sistem 

prin care să poată opri roboții bazaţi pe AI în cazul 
în care devin periculoşi sau încearcă să preia 
controlul. Compania americană a publicat o 
lucrare în care spune ce face echipa din spatele 
supercomputerului său Deep Mind pentru a se 
asigura că oamenii nu sunt exterminaţi de roboţi 
în viitor. Cercetătorii dezvoltă un sistem care îi va 
împiedica pe roboţi să se opună unei comenzi date 
de oameni - de exemplu oprirea lansării unei 
rachete nucleare.  

 

AI văzută de specialiști, jurnaliști 
și politicieni: 

- Anthony Baker, Technology Director la 
R/GA London: “AI va juca un rol important, 
indiferent de ce tehnologie sau ce punct de acces 
foloseşti. Pe baza acesteia vom avea site-uri web 
care se adaptează în funcţie de modul în care tu le 
foloseşti şi de interesele tale”; 

- Dhruv Batra, cercetător Facebook: 
„Entităţile cu AI vor devia de la limba pe care o 
înţelegem noi şi îşi vor inventa una bazată pe 
logica unui algoritmi. Cum ar fi, dacă spun «the» 
de cinci ori, înseamnă că vreau cinci copii dintr-un 
anumit element. Nu e diferit de modul în care noi 
ne ajustăm limbajul ca să ne înţelegem mai uşor” ; 

- Jean-Christophe Bonis, expertul francez în 
inteligență artificială: “Noua super-armă a 
secolului al XXI-lea nu va fi bomba atomică sau 
termonucleară, ci, sistemele autodidacte de 
inteligență artificială, în plină elaborare de marile 
puteri ale lumii. În 1995, Nelson Mandela a scris 
că educația va fi principala armă a secolului al XXI-
lea, înlocuind arma nucleară și alte arme de 
distrugere în masă ale secolului anterior. Eu cred 
însă că vor fi sistemele de inteligență artificială, 
care, spre deosebire de bombe nucleare, nu au 
nevoie pentru a funcționa nici de uraniu, nici de 
uzine, nici de alte lucruri dificil de obținut. Au 
nevoie doar de siliciu și de electricitate”, a spus 
cercetatorul francez vorbind la o conferină de 
presă dedicata Festivalului Kaspersky Geek 
Picnic17. 

- Zbigniew Brzezinski, care a condus un 
timp Comisia Trilaterală, spunea în cartea sa 
“Între doua ere: Rolul Americii în epoca 
tehnotronică” (apărută în 1970), următoarele: 
“Era tehnotronică conduce la apariția unei 
societăți cât mai controlate. O astfel de 
societate trebuie dominată de o elită, fără 
restricții în fața valorilor tradiționale. În 
curând va fi posibil să se supravegheze în 

                                                 
17 Art. Simonei haidus, preluare de pe site-ul 
http://www.incomemagazine.ro/articole/inteligenta-
artificiala-bomba-nucleara-a-secolului-21, postat pe 17 iunie 
2017, orele 13:18, site vizitat pe 21 iulie 2019, orele 20:04  

continuu fiecare cetățean și să se mențină în 
timp real informații personale ale cetățeanului, 
chiar dacă se încalcă intimitatea sa. În 
Societatea Tehnotronică lumea va trebui să fie 
atrasă de cele mai noi tehnici de comunicare 
pentru a li se putea manipula cât mai ușor 
emoțiile”. 

- George Cușnarencu, redactor șef Revista 
Magazin: “Oamenii se tem de roboții care vor 
periclita locurile de muncă și asta pentru că există 
azi roboți care fac munci fizice (în domeniul 
industriei auto), dar în viitor aceștia vor executa și 
sarcini cognitive, despre care azi credem că sunt 
exclusiv umane, cum ar fi mașinile fără șofer și 
avioanele fără pilot sau roboții medici18. Spaima 
cea mai mare, pentru creatori și cetățeni, poate 
veni din faptul că în viitor, toate activitățile umane 
vor putea fi preluate de roboții inteligenți. 

- Bill Gates, ex-fondator al Apple, unul din 
cei mai bogați oameni din lume: “Roboţii au cel 
puţin un avantaj incorect în faţa angajaţilor umani: 
nu plătesc impozite pe venit. El crede că acest 
lucru ar trebui să se schimbe, iar banii astfel 
obţinuţi să fie folosiţi pentru pregătirea 
profesională a oamenilor. Nu înţeleg de ce oamenii 
nu sunt îngrijoraţi”;  

- Richard Gregory: “Curiozitatea, imaginația, 
caracterul întreprinzător, planificarea pentru 
viitor, toate aceste lucruri au adus Omul pe Lună și 
roboții pe Marte...”; 

- Udo Gollub: “La orizontul anului 2030, 
mașinăriile vor fi mai inteligente decât oamenii, 
software-ul va regândi industriile, energia solară 
va începe să fie folosită pe scară largă, durata de 
viață a oamenilor va depăși constant 100 de ani și 
80% dintre jocurile video disponibile acum vor 
dispărea. Numai cei ultraspecializați vor avea 
șansa de a nu fi înlocuiți de roboți” 19; 

- Stephen Hawkind, fost astrofizician: “AI 
poate însemna sfârşitul civilizaţiei umane; odată 
creată, inteligenţa artificială se va dezvolta singură 
şi reconcepe într-un ritm accelerat. Dezvoltarea în 
continuare a tehnologiei robotice s-ar putea 
dovedi a fi o greşeală fatală... Alţi oameni se tem că 
AI va fi folosită ca armă, de guverne sau grupări 
teroriste. Un astfel de sistem avansat, capabil să 
înveţe, ar putea să compromită orice sistem 
informatic şi să aibă acces la informaţii extrem de 
importante. Mai mult, ar putea lansa atacuri cu 
arme periculoase şi da naştere unui război”; 

- Arend Hintze, creatorul mașinilor 
inteligente: „Vom realiza medii virtuale în care să 
oferim avantaje evolutive mașinilor care 
demonstrează bunătate, onestitate și empatie, 

                                                 
18 George Cușnarencu, Spaima în fața inteligenței artificiale, în 
Revista Magazin, 21 aprilie 2018 
19 După Bianca Felseghi, România 4.0, o reamintire a viitorului, 
pe site-ul www.pressone.ro, postat pe 24 septembrie 2017, site 
vizitat pe 25 septembrie 2017 

http://www.incomemagazine.ro/articole/inteligenta-artificiala-bomba-nucleara-a-secolului-21
http://www.incomemagazine.ro/articole/inteligenta-artificiala-bomba-nucleara-a-secolului-21
http://www.pressone.ro/
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pentru a fi siguri că vor fi companioni de încredere 
și nu roboți ucigași. Ca ființă morală și politică, 
trebuie să iau în calcul potențialele implicații ale 
muncii mele și potențialelor lor efecte asupra 
societățtii. Cum ne-am putea justifica existența în 
fața unei mașini superinteligente, artificiale, care 
poate face lucruri pe care ființele umane nu le-ar 
putea face niciodata? Putem evita posibilitatea de 
a fi șterși de pe fața Pământului de mașinile pe 
care noi le-am creat?... (Oamenii pot) ucide 
mașinile superinteligente scoțându-le pur și 
simplu din priză! Omenirea poate fi salvată. Vom 
realiza medii virtuale în care să oferim avantaje 
evolutive mașinilor care demonstrează bunătate, 
onestitate și empatie, pentru a fi siguri că vor fi 
companioni de încredere și nu roboți ucigași. Ca 
ființă morală și politică, trebuie să iau în calcul 
potențialele implicații ale muncii mele și 
potențialelor lor efecte asupra societății”;  

- Ray Kurzweil, expert Google : ”Nu avem de 
ce să ne temem. Oamenii biologici nu trebuie să se 
teamă de AI, deoarece se pot îmbunătăţi pe ei 

înșiși prin folosirea AI” ;   
- Yarin LeCun, cercetător în domeniul 

inteligenței și viziunii artificiale20: “ambițiile în 
materie de cercetare în AI au fost totdeauna 
extravagante. Complexitatea modelizării 
creierului uman pentru a-i reproduce funcționarea 
este obiectivul cel mai important al AI”; 

- Marius Leordeanu, cercetător la Institutul 
de Matematică al Academiei Române şi 
conferenţiar la Universitatea Politehnica21: 
”Suntem în pragul unei noi ere în tehnologie, 
declanşată de emergenţa inteligenţei artificiale, 
care va schimba fundamental lumea, aşa cum o 
ştim. Exact aşa cum inventarea motorului cu abur, 
a curentului electric, a avionului, a televiziunii sau 
a internetului au marcat decisiv societatea umană, 
tot aşa inteligenţa artificială are potenţialul de a 
transforma posibilităţile din viaţa noastră. 
Inteligenţa artificială nu este o simplă unealtă, ci 
este despre a face în mod automat tehnologia de 
orice fel, în orice domeniu, să acţioneze în cel mai 
inteligent mod, bazat atât pe date reale, concrete, 
din experienţă, dar şi pe o matematică eficientă şi 
corectă. Inteligenţa este cel mai bun mod posibil 
de a folosi cât mai puţine resurse şi cu un efect cat 
mai mare. Dacă vom şti acum să profităm de 

                                                 
20 Lucrează la Universitatea din New York; este și director la 
Facebook Artifical Intelligence. A avut un rol major în 
dezvoltarea tehnologiilor specifice învățării profunde (deep 
learning). Pe 27 martei 2019 a primit împreună cu Yoshua 
Bengio și Geoffrey Hinton, Premiul Turing, considerat de 
speciliști Nobelul Informaticii: informații preluate după Claire 
Gerardin, Deconstruire les mythes de l’íntelligence artificielle, în 
le Monde, 5-6 mai 2019, p. 27 
21 A.I.G., Ministrul Ioan Marcel Boloş a demarat primul proces de 
consultare a comunităţii ştiinţifice şi de dezvoltare, în Ziarul 
Bursa, 19 decembrie 2019 
 

această ocazie extraordinară în istorie şi să dăm 
României impulsul corect în această direcţie 
printr-o investiţie înţeleaptă şi curajoasă în 
factorul uman de valoare, dar şi în echipamentele 
şi datele necesare, atunci avem toate şansele sa 
ieşim în sfârşit la lumină, victorioşi”; 

- Phil Libin, fondatorul Evernote: “Roboţii 
sunt al doilea cel mai important lucru apărut în 
ultimii ani după iPhone”;  

- Elon Musk, co-fondatorul Tesla Motors şi 
fondatorul Space X, a declarat că “AI este mai 
periculoasă decât bombele nucleare. Cel De-Al 
Treilea Război Mondial va fi cauzat cel mai 
probabil de competiţia dintre marile puteri în 
domeniul inteligenţei artificiale...”. Musk nu este 
împotriva dezvoltării acestei tehnologii, ci spune 
că ea trebuie folosită cu mare grijă. De altfel, Tesla 
foloseşte AI pentru sistemul său Autopilot care le 
permite automobilelor să se conducă singure. 

Musk  crede că oamenii sunt nevoiți să devină 
cyborgi pentru a nu fi irelevanţi în viitor. ”Pe 
măsură ce sistemele de AI se dezvoltă, oamenii 
trebuie să compenseze slăbiciunile biologice pe 
care le au prin integrarea de computere în 
propriile creiere”, a declarat Musk la World 
Government Summit 2017 în Dubai. Astfel, 
oamenii vor beneficia de o putere de procesare 
mai ridicată şi vor putea concura mai bine cu 
roboţii în competiţia pentru locurile de muncă. De 

aceea, Musk investeşte în compania 
Neuralink, care îşi propune să conecteze 
creierele oamenilor la computere, pentru a 
dezvolta implanturi speciale om-computer. Va 
exista posibilitatea ca oamenii să îşi descarce 
gândurile, cunoştinţele şi amintirile şi să le 
păstreze astfel încât să poată fi accesate în viitor. 
Totodată, creierele umane vor putea asimila într-
un timp foarte scurt cantităţi mari de informaţie. 
Oamenii se vor putea conecta la un computer prin 
intermediul unui implant, iar peste câteva secunde 
sau minute vor deveni experţi în botanică sau 
anatomie; 

- Adrian Popa: “Eu fac parte din tabăra celor 
care se tem de AI. Motivul este simplu: această 
tehnologie va fi folosită ca armă împotriva 
oamenilor nevinovaţi. Potenţialul ei este mai mare 
decât cel al tuturor armelor inventate până acum, 
iar problemele etice pe care folosirea roboţilor în 
scopuri militare şi acţiuni teroriste le vor ridica 

vor fi şi ele majore”;  
- Vladimir Putin, președintele Federației 

Ruse, a trecut printr-un moment mai puţin 
obişnuit când un robot a venit să „îl salute” la un 
târg de tehnologie. Robotul, înzestrat cu AI, 
foloseşte tehnologie de recunoaştere facială. 
Maşinăria a fost programată să-l identifice singură 
pe preşedintele rus şi a luat decizia să-l salute, 
deşi Putin se afla într-o conversaţie: „Salut 
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Vladimir Vladimirovici. Sunt Promobot, un robot 
autonom. Este o plăcere să te întâlnesc”, i-a spus 
robotul liderului de la Kremlin. Puţin surprins, 
Putin a dat mâna cu Promobot și a spus: “Uitaţi de 
bombele nucleare, cursa înarmării sau cea pentru 
cucerirea spaţiului cosmic22. Țara care va domina 

în domeniul AI va conduce lumea. Rusia vrea să fie 
un lider în domeniu, dar nu îl va monopoliza, ci, va 
împărtăşi cunoştinţele cu întreaga lume”. De 
asemenea, preşedintele rus a avertizat la un 
festival pentru tineri, că super-soldaţii modificaţi 
genetic vor reprezenta în viitor un pericol mai 
mare decât bombele nucleare23. Asta deoarece 
aceştia nu vor simţi frica sau durerea. Liderul de la 
Kremlin a mai adăugat că liderii lumii ar trebui să 
încheie tratate care să prevină apariţia acestor 
soldaţi: „Un om are posibilitatea să acceseze codul 
genetic creat fie de natură, fie de Dumnezeu, cum 
ar spune oamenii religioşi. Tot felul de consecinţe 
pot urma. Poate rezulta din asta un matematician 
de geniu, un muzician extraordinar sau un om care 
poate lupta fără frică, compasiune, regrete sau 
durere. Ceea ce tocmai am descris poate fi mai 
periculos decât o bombă nucleară. Deşi a spus că 
se teme de experimentele genetice pe oameni, 
Putin este un susţinător al dezvoltării inteligenţei 
artificiale, o tehnologie pe care alţii o consideră 
extrem de periculoasă.  

- Radu Emil Precup: “costurile sunt mari și nu 
ne putem aștepta  la salturi rapide ale tehnologiei 
în România dacă nu există bugete mari și daca nu 
există colaborări extinse din care să mai fie 
acoperite cheltuielile cu energia electrică. 
Universitatea Politehnica are colaborări cu diverse 
companii, dar nu a ajuns încă atât de departe 
pentru a dezvolta soluții de la zero pe domeniul AI 
fiindcă este destul de redus interesul companiilor 
din Timișoara pentru cercetarea locală, iar aceste 
companii realizează partea de cercetare în cadrul 
companiei... Ar trebui să fie lansate programe 
naționale de cercetare și competiții de idei în 
domeniul AI și aceasta să devină o prioritate 
națională la capitolul cercetare. Există exemple de 
programe vizând AI, precum pancreasul artificial 
românesc sau automobilul electric românesc, 
proiecte la care trebuie să participee oamenii din 
diverse domenii și la care să se lucreze cu 
consecvență, nu să fie întrerupte de fiecare dată 

                                                 
22 Preluare de pe site-ul http://www.go4it.ro/video/vladimir-
putin-tara-care-va-fi-lider-in-acest-domeniu-va-conduce-
lumea-
16717871/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentd
iscovery_zf, postat pe 5 septembrie 2017, site vizitat pe 11 
septembrie 2017, orele 16:52  
23 Preluare de pe site-ul 
http://www.go4it.ro/curiozitati/putin-sodatii-modificati-
genetic-vor-fi-un-pericol-mai-mare-decat-bombele-nucleare-
16780259/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentd
iscovery_businessmagazin, postat pe 24 octombrie 2017, site 
vizitat pe 2 noiembrie 2017, orele 6:30 

când se schimbă ministrul Cercetării. Noi, oamenii, 
programăm computerele să învețe și le spunem ce 
să învețe și ce este bine și ce este rău. Noi suntem 
cauza, cineva le-a programat să facă asta. Și 
termenul de deep learning (învățare profundă – 
n.n.), adesea trâmbițat în comunicate, este o 
denumire comercială pentru o tehnică de 
învățare... Nu se pune problema ca pe viitor 
computerele să capete conștiință, ci, ar fi două 
direcții în care AI va conta mult: vehiculele 
autonome și sănătatea. Se vorbește despre 
utilizarea unor supercomputere în domeniul 
sănătății pentru găsirea unor noi remedii pentru 
diverse boli. Practic, computerul face predicții 
pornind de la o mulțime de date din analizele 
pacienților. Li se arată milioane de date și 
computerele elaborează predicții... Computerele 
pot ajuta doctorii, de exemplu, să știe când trebuie 
să dea antibiotice și cât să dea sau să-i determine 
să nu dea, în cazuri în care ar fi fost înclinați să le 
prescrie. Și această avalanșă de terminale pe care 
le putem controla cu comenzi vocale reprezintă o 
latură cât se poate de vizibilă a viitorului 
inteligenței artificiale. Dar putem vorbi cu 
adevărat de AI dacă aceste terminale învață din 
comenzile pe care le dăm și se adaptează în funcție 
de ele. Marea încercare ține de apariția unor 
situații neprevăzute și de cum acționează 
sistemele de AI sau roboții când aceste situații 
apar”24. 

- Mark Zuckerberg, proprietarul Facebook: 
“În următorii 10 ani, AI va aduce foarte multe 
îmbunătăţiri vieţilor noastre. Din păcate, există şi 
reversul medaliei. Multe dintre postările pe care 
utilizatorii le văd pe Facebook sunt alese şi afişate 
de reţeaua de socializare cu ajutorul unui sistem 
bazat pe AI”. Mark Zuckerberg a confirmat la 
Conferinţa F8 a dezvoltatorilor Facebook că se 
lucrează la o interfaţă pentru creier, care să le 
permită oamenilor să comunice folosind doar 
puterea minţii. El a mai menționt că în aplicaţia 
Messenger există roboţi bazaţi pe AI, capabili să 
interacţioneze cu oamenii. Aceştia înlouiesc deja 
persoanele angajate la serviciile de call-center.  

 
 AI este deja prezentă şi în sistemele 

autopilot de pe maşinile autonome. Tehnologia le 
permite computerelor din automobile să înveţe, să 
evolueze şi să răspundă la situaţii neprevăzute. De 
curând, un automobil Tesla a “presimțit” un 

accident înainte ca acesta să aibă loc,  ceva ce un 
şofer uman nu ar fi fost capabil să facă. 

 AI se găseşte astăzi şi în asistenţii vocali 
digitali, precum Siri (Apple), Cortana (Microsoft) 

                                                 
24 Preluare de pe site-ul https://economie.hotnews.ro/stiri-it-
22085120-inteligenta-artificiala-este-promitatoare-dar-
scumpa-supercomputerele-raman-lux-pentru-universitatile-
romanesti.htm, postat pe 31 octombrie 2017, orele 12:43, site 
vizitat pe 18 iulie 2019, orele 8:02 
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sau Bixby (Samsung). Firma NVIDIA a lansat DGX-

1, primul supercomputer capabil să 
învețe, creat special pentru sisteme de 
inteligenţă artificială. DGX-1 oferă capabilităţi 
deep-learning accelerate prin hardware, 
permiţându-le cercetătorilor să pună în practică 
noi concepte pentru sisteme de AI, mai sofisticate 
şi capabile să proceseze cantităţi uriaşe de 
informaţie, respectiv să înveţe şi să se auto-
perfecţioneze pe baza experienţelor avute. 

 Robotul „adolescent” Tay, creat de 
Microsoft, poate dialoga cu utilizatorii de Twitter. 
La un moment dat, Tay a devenit de neînțeles 
câteva ore, compania fiind nevoită să îl retragă. 
Incidentul arată limitările pe care le au maşinile, 
incapabile deocamdată să facă diferenţa între bine 
şi rău sau să dea dovadă de empatie. Iar pentru ca 
maşinile să ajungă la astfel de însuşiri umane ar 
mai putea trece zeci de ani. 

 

 
 

Adepte ale unui nou mod de gândire în 
domeniu, Florentina Hristea și Maria Florina 
Balcan, de la Universitatea din București, înțeleg 
prin AI o știință sui-generis al cărei obiect de 
studiu îl constituie modul de programare a 
calculatoarelor în vederea săvârșirii unor 
operațiuni pe care, deocamdată, oamenii le 
efectuează mai bine25. Conform acestei definiții 
primare, simplificate (și care nu este în general 
acceptată) putem gândi AI ca fiind acel domeniu al 
informaticii care se ocupă de automatizarea 
comportamentului inteligent. Cele două autoare 
citate consideră AI o disciplină încă tânără, prin 

                                                 
25 Florentina Hristea și Maria Florina Balcan, Căutarea și 
reprezentarea cunoștințelor în inteligența artificială. Teorie și 
aplicații, Editura Universității din București, 2005, p. 5 

comparație cu altele, cum ar fi matematica sau 
fizica, a cărei structură, scopuri, preocupări și 
metode sunt mult mai puțin clar definite decât 
elementele similare ale disciplinelor citate.   

Domeniul AI își propune înțelegerea 
entităților inteligente și construirea unor 
asemenea entități. Analizând varietatea de 
definiții asupra AI, cele două autoare, mai sus 
citate, elaborează două concluzii: “cercetători 
diferiți gândesc în mod diferit despre AI care 
apare ca o știință interdisciplinară în care-și aduc 
contribuția filosofi, psihologi, lingviști, 
matematicieni, informaticieni și ingineri”26.  

Prima lucrare recunoscută azi ca fiind de AI 
aparține lui Warren McCulloch și Walter Pitts, 
publicată în 1943, care s-a bazat pe trei surse: a) 
cunoștințele despre fiziologia și funcțiile de bază 
ale neuronilor în creier; b) analiza formală a logicii 
propoziționale, un element de lingvistică, și c) 
teoria despre calcul a lui Turing. McCulloch și Pitts 
au conceput în această lucrare un model de 
neuroni artificiali.  

Un alt “pionier” al AI a fost cercetătorul și 
profesorul John McCarthy, de la Princeton 
University, iar apoi de la MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), care a adus trei 
contribuții vitale domeniului în 1958: a) definirea 
limbajului de programare LISP, care va deveni 
dominant în AI; 2. introducerea conceptului de 
partajare (“time sharing”); 3. în studiul intitulat 
“Programs with  Common Sense” (“Programe cu 
bun simț”) descrie un program ipotetic, “Advice 
Taker”, care poate fi privit ca reprezentând primul 
sistem complet de AI din lume.    

După Florentina Hristea și Maria Florina 
Balcan, subdomeniile AI sunt27: jocurile, 
raționamentul automat și demonstrarea 
teoremelor, sistemele expert, înțelegerea 
limbajului natural și modelarea semantică, 
planificarea și robotica, învățarea automată. Cele 
două reputate cercetătoare înțeleg generic prin 
conceptul de tehnică a AI o metodă de exploatare 
și valorificare a cunoștințelor, reprezentate într-
un anumit mod, conform unor cerințe28. 

 AI este de asemenea, utilizată pentru 
realizarea sistemelor de conducere autonome. Un 
autovehiculul inteligent, creat de Google, a condus 
1,8 milioane de mile şi a fost implicat în 13 
accidente - toate fiind provocate de alte maşini. 
Publicaţia Inc scrie că maşinile autonome sunt atât 
de sigure încât conducerea manuală poate deveni 
ilegală în viitor, ceea ce este o veste mai puțin 
bună pentru şoferii profesionişti, dar o veste bună 
pentru noi, urmașii celor 1,3 milioane de oameni 
care mor annual în accidente rutiere…  

                                                 
26 Idem, p. 7 
27 Ibidem, p. 9-10 
28 Ibidem, p. 11-12 
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